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1. Inledning 
 
Utbildning har alltid och kommer alltid att vara en viktig del av samhället och dess 
uppbyggnad, därför är det viktigt att vi värnar om studenternas kreativitet och 
kunskapsutveckling. Flera år i rad har det nu varit rekordmånga som har sökt till högskola 
eller universitet, vilket tyder på att studera blir allt mer attraktivt. Därför gäller det för 
universitet och högskola att positionera sig på ett sätt som attraherar många studenter. Detta 
kan ske på olika sätt, till exempel genom historia eller att erbjuda en unik chans i en 
utbildning. Högskolan Kristianstad erbjuder idag alla programstudenter VFU, 
verksamhetsförlagd utbildning, som ett komplement till det vill Högskolan Kristianstad skapa 
en unik möjlighet för elever att pröva på sina teoretiska kunskaper praktiskt och skapa en 
plats för möten i vardagen med näringslivet. Högskolan vill bli en förebild genom att erbjuda 
en mötesplats som är inspirerande och värnar om studenternas kreativitet och genom detta 
också skapa en attraktionskraft kring högskolan.  
 
Det som gör Högskolan Kristianstad unikt idag är att de i sina utbildningar på grundnivå 
erbjuder VFU, vilket gör det möjligt för studenter att komma närmare arbetslivet genom att 
skapa kontakter i näringslivet och få arbetslivserfarenhet. År 2015 belönades gastronomi-
utbildningen till den bästa i Sverige och man är väldigt stolt över den på högskolan. För att 
stärka högskolans varumärke och vara kopplad till utbildning, innovation och 
entreprenörskap vill högskolan profilera sig inom mat och verksamhetsförlagd utbildning. 
Högskolan vill göra detta genom att skapa en ny sorts mötesplats som ska vara baserad på en 
caféverksamhet. På uppdrag av Högskolan Kristianstad har Krinova Science Park anställt oss 
i ett Team of young professionals (ToY), där vi alla kommer från olika bakgrunder och på så 
sätt har olika sätt att se och angripa problemet. Projektets uppdrag projekt är att skapa en ny 
innovativ mötesplats där mat, kreativitet och entreprenörskap går hand i hand. Projektet som 
är lagt på en tioveckors period handlar om att identifiera problemområden och hitta lösningar. 
Vad Högskolan Kristianstad vill veta är hur kan framtidens innovativa och 
utbildningsintegrerade café designas, ägas och drivas, men också hur caféet kan 
marknadsföra och arbeta med lokala leverantörer och producenter.  
 
Varför behövdes detta projekt? Högskolan har idag en caféverksamhet beläget i hus 7 som 
drivs av extern leverantör. Det finns ett uttalat problem kring kvalitén på maten som serveras 
samt utrymmet som caféverksamheten finns i idag. Det passerar idag ca 15000 beökare till 
hus 7 varje år men många väljer ändå att sitta i biblioteket eller att ta med sig mat och äta den 
på annan plats än i caféts lokaler. Det är också väldigt få utanför skolan som vet om att det 
faktiskt finns matalternativ på campusområdet då det är väldigt dåligt skyltat. 
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bid1: Många funktioner som krockar och trångt med utrymme Bild 2,3: Enda skyltningen utanför campus av att 
det finns en caféeverksamhet 
 
Högskolan Kristianstad har ett starkt behov att göra denna mötesplats bättre för sina studenter 
och anställda, samt att attrahera fler besökare från näringsliv och andra verksamheter. De har 
som mål att stärka högskolan och dess varumärke mha en mötesplats som man kan vara stolt 
över och som skapar en långsiktig attraktionskraft på studenter, personal, näringsliv och 
offentliga verksamheter. Frågor om hur mötesplatsen skulle drivas, vad som skulle finnas där 
och hur man involverar de olika programmen på högskolan var frågor som skulle besvaras. 
De ville även vara en högskola där man integrerar de internationella studenterna.  
 
För att kunna besvara dessa frågor har underlag samlats genom att prata med de faktiska 
intressegrupperna. De som i dagsläget använder området och de som vi skulle kunna se vara 
potentiella användare i framtiden. De historier vi sedan samlat på oss under insiktsfasen ledde 
oss sedan till den lösning av hur denna önskvärda mötesplats skulle kunna se ut, hur den 
skulle kunna drivas och vad intressegrupperna kan få ut utav den. Nedan följer en 
formulering av vårt erbjudande kring designen av mötesplatsen. Denna formulering visar på 
att det är uppbyggnaden av relationerna och att skapa tillit och förtroende mellan alla de 
aktörer som ska använda mötesplatsen som är det mest väsentliga för att detta ska bli något 
som är hållbart i tiden och för att skapa en stark attraktionskraft kring högskolan.  
 
 

1.1.  Erbjudande 
 

Resultatet i projektet är designen av en unik plattform för fysiska och virtuella möten där 
kärnfulla relationer, tillit och förtroende byggs, utvecklas och upprätthålls mellan studenter, 
lärare och företagare för en gemensam hållbar utveckling av företagande och samhälle såväl 
lokalt som globalt. 
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2. Metod 
 

Vårt arbete har varit indelat i tre faser: 
- Insiktsfasen: Informationsinsamling, intervjuer, besök av caféer och observationer. 
- Idégenereringsfasen: Användning av olika innovationsmetoder för att ta fram idéer. 
- Konceptutvecklingsfasen: Definiera koncept och testa hållbarhet. 

 
2.1 Insiktsfasen 

Under denna fas har vi arbetat med följande punkter: 
- Intervjuer av administrativ personal för att få en bild av vad de önskade och ville få ut 

av projektet och hur de såg på caféet som det är idag.  
- Intervjuer av lärare för att undersöka vilka behov de har och hur de vill att caféet ska 

se ut och drivas, vi intervjuade och hade mailkontakt med lärare och 
programansvariga på gastronomiprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, 
folkhälsovetenskapsprogrammet, tandhygienistprogrammet, grund- och 
ämneslärarutbildningen, personal - och arbetslivsprogrammet och ekonomi-
programmet.  

- International office vill att mötesplatsen lyfter fram de internationella studenterna och 
tar del av deras kunskap, bakgrund och erfarenheter.. 

- Inspektion av lokalen samt undersökte alternativa platser som man skulle kunna ha ett 
studentkafé på. På fastighetsavdelningen fick vi en planritning av den aktuella 
cafébyggnaden samt ett häfte för vad som planeras i framtiden för campus HKR.  

- Intervjuer med personal på Krinova för att se hur deras relation till caféet ser ut idag 
och hur de vill att det ska se ut. 

- Intervjuer med entreprenörer och företag på Krinova för att förstå deras relation till 
caféet och vad de önskar fanns. 

- Intervjuer med studenter och kåraktiva för att få en bild av hur de använder caféet och 
hur de önskar att det såg ut. Studenterna kom från olika inriktningar men alla 
studerade på Kristianstads högskola, det var blandat pendlare och studenter som 
bodde på campus, mellan 22 och 35 år.  

- Intervjuade studentbolaget Lunicore för att få en bild av hur deras bolag är uppbyggt 
och drivs. 

- Studiebesök till olika caféverksamheter som har anknytning till skolmiljö för att se 
hur de drivs och vad de gör som är bra och dåligt. 

- Studiebesök till andra caféverksamheter för att se hur mer kommersiella ställen drivs 
och se om vi kan dra några paralleller till vad vi gör.  

- Vid studiebesöken analyserade vi miljö, flöde och utbud utifrån en checklista för att 
kunna jämföra de olika caféerna.  
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2.1.1 Slutsatser: 
 
Intervjuer: Alla de personer vi har pratat med har lett oss till den insikten om att detta är så 
mycket mer än ett café, det är en mötesplats, där caféet är en viktig del av helheten. Man kan 
göra caféet mer attraktivt med några enkla knep, men för att få studenterna att stanna kvar på 
skolan (vilket idag är ett problem) och för att få företagare och lärare att vara där och 
verkligen skapa en puls så behöver det vara mycket mer än ett café. Man måste kunna 
erbjuda en mötesplats där olika aktörer kan skapa relationer och samverka.  
 
Studiebesök: Under våra studiebesök analyserade vi de olika platserna utifrån tre kategorier: 
miljö, utbud/mat och struktur (se bilaga) detta tillsammans med de intervjuer vi gjorde på 
plats ledde till att fick vi en bild av vad som kan tillämpas på vår mötesplats. Vi såg till 
exempel att om man tillämpar ett smidigare sätt att betala på så skulle mycket av köerna 
försvinna. Man kan med små enkla medel skapa avdelningar i rummet för att kunna uppfylla 
olika behov och att genom att ha flexibla möbler ge valet till användaren om vart och hur hen 
vill sitta.  
 

 
Rund disk för bättre flöde                     Flexibla möbler                                 Avdelningar för olika aktiviteter 
 

2.2. Idégenereringsfasen 
 
Hur kan vi skapa en knutpunkt på campus som erbjuder prisvärd mat samt drivs i samverkan 
mellan högskolan och företag på ett professionellt sätt? 
 
Vi skapade intressegrupper utifrån den informationen vi hade samlat in där vi kunde se 
återkommande mönster i vad de olika intressegrupperna uttryckte. De intressegrupperna vi 
identifierade var: lärare, studenter, administrativ personal, servicepersonal, 
företagare/entreprenörer och Krinovapersonal. Utifrån intressegrupperna trädde 8 personas 
fram (se bilagor), vi valde att skapa tre studentpersonas då vi ansåg att det finns skillnad 
inom studentgruppen som vi ville visa på. Därför skapades en pendlarstudent, en 
familjestudent och en campusstudent. För de andra intressegrupperna skapades en persona för 
varje för att visa på deras olika behov och vilja.  
   Därefter gjorde vi en funktionsanalys för att skapa en klar bild av vilka prioriteter och 
funktioner som var viktiga för det fortsatta arbetet. (se bilaga) Där listades olika funktioner 
som vi identifierade i det tidigare researcharbetet. Funktionsanalysen ledde oss till att vi 
delade in knutpunkten i två zoner. Zon 1 vilket är caféet internt där service, logistik och mat 
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ingick och zon 2 där lokalen stod i fokus. Dessa områden låg till grund för de funktionerna 
som vi har med i funktionsanalysen. I analysen lade vi in ett viktat värde efter varje funktion 
som bestämde hur viktig funktionen var för uppdraget. Ett värde på 1-10 gavs ut utifrån den 
informationen vi har samlat in från intervjuerna. Detta värde bestämde sedan om funktionen 
var en HF- huvudfunktion (10) , N-Nödvändig (9-6) eller Ö- Önskvärd (5-1).  
 
En reflektion kring ordet knutpunkt/mötesplats gjordes för att definiera begreppet och att 
skapa områden att utforska. Av detta kunde vi skapa 3-4 olika förslag på lösningar med 
verksamhetsbeskrivningar, där vi utgår från olika personas/intressegrupper (studenter, 
högskolan, gastronomer eller företagare) och på så sett skapa skräddarsydda lösningarna för 
den specifika användargruppen. Här skapade vi alter-egon kring de fyra intressegrupperna för 
att tydligare kunna förstå deras behov men också för att kunna vara kreativa i processen och 
inte låsa sig för mycket kring användarna. Vi valde att kalla dem för: Skyltfönster, Lekplats, 
Oas och Utfodringsstation.  

 
När vi hade gjort detta märkte vi snabbt att vi kunde tänka fritt och det uppenbarade sig att  
dessa fyra områden också visade på fyra viktiga funktionsområden som tillsammans skapar  
helheten av mötesplatsen. Vi såg också ett mönster av funktioner som återkom i flera 
områden som är väsentliga för uppbyggnaden av mötesplatsen. Vi valde att döpa om våra 
fyra funktionsområden från Skyltfönster, Lekplats, Oas och Utfodringsstation till 
Anslagstavla, Testbed, Träffpunkt och Café för att tydligare kunna beskriva dessa områden 
och de funktioner som de utgör.  
 
2.2.1 Sammanfattning av idégenerering: 
Från de berättelser vi samlade på oss i insiktsfasen kunde vi se fyra funktionsområden 
(Anslagstavla, Testbed, Träffpunkt och Café). Dessa fyra funktionsområden måste uppfylla 
några absolut nödvändiga behov:  

- Det måste vara en naturlig mötesplats dit elever lärare personal och företagare dras. 
- Det måste finnas ett effektivt och väl fungerande flöde. 
- Man ska erbjuda en prisvärd och inspirerande matupplevelse.  
- Det måste finnas möjlighet att utveckla sina kunskaper 
- Möjlighet att kunna anpassa sin miljö efter behov.  
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- Det är viktigt att synliggöra skola, studenter och företagare  
- Skapa samverkan  
- Känslan av delaktighet.   

 
2.3. Konceptutvecklingsfasen: 

 
För att kunna stärka våra idéer tog vi nu våra fyra funktionsområden och gick tillbaka till 
användarna för att se om de idéer vi hade verkligen tas emot. Vi intervjuade lärare, anställda 
på högskolan, studenter och företagare för att få en återkoppling och kunna testa och sålla 
bort eventuella brister i konceptet.  
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3. Resultat och analys 
 

För att mötesplatsen ska fungera som en helhet behövs dessa fyra funktionsområden, varje 
funktionsområde tillgodoser specifika behov och tillsammans bildar de en enhet som skapar 
just den attraktionskraften som högskolan efterfrågar.  
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3.1. Anslagstavlan 

 
 
Anslagstavlan kommer ur behovet av att samla information och nå ut till mötesplatsens alla 
besökare, att kunna koppla ihop studenter med högskola och näringsliv samt skapa en punkt 
dit man kan gå för att hålla sig uppdaterad om vad som händer på högskolan. Anslagstavlans 
erbjudande lyder: För att visa upp högskolan och vad som händer finns ett starkt socialt 
nätverk där olika forum knyts ihop för att synliggöra aktiviteter som högskolan håller i och 
vice versa bereda företagare och entreprenörer möjligheter att synliggöra sina verksamheter 
för att attrahera forskare, lärare och studenter. 
 
3.1.1. Visa upp 
Vi har sett att informationsutdelningen på högskolan fungerar genom olika forum och många 
studenter ser enbart till sina kurser och missar en del av den information som presenteras i 
dessa forum. Lärare menar också att det är svårt att få tag på andra studenter som inte är 
deltagare i kursen läraren håller i. Därav studenternas behov av att kunna få information om 
vad som händer på skolan, men också om händelser och aktiviteter utanför studierna, på ett 
lättillgängligt sätt. Lärare och personal har en önskan om att få visa upp högskolans studenter 
och vill att mötesplatsen ska vara skolans ansikte utåt för besökare. Man vill kunna skapa 
intresse kring det som händer på högskolan. Även företagare vill kunna bli uppdaterade om 
vad som görs och vad som händer på högskolan. De vill dessutom ha en plats där de kan nå ut 
till studenterna. 
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För att man på ett lätt sätt ska kunna få tillgång till information kan man koppla sociala 
nätverk till en anslagstavla. Här kan studenter, lärare, personal och företagare annonsera ut 
händelser, event och nyheter och på ett enkelt sätt nå ut till alla intressegrupper. De studenter 
som vill kan även lägga upp sitt digitala portfolio för att visa upp sina kunskaper. Företagare 
som vill locka till sig studenter eller samarbete med andra företag kan lägga upp information 
om företaget, jobbannonser, möjliga projektarbeten, VFU-uppdrag eller om olika tävlingar.  
 

3.2. Testbed 

 
 
I testbeden handlar det om att kunna träna på sina praktiska kunskaper för att bli mer säker på 
sin framtida yrkesroll. Detta skapar också en större attraktion till högskolan och dess olika 
program. Så det testbeden erbjuder är: En innovationsarena där studenter får möjlighet att 
testa och utveckla sina kunskaper för att få ett försprång ut i arbetslivet. Modellen inkluderar 
möjligheten att samarbeta med olika program för att få ett bredare perspektiv kring olika 
arbetssituationer. 
 
För att lösa detta måste det finnas material, utrymme och engagerad personal som kan stötta 
och driva på samarbete  För att studenter ska få ett bredare perspektiv och få en inblick i hur 
det kan se ut i arbetslivet kan man engagera de i olika tävlingar, där ett team består av 
personer från olika program som jobbar med att lösa ett problem. För att engagera företag kan 
man bjuda in dem till samverkan så att studenter kommer i kontakt med personer från 
näringslivet.  
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3.2.1. Gastronomiprogrammet 
I gastronomiprogrammet kan testbeden användas i flera kurser för att studenterna ska få träna 
på skarpt läge och att de får ta fram enkel, näringsrik och billig mat. De kan också öva på god 
hygienpraxis och se hur flöde i köket kan fungera. Gastronomerna kan också ta fram nya 
koncept till menyn. Allt detta kan göras i olika kurser som de läser i och det går bra att 
examinera studenterna på de olika momenten. Exempel på kurser som det skulle passa in i är 
ekonomiintroduktion inom mat - och måltidskunskap, kvalitetsledning och HACCP, 
livsmedelsmikrobiologi, näringslära, mat och näring genom livet, kreativ och koncept- och 
produktutveckling inom livsmedelskunskap och fördjupning i mat och måltidskunskap med 
VFU - moment. 
 
3.2.2. Andra program 
I flertalet av de övriga utbildningarna, möjligtvis inte sjuksköterske- och lärarprogrammen, 
finns det uppslag på projektarbeten, vfu-arbeten och examensarbeten som kan inrymmas 
inom verksamhetsfältet för en innovativ mötesplats som inkluderar café, testbed, anslagstavla 
och träffpunkt. Teknikprogrammen kan arbeta med tekniska lösningar för logistik, flöde, 
betalningsmodeller och beställningsmodeller. Digital design kan arbeta med lösningar för 
användarinterface, design av anslagstavla etc. Ekonomiprogrammen kan testa nya och 
praktisera i redovisnings-, finansierings-, och budgetmodeller. Personal-och 
arbetslivsprogrammet kan genomföra arbeten kopplat till arbetsmiljö, arbetsorganisation etc. 
Mer eller mindre alla program kan använda den framtida mötesplatsen som en testbed för 
olika arbeten inom programmens ramar. 
 
 

3.3. Träffpunkten 
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Träffpunkten handlar mycket om lokaler och miljö, här ska det finnas möjlighet att göra de 
aktiviteter som behövs och det ska finnas utrymme för alla. Vad träffpunkten erbjuder är: 
En miljö som anpassas efter dina och tillfällets behov och där fokus ligger på mötet mellan 
människor men också för att få  miljöombyte och ny energi i vardagen. 
 
3.3.1. Miljö 
Efter att har pratat med studenter, lärare och personal och företagare har vi sett att det finns 
ett behov av att ha en dynamisk, flexibel och funktionell miljö. Man vill till exempel kunna 
sitta i lugn och ro för att kunna studera eller arbeta. Företagare och de anställda på högskola 
tar gärna sina gäster till en presentabel plats, där man kan sitta i en mer avslappnad miljö för 
att antigen fika eller äta. I dagsläget är det många som tycker att det är ganska högljutt i 
caféet, vilket gör det svårt att sitta i lugn och ro, knyta kontakter eller att hålla möten. Detta 
kan man motverka genom att ha ljudabsorberande inredning. Mer specifikt har studenterna 
berättat för oss att de vill ha en plats där de kan få träffa entreprenörer och där de kan knyta 
kontakter med personer som har en viktig roll för deras framtida karriär. För att skapa det 
nätverket och den samverkan som alla intressegrupper vill ha kan man bjuda in till 
lunchföreläsningar, eventkvällar, workshops och tävlingar. Exempel på företag som man kan 
bjuda in är de som finns i närheten och finns på Krinova men även intresseorganisationer 
såsom Business Network International (BNI). Det finns även intresse av en plats där man kan 
ta en paus ifrån sina studier. Lärare och personal vill att träffpunkten är en plats där studenter, 
lärare och företag kan mötas. De vill ha möjligheten att kunna ta besökare till en plats där 
man stolt kan visa upp högskolan och dess värden. Företagare vill kunna träffa ny arbetskraft. 
De vill dessutom kunna hålla mindre möten och föredrag, men också ha en plats där de kan 
gå för att bara ta en paus och känna pulsen av en levande miljö. 
 
För att förverkliga denna dynamiska, flexibla och funktionella miljö kan man skapa 
situationsanpassade miljöer som ger de olika intressegrupperna möjlighet att utföra de 
aktiviteter som de vill. Situationsanpassade miljöer skapar man genom att ha olika möbler 
som är anpassade efter vad man ska göra, det vill säga om man ska hålla möte, studera eller 
äta. Det kan vara möbler som är lätta att flytta runt och som går att dra in eller att dra ut. På så 
vis kan man skapa olika rum utan att man egentligen byter rum. Man kan exempelvis skapa 
bås där man kan ha möte, samt tillhandahålla material, TV och projektor som gör det möjligt 
att kunna hålla möten. Samtliga intressegrupper har en önskan om att det ska vara en levande 
miljö där det gärna händer olika saker. Ett antal personer har även påpekat att det hade varit 
bra med någon form av aktivitet under lunchen, till exempel en lättare träning på 30 minuter.  
 
3.3.2. Öppna upp 
För att skapa en naturlig koppling till biblioteket har vi öppnat upp mötesplatsen. Genom att 
göra detta finns det även möjlighet att använda de grupprum som finns där. Eftersom att det 
under lunchtid är väldigt trångt och där inte finns tillräckligt med platser öppnar vi även upp 
biblioteket bakom kassan. På så vis utökar vi utrymmet för sittplatser, vilket har önskats av 
studenter, lärare och personal, men vi gör det även möjligt för disken att göras större. 
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Då många studenter väljer att ta med sig egen mat så är det viktigt att det finns en anpassad 
plats för att värma maten. Det ska finnas gott om mikrovågsugnar och det ska var lätt att hålla 
rent. Så papper och gärna rengöringsmedel som man kan torka av med för att hålla god 
hygien runt detta område. Det ska vara en god ventilation också så det inte blir för mycket 
matos som sprids i lokalen.  
 
3.3.3. Zoner 
För att kunna ha de aktiviteter som är tilltänkta på träffpunkten måste den vara indelad i hög-, 
medel-, och lågintensiva zoner. I de högintensiva zonen är det öppet landskap och en levande 
miljö där det är mycket ruljans och liv. I de medelintensiva zonerna kan man gå undan lite 
men ändå vara en del av gemenskapen om man vill. De lågintensiva zonerna är avskärmade 
och har möjlighet till att skapa en mer personlig sfär med hjälp av ljus och möbler.   
 
 

3.4.Café 

 
 
I caféet har alla individer samma önskan och behov och de önskar att det ska vara: 
En prisvärd och nytänkande mat som passar många. Tack vare det moderna 
beställningssystemet besparas tid och det finns alltid plats för många att sitta. Här finns en 
serviceinriktad och kunnig personal som alltid sätter kunden i fokus.  
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3.4.1. Maten 
Vi har fått fram av intervjuerna ifrån studenter, lärare, personal och företagare att maten ska 
vara av ett varierat utbud  så det finns alternativ till frukost, mellanmål och lunch. Menyn ska 
inte vara så bred, bara ett par alternativ till varje mål och istället kan man variera utbudet på 
menyn. Det är också viktigt att det finns alternativ till de som har allergier mot exempelvis 
gluten eller laktos, vilket caféet idag inte erbjuder. Det ska också finnas alternativ till 
vegetarianer och veganer för att anpassa alla individers behov. Rätterna ska vara vällagade 
och serveras på ett tilltalande sätt. Genom att det läggs upp fint och serveras i förpackningar 
som är hållbara och enkla att ta med. Det är viktigt att maten känns och är fräsch.  Maten 
måste också vara väl förberedd och planerad för att  personalen i caféet ska kunna servera 
snabbt  och ge en bra service och undvika för långa köer. Maten ska hålla en hög kvalité med 
bra råvaror som anpassas efter säsong. Maten ska vara så prisvärd som möjligt och vara gjort 
av närproducerat så långt de går utan att man behöver höja priset då få personer är villiga att 
betala mer för närproducerat. De priser som hålls i dagens café är rimliga. 
 
3.4.2. Beställning 
Det ska gå att förbeställa mat och bestämma tidpunkt när man ska hämta maten. Detta 
underlättar både för caféets personal som kan planera bättre och den som beställer slipper köa 
och kan också planera sin tid bättre. Förbeställningen ska ske genom en applikation som 
också går att betala genom och som ger feedback till beställaren om att beställningen är 
mottagen och att maten håller på att göras i ordning för avhämtning för att beställaren ska 
känna sig trygg.   
 
 
3.4.3. Storytelling 
Runt maten får det gärna finnas storytelling om var den är odlad och hur den är producerad. 
Men också vad den gör för kroppen som exempelvis att denna smoothie innehåller dessa 
vitaminer vilket är bra för till exempel för att känna dig pigg igen. Det ska också stå lite om 
tillverkningsprocessen på maten och när maten är tillverkad. Maten som serveras ska vara av 
ett sundare utbud än vad som finns idag. Till exempel att mackor ska vara på surdeg och 
gärna med fiberrikt mjöl. Innehållet i mackorna ska gå att variera med olika pålägg och det 
ska finnas fräscha grönsaker till och inte ha för mycket fyllning som blir kladdigt vid 
servering. Det finns en efterfrågan på salladsbar där man kan bygga sin sallad själv.  För att 
hålla den hygienisk så ska den finnas bakom disk och personalen i caféet ska gör salladen åt 
beställaren. Hygien runt hela caféet är viktigt att den sköts på ett bra sätt och den personal 
som gör mat inte står med pengar samtidigt. Flödet i köket måste vara välfungerande så det 
blir lätt att arbeta i och hålla rent och fint. 
 
3.4.4. Internationalisering 
För att kunna hålla ett bra utbud som varieras och som även får en internationell touch så kan 
man ta hjälp av gastronomiprogrammet och de internationella studenterna. Genom att låta de 
internationella studenterna lämna in recept ifrån deras hemland och sedan välja ut olika rätter 
som passar in efter säsong. För att göra om dessa recept så de passar in att servera i caféet kan 
gastronomerna hjälpa till och de kan också ta fram olika rätter som passar in i caféets meny. 
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För att hela tiden kunna hålla menyn uppdaterad och anpassad. Detta passar in med olika 
kurser som gastronomerna läser så de kan ha olika examinationer och seminarier med att 
utveckla detta.  
 
Exempel på meny 

 
frukost                                               Lunch                                                     Fika 
 
 
3.4.5. Kassan 
Alla de personer som har intervjuats har påpekat för oss att kösystem i caféet inte är bra. De 
menar att köer krockar med varandra, de är långa och man har inte tid att stå och vänta i kön. 
Ett sätt att effektivisera kösystemet är genom att använda sig av en app-tjänst. Vi har sett att  
en app-tjänst där man kan förbeställa och hämta ut sin mat hade varit väldigt uppskattat bland 
de intressegrupper vi har intervjuat. Det ska även finnas möjlighet att betala sin beställning 
genom appen så att man bara visar upp ett kvitto vid disken. Något som också hade 
uppskattats av intressegrupperna är om man får kunna bestämma vilken tid maten ska hämtas. 
För att det här ska fungera krävs det att man har ett system för appen i köket, genom att man 
till exempel kopplar appen med datorer.  
 
För att man ska få en snabbare service så ska det finnas två kassor, där man både kan betala 
kontant eller med kort men också genom appen. En av kassorna kan vara en snabbkassa 
under till exempel lunchtid. Här kan de som beställer genom appen eller som bara ska ha 
något som är färdigt i caféet hämta ut sin mat direkt. 
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4. Hur ska det drivas? 
  
Verksamheten som skall bedrivas på mötesplatsen är nära kopplat till högskolans olika 
utbildningsprogram och deras samverkansparter däribland Krinova AB. Det innebär att 
styrningen och ledningen av mötesplatsen måste vara en prioriterad och integrerad del i 
högskolans verksamhet och då främst ses som en del av stödverksamheten. Mötesplatsen 
skall vara en aktiv stödfunktion som stärker högskolans kärnverksamheter, som sådan kräver 
den naturligtvis också resurser av varierande slag och omfattning. Eftersom mötesplatsen 
inkluderar affärsdrivande verksamhet så innebär det att den organisatoriskt med stor 
sannolikhet kommer att få en hemvist i Högskolan Kristianstads Holdingbolag.  
 
Då caféfunktionen är en central del så rekommenderar vi att mötesplatsen tar utgångspunkt i 
och startar med denna och att verksamheten stegvis byggs upp av de olika funktionerna.  
 
Ett scenario kan vara att det bildas en styrelse med någon ifrån HKR, Krinova, näringslivet 
och programansvarig ifrån gastronomiprogrammet. Verksamheten drivs av ansvarig för 
mötesplatsen som tillsammans med ansvariga för respektive café, anslagstavla, testbed och 
träffpunkt utgör en ledningsfunktion.  
Till ledningen kopplas också ett verksamhetsråd med olika programansvariga för att säkra 
kopplingen till de olika utbildningsprogrammen. Organisationen av det operativa 
genomförandet kommer med en naturlighet att behöva växa fram under verksamhetens 
uppbyggnadsfas. En väsentlig del som bör inkluderas redan från start är en funktion för 
marknadsföring, försäljning och kommunikation.  
 
Verksamhetsansvarig för mötesplatsen ska vara en eldsjäl som verkligen har en vision för hur 
mötesplatsen ska drivas och se ut. Av vikt är att det redan inledningsvis rekryteras en 
ansvarig för caféverksamheten som tillsammans med mötesplatsansvarig kan etablera cafét 
som en utgångspunkt för övriga verksamheter. Caféansvarig bör rekryteras med en gedigen 
erfarenhet av att driva caféverksamhet i offentliga lokaler. De andra funktionerna kommer 
växa fram med tiden och ansvariga kan inledningsvis rekryteras i uppdragsform från interna 
intressenter, lärare, forskare eller övrig personal. Målsättningen bör vara att verksamheten på 
sikt skall drivas i en affärsmodell liknande LUNICOREs som inkluderar ett större antal 
studentmedarbetare.  
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5. Slutsats 

 
 

Tillsammans skapar dessa fyra funktionsområden mötesplatsen, alla lika viktiga för att detta 
ska bli en plats som skapar alla de värden som är väsentliga. Genom att lägga upp 
mötesplatsen på det här sättet med dessa fyra funktioner skapas en unik attraktionskraft och 
möjlighet för att skapa värdefulla relationer och samhörighet. 
 
 
 


