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Abstract 
Mobile payment services and self service technologies in the restaurant business:  
A qualitative analysis of the digital ordering system in a fast-food restaurant 

 

In today's society, people are constantly striving to find new technical solutions that facilitate 

and simplify their everyday life. Companies embrace these societal structures and constantly 

try to keep up with the development to make sure that the consumer circle is expanding and 

to get more people to buy their goods and use their services. In companies such as fast food 

restaurants, everything is known to happen quickly. Food preparation needs to be done 

quickly and also the transactions must be fast in order for a fast food restaurant to live up to 

its title. In this study, mobile payments within the restaurant business will be investigated. 

The main topics that will be discussed are why restaurants are implementing such services to 

their businesses. The study is also going to lift the strengths, weaknesses, opportunities and 

threats that follow with a mobile payment application and self service technology from both 

buissness- and customer perspective. 

 

Nyckelord: Snabbmatsrestaurang, beställ- och betalapplikation, självservice, mobila 

betaltjänster, mobila betalningar, Max hamburgare, traditionellt kassasystem, expresskassa, 

digital försäljning 

 
 
 

Förord 

Vi vill tacka alla inblandade i denna studie, Södertörn Högskola, lärare och respondenter som 

deltagit. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Helge Hüttenruch som har väglett 

oss genom hela arbetet.       
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1. Inledning 

Övergången till mobila enheter är en av samtidens största trender. Idag används 

mobiltelefoner till mer än bara samtal och sms, de fungerar numera som små bärbara datorer 

som går att ha med sig överallt och kan användas till det mesta. Människan har tillgång till 

internet när- och var den vill och en av de nya trenderna är att det går att utföra olika typer av 

betalningar via sin mobila enhet. Mobila betalningstjänster är relativt nytt på marknaden och 

verkar expandera (Valacich & Schneider 2015, s.184). Tillsammans med 

självserviceteknologier har mobila betaltjänster kommit att prägla olika verksamhet. Det har 

nu även nått restaurangbranschen. Snabbmatskedjan Max hamburgare är en av de få 

restauranger som i dagens läge implementerat en kombination av en mobil betaltjänst och en 

självserviceteknologi i sin verksamhet.  

 

Max har sedan tidigare erbjudit sina kunder ett alternativt digitalt betalsätt till sina 

traditionella kassor, expresskassorna. Där betjänar kunderna sig själva i beställ- och betal 

momentet. Max valde dock att ta sina betalalternativ till en ny nivå när de lanserade sin 

beställ- och betalapplikation vilket de även är en av de första med inom 

restaurangverksamheten här i Sverige (Max 2017). Mobila betalningar är ett relativt aktuellt 

ämne i dagens läge och i kombination med restaurangverksamheten utgör den ett intressant 

ämne att studera. Därför kommer detta arbete att undersöka mobila betaltjänster samt 

självserviceteknologier inom restaurangbranschen, mer specifikt snabbmatskedjan Max 

mobila betalapplikation. 

1.1 Syfte 

Mobila betaltjänster är ett fenomen som successivt växt fram i det nutida samhället. 

Fenomenet är relativt nytt och lär stegvis växa och implementeras i den teknologiska miljön. 

Tillsammans med självservice har fenomenet kommit att utgöra en viktig del inom en av 

Sveriges kändaste snabbmatskedjor, Max hamburgare. Detta gör att ämnet i sig är intressant 

att undersöka och relevant i termer om samhällelig aktualitet. Syftet med detta arbete är att 

undersöka mobila betaltjänster och självserviceteknologier i restaurangbranschen med fokus 

på snabbmatskedjan Max. Det som ska undersökas är varför sådana system implementeras i 

restaurangverksamheten samt vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot dessa system 

medför. Även kunderna är av intresse i förhållande till ämnet. Därav kommer frågan att 

besvaras utifrån verksamhet samt kundperspektiv.  
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1.2 Frågeställningar 

Vi vill ta reda på hur det ser ut i dagsläget med Max beställ- och betalapplikation samt hur det 

skulle kunna se ut i framtiden. Vi vill även undersöka varför snabbmatsrestauranger väljer att 

implementera mobila betalningar och självserviceteknologier i sina verksamhet samt om det 

är fungerande i praktiken. För att kunna undersöka och besvara forskningsämnet kommer den 

delas upp i tre frågeställningar. Dessa är: 

1. Varför väljer snabbmatsrestauranger att implementera självservice och mobila betaltjänster 

i sina verksamheter?  

 

2. Vilka styrkor respektive svagheter, samt möjligheter respektive hot medföljer med sådana 

system ur verksamhetens perspektiv?  

 

3. Vilka styrkor respektive svagheter, samt möjligheter respektive hot medföljer med sådana 

system ur kundernas perspektiv? 

1.3 Avgränsning  

Undersökningen kommer avgränsas till en enskild restaurang, vilket kommer vara 

snabbmatsrestaurangen Max hamburgare. Geografiska avgränsningar kommer att avse 

restaurangen i Södertälje kommun, detta för att vi befinner oss i Södertälje. Även 

kundintervjuerna kommer avgränsas till Stockholms område. Max hamburgare har utöver sin 

beställ- och betalapplikationer även expresskassor på plats i sina restauranger som fungerar 

på liknande sätt som applikationen (Max, 2017). Vi kommer dock att avgränsa arbetet till att 

endast undersöka frågor som rör enbart Max applikation. Detta för att arbetet går ut på att 

undersöka mobila betalningar och självserviceteknologier då Max beställ- och 

betalapplikation är en mobil betaltjänst samt en självserviceteknologi. För att kunna besvara 

den tredje frågeställningen kommer det finnas ett krav på att kund-respondenterna ska ha 

använt sig av Max applikation minst en gång.  
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer olika punkter relevanta till ämnet att tas upp som en bakgrund för att 

förbereda läsaren och ge en djupare förståelse för det valda ämnet. Det som kommer att lyftas 

fram är några av de viktiga nyckelorden för detta arbete såsom mobilitet, självservice, Max 

mobila betaltjänst och slutligen kommer även några alternativa mobila betaltjänster att 

nämnas.  

2.1 Mobilitet 

Med dagens växande användning av mobila enheter och dess konstanta närhet till människan 

ses dem allt mer som kvalificerade medel att betala med. De har även en viktig kvalitet som 

gör att människan numera kan lagra allt som hon vanligtvis skulle ha i sin plånbok, i mobilen 

istället (Slade, Williams, Dwivedi & Piercy 2014, s.209). Många företag följer trenden och 

implementerar mobila betaltjänster i sina verksamheter för att underlätta för sina kunder. I e-

handeln har människor kunnat betala sina varor via sina mobila enheter i ett antal år nu. 

Företag strävar efter att möta människors behov och förenkla för dem. Att kunna beställa 

varor på nätet och även betala för dem från sina egna soffor via en mobil enhet har varit ett 

sätt att möta de mänskliga behoven (Valacich & Schneider 2015, s.164f). Men när det 

kommer till att betala via mobilen i restauranger är det inte lika vanligt. 

 

USA är ett av de första länderna som utvecklade betalningar via mobilen inom restaurang- 

och Caféverksamhet. Ett exempel där mobila betalningar infördes är i det kända amerikanska 

cafét Starbucks (Starbucks, 2017). Kunderna kan betala via en applikation som laddas ner till 

mobiltelefonen där personalen scannar av en kod. På liknande sätt lanserades år 2014 en 

mobilapplikation med en betalfunktion för snabbmatskedjan McDonalds i bland annat New 

York. Där kunde dock kunderna beställa sin mat via applikationen på väg till restaurangen, 

betala genom att exempelvis koppla sitt bankkort till applikationen och slutligen hämta ut 

maten genom verifiering framme vid kassan (Valacich & Schneider 2015, s.184).  

2.2 Självservice 

Restauranger som använder sig av mobila betaltjänster för även in en typ av självservice i 

sina verksamhet. Kunden betjänar sig själv då denne både beställer och betalar sin egen mat 

själv via en applikation för att sedan även själv hämta ut maten från kassan när deras nummer 

ropas ut. Att implementera självservicesystem kan på många håll ses som något positivt. Ett 
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exempel är att det kan medföra snabbare transaktioner vilket passar bra när det gäller 

snabbmatskedjor såsom Max. I många lägen förknippas köer och lång väntetid med nedsatt 

service samt att sådana situationer kan försämra upplevelsen för en kund som besöker 

restaurangen för första gången. Kokkinou & Carange (2012, s.435) förklarar att företag har 

en rad olika lösningar för att minska långa köer och väntetider men ofta resulterar dessa 

lösningar i höga kostnader som företagen inte vill stå för. En modern och kostnadseffektiv 

lösning som börjat växa fram i människors vardag är självservice teknologier. Självservice 

har använts flitigt i hotell där gäster kan checka in sig själva, online incheckning vid flygning, 

i matvarubutiker och nu även i restauranger. Självservice innebär i princip att kunder kan 

skapa service utan någon som helst hjälp av en anställd (Kokkinou & Carange 2012, s.435).  

2.3 Mobila betaltjänster 

Utöver restaurangernas egna utvecklingar som exempelvis Max egna beställ- och 

betalapplikationer finns i Sverige olika allmänna mobila betaltjänster som företag kan ansluta 

sig till. I detta avsnitt kommer tre av dessa alternativa mobila betaltjänster att tas upp. 

2.3.1 Swish 

En tjänst som många företag, däribland restauranger, i större utsträckning valt att ansluta sig 

till är Swish. Swish är en mobil betalapplikation som lanserades år 2012, främst utvecklad för 

privatpersoner där tanken var att de skulle kunna överföra pengar till varandra snabbt, säkert 

och enkelt. På senare tid har dock företag, organisationer och föreningar anslutit sig till 

tjänsten. Swish är alltså inte en betaltjänst som ett specifikt företag eller restaurang utvecklat 

utan det är en allmän applikation utvecklad av svenska banker som bland annat 

privatpersoner utnyttjar för personligt bruk och som företag utnyttjar i sina verksamhet 

(Swish, 2017). 

 

Det som skiljer Swish åt från exempelvis Max applikation är bland annat att den inte räknas 

som ett självservicesystem eller bidrar med snabbare service. Swish har ingen beställfunktion 

utan fungerar bara som ett ytterligare betalsätt utöver kontant- och kortbetalning. Med sina 

sex miljoner användare har Swish blivit ett populärt betalsätt för alla som föredrar att betala 

via sin mobil. Swish kopplas även till säkra och enkla betalningar vilket gör den attraktiv för 

företag som vill erbjuda säkra och smidiga köpprocesser (Ehandel, 2017) 
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2.3.2 MyWallet 

MyWallet är ett annat mobilt betalsätt där användarna snabbt, säkert och enkelt kan betala via 

sms eller sina mobilnummer. Eftersom att MyWallet är kopplat till de svenska 

mobiloperatörerna Comviq, Tele2, Halebop, Telia, Telenor och 3, dras den betalda summan 

av från det personliga mobila saldot eller läggs till i mobilfakturan. Det gå även att ansluta ett 

kontokort där summan kan dras ifrån betalningarna som en fristående faktura. På så sätt 

behöver inga kortuppgifter lämnas ut till mottagaren av pengarna utan endast Mywallet 

(MyWallet, u.å.).   

 

MyWallet är dock ingen tjänst som används i exempelvis restauranger utan snarare för att 

skänka pengar till organisationer, köpa bussbiljetter eller handla på nätet (MyWallet, u.å.). 

2.3.3 Payair 

Payair är ett företag grundat 2009 som också erbjuder snabba, enkla och säkra mobila 

betalningar. Med Payair är det möjligt för kunderna att handla online men även i fysiska 

butiker, restauranger och andra företag som är kopplade till tjänsten. Identifiering sker på 

olika sätt. Kunderna kan bland annat identifiera sig med Bank-id eller via en pin kod. Här 

finns också olika möjligheter för hur betalningen ska dras. Antingen kan ett bankkort kopplas 

eller via faktura. Känslig information finns inte heller lagrad någonstans i mobilen. Tjänsten 

fungerar på så sätt att kunderna får en QR kod på mobilen som sedan med ett klick skannas 

av. Payair stödjer även NFC och EAN koder vilket fungerar på liknande sätt som QR (Payair, 

u.å.). 

2.4 CRM-strategi & WOM 

När en ny tjänst eller produkt lanseras är marknadsföringen en av de viktigaste aspekterna för 

att göra den framgångsrik (Valacich & Schneider 2015, s. 222). Valacich & Schneider (2015, 

s.326) förklarar att en CRM-strategi (customer relationship management) bidrar till nöjdare 

kunder och ökad produktivitet hos försäljningspersonalen. För att utveckla en resultatrik 

CRM-strategi måste företaget göra övergripande förändringar. Organisationspolitiken måste 

ändras till en kundfokuserad kultur, hantering av kundtjänst behöver ändras för att förbättra 

kundupplevelsen, personalen måste ha kunskaper och en gemensam förståelse på hur 

marknadsföring, försäljning och support ska ske och slutligen behöver alla aspekter som har 

med kundupplevelse att göra samlas in, analyseras och delas för att optimera 
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kundupplevelsen (Valacich & Schneider 2015, s. 330).  

 

Vidare beskriver Grönroos (2015, s.283f) marknadsföringseffekten word of mouth-

kommunikationen (WOM) som fungerar som en rörelse bland kunderna. Word of mouth är 

ett budskap som förmedlas från en individ till en annan. Det kan alltså vara en positiv och- 

eller en negativ marknadsföringseffekt. Om kunderna är nöjda med tjänsten förs det vidare 

positiva budskap om tjänsten, på samma sätt gäller det om kunden är missnöjd med tjänsten. 

Det är därför viktigt att tjänsten redan från start marknadsförs på ett sätt som positivt når ut 

till målgruppen.  

2.5 Max hamburgare 

Studieobjektet är Max hamburgare och i detta avsnitt kommer Max olika betalningsformer att 

redovisas. De flesta svenska restauranger idag arbetar på ett traditionellt sätt där kunderna 

antingen går fram till kassan, beställer sin mat och betalar, eller får beställa och betala via 

nota vid sitt bord. Dock har fler och fler restauranger på senare tid anslutit sig till tjänsten 

Swish där kunder kan betala för sin mat via applikationen (Ehandel, 2017).  

  

Sedan Max öppnade sin första restaurang 1968 har kedjan successivt spridit sig runt om i 

Sverige. År 2005 införde Max sitt första självservicesystem som de kallade för expresskassor. 

De skulle bidra med snabbare service för kunderna (Max, 2017). År 2015 kunde även 

kunderna beställa och betala sin mat via sina mobiltelefoner genom att ladda ner Max beställ- 

och betalapplikation (Max 2017).    

2.5.1 Max traditionella kassasystem 

I det traditionella kassasystemet i Max Södertälje behöver kunderna beställa två gånger, en 

gång vid köksdisken (se bilaga 19) för att få sin mat förberedd och sedan upprepar de sin 

beställning till kassapersonalen för att betala maten (se bilaga 20). När maten är färdig hämtar 

de ut den framme vid kassadisken (bilaga 20). Max i Södertälje har även en Drive through. 

Det innebär att kunderna inte behöver komma in i restaurangen för att beställa eller betala sin 

mat. Kunderna kör istället med sina bilar längs sidan av restaurangen där de i första steget 
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beställer sin mat genom att tala med personal genom en mikrofon. Därefter kör de vidare till 

luckan och väntar tills maten är klar (se bilaga 18). 

 

 

2.5.2. Max beställ- och betalapplikation 

I Max beställ- och betalapplikation betjänar kunden sig själv. En beställning via 

applikationen går till på så sätt att kunden först får slå på platstjänster eller välja ett av de 

listade restaurangerna manuellt (se bilaga 4 & 6). Efter att kunden valt något av alternativen 

kommer denna fram till inloggningssidan. Kunden behöver skapa ett konto om inte denne 

redan har ett sedan tidigare (se bilaga 5). Därefter navigeras kunden vidare till startsidan där 

det går att välja mellan två alternativ, “starta beställningen” eller “hitta max” (se figur 2). Vi 

väljer att starta beställningen då det i nästa sida radas upp alla Max restauranger positionerade 

efter avstånd från enheten (se bilaga 6). När kunden valt restaurang får denne sedan välja om 

den vill äta i restaurangen eller ta med (se bilaga 7). Därefter väljer kunden mat och tillbehör 

ur menyn och går till ikonen för kundkorg för att avsluta beställningen och betala (se bilaga 8 

& 9).  

 

Utöver “beställ” knappen går det även att se över beställningen, ändra om det skulle önskas 

eller avbryta köpet helt (se bilaga 10). När kunden tryckt på “beställ” kommer nästa sida där 

det går att välja om maten ska hämtas ut direkt eller ange egen tidpunkt (se bilaga 11). 

Slutligen visas betalsidan där kunden kan välja betalmetod, antingen kortköp eller via PayPal 

(se bilaga 12 & 13). Efter avslutad betalning visas en kod som ska verifieras i kassan vid 

Figur 1. Planlösning över Max hamburgare i Södertälje 
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uthämtningen, samt en nedräkning på hur lång tid det är kvar tills maten är klar (se figur 3). 

När maten är klar skickas en notifiering till kundens mobil (se bilaga 14 & 15) och 

verifieringskoden visas på en skärm som befinner sig vid express uthämtningen (se bilaga 

17). Kvittot på köpet får kunden på sin e-post (se bilaga 16). Kunden verifierar slutligen sin 

kod vid expressutlämningen för att hämta ut sin mat (se bilaga 20).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 2. Starta beställning                           Figur 3. Verifieringskod        

2.5.3 Max expresskassa 

I Max finns även expresskassor som fungerar som ett självbetjäningssystem. Expresskassorna 

är apparater med integrerade touchskärmar som befinner sig vid ingången till Max 

restaurangen i Södertälje (se figur 1 & bilaga 21). Där kan kunden välja sin mat själv utan 

någon hjälp av personal. Systemet i expresskassorna liknar Max beställ- och betalapplikation, 

dock behöver kunderna inte logga in i något personligt konto utan de kan direkt börja välja 

sin mat. När maten har valts betalas den direkt i apparaten med kort och då får kunderna ett 

kvitto utskrivet med en verifieringskod. När maten är färdig att hämtas ut dyker 

verifieringskoden upp på skärmen över express utlämningen (se bilaga 17). Kunden går 

slutligen fram till express utlämningen och visar upp sin kod för att få hämta ut sin mat (se 

figur 1 & bilaga 20).    
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3. Relaterad forskning 

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning kring ämnet mobila betaltjänster. Idag finns det 

forskning kring mobila betalningar och en stor mängd utförda studier som undersöker bland 

annat mobilitet, självservice inom olika verksamhet, NFC och informationsteknik (IT) inom 

olika företag. För att centrera avsnitten kring det valda ämnet, syftet med arbetet och 

frågeställningar kommer detta avsnitt att delas in i tre underrubriker relevanta till ämnet. 

Dessa kommer att vara mobila betalningar, IT inom restaurangverksamheten och självservice 

betjäning.  

3.1 Mobila betalningar 

Mobila betalningar är en alternativ betalningsmetod som underlättar mikrobetalningar inom 

den mobila och elektroniska handeln, samt ett alternativt betalsätt för att minska användning 

av kontanter. Ju mer den mobila handeln ökar kommer mobila betalningstjänster att 

underlätta säkerheten med transaktioner mellan företag och privatpersoner (Mallat 2007, 

s.415). 

 

Mallat (2007, s.413) gör en kvalitativ studie som undersöker konsumenternas antagande av 

mobila betalningar. Egenskaper som komplexitet, kompatibilitet, kostnad och säkerhet 

påverkar konsumenternas antaganden om mobila betalningar. Resultaten varierar beroende på 

tid, position, tillgänglighet och möjligheter till betalningar och kön (Mallat 2007, s.416ff).  

 

Den kvalitativa metoden som användes till denna studie var fokusgruppsintervjuer för att 

kunna ge forskaren ett utarbetat perspektiv på ämnet. Urvalet i studien var tonåringar, unga 

vuxna som studerar eller precis har kommit in i arbetslivet, medelålders personer och 

föräldrar till unga barn (Mallat 2007, s.419). Resultatet som Mallat (2007, s.430) samlade in 

är viktiga riktlinjer som organisationer kan ta del av vid utveckling av mobila betalningar. 

Exempelvis visade resultatet att systemets bekvämlighet och användbarhet har störst 

påverkan på konsumenternas avsikt att använda applikationen.  

 

En annan studie gällande mobila betalningar utfördes i Frankrike där forskarna undersökte 

tillfredställelse, social påverkan, kunskap och risker av införandet av mobila betalningar. 

Koenig-Lewis et al. (2015, s. 537f) nämner i sin forskningsartikel att de gemensamma 
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egenskaperna som dessa tjänster är påstådda att ha är dess flexibilitet, vilket innebär att 

konsumenter har möjlighet att handla när och varifrån de önskar. För små företag och 

restauranger är dessa tjänster särskilt gynnsamma då de har lägre driftkostnader än de 

traditionella betalmetoderna som exempelvis kortbetalningar (Koenig-Lewis et al. 2015, s. 

538).  

 

Vidare nämner Koenig-Lewis et al. (2015, s. 544) att unga människor oftast är de som är 

snabba med att anamma nya teknologier som exempelvis mobila betalningar. Deras tankar 

var även av stort intresse för forskarna eftersom de refererar till dem som “Web 2.0 experter” 

och eftersom de konstant möts av nya digitala tjänster. De valde därför att utgå från just den 

målgruppen när de utförde sin studie. Åldersspannen satte dem på 18–34 år och de satte även 

en geografisk avgränsning till franska invånare då de ansåg att det skulle minska kulturella, 

ekonomiska, tekniska och juridiska skillnader. En annan anledning till den geografiska 

avgränsningen var för att Frankrike är ett bra land för en undersökning gällande mobila 

betalningar då landet har en av Europas största mobila marknader (Koenig-Lewis et al. 2015, 

s. 544).  

 

Ett online frågeformulär skickades ut till respondenterna och resultatet visade att bland annat 

enkelhet inte har en effekt på användbarhet och en avsikt att använda tjänsten, vilket kan bero 

på att konsumenterna redan är bekanta med smartphones. Resultatet visade även att socialt 

inflytande har en signifikant påverkan på övervägande av användning av mobila 

betalningstjänster. Slutligen förklarar Koenig-Lewis et al. (2015, s. 548) att säkerhetshänsyn 

är en viktig faktor vid spridning av mobila betaltjänster och studien visade att uppfattad risk 

har en stor påverkan på användning av en mobil betaltjänst, dock visade studien också att 

socialt inflytande kan påverka den upplevda risken en mobiltjänst har.  

3.2 Informationsteknik inom restaurangverksamheten 

Huber et al. (2010, s. 269) förklarar om användandet av informationsteknik (IT) idag och 

varför företag använder sig av det. IT inom företag används för att kunna ansluta sig till 

intressenter, kunder, leverantörer, personal och styrelse. Detta genom exempelvis 

applikationer, e-post, online beställningar etc. IT kan kräva en hög mänsklig och finansiell 

investering och kan ge värdefulla insikter till operatörer inom restaurangen om hur de kan 

förbättra sin konkurrenskraft. 
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Huber et al. (2010, s.269) gjorde en studie gällande användning av olika typer av IT som 

används i olika verksamhet inom restaurangbranschen. Syftet med studien var att undersöka 

skillnader inom IT användning per segment (tillfällig, snabb, familjestil etc.), ägandeform 

(kedja eller oberoende) eller försäljningsnivåer att erbjuda operatörer inom 

restaurangbranschen råd om hur de bäst kan utforma framtida system. 

 

Studien bestod av en undersökning där frågeformulär skickades ut till bland annat 

medlemmar av “Central Ohio Restaurant Association” och restauranger som anges i 

Columbus, OH, gula sidor och har rapporterat Info USA:s programvarupaket för “Bussiness 

Mailing Lists”. Efter att ha samlat in svaren klassificerades restaurangerna till tre kategorier: 

Fullservice-restauranger, familjestil restauranger med bord service och snabba 

serviceinrättningar (Huber et al. 2010, s.272).  

 

Huber et al. (2010, s.274ff) kom sedan fram till att användandet av IT inom 

restaurangbranschen varierar och är komplicerad. Operatörer använder teknik för att med mer 

effektivitet kunna styra sin verksamhet, förbättra servicen till kunder och sedan kunna utöka 

marknadsföringen. Oavsett segment erbjuder systemen en grundläggande POS- och kontors 

applikation.  

3.3 Självservice teknologier (SST) 

Självbetjäningsteknologier (SST) är tekniska gränssnitt som ger kunden möjligheten att 

producera en tjänst utan att ha en direkt kontakt med personal. Runt om i världen har olika 

SST system testas som exempelvis självbetjänings utcheckning i livsmedelsbutiker 

(Fernandes & Pedroso 2017, s.70). SST är även ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt för att 

minska väntetider och köer (Kokkinou & Carange 2012, s.436).  

 

Fernandes & Pedroso (2017, s.70ff) undersöker olika självbetjäningssystem och dess 

egenskaper. En undersökning som utfördes inkluderade användare då de utvärderade 

kvaliteten på självservicen. Under studiens gång upptäcktes det en rad olika kvaliteter, en av 

dem var transaktionshastigheten. Konsumenter som är stressade strävar oftast att göra den 

tiden dem har effektiv och vill därför inte interagera med personalen. Tjänster som används 

av SST resulterar i tidsbesparingar och minskad väntetid. Studien visade att hastighet av 
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transaktioner är en av de mest tillfredsställande faktorer för kundupplevelser. När 

konsumenterna förväntar sig en snabb service är det mer sannolikt att de själva vill utföra 

tjänsten, ju snabbare det går desto mer växer kundupplevelsen till det bättre (Fernandes & 

Pedroso 2017, s.85f). 

 

Även Kokkinou & Carange (2012, s.435f) studerade självservice teknologier och vad det är 

som gör att väntetiderna minskar. De utvecklade en simulerad modell av ett hotell check-in 

system i Pennsylvania. De observerade tiden från att kunden kom in till hotellet, checkade in 

och slutligen kom fram till sina hotellrum. Det visade sig att ett självservicesystem minskade 

den genomsnittliga väntetiden och förbättrade servicenivåerna utan att öka 

arbetskraftskostnaderna.  

  

Vidare hävdar Dabholkar & Bagozzi (2002, s.184f) att företag utnyttjar olika teknologier för 

att underlätta personalens arbete och uppmuntra kunder att utföra tjänsterna själva. När 

självbetjäningsteknologier införs sparar företag mycket pengar och konsumenterna tvingas 

bekanta sig med teknologin. Forskning har visat att konsumenter faktiskt kan föredra SST 

över den traditionella servicen då de tycker att det är lätt att använda och de kan undvika 

interaktion med anställda. Men gäller detta alla konsumenter? Syftet med denna studie är att 

göra en vidare forskning på vad konsumenter egentligen tycker om SST.   

 

Dabholkar & Bagozzi (2002, s.192ff) hade formulerat 14 olika hypoteser som de sedan 

undersökte. 9 av 14 hypoteser stämde och en av de hypoteserna som stämde var behovet av 

interaktionen med en tjänsteman. Enligt Dabholkar & Bagozzi (2002, s.188) är behovet av 

interaktion med en tjänsteman den största vikten av mänsklig interaktion. Om kunden har ett 

stort behov av interaktionen med anställda så kommer de undvika självservicebetjäning, men 

om de är i låg behov av interaktion kommer kunden att söka efter andra alternativ. Denna 

hypotes stämde till viss del där resultatet visade att en större del av konsumenterna som 

undersöktes föredrog att integrera med anställda, inte för att de ansåg att anställda var mer 

pålitliga än teknikbaserad självservice betjäning, utan för att dem uppskattade den mänskliga 

interaktionen (Dabholkar & Bagozzi 2002, s.192ff).  
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4. Teori  

I detta avsnitt kommer teoretiska utgångspunkter till ämnet att tas upp. Två teorier relevanta 

till studieobjektet kommer att redogöras och dessa kommer att lägga grunden för att förankra 

studien teoretiskt i kommande avsnitt. Fokus kommer att ligga på framförallt verksamheten.  

4.1 Organisationsteori  

I organisationsteorin är det huvudsakliga fenomenet själva organisationen av intresse. Detta 

inkluderar olika typer av organisationer men även organisering av aktiviteter och processer. 

Organisationsteorin består inte enbart av en teori utan det handlar snarare om flera teorier 

som tillsammans resulterar i organisationsteorin (Hatch & Cunliffe 2013, s.17). I stort sett 

kan dessa delas upp i fyra perspektiv, det normativa perspektivet, det moderna perspektivet, 

det symboliska perspektivet och slutligen det postmoderna perspektivet. Det perspektiv som 

denna studie följs i är det moderna perspektivet som fokuserar på orsakssamband (kausalitet) 

(Hatch & Cunliffe 2013, s.8f). Ett exempel på frågor som moderna organisations teoretiker 

skulle kunna ställa är: ”Hur påverkar teknologin i en organisation relationen mellan dess 

struktur och prestanda?” (Hatch & Cunliffe 2013, s.9).  

 

Moderna organisationsteoretiker som har studerat relationen mellan ny teknik och den sociala 

strukturen menar att den nya tekniken bidrar med minskat behov av fysisk kontakt och 

mänsklig interaktion. Med hjälp av teknologin i olika organisationer lagras information vilket 

gör att det går snabbare och enklare för konsumenterna att exempelvis logga sig in och betala, 

men själva företaget tjänar också på det då de med hjälp av all lagrad information kan 

utvecklas (Hatch & Cunliffe 2013, s.145). 

4.1.1 Socio-teknisk systemteori 

En teori som ingår i det moderna perspektivet är den socio-tekniska systemteorin. Teorin 

utvecklades som ett resultat av en sammanslagning av de båda delsystemen social struktur 

och teknologi. Travistock Institute of Human Relations är ett engelskt institut som 

teoretiserade att varje förändring som sker i teknologin påverkar framförallt sociala relationer 

men även attityder och känslorna kring arbetet. Detta i sin tur leder till att användningen av 

den specifika teknologin påverkas (Hatch & Cunliffe 2013, s.31). Forskarna Eric Trist och 

Ken Bamforth från Travistock Institute of Human Relations studerade teknologins påverkan 

på människan. De kom fram till en rad olika negativa egenskaper när de studerade människor 
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som arbetar med kolbrytning i 1950-talets dominante långväggsmetod. Personalens uppgift 

var att individuellt arbeta i olika stationer uppradade vid ett transportband utan någon som 

helst kontakt med andra. Personalen drabbades av hög stress, ogiltig frånvaro, låg 

produktivitet samt beskylla andra kollegor för det dåliga utförandet (Hatch & Cunliffe 2013, 

s.31). 

 

Trist och Bamfoth studerade sedan ett annat gruvarbete som anammat en ny metod, 

kortväggsmetoden. Där fick arbetare med olika egenskaper arbeta i grupp och ha hand om 

hela kolbrytningsprocessen. Detta resulterade i att personalen var nöjdare med sitt arbete och 

upplevde inte den höga stressen eller ogiltiga frånvaron som i den tidigare metoden. 

Forskarna konstaterade att en kombination av de tekniska och sociala systemen bidrog till en 

bättre miljö och nöjdare personal. De tror även att detta fungerar på liknande sätt i andra 

arbeten (Hatch & Cunliffe 2013, s.31f). I Max hamburgare kan denna typ av beteende 

återfinnas i kunders användning av Max beställ- och betalapplikation där applikationen 

fungerar som en teknologi utan den sociala parten. Den saknade sociala delen kan komma att 

påverka vissa kunder på ett negativt sätt då det skapar stress och irritation som kan liknas 

med gruvarbetarnas situation. Mer om detta kommer att tas upp i 6. Resultat och analys samt 

7. Diskussion.   

4.2 Tjänst- och servicedesign  

Tjänster är ett fenomen med många betydelser, det är allt ifrån personlig service till en 

produkt eller ett erbjudande. Det finns många situationer där kunder inte integrerar med 

tjänsten men själva tjänstens syfte utförs ändå, exempelvis är inte kunder med när personalen 

i en restaurang tillagar maten som kunden har beställt. Denna dolda interaktion är ändå en del 

av tjänsten och har en viktig roll i kundupplevelsen (Grönroos 2015, s.52f).  

 

4.2.1 Tjänstekonsumtion och processkonsumtion 

När ett företag inriktar sig på försäljning av varor är konsumtionen det viktiga. Om ett företag 

istället erbjuder en tjänst är inte konsumtionen längre det viktiga utan fokus ändras till 

marknadsföringen av tjänsten (Grönroos 2015, s.57). När kunder använder sig av tjänst är de 

mer eller mindre medvetna om tjänstens produktionsprocess, vilket gör kunderna delaktiga i 

processen. Därav blir kundernas upplevelse avgörande för tjänstens serviceprocess.  
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När företagets infrastruktur och system brister lägger kunder märke till det, och det är i dessa 

situationer interaktionen med kunder är avgörande för en lyckad tjänst. Interaktion mellan 

kund och företag är viktig, även om båda parterna inte alltid är medvetna om det (Grönroos 

2015, s.54).  

 

Det finns tjänster som kan klassificeras som “high touch” och “high tech”, dessa tekniska 

tjänster är beroende av människor och automatiserade system, informationssystem samt andra 

typer av fysiska möjligheter. Sådana tjänster är beroende av personalens service och 

kundmedvetenhet. Detta för att interaktionen mellan kunder och personal är begränsad och 

vid kritiska situationer kan personalen vara behövlig. Dessa system kan även utföra en 

diskontinuerlig tjänst där företaget kan erbjuda lönsamma affärer med en transaktionsinriktad 

strategi för att tillfredsställa kundernas behov i kritiska situationer (Grönroos 2015, s.57). 

 

Det är ytterst viktigt att serviceprocesser systematiseras för att öka flexibiliteten och 

anpassbarheten i situationer som skiljer sig från normala situationer. När företag skapar 

standardiserade processer går de miste om dessa två egenskaper. Företag kan inte möta 

kundernas behov om önskemål inte stämmer överens med företagets standardiserade system. 

Detta kan leda till missnöjda kunder då kunderna har en viktig roll i serviceprocessen 

(Grönroos 2015, s.60ff), vilket kan kopplas till word of mouth (WOM) kommunikationen 

(Grönroos 2015, s.283).  
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5. Metodavsnitt 

En kvalitativ analys har utförts med hjälp av interjuver och studien har inspirerats av en 

fenomenografisk metodansats. Intervjuerna utfördes i tre omgångar, intervju med 

applikationsansvarig Henrik Jacobson, Södertäljes restaurangchef Reimon Malaki samt Max 

kunder på 10 respondenter. Dessa intervjuer delades därefter upp i två kategorier, vilka var 

Max verksamhet och Max kunder. Henrik Jacobson och Reimon Malaki ingår i kategori ett, 

Max verksamhet, och kunderna ingår i kategori två, Max kunder. 

5.1 Intervju 

Metoden som användes för att samla in data var intervjuer, mer specifikt strukturerade och 

semistrukturerade intervjuer. Anledningen till varför just intervjuer tillämpats är för att de är 

en grundsten för den kvalitativa metoden. Ett bra sätt att ta reda på människors tankar, 

handlingar och känslor i specifika situationer är genom att intervjua dem (Alvehus 2013, s. 

80f). Fördelen med intervjuer som kvalitativ metod är dess flexibilitet, där intervjuaren kan 

följa upp svaren och skapa en diskussion med hjälp av följdfrågor (Denscombe 2009, s.234f). 

Intervjuer går att utföra på många olika sätt och behöver inte alltid ske i direkt interaktion 

mellan båda parterna, det vill säga ett fysiskt möte. De kan exempelvis tas via telefon, mail, 

Skype m.m. (Alvehus 2013, s. 80f).  

 

En strukturerad intervju tillämpades i intervjukategori ett, vilket var intervjun med 

applikationsansvarige Henrik Jacobson. Max huvudkontor kontaktades och därifrån 

hänvisades vi till Henrik, som är strategisk projektledare på huvudkontoret i Luleå och har 

hand om frågor gällande Max beställ- och betalapplikation. På grund av distansen tillfrågades 

Henrik att ställa upp på en telefonintervju, men han bad att hellre få frågorna skickade till sig 

via mail och skickade därefter tillbaka sina svar efter en vecka. Därav kom detta att bli en 

intervju via e-post (se bilaga 1) (Denscombe 2009, s. 247ff).   

 

Semistrukturerade intervjuer tillämpades i både intervjukategori ett med restaurangchef 

Reimon Malaki och kategori två med Max kunder. Reimon är anställd som restaurangchef av 

kedjan Max hamburgare, i en av deras restauranger, belägen i Södertälje. Restaurangen 

kontaktades via telefon och restaurangchefen var villig att ställa upp på en intervju. Ett möte 

bokades in veckan därpå och intervjun skedde på plats i restaurangen. Restaurangchefen fick 
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svara på 17 förutbestämda frågor och en diskussionsliknande intervju skapades (se bilaga 3). 

Svaren spelades in och dokumenterades i efterhand. 

 

I urvalet för intervjun med restaurangchef Reimon Malaki utgicks det ifrån en restaurang som 

låg i närheten till våra boenden. Detta för att underlätta möjligheten till eventuella återbesök 

m.m. Kravet som hade lagts upp här var att respondenten skulle ha arbetat inom Max 

hamburgare i minst tre år då studien utfördes hösten 2017. Detta eftersom att beställ- och 

betalapplikationen lanserades år 2015 och det var viktigt att få ett före och efter perspektiv av 

hur personalens arbetsuppgifter har förändrats sedan lanseringen av betal-applikationen. När 

Max hamburgare i Södertälje kontaktades svarade restaurangchefen och gick direkt med på 

att boka ett möte. Ytterligare två personalarbetare tillfrågades att ställa upp på en intervju, 

men den ena uppfyllde inte kraven som hade ställts. Den andra tackade nej till en intervju. Av 

tre tillfrågade var det alltså en som ställde upp. 

 

Intervjuerna som var riktade till Max kunder gick till på så sätt att ett inlägg delades på 

Facebook av våra privata konton. I inlägget framgick det att vi sökte personer som använt sig 

av Max mobila beställ- och betalapplikation minst en gång tidigare och som ville ställa upp 

på en intervju (Denscombe 2009, s. 52). Av dem som hörde av sig valdes sedan de 10 som 

kunde ta en intervju i direkt kontakt, ett fysiskt möte. Intervjuerna skedde slutligen löpande 

under en veckas tid där respondenterna fick svara på 12 förutbestämda frågor samt 

följdfrågor (se bilaga 2). Med tanke på att alla respondenter kontaktades via våra privata 

Facebook konton var dessa bekanta till oss. Sammanlagt har vi båda 718 vänner på Facebook, 

vilket innebär att inlägget delades för 718 personer varav 10 personer intervjuades. 

 

Det var även viktigt att respondenterna skulle vara i varierande åldrar och kön, för att kunna 

se eventuella skillnader och mönster i svaren. Av de 10 respondenterna var 6 män och 4 var 

kvinnor. 2 av 10 var 18 år. Resterande var i åldrarna 16, 54, 22, 23, 46, 37, 33 och 41 år.  

5.1.1 Forskningsetik 

Intentionen har alltid varit att följa de forskningsetiska riktlinjer som Denscombe (2009, 

s.195ff) betonar. Den första intervjun inriktas på applikationsansvarig Henrik Jacobson. 

Under denna intervju förklarades syftet med studien för respondenten, därefter skapades det 

ett skriftligt samtycke via e-post, vilket fungerar som en formell dokumentation av 
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överenskommelsen (Denscombe 2009, s.198). När ett samtycke mottogs av respondenten, 

frågades det om han gav sitt samtycke att få sitt namn utskrivet (Olsson & Sörensen 2013, 

s.78f), vilket han gjorde. Därefter skickades intervjufrågorna via e-post (se bilaga 1).  

 

Inför intervjun med restaurangchefen på Max hamburgare inleddes det med en förklaring 

kring syftet med studien samt vilken roll respondenten har. Efter att ha förklarat syftet 

frågades restaurangchefen om ett godkännande av en intervju. När godkännandet mottogs 

skapades ett muntligt samtycke och en intervju bokades in. Innan intervjun startade frågades 

restaurangchefen om han önskar att vara anonym samt om han ger sitt samtycke för 

inspelning av svaren (Olsson & Sörensen 2013, s.79). Restaurangchefen gick med på att både 

bli inspelad och att få sitt namn utskrivet i arbetet (se bilaga 3).  

 

Slutligen utfördes den tredje intervjun med kunderna på samma sätt (se bilaga 2). 

Respondenterna tillfrågades om företog att vara anonyma. Majoriteten valde att vara 

anonyma och därav togs beslutet att anonymisera alla respondenter och referera till dessa som 

respondent 1, 2, 3 etc. Avslutningsvis har alla tre intervjuomgångar utförts med öppenhet och 

ärlighet, detta genom att ständigt förklara syftet med studien och vad för roll respondenterna 

har i studien (Denscombe 2009, s.196).  

5.2 Analysmetod 

Denna uppsats har inspirerats av en fenomenografisk metodansats, för att analysera enskilda 

individernas tankar kring ett fenomen, vilket till denna studie är Max beställ- och 

betalapplikation. Under arbetets gång kommer utgångspunkten vara en fenomenografisk 

analysmodell. Modellen illustrerar hela analysprocessen, från insamling av data till 

redogörelse av resultat. Det är nödvändigt att spela in fenomenografiska intervjuer för att 

sedan skrivas ut i sin helhet och analysarbetet ska göras grundligt och tillförlitligt. När alla 

intervjuer genomfördes överfördes allting till datorn. 

 

Det första steget i vår fenomenografiska analysmodell var att bekanta oss med de 

transkriberade intervjuerna tills vi fått en bra förståelse för dem, samtidigt fördes 

anteckningar löpande (Fejes & Thornberg 2009, s.127). I det andra steget påbörjades en 

kondensation. Alla intervjuer skrevs ut i pappersformat. Vi tog ut specifika uttalanden som 

ansågs vara mer betydelsefulla än andra och därefter grupperades utdragna citat fysiskt för att 

få en tydligare överblick över alla grupperingar (Fejes & Thornberg 2009, s.128). Därefter 
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påbörjades det tredje steget, där de olika styckena jämfördes för att hitta eventuella likheter 

och skillnader i relation till frågeställningarna. Det fjärde steget handlar om att gruppera 

uppkomna likheter och skillnader och relatera dem till varandra. Exempelvis skiljde vi på 

uttalanden som kunde kategoriseras som eventuella ”styrkor” för verksamheten respektive 

kundens synvinkel (Fejes & Thornberg 2009, s.129). I det femte steget artikulerades 

kategorierna där vi exempelvis parade ihop olika kunders uttalanden kring styrkor. Därefter 

kommer det sjätte steget där kategorierna namnges. Det fjärde, femte och sjätte steget 

upprepades ett flertal gånger för att säkerställa att rätt uttalanden placeras i rätt kategori. I det 

sjunde steget kontrasterades de olika uttalanden med varandra för att se om olika stycken 

kunde placeras på fler än en kategori (Fejes & Thornberg 2009, s.130).   

 

Därefter kommer resultaten sammanställas med hjälp av en SWOT-modell modell (Helms & 

Nixon 2010, s.216ff). Detta för att skapa en överblick över styrkor, svagheter, möjligheter 

och hot ur både verksamheten och kunders perspektiv (se figur 4 & 5).  

5.3 Metoddiskussion och metodkritik 

För denna studie valde vi att utföra en kvalitativ analys. Detta för att undersöka och styra upp 

den insamlade data av våra intervjuer på ett systematiskt sätt och som i en process organisera, 

bryta ner och finna mönster m.m. för att komma fram till ett resultat. För denna studie har en 

stor mängd data samlats in. För att kunna komma fram till ett resultat har vi utgått ifrån 

processen att organisera, kategorisera och finna mönster. Vi ansåg detta vara den mest 

effektiva processen för studien. I en kvalitativ analys behöver forskaren sålla ut och urskilja 

det som är relevant och det som är ointressant bland insamlat data (Fejes & Thornberg 2009, 

s. 32). I de genomförda intervjuerna för denna studie förekom det svar som var irrelevanta till 

ämnet vilket är exempel på sådant som sållats bort. En nackdel med intervjuer är att det tar 

lång tid och vid kortare projekt finns det endast utrymme för ett fåtal intervjuer (Bell 2006, 

s.158). 

 

Gällande urvalen av respondenterna var det till en början tänkt att inkludera Max 

hamburgares kunder och personal. Detta kom att ändras snabbt då de två första 

frågeställningarna inte skulle kunna besvaras av personalen utan snarare krävdes en 

applikationsansvarig som kom att bli Henrik Jacobson.  
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Intentionen var att gå igenom alla frågor och utifrån Henriks svar ställa aktuella följdfrågor 

men första problemet var att Henrik befann sig i en geografisk plats med för lång distans från 

Stockholm. Detta ledde till att en telefonintervju erbjöds, vilket han avböjde. Lösningen blev 

istället en intervju via e-post med ändrad strategi och en strukturerad intervju genomfördes. 

En strukturerad intervju gjorde det inte möjligt att ställa följdfrågor utifrån svaren, utan 

frågorna fick då anpassas efter en intervju via e-post och djupgående frågor formulerades för 

att samla den nödvändiga informationen till att besvara frågeställningen (Denscombe 2009, 

s.234f).  

 

När det kom till urvalet av kunderna var det väldigt svårt att hitta respondenter som använt 

sig av Max beställ- och betalapplikation. Olika tillvägagångssätt att komma i kontakt med 

relevanta kunder gjordes, varav ett var att skriva på Max officiella Facebook sida i hopp om 

att några skulle höra av sig. Snabbt märktes det att urvalet var begränsat och detta resulterade 

i att ett inlägg istället delades på våra personliga Facebook sidor, med vetskapen om att några 

bekanta tidigare använt sig av applikationen. Med tanke på upplägget i flödet som Facebook 

har kunde inte en bortfallsanalys utföras, detta eftersom att det inte är möjligt att veta om alla 

718 vänner har sett det delade inlägget (Olsson & Sörensen 2013, s.153f). Eftersom att 

respondenterna blir bekanta till oss anses det kunna påverka åsikterna då det kan medföra 

subjektivitet. Däremot finns ingen nära relation till dessa respondenter då det varken är släkt 

eller vänner, snarare bekantas bekanta.    
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6. Resultat och analys 

Under detta avsnitt kommer resultatet av den genomförda studien redogöras. Resultatet 

baseras på datainsamlingen av intervjuerna som genomfördes samt relaterad forskning. 

Eftersom att alla respondenter i intervju kategori två (kunder till Max hamburgare) bestämdes 

vara anonyma kommer de att refereras till på följande sätt: 

Respondent 1: 16 år Man                                                        

Respondent 6: 18 år Man 

Respondent 2: 54 år Kvinna                                                    

Respondent 7: 37 år Kvinna 

Respondent 3: 22 år Man                                                        

Respondent 8: 33 år Kvinna 

Respondent 4: 23 år Man                                                        

Respondent 9: 41 år Man 

Respondent 5: 46 år Kvinna                                                    

Respondent 10: 18 år Man 

6.1 Mobila betaltjänster & självservice i Max 

I detta avsnitt kommer resultaten av datamaterialet att besvara frågeställningen:  

“Varför väljer snabbmatsrestauranger att implementera mobila betaltjänster i sina 

verksamhet”  

6.1.1 Implementering av mobila tjänster i en snabbmatsrestaurang  

Trots att Max hamburgare har ett bra och fungerande beställ- och betalsystem, både när det 

gäller det traditionella betalsystemet, men även digitala betalsystemet (bemannad kassa och 

expresskassa) valde dem att implementera ytterligare en mobil betaltjänst. När 

applikationsansvarige Henrik kontaktades berättade han om olika faktorer som gjorde att 

Max valde att implementera ytterligare ett betalsätt i verksamheten. Bland annat förklarade 

han om de minskade köerna och minskad väntetid för kunden. Han förklarade även att det 

inte var för att få ett minskat kundflöde i restaurangen utan snarare viljan att ha ett ökat 

kundflöde i restaurangen, men även kunna erbjuda kunderna ytterligare ett sätt som 

underlättar för dem.  

 

“...vi vill ha ökad kundflöde och samtidigt ge gästen en möjlighet att kunna beställa sin mat 

på ett så smidigt sätt som möjligt” (Henrik Jacobson). 

 

Nya teknologier ses ofta som trender många människor följer (Valachich & Schneider 2015, 

s.34f). När Henrik blir tillfrågad om trenden var en avgörande faktor till implementeringen av 

en mobil betaltjänst berättade han att trenden av den allt mer digitaliserade världen både 

påverkade valet av implementeringen av beställ- och betalapplikation men att det samtidigt 
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inte var det som avgjorde införandet. Han menade snarare att Max framförallt valde att 

implementera ett till betalsystem för att göra det enklare för sina kunder. 

 

“Ja och nej, själva trenden var inte avgörande. Vi såg en möjlighet att underlätta 

beställningen för gästen” (Henrik Jacobson). 

 

En trend som många verksamheter, framförallt matvarubutiker, valt att implementera i sina 

verksamheter är självservice. Självservicesystem såsom självskanning är en växande trend 

som numera även snabbmatsrestaurangerna börjat införa i sina verksamhet (Kokkinou & 

Carange 2012, s.435). Henrik berättar att självskanningssystem inte alltid uppskattas av alla 

och därför behåller Max sina traditionella beställ- och betalsystem. Ett självservicesystem 

kräver dock att tekniken är ständigt fungerande, men att den även är enkel att förstå och 

använda. 

 

“I de fall gäster få en positiv upplevelse är det väldigt bra, det ställer dock stora krav på 

tekniken och gränssnittet. Vi har fortfarande kvar våra manuella kassor i alla restauranger.” 

(Henrik Jacobson). 

6.2 Verksamhetens perspektiv 

I detta avsnitt kommer styrkor, svagheter, samt möjligheter och hot med självservicesystemet, 

Max beställ- och betalapplikation, att lyftas fram. Avsnittet kommer att besvara frågeställning 

två ”Vilka styrkor respektive svagheter, samt möjligheter respektive hot medföljer med 

sådana system (självservice & mobila betalningar) ur verksamhetens perspektiv?”  

6.2.1 Styrkor 

I ett system med självskanning som Max beställ- och betalapplikation återfinns styrkor. 

Några av dessa styrkor som applikationsansvarige Henrik berättar om är att den gör det 

enklare för kunden att beställa mat samt att den minskar köer, vilket leder till kortare 

väntetid. Hatch och Cunliffe (2013, s.145) berättar att teknologier i organisationer gör att det 

går snabbare och enklare för kunder att exempelvis logga in sig och betala genom att 

information lagras, vilket styrker Henriks uttalande. Vidare berättar Henrik även att 

applikationen har en hög säkerhet och att just säkerheten är en prioritering för Max 

hamburgare. En CVV-kod behöver skrivas in i sista betalningssteget. En CVV-kod, Card 

Verification Value, är en tresiffrig verifieringskod på baksidan av bankomatkorten 

(Betalkorten u.å.). 
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”Positivt med appen är att vi gör det enklare för våra gäster att beställa mat från Max...” 

(Henrik Jacobson). 

 

“Vi har en hög säkerhet och alla gäster måste tex ange CVV-kod vid köp. Framöver kommer 

vi förhoppningsvis erbjuda flera andra sätt att betala på men säkerheten har givetvis hög 

prio.” (Henrik Jacobson). 

 

 

Restaurangchef Reimon berättar även om sina uppfattningar kring säkerheten i applikationen 

och menar att ingenting ännu har hänt men att det skulle finns möjlighet till bedrägerier med 

digitala betaltjänster. Han styrker dock att just Max applikation har en väldigt hög säkerhet.  

 

“Än så länge har det inte hänt något men det kan förekomma. Systemet i Max applikation är 

dock väldigt säker.” (Reimon Malaki). 

 

Restaurangchef Reimon Malaki uttalar sig mer om att det digitala beställ- och betalsystemet 

bidrar till mindre irritation hos kunderna då restaurangen han arbetar på i Södertälje har ett 

system där gäster tvingas upprepa sin beställning två gånger. Han refererar till detta som ett 

”gammalt” kök. Han menar att när det digitala beställ- och betalsystemet infördes i 

restaurangen slipper kunderna upprepningen och det går mycket snabbare för både kunder 

och personal.  

 

“Jag tycker att det har påverkat oss positivt, gästerna börjar bli mer insatta i det. Med tanke 

på att det är ett gammalt kök så måste man beställa två gånger, först vid disken och sen går 

man till kassan och upprepar beställningen. Det gjorde att gästerna blev irriterade. Med 

expresskassorna och applikationen kan kunderna istället beställa själva och slipper stå vid 

kassa och upprepa sin beställning. Det går mycket snabbare.” (Reimon Malaki).  

 

6.2.2 Svagheter 

När nya tekniska system införs i verksamhet är det möjligt att de även medför vissa 

svagheter. I ett självservicesystem som Max beställ- och betalapplikation framkom en rad 

olika svagheter.  

 

Även restaurangchef Reimon berättar att den enda svagheten han ser med en digital 

beställning är att den sociala kontakten med gästerna minskar. Detta kan relateras till det 
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socio-teknisk systemteorin som Hatch & Cunliffe (2013, s.31) berättar om. Reimon berättar 

att gästerna beställer maten likt en “robot” och att konversationen försvinner helt.  

 

 “En svaghet skulle kanske vara att man inte har samma känsla eller gästkontakt. Det blir lite 

robotaktigt, man beställer i en skärm och sen går man och hämtar ut maten. Det är inte som 

förut då man kunde stå och prata med gästerna och fråga hur dem mår osv. Så det ända jag 

skulle säga är en nackdel är själva kontakten med gästerna” (Reimon Malaki). 

 

Koeing-Lewis et al. (2015, s.538) förklarar att flexibilitet är en viktig egenskap inom mobila 

betaltjänster, då användare ska kunna ta del av tjänsten var de än befinner sig. Även Grönroos 

(2015, s.60) förklarar att tjänster med ökad flexibilitet utöver normala tjänster drar till sig fler 

kunder. Max beställ- och betalapplikation ger kunderna möjligheten att beställa utanför 

restaurangen, dock måste de befinna sig i restaurangen för att hämta ut sin mat. Om kunden 

beställer mat från sin bil behöver denne inte heller behöva lämna sin bil för att få sin mat. 

Detta begränsar flexibiliteten med applikationen och själva syftet med att beställa utanför 

restaurangen.  

 

Vidare berättar Henrik även att Max beställ- och betalapplikation kräver mycket engagemang 

och investeringar vilket han nämnde som en negativ aspekt av applikationen.  

 

“... Vi ser inga direkta negativa sidor förutom att det givetvis kräver mycket engagemang och 

investeringar för att skapa en bra produkt.” (Henrik Jacobson). 

 

En annan upptäckt som gjordes var att applikationen inte används i lika stor utsträckning som 

expresskassorna. Majoriteten av alla respondenter hade endast använt sig utav Max beställ 

och betalapplikation en eller två gånger och fick tips av bekanta. Detta kan kopplas till det 

Grönroos (2015, s,57f) skriver gällande processkonsumtion där marknadsföringen av tjänsten 

är kärnan för kundernas upplevelse.  Max hamburgare har inte marknadsfört applikationen 

tillräckligt för att kunderna ska kunna konsumera tjänsten och bidra till serviceprocessen av 

tjänsten. Det finns för nuvarande inte heller någon aktiv marknadsföring av beställ- och 

betalapplikationen.  

 

“Jag har bara testat den en gång” (Respondent 2, Kvinna 54 år). 

  

“Jag har använt den två gånger tidigare, ibland glömmer jag bort att den finns” (Respondent 

1, Man 16 år). 
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”Mina vänner använder den så fick tipset från dem” (Person 9, Man 41 år).  

 

Detta kan även applikationsansvarige Henrik och restaurangchefen Reimon stödja. Henrik 

berättar att betalapplikation används betydligt mindre än vad Max expresskassor gör, han vill 

dock inte lämna ut några siffror på den digitala försäljningen och förklarar att det var utifrån 

ett konkurrensperspektiv. Reimon berättar däremot om ungefärliga siffror av den totala 

digitala försäljningen som tydligt visar en stor skillnad på användningen av applikation och 

expresskassa.  

 

“Tyvärr kan vi inte lämna ut den informationen utifrån ett konkurrensperspektiv.” 

“Andelen som idag beställer sin mat via våra digitala kanaler (expresskassa och app) är 

väldigt stor och vittnar därmed om att gästerna uppskattar denna utveckling. Utifrån ett 

volymperspektiv är appen väsentligt mindre än express kassorna och det finns helt klart 

möjligheter till förbättring när det gäller användarupplevelse...” (Henrik Jacobson). 

 

“35 % av hela försäljningen sker digitalt...”. 

”...De flesta beställningarna sker via expresskassorna. Själva applikationen tycker jag inte 

har blivit så populär, det är kanske 1–2 % inte mer än så” (Reimon Malaki).   

 

6.2.3 Möjligheter 

Nya system som införs i olika verksamhet skapar ofta nya möjligheter för verksamheten. I 

Max snabbmatsrestaurang skapar deras beställ- och betalapplikation många nya möjligheter 

som applikationsansvarige Henrik berättar om. Han nämner främst att Max kan få nöjdare 

kunder eftersom att det finns något betalsätt som funkar för alla. Sedan berättar han även att 

de genom applikationen kan nå ut till sina kunder och uppdatera dem om kampanjer m.m.  

 

“Möjligheterna är att vi kan få nöjdare gäster då vi skapar ökad flexibilitet i 

beställningsmomentet. Det är en även en kommunikationskanal där vi kan prata med våra 

gäster och berätta om nyheter mm.” (Henrik Jacobson). 

 

Även restaurangchef Reimon Malaki berättar om flexibiliteten i beställningsmomentet då han 

berättar om att kunderna numera har fler valmöjligheter. Han berättar även att det blir 

tydligare för kunden att se allt Max erbjuder via det digitala sättet jämfört med om personalen 

är stressade bakom kassan och inte har möjlighet att förklara allt. Han menar att en möjlighet 
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med de digitala beställningarna är effekten av en ökande försäljning. Kunden beställer mer 

mat och dryck då de ser det i illustrationer framför sig.  

 

“...samtidigt så är detta en bra tjänst för gästerna då de det går snabbare och det finns mer 

valalternativ. Om personalen är stressade bakom kassan och inte kan förklara allting så har 

kunden istället allting framför sig i expressen. Det blir även att kunderna kan välja mer 

grejer när de ser sakerna framför sig i bilder och text, så jag tycker att det är mycket bra för 

gästerna.” (Reimon Malaki). 

 

Henriks och Reimons uttalanden om fler valmöjligheter kan förknippas med en 

diskontinuerlig tjänst som Grönroos (2015, s.57) berättar om där Max beställ- och 

betalapplikation kan ses som en transaktionsinriktad strategi.  

 

En annan möjlighet med applikationen är att den bidrar med ökad service inom andra 

områden. Henrik berättar i den punkten om att personalen inte märkt av någon stor skillnad 

när det gäller interaktionen bakom kassan då systemet fungerar på samma sätt som när en 

beställning från expresskassorna kommer in. Han berättar dock att skillnaden istället blir att 

personalen lägger mer tid och service på andra sysslor i sitt arbete genom den tid de sparat in 

av att kunder beställer digitalt. 

 

“MAX mobilapp lanserades i juni 2015 och utifrån ett restaurangperspektiv har inte arbetet 

förändrats nämnvärt i och med att ordrarna behandlas på samma sätt som en order från de 

redan befintliga expresskassorna. Personalen var med andra ord vana vid att få digitala 

beställningar. MAX filosofi när det gäller digitala beställningar är att den tid som frigörs när 

gästerna beställer sin mat digitalt ska läggas på att ge ökad service inom andra områden.” 

(Henrik Jacobson).  

6.2.4 Hot 

I dagsläget består säkerheten i Max beställ- och betalapplikation av att användarna måste 

skapa ett konto första gången de använder sig av applikationen. När beställningen är lagd 

måste användarna ange en CVV-kod och betala via kortbetalning eller Paypal (Jacobson 

2017).  

 

Grönroos (2015, s.57) förklarar att tekniska tjänster som ”high tech” och ”high touch” bidrar 

till en större risk för bedrägerier. Detta uttalar Henrik sig om när han blev tillfrågad om risker 

med beställ- och betalapplikationen och om de bidrog med några hot. Han menar att det finns 
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en risk att utsättas för bedrägerier om verksamheten inte har en bra planläggning kring 

internetköp.  

 

”Risker med betalning? Absolut. Det finns stor risk att utsättas för bedrägeri om man inte 

har en strategi för säkerheten”(Henrik Jacobson) 

 

Även Reimon berättar om att det finns en möjlighet att kunder blir utsatta för bedrägeri när de 

handlar via applikationen, men understryker att det än så länge inte har förekommit samt att 

systemet har en väldigt hög säkerhet.  

 

”Än så länge har det inte hänt något, men det kan förekomma. Systemet i Max applikation är 

dock väldigt säkert” (Reimon Malaki) 

 

Vidare nämner Henrik en annan aspekt gällande hot. Han berättar att kunderna i sig kan bidra 

med ett hot om de skulle sluta använda sig av applikationen. Han menar att utvecklingen 

inom tekniken kan göra så att kunder vänder sig till andra plattformar. 

  

”Den tekniska utvecklingen är en möjlighet och ett hot. Det är svårt att säga om var 

konsumenterna befinner sig kommande år. Om det är native appar, webben eller via 

plattformar såsom Facebook eller snapchat.” (Henrik Jacobson). 

 

Ett annan stort hot för verksamheten återfinns i uttalande från många av våra kund-

respondenter. När de blev tillfrågade om vilket betalsätt de föredrar att använda sig av var 

Max beställ- och betalapplikation det alternativet som valdes minst. Majoriteten föredrog 

expresskassorna eller det traditionella kassasystemet. Grönroos (2015, s.63f) förklarar att 

företag kan ha en tjänst med en standardiserad process med ett förbestämt system. Detta kan 

respondent 5 stödja som ansåg att betalapplikationen var begränsad.   

 

“...Jag skulle exempelvis beställa en hamburgare utan lök och det tog lång tid att hitta 

funktionen för att ta bort något. Det är även begränsade val man kan göra” (Respondent 5, 

Kvinna 46 år). 

 

“Om jag ska behöva välja mellan dem två så väljer jag kassan. Men i verkligheten använder 

jag deras expresskassa nästan hela tiden”.  

“… det brukar vara köer när jag går dit så jag tar expresskassan för att slippa köerna” 

(Respondent 8, Kvinna 33 år).  
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“Jag använder faktiskt express kassan nästan hela tiden, men om jag måste välja mellan 

kassan och applikationen så väljer jag nog kassan. Tänker inte så mycket på att använda 

appen” (Respondent 1, Man 16 år). 

6.2.5 SWOT-modell ur verksamhetens perspektiv  

Med hjälp av intervjuerna från kategorierna ett har en SWOT-modell (Helms & Nixon 2010, 

s.216ff) sammanställts baserad på de viktigaste punkterna av resultatet som besvarar 

frågeställningen. Varje ruta i modellen refererar till de tillhörande ovan nämnda 

underrubrikerna styrkor, svagheter, möjligheter och hot (se figur 4). 

  

Styrkor 

*Enklare att beställa mat från Max 

*Hög säkerhet (CVV kod måste anges) 

*Minskar köer & mindre väntetid 

 

 

 

Svagheter 

*Kontakten med gäster minskas 

*Begränsad flexibilitet 

*Den mobila betaltjänsten används sällan 

*Kräver mycket engagemang och investeringar 

Möjligheter 

*Nöjdare gäster  

*Ökad flexibilitet i beställningsmomentet 

*Kommunikationskanal 

  -Prata med gäster  

  -Berätta om nyheter 

*Ökad service inom andra områden  

Hot 

*Risker med betalning över internet (bedrägeri) 

*Kunder väljer andra betalmetoder framför den 

mobila betaltjänsten 

  Figur 4. SWOT-modell, sammanställning av styrkor, svagheter, möjligheter och hot   

6.3 Kunders perspektiv 

I detta avsnitt kommer styrkor, svagheter, möjligheter och hot med självservicesystemet, Max 

beställ- och betalapplikation att lyftas fram. De fyra underrubrikerna kommer att fokusera på 

uttalanden från enbart kundernas sida, det vill säga från de 10 intervjuade respondenterna. 

Avsnittet kommer att besvara frågeställning tre ”Vilka styrkor respektive svagheter, samt 

möjligheter respektive hot medföljer med sådana system (självservice & mobila betalningar) 

ur kundernas perspektiv?”  
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6.3.1 Styrkor 

Kunder som använder sig av självserviceteknologier såsom mobila betaltjänster förväntar sig 

snabba transaktioner och lätt förståeliga navigeringar (Fernandes & Pedroso 2017, s.70ff). 

Kund-respondenterna upplever att Max beställ- och betalapplikation uppfyller dessa 

egenskaper. Respondent 1 och 6 berättar om sina upplevelser då de använde sig av 

applikationen. Respondent 1 ansåg att applikationen har en lätt förståelig navigering medan 

respondent 6 poängterar att beställningen gick fort.   

 

“Den är väldigt enkelt, fattade direkt vad som behövde göras” (Respondent 1, Man 16 år). 

 

“Det är en bra funktion, den underlättar och det går snabbare. Den är enkel och jag slipper 

stå i kö helt enkelt.“ (Respondent 6, Man 18 år).  

 

Även vissa av våra kund-respondenter stödjer Henriks och Reimons uttalanden om den höga 

säkerheten vid betalning. Respondent 10 nämner exempelvis att kunden både behöver ange 

CVV kod och utgångsdatum på kortet men även att det personliga kontot som skapas bidrar 

med en känsla av hög säkerhet.  

 

“Jag tycker att säkerheten känns väldigt hög. Dels behöver man ange kortinformation som 

CVV kod och utgångsdatum men även för att ett personligt konto skapas och kortet inte 

behöver sparas om man själv inte vill det.” (Respondent 10, Man 18 år). 

 

6.3.2 Svagheter 

Med ett självservicesystem som Max beställ- och betalapplikation återfinns även vissa 

svagheter ur kundernas perspektiv. Den främsta svagheten som de kund-respondenterna 

poängterade var den sociala aspekten. Respondenterna 2, 4 och 5 berättade främst om att de 

föredrog att använda sig av den traditionella kassan om de skulle behöva välja mellan kassa 

eller applikation. Främst för att det är trevligare att tala med personal men även för att det är 

enklare att åtgärda eventuella fel som skulle kunna uppstå. 

 

“Jag föredrar kassasystemet, ett samspel med personalen är mycket trevligare än att beställa 

genom telefonen, så himla osocialt” (Respondent 2, Kvinna 54 år).  

 

“Jag använder kassan när det inte finns kö. Det känns skönare. Är det lång kö kan jag ta 

appen eller expresskassan men jag gör helst inte det. Skillnaden mellan app och kassa har 
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ganska mycket med det sociala att göra på grund av självservicen” (Respondent 4, Man 23 

år). 

 

“Jag tar kassan för att det redan funkar väldigt bra. Skillnaden är stor, att prata med 

personal gör att du kan göra dig förstådd på ett enkelt och snabbt sätt. Men knappar du i 

mobilen och det dyker upp något som du kanske inte förstår så är det svårare att komma 

vidare. Jag skulle exempelvis beställa en hamburgare utan lök och det tog lång tid att hitta 

funktionen för att ta bort något. Det är även begränsade val man kan göra” (Respondent 5, 

Kvinna 46 år). 

 

Det dessa respondenter uttalar sig om är den negativa synen på ett självservicesystem då det 

är enklare att göra sig förstådd via kommunikation med personal. Där går det snabbt och 

enkelt att bara säga vad som önskas samt om något tillbehör önskas att tas bort. I 

applikationen behöver kunden istället leta efter den maten den vill ha och det är svårare och 

kräver mer tid att exempelvis välja bort löken från hamburgaren på ett digitalt sätt som 

Respondent 5 berättade om i en upplevelse. Hatch & Cunliffe (2013, s.145) menar att nya 

teknologier bidrar till att behovet av fysisk kontakt minskas och att människor är mindre 

belägna att interagera med andra människor ansikte mot ansikte. 

 

Vidare beskriver en annan respondent sina känslor gällande självservice i en restaurang och 

menar att det inte är samma restaurangkänsla med ett sådant system.  

 

“Tycker det är onödigt med självservice, det tar bort hela poängen med känslan man ska få i 

restauranger” (Respondent 2, Kvinna 54 år). 

 

En annan svaghet som några respondenter upplever är att applikationen kräver många steg 

förrän beställningen kan slutföras. Detta förknippas med användarupplevelse och att 

gränssnittet inte uppskattas av många.  

 

“Det var många steg med att skapa konto, tog längre tid än vad jag trodde. Men själva 

beställningen gick fort.” (Respondent 8, Kvinna 33 år). 

 

“Den var väl enkel att förstå men det var för många steg. Fortsatte inte använda den efter 

det.” (Respondent 5, Kvinna 46 år). 

6.3.3 Möjligheter 

Självservice är något som uppskattas av människor medan andra föredrar den mänskliga 

interaktionen. Med tanke på att Max hamburgare i dagsläget erbjuder tre olika beställ- och 
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betalalternativ har kunderna möjligheten att välja det system som passar de bäst. Dabholkar 

& Bagozzi (2002, s.188) berättar om behovet av den mänskliga interaktionen. De menar att 

de människor som har behov av interaktion med anställda kommer undvika 

självservicebetjäning medan de människor som anser att mänsklig interaktion inte är 

nödvändig föredrar självserviceteknologier.   

 

Detta kan stödjas av en av de respondenter som blev tillfrågad om möjligheterna med Max 

beställ- och betalapplikation som berättar på vilket sätt betalapplikationen kan nå ut till 

människor med vissa hinder. Respondenten nämner även ett personligt exempel på detta. 

Respondent 4 uttalar sig mer om det breda utbudet av beställ- och betalalternativ som Max 

hamburgare har.   

 

”En möjlighet med ett sånt system är att de kan nå människor som vill vistas eller 

kommunicera med människor så lite som möjligt. Min syster lider till exempel av social fobi 

och panikångest. Hon går nästan aldrig ut och äter på restaurangen just på grund av att hon 

behöver prata med människor när hon ska beställa osv. Jag kan tänka mig att det skulle gå 

mycket smidigare med applikationen eftersom att det nästintill inte sker någon 

kommunikation alls. ” (Respondent 2, Man 22 år). 

 

”Kunderna får välja bland olika alternativ. De kan välja vilken som passar dem mest” 

(Respondent 4, Man 23 år). 

 

6.3.4 Hot  

Mallat (2007, s.415) förklarar att säkerheten är en av de viktigaste faktorerna som får 

användare att ta del av en mobil betaltjänst. Respondenterna blev tillfrågade om vad de ansåg 

om säkerheten som Max beställ- och betalapplikation har och om de ansåg att det är 

bekvämare att identifiera sig med bank-id. Respondenterna hade blandade åsikter kring 

säkerheten. De flesta ansåg att det var låg säkerhet medan andra var nöjda med den befintliga 

säkerheten.  

 

“Jag vet inte riktigt vad jag tycker om säkerheten, jobbigt med att göra ett konto. Jag tror att 

det skulle fungera bättre att legitimera mig med Bank-id. Det känns mycket säkrare för folk 

inte kommer åt min mobil eller kod” (Respondent 5, Kvinna 46 år). 

 

“Jag anser det vara lite osäkert faktiskt. Vad händer om jag tappat bort mitt kort, då kanske 

någon annan bara kan använda den. Jag tror att identifiera sig via bank-id skulle kännas 

mycket säkrare” (Respondent 2, Kvinna 54 år).  
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“Vet inte riktigt vad jag tycker om säkerheten. Helt ärligt så föredrar jag att betala vid 

kassan. Inga uppgifter sparas på internet då“ (Respondent 7, Kvinna 37 år).  

 

“Tycker inget speciellt om säkerheten, den var väl bra. Behövde göra ett konto, visst tog det 

extra tid men säkerheten var bra” (Respondent 9, Man 41 år).  

 

“Jo men det känns som vilken annan sida som helst man betalar på. Det funkar ju nästan på 

samma sätt. Jag ser ingen skillnad på att exempelvis betala på HM:s sida eller via Max 

applikation. Jag tror inte det gör stor skillnad med Bank-id” (Respondent 3, Man 22 år).  

 

Här visar uttalandet från respondenterna att säkerheten på Max beställ- och betalapplikation 

är bland annat osäker då kunder identifierar sig genom att skapa ett konto. Medan andra 

respondenter nöjer sig med den befintliga säkerheten. Sedan verkade respondent 7 frustrerad 

när hon påpekade att personliga uppgifter sparas på internet, vilket påvisar en brist i 

integritetsskyddet (Valachich & Schneider 2015, s.394).  

 

Koenig-Lewis et al. (2015, s.548) kan även stödja Mallats (2007) uttalande om vikten med 

säkerheten. Han hävdar att antaganden av risker vid säkerheten minskar användning av 

mobila betaltjänster. Studien Koenig-Lewis et al. (2015, s.548) utförde visade även att socialt 

inflytande har en signifikant påverkan på användning av mobila betaltjänster, vilket kan 

minska användarens antagande om risker av en mobil betaltjänst.  

 

Av 10 respondenter var det 4 som fick tips av Max beställ- och betalapplikation. Två av 

dessa, respondent 5 och respondent 9, berättar att de hade fått tips om själva applikationen 

genom någon annan. Detta indikerar att socialt inflytande, också känd som 

marknadskommunikationsstrategi ”word-of-mouth”, WOM (Grönroos 2015, s.283) är en 

viktig faktor till användandet av mobila betaltjänster.  

 

“Mina vänner använder den så fick tipset från dem” (Respondent 9, Man 41 år). 

 

“En kollega berätta om den” (Respondent 5, Kvinna 46 år).  
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6.3.5 SWOT-modell ur kunders perspektiv 

Med hjälp av intervjuerna från kategorierna två har en SWOT-modell (Helms & Nixon 2010, 

s.216ff) sammanställts baserad på de viktigaste punkterna av resultatet som besvarar 

frågeställningen. Varje ruta i modellen refererar till de tillhörande ovan nämnda 

underrubrikerna styrkor, svagheter, möjligheter och hot (se figur 5). 

 

Styrkor 

*Vissa kunder anser att det är enklare att 

beställa mat via den mobila betaltjänsten och att 

applikationen är enkel att förstå 

*Vissa kunder anser att säkerheten är hög (CVV 

kod måste anges) 

 

 

Svagheter 

*Mindre interaktion mellan personal och kund  

*Vissa kunder anser att det är för många steg 

*Kunder föredrar det traditionella kassasystemet 

framför den mobila betaltjänsten 

Möjligheter 

*Fler betalalternativ att välja på 

*Kunder kan välja det betalalternativ som de 

föredrar 

  

 

 

Hot 

*Vissa kunder är osäkra på säkerheten och 

föredrar att identifiera sig med bank-id. 

*brist på integritetsskydd 

 

  Figur 5. SWOT-modell, sammanställning av styrkor, svagheter, möjligheter och hot   

 

 

 

 

 



  

 

 
 

7. Diskussion

Syftet med denna studie var att undersöka varför restauranger väljer att implementera mobila 

betalningar och självservice i sina verksamheter samt vilka styrkor, svagheter, möjligheter och 

hot dessa tjänster medför. Resultatet visade att restaurangen som undersöktes i denna studie, 

Max hamburgare, valde att implementera mobila betaltjänster för att erbjuda sina kunder olika 

valmöjligheter och självservice för att underlätta för både sig själva och för sina kunder.  

 

Efter att ha utfört undersökningar går det att konstatera att Max beställ- och betalapplikation 

är både en mobil betaltjänst och ett självservicesystem. Max expresskassor kategoriseras 

snarare som endast ett självservicesystem vilket är den största skillnaden mellan de olika 

teknologierna. Problemet är dock att dessa två teknologier i nuläget används på nästan samma 

sätt då kunder både beställer och betalar sin mat själva via en hårdvara och utan någon hjälp 

av personal. Sedan hämtas maten ut från expressutlämningen inne i restaurangen. Frågan är då 

varför Max erbjuder två olika system som utför samma tjänst? Applikationen fungerar för 

närvarande på nästan samma sätt som expresskassorna och kunderna inte sparar den stora 

mängd tid då de tvingas gå in i restaurangen för att hämta ut sin mat. Om kunderna slapp gå in 

i restaurangen för uthämtning av mat skulle de dock spara mer tid och applikationen skulle 

fungera som en smartare lösning som inte kan liknas med expresskassorna. Alternativet skulle 

kunna vara att kunderna hämtar ut sin mat via Drive Through eller via en ny uthämtning 

utanför restaurangen specifikt för expressbeställningar. Starbucks i USA (Starbucks 2017) har 

exempelvis ett system där kunderna kan beställa och betala via Starbucks applikation och 

sedan välja om de vill hämta ut ordern i cafét eller via drive through. På detta sätt breddas 

målgruppen och Max beställ- och betalapplikation skulle kanske användas i större 

utsträckning än vad den gör idag om ett liknande system införs. 

 

Om vi ska jämföra verksamhetens respektive kunders perspektiv utifrån styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot med applikationen, återfinns fler likheter än skillnader mellan de båda 

parternas uttalanden. Dock är inte alla likheter till applikationens fördel. Exempelvis berättar 

applikationsansvarige Henrik Jacobson att införandet av ytterligare ett betalsätt grundades i att 

underlätta för kunderna. Majoriteten av kund-respondenterna verkar hålla med verksamhetens 

uttalande om att applikationen underlättar beställningarna och anser det vara en bra funktion 

men väljer trots det andra betalalternativen framför applikationen. Betal-applikationen 
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skapades främst för att minska köerna och för att kunderna ska få mindre väntetid. Kokkinou 

& Carange (2012, s.435) berättar att ett självservicesystem bidrar med dessa punkter. Max 

beställ- och betalapplikationen infördes med positiva intentioner, resultatet verkar indikera att 

det idag, hösten 2017, i Max hamburgare Södertälje och av de respondenter som ingick i 

studien, framkommer det dock att applikationen har en väldigt låg användningsprocent av all 

försäljning, sedan den lanserades år 2015. Detta framkom i datainsamlingen från både 

restaurangchef Reimon Malaki och kund-respondenterna. Resultaten visade på en väldigt hög 

digital försäljning, dock stod expresskassorna för nästan hela den försäljningen. Beställ- och 

betalapplikationen var inte lika populär hos kunderna och utgjorde endast någon procent av 

försäljningen. Max hamburgare lanserade den mobila betaltjänsten utifrån ett genomtänkt 

koncept, men frågan är varför hittills den har en så låg användning.  

 

En annan likhet är att båda parterna menar att interaktionen mellan kund och personal 

minskar, vilket även lyftes som en negativ aspekt. Ur verksamhetens perspektiv skapades 

applikationen för att öka flexibiliteten i beställningsmomentet och därmed erbjuda kunderna 

fler valmöjligheter. Det digitala försäljningsmomentet, Max bestäl- och betalapplikation och 

expresskassor, hjälper till att frigöra tid som läggs på att ge ökad service inom andra områden, 

enligt applikationsansvarige Henrik. När ett självservicesystem som exempelvis Max beställ- 

och betalapplikation införs i en restaurang ändras hela interaktionen mellan kund och 

personal. Interaktionen under beställningen försvinner helt då kunden skapar en interaktion 

med sin mobiltelefon istället. Den enda interaktionen som personalen har med kunden är då 

den färdiga maten som ska lämnas över. På detta sätt minskas chansen till att bruka en CRM-

strategi (Valacich & Schneider 2015, s.326). 

 

Grönroos (2015, s.33) förklarar att det är viktigt att skapa en kundrelation och att 

marknadsföra sin tjänst eller produkt. Den tekniska tjänsten gör att kunder är beroende av 

servicepersonal (Grönroos 2015, s.57), däremot har Max betalapplikation bidragit till en 

förminskad interaktion. När kunder knappt integrerar med personalen kan inte heller 

personalen erbjuda sin service till det yttersta och kundupplevelsen förbättras inte. En brist på 

interaktion mellan personal och kund leder även till försämrad marknadsföring av tjänsterna, 

vilket kan vara ännu en orsak till den nedsatta marknadsföringen som Max beställ- och 

betalapplikationen för tillfället har. Detta skulle även kunna vara en orsak till den låga 

användningen av Max beställ- och betalapplikation. 
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Kulturen inom en snabbmatsrestaurang som Max hamburgerkedja är att kunden snabbt ska 

kunna beställa sin mat vid kassan och sedan få sin mat av personalen vid kassaområdet. Den 

förväntade kulturen är att detta ska ske genom en snabb service. Det är nämligen alltid en 

social interaktion mellan kund och verksamhet inom restaurangbranschen (Kokkinou & 

Carange 2012, s.436f). Detta har dock förändrats sedan det digitala försäljningsmomentet 

införts. Samtidigt som det bidrar med snabbare transaktioner när kunder inte behöver stå i kö 

så försvinner även den sociala kontakten mellan kund och personal. Hatch & Cunliffe (2013, 

s.31) nämner i den socio-tekniska systemteori att varje förändring som sker i teknologin 

påverkar framförallt sociala relationer. Detta är ett tydligt exempel på att när Max hamburgare 

valde att göra en förändring i teknologin, det vill säga när de införde sina expresskassor och 

sin beställ- och betalapplikation resulterade det i att den sociala relationen mellan kund och 

personal minskades. Denna studie visade även som exempel att majoriteten av våra 

intervjukunder väljer det traditionella kassasystemet över Max beställ- och betalapplikation 

hösten 2017. Dessa kunder uppskattar den traditionella interaktionen som uppstår med 

personalen och anser att denna personliga, mänskliga interaktion har en viktig (social och 

ekonomisk) roll även i en snabbmatsrestaurang.  

 

Resultatet visade även att majoriteten av respondenterna hittade applikationen via tips från 

bekanta, vilket kan kopplas till marknadsföringseffekten word of mouth-kommunikationen 

som Grönroos (2015, s.283) berättar om. För att målgruppen ska få vetskap om den mobila 

betaltjänsten är det viktigt med en framgångsrik marknadsföring (Valachich & Schneider 

2015, s.222). Detta har inte Max hamburgare gjort ordentligt då Henrik berättar att Max 

hamburgare för tillfället inte har några aktiva kampanjer där de berättar om sin 

betalapplikation. Kunder som beställer via expresskassorna får information i sitt kvitto om att 

de även kan beställa via Max betalapplikation. På detta sätt utelämnas en hel målgrupp, 

nämligen de kunder som beställer via den traditionella kassan. Sedan finns det även en stor 

risk att de kunder som beställer via expresskassorna inte tar ut ett kvitto, slänger den direkt 

och/eller inte läser hela informationen på den.  

 

Inom vissa områden har våra 10 kund-respondenter olika uppfattningar, ett exempel är att 

vissa kunder anser att säkerheten är hög medan andra kunder anser sig osäkra gällande  

säkerheten och hellre skulle vilja identifiera sig med bank-id. Ur verksamhetens perspektiv är 

säkerheten i applikationen väldigt hög dock är det inte omöjligt att bedrägerier förekommer. I 

detta område kan uttalandena från verksamhet och kunder ses som både en likhet och skillnad.  
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En tydlig likhet mellan kunder och verksamhet är att båda anser att det är en ökad flexibilitet i 

beställningsmomentet då det finns fler betalalternativ.  

 

Andra viktiga upptäckter som uppkom under arbetets gång var att vid urvalet av intervjuerna 

med kunder visade det sig vara mycket svårare att hitta kunder som faktiskt använt sig av 

applikationen. Även de 10 kund-användare/respondenter som slutligen intervjuades visade sig 

ha använt betal-applikationen endast ett fåtal gånger eller endast testat den vid ett tillfälle. 

Fernandes & Pedroso (2017, s.85f) hävdar att konsumenter som förväntar sig snabb service är 

det mer sannolikt att de vill utföra beställningen själva. Däremot visade intervjuerna med 

kunderna att majoriteten föredrar det traditionella kassasystemet i alla tillfällen. Detta skulle 

kunna bero på den standardiserade processen tjänsten har (Grönroos 2015, s.63ff). Kunder 

som vill ha specifika menyer, exempelvis ta bort eller lägga till ingredienser till sin meny är 

väldigt begränsade då betalapplikationens system redan har förbestämda alternativ som kan 

tas bort eller läggas till. Kunderna har därmed begränsade valmöjligheter. På detta sätt 

uppskattas ett samspel med personalen mer.  

 

En annan upptäckt värd att nämna är att ämnet som denna studie skulle fokusera på var Max 

beställ- och betalapplikation. Expresskassorna tematiserades dock av respondenterna i båda 

intervju kategorierna och därmed gick dem inte att bortse från. När Henrik och Reimon blev 

tillfrågade angående Max beställ- och betalapplikation besvarade dem frågorna genom att 

diskutera de befintliga expresskassorna i Max hamburgare. I sammanhanget att statistisk inte 

gick att diskuteras med Henrik och det ungefärliga svaret Reimon gav så är det möjligt och 

uttryckt endast som spekulation. Detta kan inte grundas i fakta från våra undersökningar att 

Max hamburgare som organisation inte ville visa hur mycket eller hur lite betal-applikationen 

egentligen används av kunderna.   
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8. Slutsatser 

Huvudintresset i detta arbete var att studera mobila betaltjänster inom 

restaurangverksamheten som en fallstudie på Max hamburgare snabbmatskedjan och se 

huruvida de lämpar sig inom snabbmatsrestauranger eller inte. Resultaten visade att ett sådant 

system är uppskattat av kunderna men används fortfarande i en relativ låg grad. Kunder anser 

att det är bra med olika valmöjligheter men håller sig ändå till det de känner sig trygga med. 

De vill inte helt och hållet släppa känslan av att få personlig service i en restaurang. Det var 

intressant att se hur ett sådant sällsynt system i Sverige inte har blivit så populärt och stannat i 

utvecklingen.  

 

Innan arbetet påbörjades hade vi själva höga förväntningar på Max beställ och 

betalapplikation. Vår undersökning verkar dock snarare visa att våra antaganden inte kunde 

bekräftas när datainsamlingen och analys genomförts. I den första intervjun som utfördes med 

applikationsansvarige Henrik framkom det att applikationen användes betydligt mindre än 

Max expresskassor. Detta intryck förstärktes när vi planerade intervjuer med Max kunder och 

hade väldigt svårt att hitta respondenter som kvalifikation, tidigare hade använt sig av Max 

beställ- och betalapplikationen.  

 

En annan intressant upptäckt som gjordes var att expresskassorna som vi initialt hade valt att 

inte ha med i arbetet utgjorde en väldigt stor procent i Max försäljning som inte gick att bortse 

från. Inför framtida undersökningar skulle det vara intressant att studera hela den digitala 

försäljningsprocessen och kundresan som finns i en restaurang som erbjuder båda 

försäljnings- och servicealternativen, dvs. inklusive olika hybrid- eller blandande former av 

(semi-) självservicestrukturer och media. I det här fallet gäller det både expresskassor och 

betalapplikation inom Max hamburgare. Resultaten som vi kom fram till gäller för en 

snabbmatsrestaurang, Max hamburgare 2017 och får ses som ett ”här-och-nu”, dvs. såväl 

plats- som tidsberoende. Skulle en liknande studie utföras på andra typer av restauranger eller 

upprepas om några år kan resultaten komma att se annorlunda ut. Vi skulle även 

rekommendera att jämföra olika betal-, interaktions- och tjänstedesignundersökningar av en 

snabbmatsrestaurang med en ”vanlig restaurang”.    

 

Avslutningsvis har hela arbetet resulterat i nya tankar kring ämnet och det vi har lärt oss är att 

det krävs mycket tid och arbete bakom skapandet av en produkt eller en tjänst. Det handlar 
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inte enbart om att följa nya trender utan verksamheten måste utgå ifrån sina kunders behov 

och sedan även vara beredda på att lägga ner mycket tid och engagemang i exempelvis 

marknadsföring och uppdatering, det vill säga hela serviceprocessen av tjänsten, för att skapa 

en framgångsrik tjänst.  
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10. Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide till applikationsansvarig Henrik Jacobson (sid. 20) 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du jobbat inom branschen? 

3. Vad är din roll i snabbmatskedjan? 

4. Hur har arbetet förändrats sedan Max övergick från traditionell service till självservice 

via en mobil betaltjänst? 

5. Vad anser kunderna om det nya konceptet? 

6. Hur hittar kunderna applikationen? 

7. Hur fungerar Max mobila betalapplikation från start till slut? Vilka funktioner är 

viktiga? 

8. Hur fungerar det från restaurangens sida när en kund lägger en beställning via 

applikationen? 

9. Hur har betalapplikationen påverkat Max sedan den lanserades?  

10. Vad är positivt och negativt? 

11. Anser du att det finns något som kan förbättras med betalapplikationen? 

12. Hur flitigt används betalapplikationen? 

13. Varför infördes ytterligare ett betalsätt (mobila betalapplikationen)?  

- Minska köer? 

- Mindre väntetid? 

- Minska kundflödet i restaurangen? 

- Trend? 

- Självservice?  

14. Vad anser du om självservice? 

15. Finns det någon statistik på hur många kunder som använder applikationen… 

- En vanlig dag? 

- Sedan den lanserades fram tills idag? 

- I jämförelse med den traditionella kassan? 

16. Vilka är möjligheterna med en betalapplikation inom en snabbmatsrestaurang? 

17. Finns det några hot? 

18. I vissa sidor/applikationer kan man identifiera sig med Bank-id, hur ser säkerheten ut i 

Max betalapplikation? 

           -Finns det några risker? 
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19. Hur hanteras eventuella tekniska problem? 
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Bilaga 2. Intervjuguide till kunderna (sid. 20) 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur ofta besöker du Max? 

- Veckovis? Dagligen?  

- Skulle du anse dig själv som stamkund? 

Hur ofta använder du dig av applikationen? 

3. Vad tycker du om applikationen? 

- enkel? 

- lätt att förstå? 

4. Hur hitta du applikationen? 

Vad är det som får dig att använda applikationen? 

Vad är det som får dig att använda kassan? 

- Anser du att det är en skillnad? 

- Vad för skillnad? 

5. Vilket betalsätt föredrar du? 

-motivera  

6. Vad anser du om självservice inom restauranger? 

Tycker du att det finns något som kan förbättras med applikationen? 

- Bra som dåligt 

7. Vilka möjligheter finns det med ett sådant system? 

8. Vad anser du om säkerheten på applikationen? 

- Skulle det vara bekvämare med att identifiera sig med bankid? 

9. Finns det något du vill tillägga?  
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Bilaga 3. Intervjuguide för restaurangchef på Max Södertälje (sid. 20) 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du? 

3. Hur länge har du jobbat för Max? 

4. Vad är din roll i snabbmatskedjan? 

(kan du även förklara vad man behöver göra i din roll?) 

5. Är du heltids eller deltidsanställd? (hur mycket jobba du cirka?) 

6. I vilken mån har du att göra med antingen mottagning av beställningar och/eller 

betalningar? 

7. Hur har införandet av betalapplikationen påverkat arbetssättet för er? 

8. Hur fungerar det när kunderna beställer via applikationen och det blir någonting fel 

som dem vill åtgärda? 

9. Har arbetssättet på något sätt förändras efter införande av betalapplikationen? Om jag, 

hur? Kan du ge konkreta exempel? 

10. Vilka möjligheter bidrar appen med? Finns det något som du ser som besvärlig med 

betalapplikationen? 

11. För vem är betalappen fördelaktig – för kunderna, för anställda, för Max? Vilka 

funderingar har du omkring detta?  

12. När (dvs. vilken tid och vilka veckodagar) används betalapplikationen mest? 

13. Enlig din uppskattning, ungefär hur många av alla beställningar sker digitalt? 

14. Ser ni en skillnad på om beställningen kommer in via betalapplikationen eller 

expresskassorna? Eller får ni in beställningarna på samma sätt? Om ja, hur många 

beställningar får ni in via betalapplikationen? 

15. Vilka styrkor och svagheter har du upplevt eller har ni pratat om tillsammans ang. 

betalapp:en? 

16. Anser du att det finns några hot med betalapplikationen? 

17. Har du andra kommentarer kring betalapplikationen som du tycker är viktig att ta 

med?  
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Bilaga 4 (sid. 8 )                                                       Bilaga 5 (sid. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 6 (sid. 8)                                                        Bilaga 7 (sid. 8) 
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Bilaga 8 (sid. 8)                                                       Bilaga 9 (sid.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 10 (sid. 8)                                                     Bilaga 11 (sid. 8) 
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Bilaga 12 (sid. 8)                                                     Bilaga 13 (sid. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 14 (sid. 9)                                                    Bilaga 15 (sid. 9) 
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Bilaga 16 (sid. 9)                                                      Bilaga 17 (sid. 9) 

 

 

 

 

Bilaga 18 (sid. 8) 

 



Faya Shabou                                                                                                           IT medier och design  

Cecilia Assper                                                                                                                    Medieteknik C 

Södertörns Högskola                                                                                           Kandidatuppsats 15 hp                                                                                                                                                                                                        

  

52 av 54 
 

 

Bilaga 19 (sid.7) 
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Bilaga 20 (sid. 7 & 9) 
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Bilaga 21 (sid. 9) 

 

 


