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Abstract 

Digitalization has increased over the past decade and changed our ways of solving 

problems. Studies have shown that digitalization has made a dramatic change in our lives 

and it's a huge challenge for government, organization, company and citizens. In about 15 

years half of today's job will be disappears and will be replaced by digitalization, 

automatization and robotization. The purpose of the study is to describe and create an 

understanding of the new digital service that has been implemented in restaurant 

businesses, a new way of interaction between customers and company. A literature study 

has been made to give a fair picture of the theory and interviews with the purpose to 

gathering new information on how the digital restaurant works and get the knowledge of 

efficiency in business. Qualitative material has been analyzed and compared to theories 

from the literature study. The results of the study showed that there is immense difference 

between the employees view and company view of digital service in restaurant.  

 

Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till respondenter som medverka i studien. Vi vill även tacka vår 

handledare Daniel A. Skog för hans engagemang och vägledning. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Tekniken utvecklas och nya lösningar blir aktuella med hjälp av olika teknologiska lösningar 

och önskas utnyttjas till sin fulla potentiella förmåga. Precis som Dahlbom & Mathiassen 

(1993) berättar har vi gått från att se uppkomsten av teknik som automatisering för att sedan 

öka ambitionsnivån på vad vi vill att tekniken ska åstadkomma. Ambitionen kring digital 

teknik har historiskt sett utvecklats och ökat i kapacitet och egenskaper, vilket medfört nya 

förutsättningar för att skapa lösningar som möter människors behov.  

Digitalisering omfattar alla branscher och kommer att påverka allt från hemmet, 

arbetsplatsen, transporter, sjukvård till restaurangbranschen. Detta har i sin tur riktat krav 

på invånarna och även myndigheter, organisationer och företag. Det är uppenbart hur 

samhället gjort en drastisk förändring. Vår vardag kommer aldrig vara densamma, 

forskningen visar att hälften av dagens jobb försvinner om 15 år till följd av digitalisering, 

automatisering och robotisering, men returnerar nya tjänster, nya företag och nya 

arbetstillfällen (Frey & Osborne, 2013). Vi hanterar våra bankärenden, bokningar av 

flygbiljetter, utlåning av böcker, självscanning i matbutiker, online-shopping, filmer/musik 

och mycket mera med hjälp av digitala tjänster. Sveriges industri behöver utnyttja 

digitaliseringen för att utvecklas och för att stärka sin konkurrenskraft därför att samhället 

idag genomsyras av modern informationsteknik (Wallberg 2015). Sveriges regering bedömer 

att digitala kommunikationskanaler ska vara förstahandsvalet i den offentliga sektorns 

kontakt med medborgare, organisationer och företag då digitala tjänster förenklar 

kommunikationen (Regering, 2016). 

Traditionellt har restaurang varit beroende av det mänskliga gränssnittet för att 

tillfredsställa konsumenternas behov, allt från ta order, leverera mat och betalning. De 

senaste året har digitala tjänster ersatt det mänskliga gränssnittet och implementerats i 

restaurangbranschen, Pinchos (2017) påstår sig vara den första restaurangen i världen med 

att införskaffa en app- restaurang som erbjuder aktivt deltagande av gäster. Pinchos är en 

restaurang som har anammat ett digitalt gränssnitt för generera ett värdeskapande i 

samarbete med kunder. Från tidigare forskningen kring tjänster vet vi att tjänster är 

beroende av ett underliggande tjänstesystem, och att den mest kritiska delen i ett sådant 

system är gränssnittet mellan tjänsteleverantör och kund (Edvardsson & Tronvoll, 2013). Hos 

Pinchos innefattar en del i tjänsteleveranser att kunden själv gör en del av arbetet, detta 

adresseras i forskningen genom konceptet självservice. Forskning kring självservice har visat 

att det existerar ett behov av praktisk kunskap. Även om den digitala tekniken har börjat ta 

allt större utrymme i restaurangbranschen så vet vi väldigt lite om möjligheterna och 

utmaningarna som detta resulterar i. Vidare finner vi ett teoretiskt kunskapsbehov, inom 
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forskningen återspeglas detta behov i en avsaknad av arbete som adresserar vad som sker när 

kundgränssnitt i tjänstesystem blir digitalt. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att skapa förståelse för när tillämpningen av digitala tjänster sker och 

vilka förändringar som sker när den ersätter det mänskliga gränssnittet i verksamheten 

Pinchos. Vi vill också förstå hur teorin angående digitala tjänster har anammats i olika 

branscher för att ge oss en övergripande bild på hur informationsteknologi samverkar med 

människor. Vårt arbete syftar även till att bidra med nya insikter och belysa användningen av 

självservice genom digitala tjänster för denna specifika typ av verksamhet som 

frågeställningarna berör. 

1.3 Problemformulering 

Enligt Pinchos är de först i världen med implementering av en app- restaurang där tekniken 

är i centrum. Med påståendet “tekniken är i centrum” (Pinchos, 2017) menar Pinchos att med 

assistans av en smartphone kan gäster utföra all service på egen hand, vilket innebär en 

avsaknad av beroende. Med avsaknad av beroende menar vi att kunden ej behöver förlita sig 

på servitris eller servitör vid aktiviteter som betalning, beställning och avhämtning. Vi vet 

från tidigare forskning av andra branscher hur användningen av digitala tjänster har 

påverkat olika verksamheter. Men inom restaurangbranschen är det ett relativt nytt fenomen 

som vi sett dyka upp de senaste åren, därför vill vi fylla kunskapsgapet med 

forskningsbaserad kunskap. Pinchos franchise är ett exempel som redan från starten baserat 

sin affärsidé på digitala tjänster. Därför anser vi det viktigt att utföra studier i Pinchos 

restaurangverksamhet och använda oss den nya kunskapen för att erhålla övergripande 

kunskap av restaurangbranschen, där det traditionella serviceyrket är hotat samt befinner sig 

i ett stadie där det ersätts av självservice med hjälp av digitala tjänster.   

 

Vi vill besvara följande frågeställning: 

Hur tillämpas digitala kundgränssnitt i restaurangbranschen och vilka möjligheter och 

utmaningar uppstår av tillämpandet? 

1.4 Avgränsning 

Vi avgränsar vår frågeställning för att tydliggöra vad vi egentligen vill undersöka. Vi har valt 

att studera tillämpandet av digitala kundgränssnitt specifikt inom restaurangbranschen. 

Resultatet kommer baseras på just den tjänstebranschen som undersöks. Vidare har vi valt 

att fokusera på ett verksamhetsperspektiv, alltså har vi valt att samla information från 
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personer med koppling till den specifika restaurangverksamheten som undersöks och ej 

inkluderat restaurangbesökare i studien. Vi valde att endast använda oss av respondenter 

som har tidigare erfarenheter och arbetar med eller på restaurangen. Målet var att avgränsa 

oss till personer med kompetens inom restaurangverksamheter. 
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2. Relaterad forskning 
I denna sektion presenterar vi den relaterade forskningen vi valt att använda oss av för att ge 

en bild av det avgränsade forskningsområdet. Vi har valt att presentera forskningen genom 

att inleda med bred beskrivning och information av forskningen för att senare sammandras 

till specifika forskningsområden. 

2.1 Tjänster 

“Tjänst saknar som fackterm internationellt antagen definition, men definieras i Sverige som 

en kedja av händelser eller aktiviteter i vilken en kund interagerar med ett tjänsteföretags 

medarbetare (eller tekniska hjälpmedel i form av t.ex. bankomater) i syfte att tillgodose vissa 

behov. Tjänsten finns inte förrän den upplevs av kunden, och det är vanligt att produktion, 

leverans och konsumtion av en tjänst sker samtidigt” (Nationalencyklopedin, 1995, s. 306). 

Vi kommer att kalla begreppet tjänster för en blandning av både varuproduktion och 

tjänsteproduktion. Inom restaurangbranschen uppfattas mat/dryck som varuproducerande 

medans servering/kundbemötande som tjänsteproducerande. Begreppet tjänster har ökat i 

takt med digitalisering då informationsteknologin blivit allt mer närvarande i vår vardag 

(Bergman & Klefsjö, 2002). Tjänster har alltid producerats inom både offentliga och privata 

sektorn som t.ex. kommuner och landsting, inom privata sektorn finner vi bland annat hotell, 

flygbolag, buss, tåg och andra privata företag som erbjuder tjänster till sina konsumenter. 

Bergman & Klefsjö (2002) är övertygade om att det numera övergått till att fokus hamnar på 

funktionaliteten snarare än köpet av en vara. Trenden visar att tjänsteproduktionen i Sverige 

har ökat och enligt statistik från statistiska centralbyrån (2016) vet vi att tjänsteproduktionen 

utgör omkring 70 % av Sverige BNP. 

Samhället är alltid i förändring och ramverket tjänstedominant logik (även känd som 

Service Dominant Logic) anser vi ett vara ett lämpligt ramverk för att förstå tjänster generellt 

och relation till produkter inom företag och organisationer. Detta ramverk har blivit 

uppmärksammat av Vargo och Lusch (2004) och beskriver motsatsen till traditionella Goods 

Dominant logic. Tanken med ramverkets uppkomst var att lyfta upp och underlätta 

relationen mellan kunder och företag. Detta i sin tur leder till att företag får veta hur kunder 

tänker och känner samt förklarar företagets kultur och normer som oftast är grunden till 

framgång (Vargo & Lusch, 2004). För att ge en övergripande bild har vi anordnat en tabell 

här nedan som innehåller eventuella skillnader mellan traditionell varudominant och 

tjänstedominant logik. 

 



8 
 

Syn Varudominant logik Tjänstedominant logik 

Fokus Varor, prestanda och dess 

egenskaper 

Kundens upplevelse 

Varor De varor som kunden behöver Varor hjälper till att skapa 

förutsättningar för en tjänst 

Kunden Kunden är mottagare Kunden är medskapare 

Marknadsföri

ng 

Organisationen distribuerar varor 

genom att se attraktiva ut så att 

kunder köper varor 

Kunden är medskapare med hjälp 

av interaktion med organisationen 

och bidrar till marknadsföring 

Värde Värdet skapas under produktion Värdet realiseras av kunden i 

användandet 

Tillgångar Fasta varor som maskiner, 

apparater eller andra resurser 

som skapar värde 

Kunder är en resurs som är 

medskapare av värdet 

Figur 1. En tabell med jämförelser mellan den varudominanta och tjänstedominanta 

logiken. 

 

Intåget av tjänstedominant logik har förändrat relationen mellan producent och kund. Detta 

skapar en miljö där producent och kund utbyter information vilket leder till reformer av 

tjänster. Detta utbyte av information och nyskapande benämns som co-creation. Litteratur 

kring begreppet co-creation(hädanefter kallat samskapande) har vi stött på när Vargo och 

Lusch (2004) presenterade sitt ramverk “tjänstedominant logik” där en av principerna som 

beskrivs är “kunden är alltid en medskapare av värde”. Författarna delar samskapande i två 

kategorier där ena fokuserar på att värdet skapas gemensamt av kund och producent under 

förbrukning av tjänsten. Andra delen av samskapande är samproduktion, då produktion sker 

utav två individer som gemensamt producerar eller tillverkar en produkt eller vara (Vargo & 

Lusch, 2004). Etgar (2008) fortsätter i samma spår som Vargo & Lusch (2004) där hans syn 

på samskapande definieras som ett samarbete vilket resulterar i unikt värde genom dialogisk 

interaktion, medan samproduktion kräver resurser och väsentliga möjligheter för att uppnå 

målet (Etgar, 2008).  

Vi kommer att förhålla oss mer till den första katekorgin av begreppet där samskapande 

mellan kund och företag skapar ett gemensamt värde under förbrukning av digitala tjänster. 
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Vi finner även ytterligare stöds hos Ramaswamy och Guillard (2010) vars forskning beskriver 

samskapande som en erfarenhetsorienterat koncept med fokus på interaktionen mellan 

producent och kund, vilket skapar tre viktiga aspekter i kunden, producenten och 

interaktionen mellan kund och producent.  

Kundens roll i samskapande är ett av de viktiga aspekterna då kunskap som produceras av 

kunder har förmågan att förbättra olika innovations uppgifter väsentligt under en 

innovationsverksamhet (Blazevic & Lievens, 2008). Därför är det nödvändigt att rollen som 

kund analyseras och beskrivs. Vad var och vad är samskapande från ett kundperspektiv? Den 

tekniska utvecklingen har skapat nya möjligheter för kund och producent. Kunden har idag 

möjlighet till samverkan med företag, denna förmåga har förändrat deras sätt att leva. Det 

som tidigare var praktiskt ogenomförbart är idag en verklighet där kunden är få 

knapptryckningar från att bidra och skapa ett värde. Kunder kan vara inblandade i 

marknadsföring, försäljning, spridning av produkter och vara delaktiga som medarbetare 

(Zhang & Chen 2008).  

Nivån på kunddeltagande i samskapande kan variera beroende på kundens kunskap i 

form av teknisk förmåga och komplexiteten i utförande av tjänsten (Gurau 2009). En studie 

har genomförd av Xie, Bagozzi & Troye (2008) som visar att motivation mekanismen hos 

kundernas skapar en benägenhet att engagera sig i samskapande och leder till att globala 

värden samt domänspecifika värden påverkar kundernas attityder. Med det menar en att 

individens tilltro till att självständigt klara av en handling i en särskild situation formar deras 

avsikt att engagera sig i medskapande i framtiden. Detta kan även kopplas till en studie av 

Füller (2010) där författaren lyfter upp att samskapande i en verksamhet påverkas av 

kundens personlighet, motivation och förväntningar på deras deltagande. Det har visat sig att 

kunder med olika typer av personligheter har olika motiv att delta i medskapande. Dessa fyra 

är: belöning, behov, nyfikenhet och intressen. Det är ganska uppenbart att kunderna har 

olika stilar och personligheter som resulterar i olika resultat och till och med definiera olika 

beroende vem som tillämpar (Füller 2010). 

Eftersom hela iden med samskapande är ett samarbete måste vi lyfta fram producentens 

perspektiv. Ramaswamy (2009) hävdar att företag tillämpar metoder för engagemang mellan 

kunder och anställda vilket skapar ett värde som i sin tur blir interaktionen mellan 

människor i en ny plats. Litteraturen nämner vilken betydelse miljön har i arbetet och hur 

det underlättar anställdas roll i samskapande. Att underlätta samskapande med kunder 

kräver också att producenten skapar gynnsamma förutsättningar för anställda och lyfts upp 

som en nyckel till framgång för att tillfredställda kunder (Ramaswamy & Gouillart 2010). 

Därför bör det vara av vikt för företaget att lägga ner tid på att skapa en miljö som 
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underlättar samskapande. För att skapa en gynnsam miljö bör producenten tänka på ett antal 

attribut som anställdas kompetens, resurs på plats och informationsinfrastruktur. För att 

lyckas med detta måste företaget skapa en plattform för integration mellan anställda och 

kunder. Ett exempel som lyfts upp är franska företaget LaPoste som har lyckats tillämpa 

medskapande tillvägagångssätt för att förbättra kundtillfredsställelsen och operationer 

(Ramaswamy & Gouillart 2010). Som aktör av samskapande bör producenten fokusera på 

upplevelsen av alla inblandade aktörer. Anställda måste kunna kommunicera direkt med 

varandra och producenten måste ha en grund som möjliggör interaktionen mellan kund och 

anställda. Dessa företag som uppnår ett framgångsrikt samskapande mellan olika aktörer 

ökar sina intäkter samtidigt som dessa sänker sina kostnader (Ramaswamy & Gouillart 

2010). 

2.2 Digitala tjänster 

Begreppet digitala tjänster är bred då experter inom området definierar begreppet olika 

beroende på vad som studeras samt hur tjänsterna tillämpas i praktiken. Utbyte av 

information mellan två eller flera enheter via olika tekniska verktyg kan anses vara digital 

tjänst. Det kan vara en mobiltelefon, dator eller annan elektronisk produkt som erbjuder 

tjänsten, samtidigt kan dessa verktyg utnyttjas olika beroende på teknikens förmåga (Rowley, 

2006). 

Anpassningen inom digitala tjänster kan ske i utformning av det som en transaktion 

handlar om t.ex. köp av varor, kommunikation eller utbyte av information (Ifts, 2007). Idag 

har vi ett oberoende där kontakt med en fysisk person ej är en nödvändighet för att kunna 

utföra ärenden på internet. Det som gör digitala tjänster till just tjänster och inte till varor är 

att den digitala tekniken möjliggör en anpassning till den enskilde individen (Rowley, 2006). 

Intåget av det digitala har som vi tidigare nämnt, påverkat samhället. Något som eskalerat i 

takt med det digitalisering är innovation, det sker i större utsträckning och i högre takt. 

Sverige är idag ett av världens ledande länder inom innovation. Med Innovation åsyftas att 

skapa något nytt eller en förbättrad lösning på ett problem, det kan handla om hur vi 

tillämpar vår kreativitet för att åstadkomma något nytt, från idé till verklighet. Innovation 

eftersträvas ofta i utveckling och förändring av produkter och tjänster (Tidd & Bessant, 

2009). 

"En innovation är något originellt och principiellt nytt av betydelse – inom vilket område 

som helst – som vinner insteg i ett samhälle.” (Frankelius, 2009, s. 40-51) 

För att frambringa innovation är det vanligt att utforma processer specifikt designade för att 
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gynna innovation. En tjänsteinnovation är resultatet av en innovationsprocess där själva 

resultatet är en tjänst som används. Det behöver dock inte innebära att det är själva tjänsten 

som är ny, även om upplevelsen uppfattas som den är (Vinnova, 2012). Under 2000-talet 

blev tjänsteinnovation aktuellt då många kunder varit med om problem med sina företag och 

därför blev ämnet aktuellt för att kunna underlätta deltagande med sina kunder. Den digitala 

tjänsteinnovationer kan komma i olika former och begrepp, nedan har vi exempel på olika 

typer av digital tjänsteinnovation. 

 

● Nya varor och tjänster = Produktionsinnovation (ex. Appar) 
 

● Nya tillverknings- och distributionsprocessen = Processinnovation (ex. Internetbank) 
 

● Nya organisationsformer = Organisationsinnovation (ex. Lean Management) 
 

● Nya marknader/sätt att nå marknader = Affärsmodellsinnovation (ex. Spotify) 
Olika typer av tjänsteinnovationer (Vinnova, 2012) 

 

Innovationer ser olika ut beroende på vilket mål som är satt, huvudfokus i tjänsteinnovation 

är värdeskapande för kunden och har senare gått vidare till fokus på värdeskapande 

processer. Kunderna vill vara medskapare och samspela med företaget då de har möjlighet 

att delta i produktionsprocessen och konsumtionsprocessen (Kristensson et al., 2014). 

Kundens samarbete skapar och bestämmer värdet på tjänsteinnovation, där själva värdet 

bestäms av kund, medan företag är ansvariga genom att underlätta processen för 

värdeskapande med ett tjänstesystem (Edvardsson & Tronvoll, 2013; Lusch, 2007). 

Tjänsteinnovation är beroende av bl.a. teknologi, vilket är centralt för att åstadkomma en 

flexibilitet i tjänsten. För att förstå naturen av digital tjänsteinnovation måste en förstå hur 

digitala tjänster skiljer sig från tidigare teknologier. Ett av dem essentiella karaktärsdragen är 

programmability, hädanefter kallat omprogrammerbarhet. Det digitala skiljer sig från det 

analoga i form av att det digitala har förmågan att få sitt data manipulerat, den besitter alltså 

en flexibilitet. Detta resulterar i att det digitala möjliggör separation mellan den semiotiska 

funktionaliteten i en enhet från den fysiska utföringsformen (Yoo et al. 2010). Den kritiska 

separationen mellan enhet och funktion på grund av omprogrammerbarhet skapar flexibilitet 

i en digital tjänst där funktioner inte är beroende av den fysiska enheten. Med 

omprogrammerbarhet kan vi närsomhelst under dess användning addera ny funktionalitet 

till produkten, tjänsten och i vissa fall den fysiska enheten. Digitala produkter skapar banor 

där användare har möjlighet att använda digitala tjänster enligt deras egna behov. Med 

kontinuerlig digitalisering ökar av omprogrammerbarhet. Det betyder att när icke digitala 
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tjänster digitaliseras sker en förändring där tjänsten övergår till att vara en tjänst med 

modulär konstruktion genom den nya egenskapen vi kallar omprogrammerbarhet. En 

produkt eller tjänst skapad med möjligheten för omprogrammering kan omdesignas enligt 

användarens behov, vilket ger ett tillfälle för samskapande mellan kund och producent (Yoo 

et al. 2010). 

När det gäller digital tjänsteinnovation finns det ett antal olika aspekter som särskiljer den 

mot “vanlig” tjänsteinnovation. Omprogrammerbarhet är en del av tjänsteinnovation ur den 

digitala teknikens egenskaper. En annan aspekt är tjänstesystem, vilket organisationer måste 

förhålla sig till tjänstesystem och deras beståndsdelar blir förändrade och fungerar 

annorlunda. Tjänstesystem har en viktig roll då den är grunden och möjliggör ett 

samskapande för innovation. Ett tjänstesystem kan beskrivas på olika sätt beroende på hur 

den tillämpas i praktiken. Teorin kring tjänstesystem beskriver tjänstesystem som en 

förutsättning för hur en vara eller tjänst levereras. Det handlar om en plats där både kund 

och företag kan delta i för att leverera en produkt eller tjänst. I praktiken skulle ett sådant 

tjänstesystem identifieras genom själva platsen där all tjänst och gästfrihet uppehåller sig. 

Gästfriheten som nämns handlar om hur både företagets personal och andra aktörer 

samarbetar för att bemöta kunden (Edvardsson, 1996). 

 

Yoo et al. (2010) skriver ”…the articles show that the introduction of pervasive digital 

technology in organizations creates unseen and unexpected fault lines, and organizations 

must now learn to carefully deal with those fault lines in order to take full advantage of new 

digital technologies.” (Yoo et al., 2010, s. 1405) 

 

Författaren försöker förklara hur genomslaget av digitala teknologin skapar nya restriktioner 

som verksamheter måste hantera och anpassa sig till för att kunna dra fördel av dem. Berenta 

& Yoo (2012) har utfört studier där de undersökt effekten av implementation av ett 

tjänstesystem i NASA, USA. Efter implementationen var det många avdelningar som inte 

kunde utföra sina arbetsuppgifter på ett godtyckligt sätt, bl.a. budget rapportering, 

tidrapportering och inköp. Systemet gjorde det omöjligt att utföra vissa uppgifter som var 

viktiga för verksamheten. För att lösa dessa problem skapade de olika avdelningarna egna 

lösningar där arbetsuppgifter gjordes helt manuellt istället (Berente & Yoo, 2012). 

Implementering av ett nytt tjänstesystem bidrar också till en fjärilseffekt av innovation 

och detta beskrivs i ett byggprojekt där man använder sig av CAD-program för 3D ritningar. 

Innan arkitekterna använde CAD fick entreprenadfirman hitta egna lösningar och fråga 

arkitekten om detaljer i ritningarna när det var något som var oklart. Med 3D ritningarna 
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blev hela projektet öppet och man kunde studera ritningen i minsta detalj och utifrån alla 

vinklar. Detta ledde också till att man började arbeta närmare varandra och nya lösningar 

blev till nya innovationer (Boland et al, 2007). 

Eaton et al. (2015) visar tydligt att det kan förekomma begränsningar inom tjänstesystem 

vilket innebär att organisationer måste ta ställning till detta. Författaren menar att 

användarna utmanar teknologin och utmanar tjänstesystemet som är en av faktorerna till 

deras framgång. Ett exempel på detta är Apple’s “App Store” där aktörer är medskapare som 

utvecklar applikationer som därav säljer sina varor och tjänster. I artikeln förekommer 

uttrycket “boundary resource”, Författarna menar att alla aktörer är “boundary resource” 

vilket innebär att de som är medskapare är beroende av Apple för att göra ekonomisk vinst 

genom tjänsten eller produkten (Eaton et. al., 2015). 

App store är en del av tjänstesystemet IOS som Apple använder sig av. IOS är ett 

operativsystem för mobila enheter i form av smartphones och surfplattor, det Apple gör är att 

distribuerar sin digitala tjänst genom enheter. Vargo & Luschs (2008) berättar att produkter 

som t.ex. smartphones har blivit en distributionsmekanism för att erbjuda sina tjänster. 

Telefoner har övergått från att vara en plattform för telefoni och sms till att vara en 

avancerad handdator med smarta verktyg som exempelvis digitala tjänster 

(Nationalencyklopedin, 2016).  Tillgängligheten på enheter och internetuppkoppling har 

resulterat i att många människor har tillgång till digitala tjänster, trots geografisk och 

ekonomisk milj. Undersökningar utförda i Sverige av Statistiska CentralByrån (2016) visar 

att fyra av fem personer i åldern 16-85 år använde internet varje dag och 71 % av 

befolkningen vilket motsvarar 6 miljoner invånare kopplade upp sig mot internet utanför 

hemmet med smartphones (SCB, 2016). 

Utvecklingen har möjliggjort en våg av innovationer som i detta fall smartphones som vi 

bär med oss dygnet runt och med hjälp av internetuppkoppling kan tjänster levereras och 

spridas på helt annat sätt. Att en vara är sort av distributionsmekanism behandlas av den 

tidigare nämnda tjänstedominanta logiken. Det talas om hur varor kan ha olika värden 

beroende på hur dessa nyttjas, där en menar att varor kan nyttjas till förmån till 

värdeskapande, då det idag finns större potential för värdeskapande i följd med den höga 

utsträckningen av användare (Vargo & Lusch, 2008). 

När en digital tjänst implementeras i en enhet för att öka tillgängligheten genom 

distribueradmekanism är det ofta en verklighet att kommunikationen mellan kund och tjänst 

ersätts av ett digitalt gränssnitt. Tjänstens och användarens förmedlare som tidigare var 

ögon, öron och mun är nu utbytt mot ett digitalt gränssnitt, vilket är delen som utgör 

förutsättningen för självservice. Redan på 90-talet blev begreppet självservice aktuellt där det 
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beskrevs som konsumenter som utför uppgifter via olika tekniska lösningar utan inblandning 

av en fysisk person samt att i takt med växande teknologi framöver skulle ersätta traditionell 

service och försäljningsarbete (Dabholkar, 1992). Inom forskningen finns det olika begrepp 

för självservice som exempelvis, self-service technology(SST) och technology based self 

service(TBSS) men betydelsen är samma och därav har vi avgränsat oss till att kalla 

begreppet för självservice i vår studie. 

“A technological interface that enables customers to produce a service independent of direct 

service employee involvement” (Meuter et al., 2000, s. 50). 

Implementering av bankomater i samhället gav möjligheten att ta ut kontanter genom 

maskiner vilket givit en positiv effekt för medborgarna då tillgängligheten har ökat samt att 

banker minskat på sina kostnader vid bytet till digitalt gränssnitt. Vid senare skede 

utvecklades onlinetjänster där en kund hanterade sina bankärenden via internet med hjälp av 

en dosa eller kod, dessa tjänster skulle vara tillgängliga dygnet runt (Dabholkar et al., 2003). 

En annan variant är online shopping som lyfts upp i senare forskning där författarna menar 

att självservice kan nyttjas olika beroende på kontext. Det ska vara möjligt för en kund att 

beställa allt från mat till kläder på webben och beroendet av öppettider eller en kassör ska 

upphöra att existera (Dabholkar et al., 2003). Ett annat exempel är flygplatser som infört 

självservice för resenärer som incheckning, skriva ut biljetter, bagage incheckning och 

onlinebokningar. Resenärer har möjlighet att utföra en större del av arbetet själva, vilket 

tidigare utfördes av en anställd på flygplatsen (Castillo-Manzano, & López-Valpuesta, 2013). 

Nedan ser vi en tabell på hur olika områden i näringslivet bytt ut det mänskliga gränssnittet 

mot ett digitalt gränssnitt. 

 
Figur 2. SST-lösningar i olika kontexter. (Fitzsimmons. 2003, s. 444) 

Företag och organisationer som implementerar självservice minskar sina utgifter samtidigt 

som produktionen ökar (Fitzsimmons, 2003). Personlig service har numera ersatts av 

självservice, vilket har lett till att kunderna hanterar sina egna ärenden med hjälp av digitala 
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tjänster. Självservice används av fler företag inom olika branscher som anammat tekniken för 

att möta kundens behov med hjälp av digitala tjänster och uppmuntra kunder att utföra 

tjänster själva (Fernandes & Pedrosa 2017). 

Idag lever vi ett samhälle där tekniken och digitalisering alltid är närvarande i vår vardag, 

både i hemmet och utanför. Personlig service fasas ut med tiden och ersätts av självservice, 

som tar allt större utrymme inom företag och organisationer. En del författare är eniga om att 

självservice har påverkat verksamheter positivt då de observerade fördelarna väger mer än 

nackdelarna. Företag har möjlighet att locka fler kunder med högre hastighet med hjälp av 

digitala tjänster samt att implementering av självservice bidrar till ekonomisk vinst vid ett väl 

designat tjänstesystem. En anställd kan vara en resurs för företaget då den arbetar för sin 

arbetsgivare men är samtidigt en kostnad, därför kan automatiserade digitala tjänster leda till 

mindre personalkostnader (Fernandes & Pedrosa 2017). 

Några eventuella brister med självservice är exempelvis när interaktionen mellan anställd 

och kund försvinner leder det till att kunderna blir missnöjda när det inte får sina frågor 

besvarade som det görs i traditionell service (Dabholkar, 2002). Detta stöds av Bitner et al. 

(2002) som hävdar i sin artikel Implementing Self-Service Technology To Gain Competitive 

Advantages att implementering av självservice teknologi kan minska personlig integritet 

mellan anställd och kund. Anställda kan känna att deras personliga kontakt med kunder blir 

mindre och det skapar en rädsla för deras yrke när vissa av deras arbetsuppgifter inte blir 

tillfredsställda. 

Trots att gränssnitt mellan producent och kund framhålls som den viktigaste delen i 

tjänstesystem vet vi lite om vad för konsekvenser det har när ett mänskligt gränssnitt byts ut 

mot ett digitalt. Under tjugohundratalet har vi sett en konvergens av datorer, kommunikation 

och information. Tillväxten av olika teknologier som höghastighetsnätverk, tillsammans med 

den fallna kostnaden för datakraft har öppnat en värld där vi skapar tillämpningar som ej var 

möjliga tidigare (Tillväxtanalys 2014). Via digitala tjänster med uppkoppling via internet kan 

köpare och säljare mötas utan att behöva träffas i verkligheten och detta medför även att 

behovet av mellanhänder minskar. Banksektorn förändrades och hade därmed en påverkan 

på samhället. Banker har övergått från papper och personlig kundkontakt till digitaliserade 

och nätverksbaserade banktjänster. Existerande kundrelationer förändrades och företagen 

började lägga mer fokus på andra delar av verksamheten då produkter och tjänster kan 

levereras genom nya kanaler. Utvecklingen tar en sväng och övergår till en mer agil karaktär, 

utvecklingsprocessen blir iterativ där ny kunskap om kund förvaltas på ett annorlunda vis för 

att forma nya tjänster (Ghaziri, 1998). Men Forskningen tar sällan upp hur det digitala 

gränssnittet påverkar olika parter som deltar i processen, dess perspektiv och den 
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miljöförändring som sker, oftast talar en om hur banker eller andra verksamheter ökar i 

omsättning och hur kundbasen ökar. 

Restaurangbranschens användning av informationsteknologi har resulterat i att det gamla 

gränssnittet bytts ut och vi letar efter information om hur tillämpningen av ett digitalt 

gränssnitt påverkar olika delar av verksamheten, som t.ex. kommunikation mellan kund och 

företag, har arbetet för anställda förändrats och vilka nackdelar och fördelar existerar ur olika 

perspektiv. 

Vi anser att digitalt gränssnitt som mellanhand är något som sällan behandlas i forskning 

där relaterade ämnen är huvudfokus. Forskning där en talar om aspekter som hur gränssnitt 

påverkar kommunikationen mellan olika parter är sällsynt. Vi finner även ingen forskning 

kring hur ett digitalt gränssnitt allmänt påverkar olika element i verksamhet. Vi anser därför 

att det är ett valid påstående att ämnet digitalt gränssnitt som mellanhand har ett 

kunskapsbehov p.g.a. den bristande forskningen.  
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3. Metod 
I detta kapitel redogöra vi för valet av metodologisk tillvägagångssätt. Vi går igenom typ av 

studie, val av respondenter samt redogöra för datainsamlings genomförande. Avslutningsvis 

reflekterar vi över vårt metodologiska val och tillvägagångssätt. 

3.1 Val av metod 

Vid valet av metod gick vi igenom karaktärsdrag i studiens syfte och frågeställning för att 

kunna finna en lämplig metod med egenskapen att utvinna den typ av information som 

hjälper oss besvara frågeställningen. Därefter kunde vi slå fast att en fallstudie är mest 

passande. Fallstudien rekommenderas när hur- och varför frågor ska ställas (Yin ,2011). 

Studien som ska utföras bygger även på att personerna som utför studien saknar kontroll 

över fallen som ska undersökas, samt att fokus ligger på samtida fenomen i verkliga 

sammanhang. Vid dessa karaktärsdrag är fallstudier rekommenderade (Yin, 2011).Vi har valt 

att göra en enkel fallstudie, vilket betyder att studien endast behandlar ett fall. Generellt är 

det att föredra en multipel fallstudie då studiens externa giltighet ökar (Yin, 2003). Vårt val 

av enkel fallstudie grundar sig resurser i form av tid. Det är rekommenderat att vid start av en 

studie kontrollera att omfattningen faller inom förväntad tidsram och resurser (Yin, 2011).   

Att utföra en multipel fallstudie kräver mer resurser i form av tid samtidigt som det skapar 

massiva resultat och dokument (Yin, 2003). Utöver resurser anser vi att det var låg 

tillgängligheten för att använda oss av mer än ett fall, med det menar vi att antal restauranger 

som tillämpat ett digitalt gränssnitt är få i just vår geografiska punkt. Vi anser att 

implementering av digitala tjänster i restaurangverksamhet är ett unikt förhållande, där vi 

endast har tillgång till en restaurang och därför legitimt att argumentera för en enkel 

fallstudie (Yin, 2003). 

3.2 Datainsamling 

För valet av datainsamlingsmetod granskade vi faktorer som tid och resurser, vilket 

begränsar studien. Valet av datainsamlingsmetod ska vara rimlig för vår studies begränsning 

av tid fastställde vi en datainsamling i form av intervjuer. Med hjälp av intervjuer kommer 

datainsamlingen fokusera direkt på fallstudiens ämne samt ge en orsaksbunden slutsats och 

inte bildas av slumpen (Yin, 2011). Vi anser även att en risk existerar i form av partisk 

respons p.g.a. deltagarnas positioner i verksamheten som undersöks. Vi drog även slutsatsen 

att icke selektiva observationer inte var möjligt med studiens resurser samt att omfatta 

information i realtid ej var nödvändigt för studien (Yin, 2003). 
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3.2.1 Intervjuguide 
Vi valde att tillämpa ett semi-strukturerat tillvägagångssätt till våra intervjuer. Det betyder 

att denna intervjutyp hade en checklista som vägleder oss under intervjun vilket ger oss 

likformighet och säker konsekvent data, vilket möjliggör insamling av fakta samtidigt som vi 

kunde utvinna åsikter och oväntade insikter (Yin, 2011). Checklistan gjorde det möjligt för 

oss att följa ämnets tema samtidigt som spontana följdfrågor bidrog till den dynamiska 

aspekten av intervjuerna. En bra dynamik bidrar till en avslappnad konversation mellan 

intervjuaren och respondenten (Kvale & Brinkman, 2009). Checklistan består av tre faser, 

den första fasen har personliga frågor av den enklare sorten, medan den andra fasen 

innehåller kärnfrågor kopplade till ämnet, den tredje och avslutade fasen bestod av öppet ord 

för respondenten, där den hade möjlighet att ta upp någon fråga eller information som den 

anser vara relevant eller intressant för diskussionen. Den inledande fasens bidrag till 

datainsamlingen är inte av vikt, däremot gör den nytta i form av skapa en bekväm stämning 

för respondenten (Hartman, 1998). Vid kärnfrågorna låg fokus på ämnesområdet och 

innefattade mer specifika frågor vilket genererade en övervägande del av datainsamlingen. 

3.2.2 Respondenter 
Efter valet av metod och tillvägagångssätt för vår studie, gick vi vidare till att göra ett urval av 

respondenter för intervjuerna. Vi använde oss av ett målstyrt urval där vi valde specifika 

personer från en organisation för att få direkt koppling till frågorna vi formulerat enligt 

ämnesområdet (Hartman, 1998). Eftersom datainsamlingen rörde ett specifikt ämnesområde 

fann vi ett målstyrt urval lämpligt. Vi kontaktade två av Pinchos restauranger i Umeå som 

båda ägs av samma personer samt delar personal. Därefter valde vi att endast intervjua 

personer med minst 3 års erfarenhet av restaurangbranschen samt att dessa personer 

tidigare arbetat på minst en traditionell restaurang. Dessa krav var kritiska p.g.a. att 

datamaterialets kvalitet är beroende av frågor där respondenten ska förmå att jämföra 

tidigare erfarenheter i det traditionella med sina nya erfarenheter i Pinchos. Vi ansåg även att 

det var essentiellt att intervjua personer med olika positioner för att perspektivet för den 

specifika positionen påverkar upplevelsen och bidrar till att den erhållna datan anses mer 

trovärdig (Yin, 2003). 

3.2.3 Etiska överväganden 
Vi har vid utförandet av denna studie valt att följa etiska rekommendationer av Yin (2012). 

Respondenterna har informerats om studiens syfte och nyttjande. Respondenterna 

informerades även om att deras deltagande var frivilligt och kan avbrytas när respondenten 

önskar eller senare kontakta oss för att meddela om att den ej vill inkluderas i studien. Vidare 
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informerade vi respondenterna om att all medverkan i studien är anonym och att identiteter 

ej publiceras. För att göra det möjligt har vi valt att namnge varje respondent med en 

bokstav, men eftersom vissa respondenter har unika positioner/titlar inom verksamheten 

Pinchos har vi valt att inte dela upp vissa respondenterna i specifika titlar och istället tre olika 

roller för att öka anonymitet och minska chansen för identifiering av respondenter. Dessa tre 

titlar är, Service, administrativ samt utvecklare. Nedan finner ni en tabell av samtliga 

respondenter. 

 

Respondenter Roller 

A Administrativ  

B Service 

C Service 

D Service 

E Driftansvarig 

Figur 3. En tabell över respondenter och deras roller. 

3.2.4 Genomförande av datainsamling 
Totalt intervjuade vi fem personer, av dessa fem intervjuades fyra personer i ett gemensamt 

kontor i företagets lokaler, vid olika tidpunkter. Eftersom intervjuerna tog plats i en bekant 

miljö anser vi att det ökade bekvämlighetsfaktorn för respondenterna. Den femte intervjun 

genomfördes genom en mailkonversation, med anledningen att respondenten befann sig i en 

annan geografisk plats som var otillgänglig för oss. Två intervjuare var tillgängliga under 

samtliga intervjuer. Samtliga respondenter blev informerad att intervjuerna är anonyma 

samt frivilliga. Samtalsintervjuer sträcker sig mellan 40 till 55 minuter, differensen var en 

följd av utvecklingen av den spontana effekten i en semi-strukturerad intervju. 

Respondenterna var även medvetna om att deras intervjuer spelades in genom 

ljudupptagning. Vi gick senare vidare med transkribering för att underlätta kodningen av 

datamaterialet (Miles & Saldaña, 2014). 

3.3 Bearbetning av datamaterialet 

För att underlätta bearbetningen av datamaterialet hade vi spelat in intervjuerna i form av 
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ljudupptagning (Yin, 2011). Med ljudfilerna hade vi möjlighet att transkribera datamaterialet 

och senare gå vidare i processen av bearbetning med att koda datamaterialet (Miles & 

Saldaña, 2014). Eftersom intervjuerna skedde under kort tidsspann beslutade vi oss för att 

utföra all transkribering efter vi slutfört alla intervjuer. Vid valet av kodning valde vi att 

kombinera två olika metoder för kodning, dessa metoder är kallade Holistic Coding samt 

Evaluation Coding, dessa metoder är rekommenderade för att bearbeta kvalitativ data (Miles 

& Saldaña, 2014).   

 

Stycke ur datamaterialet Koder 

“….1men däremot skulle jag inte påstå att 

att vi har mindre personal än vad andra 

restauranger har men vi lägger istället 

fokus på service, gästbemötande och finnas 

där till hjälp för våra gäster så dem har det 

bra. 2Men visst inom service ja men om 

man kollar i köket så har vi kanske mer till 

skillnad från andra restauranger.” 

 

1+ EFFEKT 

2+ APPENS ROLL 

 

Figur 4. Ett exempel på hur datamaterialet kodades. 

Ovan ser vi ett exempel på hur kodningen fungerar i praktiken. Den första metoden kallad 

Holistic Coding appliceras genom att ge ett kodord till ett mer omfattande stycke. Vi 

kombinera det med med Evaluation Coding genom att även ge kodord till vissa delar i ett 

stycke samt ge alla kodord ett tecken med positiv eller negativ antydning. Detta resulterar i 

enklare filtrering av data som innehar samma kodord men med varierande karaktär (Miles & 

Saldaña, 2014). Koderna bestod av enkla ord men av sorten att ordet beskriver det innehållet 

samt dess anknytning till relaterad forskning.  Eftersom datamaterialet är omfattande valde 

vi att ta hjälp av färg för att effektivare hitta siffrorna som är utplacerade i ett stycke av 

datamaterialet. Kodningen bestod av två faser där vi vid första fasen gav datamaterialet 

kodord och vid de senare faserna finslipade kodningen i form av att kodningen följde ett 

korrekt tema som resulterar i att ett kodord alltid är kopplat till ett relevant stycke. Dessa 

faser resulterar i effektivare filtrering av datamaterialet (Miles & Saldaña, 2014). 
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3.4 Kritik av metod 

Vår studie är en enkel fallstudie, vilket betyder att endast ett fall studeras. Enligt Yin (2003) 

är det att föredra en multipel fallstudie då studiens externa validitet ökar, därför bör vår 

studie granskas kritiskt. Studier som innehåller få fall kritiseras då det anses att studien inte 

erbjuder grund för att upprätta validitet eller generaliserbarhet över resultaten. Vidare anser 

Yin (2003) att resultatet av en fallstudie användas till teoretiska satser som skapas av 

kvalitativ generalisering. Men frågan är om vår studie innehåller tillräckligt med variation av 

fall och respondenter för att legitimt ge någon kvalitativ generalisering. 

I denna studie använde vi semi-strukturerade intervjuer för att utvinna kvalitativ data. Det 

är viktigt att se det kritiska i både utförandet och resultatet vid denna sort av metod. Då båda 

författarna saknar tidigare erfarenhet av att styra en intervju kan oavsiktliga fel inträffa. Vid 

utförandet är inte frågorna kontrollerade av intervjuaren, eftersom frågorna bygger på 

diskussionen som förs av respondenten.  Det medför ett ansvar på författaren där 

kontinuerlig användande av mental energi under intervjun är ett krav. En intervjuare som ej 

utför intervjun på det viset, riskerar ofullkomligt datamaterial (Yin, 2003). Eftersom vi ej är 

vana intervjuare bör en vara kritisk gentemot utförandet av intervjuerna. Vidare till resultatet 

handlar det om att förstå och tolka respondentens upplevelser och åsikter (Robin & Rubin, 

1995). Detta anses som en svaghet med valda metod. Det existerar alltså en risk för 

feltolkning av datan som respondenten genererar. Vi är två författare som kan ha olika 

tolkningar av datan, detta problem infinner sig även vid transkribering av intervjuer. Att 

översätta från tal till skrift är en tolkningsfråga med utrymme för subjektiv tolkning, därför 

bör vår tolkning ses med ett kritiskt öga.  Som avslut till kritik av metod vill vi även nämna att 

ta i beaktande antal respondenter som var delaktiga i studien, det låga antalet respondenter 

resulterar i låg variation och minskar validitet och generaliserbarhet, vi skulle önska minst 

fyra respondenter fler än vad studien innehåller. 
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4. Resultat 
I detta avsnitt av uppsatsen har vi sammanfattat det insamlade datamaterialet som förvärvats 

under studiens gång. Materialet som presenteras är resultatet av studien och är i relation till 

vårt syfte och frågeställning.  

4.1 Tillämpning av digitalt kundgränssnitt 

Vanligtvis kommer gäster fram till baren eller behöver vänta på personal för att kunna 

beställa. Men i Pinchos ser verkligheten annorlunda ut, där har en ersatt det mänskliga 

gränssnittet med en digital tjänst. Det betyder att bandet mellan kund och specifika delar i en 

verksamhet som t.ex. kök och bar, endast sker genom en digital tjänst. 

Fyra av fem respondenter vittnar om hur miljön skiftat i en verksamhet där en digital 

tjänst implementeras som mellanhand, gentemot traditionella verksamheter. 

Respondenterna B, C och D berättar hur arbetet ökat i fart samtidigt som arbetet blivit 

mindre personligt och tappat den sociala delen av arbetet, då kommunikation mellan 

människa(personal) och människa(kund) är begränsad och av lägre prioritet. Respondent B 

berättar hur kunder kan missuppfatta självservice genom en digital tjänst och felaktigt tolka 

konceptet p.g.a. att kunden är i en ny miljö kontra traditionella restauranger.  

“t.ex. tror att dem ska diska plankor eller glasen också, men där tycker jag att det finns 

brister och för gästerna att förstå hela konceptet att här är vi inte lika serviceinriktade som 

i vanliga restauranger.” – Respondent B 

Om tjänstens inte fanns tillgänglig hade det krävts mer personal på golvet samt att 

personalen hade behövt jobba hårdare och gå igenom mer steg i processen från att en kund 

stiger in i restaurangen till att den stiger ut. Aktiviteter som beställningar, betalningar och 

servering har ersatts helt av självservice och den digitala tjänsten. Något som återkommer 

flera gånger i datamaterialet är relevansen av kundens oberoende. Implementeringen av den 

digitala tjänsten raderar ett beroende som tidigare har varit givet, specifika delar i processen 

är självständiga och skapar ett oberoende med hjälp av självservice. Hur detta påverkar 

personal och dess kostnader är intressant då svaren från respondenterna varierade. 

Respondent A påstår att oavsett uppfattningen om att den digitala tjänsten ockuperar 

tjänster som tidigare ägts av personal, har verksamheten inte reducerat mängden personal, 
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utan istället hamnar fokus på andra delar i verksamheten. Respondent C och E påstår 

motsatsen, den första förklarar att om den digitala tjänsten inte skulle vara tillgänglig för en 

dag skulle personalen belastas extremt, givet att antalet kunder är densamma som dagarna 

tjänsten är tillgänglig. Vidare talar Respondent E om att verksamheterna som implementerat 

självservice med hjälp av en digital tjänst har ett lägre behov av arbetare, respondenten gör 

sin jämförelse med tidigare verksamheter med ett traditionellt karaktärsdrag. Respondent E 

besitter en roll där den har ett större omfång gällande verksamhetens utveckling och 

nuvarande tillstånd, den besitter information om flera verksamheter och därför bör 

respondentens ord väga tyngre än resterande respondenter vars åsikter, uppfattningar och 

observationer är begränsade.  

4.2 Utmaningar med ett digitalt gränssnitt 

Vid implementeringen av en digital tjänst i rollen som gränssnitt är det givet att ett antal 

hinder uppstår. Problemen som uppstår är relaterade till både den sociala aspekten där 

mänsklig kommunikation är begränsad och tekniska problem relaterade till det digitala. 

4.2.1 Tekniska hinder 
Ur datamaterialet har vi identifierat två typer av tekniska hinder, det första av dom är 

tekniska buggar, vilket är problem som uppstår i tjänstens mjukvara. Denna typ av problem 

är intern och uppstår i utvecklingen av den digitala tjänsten, ansvar ligger hos verksamheten 

och dess utvecklare. Det andra tekniska hindret uppstår externt, ett exempel är tillgång på 

internetanslutning, den digitala tjänsten är beroende av uppkoppling. Ett exempel på ett 

externt hinder är att internetleverantören inte kan tillföra konstant anslutning som skapar ett 

externt problem och gör tjänsten beroende av andra aktörer. Verksamheten bakom den 

digitala tjänsten kan varken styra eller lösa denna typ av problem. 

Respondent C berättar om en erfarenhet där den upplevde hur en extern aktör påverkar 

den digitala tjänsten. Swedbank hade ett antal tekniska komplikationer vilket resulterade i att 

betalning via den digitala tjänsten ej var möjligt. Med en sådan essentiell funktion icke 

tillgänglig resulterar i att uppdraget som tidigare ockuperades av en digital tjänst, nu måste 

ockuperas av människan och medför hög belastning på verksamheten. 

 

“....vi hade problem med Swedbank så blev det problematisk för oss då vi är ständigt 

beroende av tekniska delen fungerar, incidenten Swedbank orsakade mer jobb för oss då vi 

var tvungna att ta betalt vanligt, det kunde inte vi hantera, alltså det blev för mycket. “-

Respondent C 
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4.2.2 Sociala begränsningar 

Vidare finner vi problemen relaterade till det sociala och mänsklig kommunikation. 

Problemen som uppstår här grundar sig i att den digitala tjänsten som ersätter det mänskliga 

gränssnittet inte ersätter alla funktioner som tidigare existerat. Respondent C upplever att 

det finns brister inom säkerheten i applikationen då personliga mötet har blivit ersatt av 

digitalt gränssnitt. Traditionellt har gäster varit beroende av personliga mötet vid beställning 

eller betalning av dryck men i det här konceptet sker allt via en applikation, allt från 

beställning, avhämtning och betalning. Respondenten menar att den måste ha ett extra öga 

på att de inte beställer fel drink för flera av dryckerna innehåller alkohol och kan 

missuppfattas av gäster samt att minderåriga kan beställa alkoholdryck via applikationen. 

“När dem hittar sig framåt och beställer så måste man hålla ett öga på att de inte beställer 

fel, för det har hänt och ganska vanligt att vissa beställer en vin flaska istället för ett glas, 

man måste ha koll på att det inte är minderåriga som beställer alkoholdryck. Det finns lite 

nackdelar med det här systemet och det viktigt att förstå att människor inte gör alltid rätt.” 

– Respondent C 

Kontroll och säkerhets i applikationen stöds även av Respondent A som hävdar att i det 

traditionella finns ett extra steg där en frågar efter legitimation redan på plats, men det är 

inte olagligt att beställa alkohol om man är under åldersgränsen, däremot är det olagligt att 

servera alkohol. Den menar att största problemet är när föräldrar beställer alkohol men 

barnet är nyfikna och vill hämta deras dryck för att de tycker det är kul grej och föräldrarna 

väljer inte att följa med. Där får inte barnen hämta ut dryck som ställs i bardisken när 

bartendern råkar vända på ryggen och inte ser detta. Respondent hävdar att tekniken inte 

kommer lösa alla problem utan mycket handlar om det personliga mötet. 

“Det skulle vara en bra grej som jag vet att Pinchos jobbar också med säkerheten där man 

kan bekräfta sin ålder via bankid då man har koll på samtliga gäster vilka som får köpa 

alkohol eller inte. Eller på varje alkoholdryck bör man signera med bankid att man är 

myndig för att beställa.” – Respondent A 

Reflekterar vi vidare finner vi även andra sociala brister i den digitala tjänsten, även om vi 

ignorerar att den digitala tjänsten saknar någon typ av verifikation av myndig ålder, existerar 

andra problem. En berusad gäst har möjlighet att utnyttja den digitala tjänsten även fast den 

är berusad. Eftersom tjänsten saknar någon typ av personligt bemötande människa mot 

människa, ger det upphov till en risk som överservering. Med det sociala personliga mötet 
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minimeras risken för ett sådant misstag, ett misstag som är vanlig att förekomma när en 

digital tjänst agerar gränssnitt och raderar den mänskliga kommunikationen. 

Respondent E påpekar att kontroll och säkerhet bör granskas av personalen som tillämpar 

systemet i sitt arbete då ansvaret ligger hos den som serverar alkoholen vilket per definition 

stöds av alkohollagstiftningen som hävdar att servering är det den som serverar som är 

ansvarig och på Pinchos är det bartendern och därav har de inte ålderskontroll i 

applikationen för att kontrollera samtliga gästers och personalens trygghet. 

“Pinchos app innehåller idag ingen ålderskontroll. Det är alltid bartenderns ansvar att veta 

vem som dricker vilken drink. Detta ansvar kan till viss del delas med servis om tydlig 

policy finns angående detta lokalt på restaurang.” – Respondent E 

Personalens inställning den kring digitala tjänsten har förändrat deras attityder gentemot 

gäster. Respondent B menar att i traditionella serveringsyrket är dricksen en stor del av deras 

inkomst med tanke på att personalen i olika avdelningar har mer närvaro med gästerna och 

erbjuder en personlig service mot gästen. Personligen tyckte respondenten B att det var 

tråkigt att inte kunna pressa på gästerna med försäljning på samma sätt och istället fokusera 

på genomgång av koncept samt hur applikationen fungerar.  

“generellt har dricksen minskat till skillnad från mina tidigare arbete. Många tänker ju att 

varför ska jag dricksa  för, jag gör jobbet själv” - Respondent B 

4.2.3 Möjligheter med digitala gränssnittet 
Möjligheterna för samskapande är stora och vi har noter hur små förändringar skapar en 

större förändring.  Respondent C påpekar många fördelar som förenklar deras arbete 

effektivt med hjälp av applikationens tjänstesystem. Applikationen är kopplad till deras 

kassasystem som bidrar till att restaurangen är oberoende av fysiska menyer och 

organisering av råvaror då systemet sköter arbetet åt dem genom att t.ex. informera om hur 

många utav produkterna som finns tillgängliga i lager för att sedan tillgängliggöra 

informationen för gästen genom det digitala gränssnittet. Det är något som är nytt och 

upplevs smidigt av samtliga anställda inom verksamheten. Funktionen raderar även en nivå 

från kommunikationen mellan anställd och kund. Tidigare process började från att kunden 

bestämma sig för vilken produkt den vill beställa, för att senare vänta på anställd för att 

informera den om sitt beslut. Om den utvalda produkten ej finns tillgänglig kommer den 

anställde utföra beställningen och senare informeras om produktens tillgänglighet, nästa del 

består av att komma i kontakt med kunden och meddela om situationen om att vald produkt 
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saknas, efter det börjar processen om från början. 

“En otrolig fördel för oss är t.ex. 30 carlsberg hof i kylen och så märker jag att jag har bara 

en kvar då är det viktigt att jag plocka bort den från systemet med ett knapptryck så är den 

borta från menyn. – Respondent c 

Respondent A, B, och C är överens om att personalstyrkan har blivit mindre i jämförelse med 

andra restauranger och antal gäster som de får in. Anställda upplever att det inte krävs lika 

mycket personal i olika avdelningar när vissa av deras arbetsuppgifter gör gästerna själva 

som t.ex. beställningar, betalningen och service medan mänskligt fokus hamnar på 

kundbemötande och stöd till att komma igång med konceptet. Respondent A och E påpekar 

att låga priser är orsaken till att mänskliga gränssnittet har blivit ersatt av digitala tjänster 

som traditionellt varit utförda av anställda. 

“Pinchos restauranger har generellt lägre personalkostnader än motsvarande andra 

tapasrestauranger.” – Respondent E 

“Ja för om appen inte fanns så krävs det fler personaler på golvet och det krävs mer arbete 

från personaler för att ta beställningar...hela den biten har blivit ersatt av appen där 

gästerna jobbar själva.” – Respondent C 

Respondent A, B, och D menar att gästerna är medskapare av våra produkter och tjänster. De 

försöker påverkar vilka dryck/rätter som de vill ha i menyn och hjälper till med spridningen i 

sociala medier. Respondenterna är beroende av förändringar samt att uppfylla gästernas 

önskemål och höra deras åsikter som bidrar till utveckling av produkter. Detta i sin tur 

upplevs av Respondent E att en av framgångsrika faktor är bidragande av gäster som skapar 

ett unikt upplevelser. 

Respondent A och B lyfter upp och uppmuntrar sina gäster att betala direkt via 

applikationen då man sparar både tid och resurs men alternativ går att betala via en 

kortterminal eller kontanter. Genom själv betalning erbjuder Pinchos en belöning s.k. 

bonuspoäng av varje spenderad krona och utövning av själv betalning. Detta uppskattas av 

gästerna som i sin tur samlar på sig antal poäng efter besöket, vilket leder till att gratis måltid 

och återkommande gäster till nästa besök samt en god relation mellan anställda och gäster. 

“ger oss en stor potential med marknadsföring som består av vårt bonussystem att man får 

poäng för varje förbrukat krona som sen får gästerna gratis tapas för och väldigt generöst 

också.” – Respondent A 
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5. Diskussion och Analys  
I detta avsnitt diskuterar vi resultatet från tidigare avsnitt. Vi jämför resultatet med den 

litteraturgranskning som utförts och göra en egen analys av resultatet. 

5.1 Tillämpning av digitalt kundgränssnitt 
Traditionellt inom restaurangbranschen får gäster sin service via ett mänskligt gränssnitt i 

form av anställda som jobbar inom serveringsyrket. Pinchos koncept är relativt nytt och 

nytänkande vilket gör dem unika och särskiljer dem från den traditionella restaurangen. 

Detta har lett till att de har vuxit successivt senaste åren och en av faktorerna till detta är att 

verksamheten har valt tillämpa en digital tjänst som ersätter det mänskliga gränssnittet där 

gästerna utför ett antal uppgifter på egen hand med hjälp av en applikation. Anställda som 

jobbar inom verksamheten upplever att deras nya arbetssätt har förändrats jämfört med 

tidigare erfarenhet från restaurangbranschen. De förändringar som respondenterna upplyser 

oss om är bl.a. hur arbetet ökat i fart och att den sociala interaktionen med gäster har 

minskat. Den minskade interaktionen stämmer överens med Meuter et al. (2003) påstående 

om hur digitala gränssnitt tillåter kunder (i detta fall restauranggäster) att producera en 

självständig service oberoende av anställdas inblandning. Detta bekräftas även av Dabholkar 

et al. (2003) som skriver om hur kunder aldrig mer ska behöva anpassa sig efter 

begräsningar som t.ex. öppettider eller kassörer. 

Vidare kan vi relatera till Pedrosa (2014) som talar om hur automatiserade digitala 

tjänster kan leda till mindre personalkostnad för företaget då företaget uppmuntrar sina 

kunder att utöva självservice på egen hand vilket sparar både tid och resurser. Vi skulle vilja 

påstå att den minskade interaktionen mellan anställda och gäster är en följd av att företaget 

uppmuntrar självservice genom den digitala tjänsten. Samtidigt påpekar grundaren av 

begreppet självservice- teknologi Dabholkar (2002) hur digitala verktyg skapar kundmissnöje 

när det mänskliga gränssnittet ersätts av ett digitalt. Det anses som en risk då kunderna 

tappar förtroende för att inte få sina frågor besvarade som det görs i traditionell service p.g.a. 

att det saknas tillit till digitala tjänster. Dabholkar (2002) påstående är inget som 

respondenterna kan bekräfta fullständigt, trots att respondenterna talat om hur en minoritet 

av gästerna missuppfattar tekniken och konceptet. Detta stöds av Bitner et al. (2002) som 

hävdar att personlig integritet minskar när självservice tillämpas vilket påverkar kunden och 

anställdas beteende. Med detta påstående menar Bitner et. al (2002) att det skapas en rädsla 

när vissa arbetsuppgifter inte blir uppfyllda, exempel på det är hur den anställde ser sitt 

serviceyrke ockuperas av den digitala tjänsten och deras roll blir suddig, samt att kunden 

missuppfattar konceptet och inte vet vart den ska vända sig vid specifika situationer. 

Vidare finner vi det intressant att majoriteten respondenterna påstår att aktivt deltagande 



29 
 

av gäster vid besöket har påverkat nivån av personalstyrkan i verksamheten samt att fokus 

istället hamnat på ett annat område. Den generella åsikten bland respondenterna går mot att 

fokus flyttats från försäljning till vägledning av hur gästerna ska utföra sina uppgifter i 

verksamheten, detta är nödvändigt för att gästen ska få en bra upplevelse av konceptet. 

Respondent A menar även att antalet anställda ej minskat. Medan Respondent E åsikt ej är i 

linje med resterande respondenter och anser att verksamheter som implementerat den 

digitala tjänsten har mindre personalstyrka. Eftersom storleken på personalstyrka påverkas 

av antalet gäster anser vi att informationen från respondent E är mer valid än andra 

respondenter just i detta avseende då den besitter information gällande flera verksamheter 

och har möjlighet till jämförelser. Medan resterande respondenternas uppfattning baseras på 

en enkel observation de befinner sig i.  

5.3 Utmaningar med ett digitalt gränssnitt 
Baserat på vårt resultat har vi identifierat två typer av tekniska hinder, extern och intern. Det 

externa hindret är något som verksamheten saknar kontroll över och är i form av 

internetuppkopplingen, kommunikation som t.ex. transaktioner genom banker, vilket 

företaget är beroende av för att driva sin verksamhet. Det interna kan vara buggar som 

förekommer inom applikationen som utvecklarna kontinuerligt förbättrar, det ansvaret ligger 

hos utvecklarna bakom tjänstesystemet. Interna hinder besegras med hjälp av flexibilitet i 

teknologin. Flexibiliteten i den digitala tjänsten utnyttjas genom omprogrammerbarhet. 

Vilket betyder att utvecklarna kan addera ny funktionalitet till tjänsten och även korrigera 

buggar som rapporteras in av användare tjänsten.  Pinchos är ett utmärkt exempel på hur en 

icke- digital tjänst digitaliserats och övergått till vad som kan beskrivas som en tjänst med 

modulär konstruktion. Med omprogrammerbarhet är det möjligt att reparera de interna 

hinder som uppstår, men flexibiliteten i den digitala tjänsten löser sällan externa hinder. 

Enligt respondenterna har båda typerna av hinder tidigare uppstått och medfört allvarliga 

konsekvenser. Ett av dessa var när en extern aktör hade svårigheter med att bidra med en 

funktion, vilket ledde till att transaktioner i den digitala tjänsten ej var möjliga. Pinchos tog 

beslutet att skifta till manuellt arbete som i traditionella restauranger, vilket ledde till enorm 

belastning eftersom antalet anställda inte räckte till för att ersätta det digitala gränssnittet. Vi 

kan till viss del relatera till en artikel av Berente & Yoo (2012) som tar upp ett exempel om 

problematiken inom NASA’s implementation av digital teknologi. Författarna skriver att det 

uppkom brister inom systemet som resulterade i det sämre. Arbetsuppgifter blev i praktiken 

omöjliga att utföra vilket senare övergick till att anställda kom på egna lösningar genom 

manuellt arbete för att överbrygga bristerna inom tjänstesystemet. Vi ser alltså samma typ av 

lösningsmetod i två olika miljöer, där förutsättningen för att implementera digital teknologi 
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inte var tillräcklig. I Pinchos fall är den bakomliggande orsaken den externa aktören i form av 

att deras resurser och verktyg inte hade möjlighet att bistå den digitala teknologin som 

används av Pinchos. Men i NASA’s fall ser vi hur implementeringen av digital teknologi i en 

oförberedd organisation tvingar anställda att ignorera digitaliseringen och övergå till den 

manuella processen tills organisationen är internt anpassad för den digitala teknologin. 

Baren, servicen och kökspersonalen har olika ansvarsområden och arbetsuppgifter 

varierar. Samtliga respondenterna som jobbar inom verksamheten Pinchos hävdar att sociala 

interaktionen mellan en anställd och en gäst har påverkats negativt av digitala tjänsten då 

gränssnittet bidrar till mindre kontakt med en gäst och mesta arbetets sköts av en gäst. En av 

respondenterna uppger att den noterat en ökning i antal felaktigheter, respondentens 

exempel är att dryck hamnar i fel händer p.g.a. att det digitala gränssnittet saknar en 

säkerhetsfunktion som kontrollerar ålder eller berusningsnivå. Enligt miljö- och 

hälsoskyddsnämnden (2015) alkoholservering är det inte tillåtet för en restaurang att servera 

alkoholdrycker till någon som är under 18 år, men åldersgränsen hindrar inte en gäst från att 

beställa alkoholhaltig dryck och därför finns det en skyldighet hos den som serverar alkohol 

och måste enligt lag kontrollera att serveringen ej bryter mot lagen.  

“Servering till underåriga och överservering är centrala och viktiga rättsregler i 

alkohollagen.” (Umeå kommun, 2015). 

Det finns olika uppfattningar och åsikter kring vem som bär ansvaret för alkohollagen när 

digitala gränssnittet ersätter den mänskliga. Pinchos driftansvariga menar att bartendern är 

ansvariga som bör kontrollera samtliga gäster medan anställda som jobbar i restaurangen 

upplever att systemet har svårigheten att tillämpa alkohollagen när gränssnittet byts ut. 

Alkohollagen är en fråga som vi upplevde som känslig och vi fann ingen relaterad forskning 

eller egen lösning där denna typ av problem kan lösas. Däremot anser vi detta som ännu en 

bekräftelse på hur lagen inte ligger i fas med informationsteknologi, vid tiden då lagen hunnit 

ikapp alkoholservering genom digitala tjänster kommer vi bevittna hur andra problem träder 

fram och utmanar föråldrade lagar. 

Något som däremot har förändrats är anställdas inställning och prioriteter i arbetet. Det 

digitala gränssnittet har förändrat deras yrke då de istället måste förhålla sig till nya 

uppgifter som bland annat beskrivs av respondent B. Respondenten förklarar hur 

försäljningen inte är första prioritet idag utan istället ligger fokus på att uppmuntra kunderna 

till att komma igång med självservice. Just detta tillskott i arbetet är en nyckel för 

framgångsrikt samarbete och samskapande. Ramaswamy & Gouillart (2010) tar upp 

betydelsen av miljön samskapandet sker och hur producenten(i detta fall Pinchos) ska göra 
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för att underlätta processen. För att optimera miljön för samskapande anser Ramaswamy & 

Gouillart (2010) att ansvaret ligger på den anställdas kompetens och resurser på plats. 

Tillsammans med att de anställda besitter all kunskap kring användandet av den digitala 

tjänsten samt att anställda alltid är på plats vid samarbetet, anser vi att miljön för samarbete 

är gynnsam och har hög möjlighet för samskapande för att uppnå värde. Men 

kommunikationen har minskat trots att de anställda uppmuntrar och hjälper kunder i 

användning av självservice. Att den anställde kommunicerar mindre med kunden har även 

visat sig påverka yrkesgruppen ur ett ekonomiskt perspektiv. Självservice resulterar i färre 

dricks till skillnad från andra restauranger enligt anställda och har därmed påverkat deras 

attityd till försäljningen och service. Fernandes & Pedrosa’s (2017) studier inom självservice 

teknologin och dess påverkan på visar att självservice minskar företags utgifter och ökar 

produktionen. Det låter intressant från företagsperspektiv men för anställda som jobbar 

upplevs det mer som en negativ påföljd med implementeringen av självservice som bl.a. 

minskar inkomstkällan, svårare tillämpa lagen och försäljningsyrket hotad.  

5.2 Möjligheter med ett digitalt gränssnitt 
Med informationen från datamaterialet fick vi uppfattningen att den digitala tjänsten bidrog 

till lägre priser och ett större utbud på varor som säljs inom verksamheten. Den digitala 

tjänsten bidrar till ett stort antal förändringar av lägre omfattning, vi talar om förändringar 

av vissa detaljer som påverkar helheten. Den bidrog till bättre organisering av råvaror samt 

oberoende av papper (ex. menyer, kvitto). Vidare upptäckte vi kassasystemets insamling av 

data för att senare skapa försäljningsstatistik med potential för analysering. Med 

informationen kunde beslut vidtas av ansvariga. Detta upplevs som framgångsrikt då 

anställda inte behöver hantera fysiska kvitton, menyer eller lager. Allt finns tillgängligt 

digitalt med hjälp av insamlad data från gästernas närvarande och bidragande. Edvardsson & 

Tronvoll (2013) beskriver digital tjänsteinnovation där organisationer kan nyttja 

informationen då flexibelt i tjänsten skapar ett värde, vilket anses vara centralt då digitala 

tjänster har denna förmåga till skillnad från det analoga. Kristensson et al. (2014) diskuterar 

om hur kunderna blir värdeskapare genom samskapande med organisationen där värdet 

bestäms av kund medan företaget måste fokusera på att underlätta processer för kundens 

medskapande. För att praktisera självservice krävs ett väl designat system som gynnar både 

kunden och organisationen långsiktigt. Kunden blir medskapare av värdet genom att 

företaget får tillgång till information som de kan nyttja effektivt, som i detta fall där kundens 

användning av den digitala tjänsten bidrar med data vilket utnyttjas och skapar värde i 

organisationen. Vi vill även påpeka att detta värdeskapande är tvåfiligt och gynnar även 
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kunden, då organisationen är bättre anpassad till efterfrågan på produkter/tjänster. 

Men informationen kan användas på mer än ett sätt. Organisationen kan mottaga data, 

men även ha rollen som givare av data. Vargo & Lusch (2008) talar om hur varor kan ha olika 

värden beroende på hur dessa nyttjas. Den digitala tjänsten har möjliggjort enklare spridning 

till sociala medier för att nå ut med information kring maträtter och menyer som i stort sett 

baseras efter kundernas tidigare deltagande. Pinchos är väl medvetna om den höga 

utsträckningen av smartphones som bidrar till hög tillgänglighet av deras tjänst.  Pinchos 

använder sig av distribuerad mekanism som ger ett värdeskapande genom att ha en närvaro 

dygnet runt i t.ex. sociala medier. 

Värdeskapande genom spridning fortsätter, men i en annan bana. Pinchos konceptet 

bygger på att marknadsföringen ligger i gästernas upplevelser vid besöket. En del av Pinchos 

digitala tjänstesystem bygger på en funktion kallad bonussystem som i princip leder till fler 

återkommande gäster. Ju mer gästerna handlar desto fler bonuspoäng får gäster som 

belöning, belöning är i form av en gratis måltid. Bonussystem är förekommande i andra typer 

av verksamheter, flygbranschen lyfts upp av forskning av Castillo-Manzano, & López-

Valpuesta (2013) som visar att allt fler flygbolag började anamma bonussystem för att behålla 

en god relation med sina resenärer och ha återkommande kunder som väljer deras bolag före 

sina konkurrenter. Innovativa funktioner inom digitala tjänster resulterar återkommande 

kunder berättar Bergman & Klefsjö (2002). Fokus hamnar på innovativa funktioner som t.ex. 

bonussystem då det uppskattas av kunderna mer än köp av en vara vid tillämpning av 

självservice. Enligt observationer som gjorts av respondent A är bonussystemet en 

framgångsrik funktion och skapat värde genom återkommande kunder. Vi följer samma spår 

som Bergman & Klefsjö (2002) och anser att innovationer som smidigt bonussystem tilltalar 

kunder och kan ha en påverkan på hur återkommande kunder är och skapa lojalitet till ett 

varumärke, eller i detta fall en franchise restaurang. 
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6. Slutsats 

Syftet med vår studie var att skapa en förståelse av digitala tjänster och dess effekter när den 

ersätter det mänskliga gränssnittet. Målet var att få en övergripande bild över verksamheten 

som består av ett antal personer med olika ansvarsområde som ständigt arbetar tillsammans 

med den digitala tjänsten som kommunikationsverktyg mot gästen. Resultat från 

datamaterialet visar att arbetsuppgifter och miljön skiftat där fokus hamnat på kvantitet 

istället för kvalité på varor och tjänster. Anställda menar att restaurangen redan har allt 

färdiglagat och har sitt fokus på antal sålda varor, hastighet och produktivitet. Detta stöds 

även av Fernandes & Pedrosa (2017) som menar att från företagets perspektiv önskas  minska 

sina utgifter men samtidigt öka produktiviteten vilket vi relaterar till Pinchos, som är en 

verksamhet som upplevs vara kvantitativ. Åsikterna är varierande men i det stora hela 

upplever anställda att den digitala tjänsten har en baksida som påverkar deras yrke och roll, 

medan det ur ett företagsperspektiv upplevs som effektivisering, bättre organisering och 

kontroll över sina tillgångar. Lägre priser på mat och dryck tillsammans med gäster som en 

del av processen i samskapande av värdet gynnar restaurangverksamheten och dess 

konsumenter och kan anses som anledningen till Pinchos tillväxt. Tidigare forskning visar 

likheter från andra branscher, där företagsperspektiv och kundperspektiv upplevs på 

liknande vis. Restaurangverksamhet är en försäljningsverksamhet som har skiftat till ett 

modernare sätt att leverera sina tjänster och är i behov av kunskap i hur 

informationsteknologi påverkar det traditionella arbetssättet. Relevanta studier som 

fokuserar och behandlar ny teknik på restauranger finns inte tillgängligt och vi anser att 

resultatet av vår studie kan användas för att restaurangägare i framtiden, trotts att studien är 

begränsad. Vi ser en framtid i digitala tjänster som tillämpas i restauranger, den digitala 

tjänsten är i centrum och besitter både för- och nackdelar beroende på aktör. Även fast det 

existerar relaterad forskning där digitala gränssnitt tillämpats i andra branscher 

rekommenderas vidare forskning inom området, då restaurangbranschen har hög spridning 

och omfattning runt om i alla städer och länder. 
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Bilaga 1 

1. Intervjuguide 

– Berätta syftet med intervjun samt hur lång tid hela mötet kommer att ta. 

– Datainsamlingen kommer att sammanställas i en rapport när den är klar och samtliga 

deltagarna kan ta del av materialet.  

– Fråga om det är okej att spela in intervju. 

– Informera hur en semistrukturerad intervju ska gå tillväga (respondenter har rätt att 

avbryta, inte svara på frågor etc.) 

1.1 Respondent A 

Hur gammal är du? 

Hur länge du har jobbat på Pinchos? 

Hur länge du har jobbat inom restaurangbranschen? 

Vilken roll har du inom Pinchos? 

Varför valde du Pinchos koncept? 

Vilka möjligheter enligt dig har Pinchos app-restaurang bidragit? 

Kan gästerna påverka verksamhetens produkter och tjänster (meny)?  

Hur utnyttjas informationen från Pinchos app? 

Skillnaderna mellan traditionella restaurang och Pinchos?  

Upplever du att Pinchos koncept har påverkat verksamheten, mer eller mindre 

framgångsrikt?  

Hur förhåller sig Pinchos app- restaurang till alkoholservering samt hur ser servering av 

alkoholen ut inom restaurangen? 

Hur hanterar ni eventuella problem/brister med restaurangappen som dyker upp där vissa 

funktionalitet inte fungerar som den ska inom Pinchos konceptet? 

1.2 Respondent B 
Hur gammal är du? 

Hur länge har du jobbat inom restaurangen? 

Hur länge du har jobbat på Pinchos? 

Vilken roll har du i restaurangen? 

Varför valde du att arbete på Pinchos? 

Hur har ditt arbete förändrats jämfört med tidigare arbete i ett traditionellt service, om ja, 

hur och på vilket sätt 
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Hur upplever gäster Pinchos konceptet? 

Hur ser bokningssystem ut och hur är den kopplad till appen?  

 Beskriv hur hela processen går tillväga och din roll i bokningen? 

Hur upplever gäster självservice där konceptet går ut på att de beställer och hämtar maten 

själva? 

Finns ni där som stöd till individer som har svårt att anpassa sig till appen, isf, hur och på 

vilket sätt?  

1.3 Respondent C 
Hur gammal är du? 

Hur länge du har jobbat på Pinchos? 

Hur länge du har jobbat inom den branschen? 

Varför valde du att arbete på Pinchos? 

Hur upplever du att ditt arbete har förändrats? 

Vilka fördelar/nackdelar ser du i ditt yrke med Pinchos restaurang app kontra traditionell 

arbetet? 

Hur ser kommunikationen ut mellan dig och en gäst inom app- restaurangen? 

Hur upplever gästerna din service? 

Hur ser säkerheten i Appen? 

Upplever du några problem/brister med restaurangappen/konceptet? 

Har du några frågor som vill ta upp eller lyfta fram som du anser viktigt? 

1.4 Respondent D 
Hur gammal är du? 

Hur länge har du jobbat som (roll)? 

Hur länge du har jobbat på Pinchos? 

Varför valde du att arbete på Pinchos? 

Hur har ditt arbete förändrats jämfört med tidigare arbete i ett traditionellt restaurang? 

Hur är kommunikationen mellan dig och kollegor/gäster genom app- restaurang? 

Hur ser arbetsstrukturen under arbetet när ni får bongar från kassasystemet? 

Vilka fördelar/nackdelar upplever du i Pinchos koncept? 

Har ni tillgång till försäljningsstatistik? 

Hur har personalen påverkats av Pinchos koncept? 

Hur hanterar ni/appen problem som förseningar, klagomål eller allergier?  

Finns det några eventuella frågor som du vill lyfta upp? 
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1.5 Respondent E 
Hur länge du har jobbat på Pinchos? 

Vilken roll har du inom Pinchos? 

Berätta lite om hur idén föddes, mål och syftet med pinchos? 

Vilka möjligheter enligt dig har Pinchos bidragit? 

Hur har personalkostnader har påverkats inom restauranger, har det blivit mer eller mindre? 

Upplevs Pinchos som framgångsrikt eller mindre framgångsrikt? 

Hur hanterar ni eventuella problem/brister inom appen som dyker upp (t.ex. buggar, eller 

funktionsfel)? 

Hur fungerar bonussystemet eller bokningssystemet? 

Hur förhåller sig Pinchos app till alkoholservering, ex. finns det ålderskontroll, bekräftelse 

med bankid? 

Hur är appen uppkopplad till kassasystem, lagras all information från appen till databas och 

hämtas från kassasystem som personalen använder? 

Hur ser den tekniska infrastrukturen ser ut? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


