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Förord 
Den här studien har inneburit en intressant och lärorik upplevelse för oss författare. 

Genom att studera självserviceteknologi närmare samt analysera kundnöjdheten i 

restaurangbranschen har vi fått lärdom om en del av samhällets digitaliserade utveckling 

och vart den är på väg. Denna studie hade inte varit möjlig utan vår handledare Aku 

Valtakoski. Vi vill varmt tacka dig för allt stöd, vägledning och återkoppling som du har 

försett oss med. Dessutom vill vi tacka Martin Singull för din expertis och hjälp inom 

statistisk dataanalys. Avslutningsvis vill vi även framföra ett tack till våra kontakt-

personer och de som arbetar på restaurangerna för er tillgänglighet, ert engagemang och 

era insikter i restaurangbranschen.  
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Abstract 
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Title  With the waiter in your hand 

  

Purpose  The purpose of this study is to examine whether the service 

process with integrated self-service technology in the restaurant 

industry entails a higher or lower customer satisfaction than 

service without integrated self-service technology. 

 

Hypothesis Service with integrated self-service technology in the restaurant 

industry entails a higher customer satisfaction than service 

without integrated self-service technology. 

 

Methodology Secondary research and quantitative surveys were used to answer 

the research question. The study has a cross-sectional design and 

a deductive approach, where the analysis was conducted through 

a Mann Whitney U-test and Spearman’s rank correlation. 

 

Findings The results of the study found that, in the restaurant industry, 

service with integrated self-service technology entails a higher 

level of customer satisfaction than service without integrated self-

service technology. 

 

Limitations The study examines the level of customer satisfaction in services 

with integrated mobile applications and no other self-service 

technology. 

 

Originality/Value The study creates a basis for the leading positions in the 

restaurant industry about whether they should take into account 



  

the digitalization or not and if they should change their strategy 

regarding the service process. 

 

Keywords Restaurant industry, Customer satisfaction, Self-service 

technology, Technology acceptance, Servicescape, Service script, 

Decision making, Responsiveness of frontline employees 

 

Paper type   Master’s thesis 
  



  

Sammanfattning 
 

Författare  Julia Fuentes och Stina Tran 

 

Handledare   Aku Valtakoski 

 

Titel    Med servitören i handen 

 

Syfte  Syftet med studien är att i restaurangbranschen undersöka om 

service med integrerad självserviceteknologi medför en högre 

eller lägre kundnöjdhet jämfört med service utan integrerad 

självserviceteknologi. 

 

Hypotes  I restaurangbranschen medför service med integrerad själv-

serviceteknologi en högre kundnöjdhet än service utan 

självserviceteknologi. 

 

Metod Studien utgår från en tvärsnittsdesign med deduktiv ansats där 

sekundär- och primärdata består av tidigare forskning, teorier och 

enkäter. Analysen av den kvantitativa enkätdatan genomfördes 

med hjälp av Mann Whitney U-test och Spearmans rang-

korrelation. 

 

Resultat  Studiens resultat visade att i restaurangbranschen medför service 

med integrerad självserviceteknologi en högre kundnöjdhet än 

service utan integrerad självserviceteknologi.  

 

Avgränsningar  Studien avgränsar sig till att granska kundnöjdheten i service-

processer med mobilapplikationsbaserad självserviceteknologi 

och inte någon annan teknologi. 

 



  

Kunskapsbidrag  Skapa underlag för ledningar i restaurangbranschen om huruvida 
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teknologisk acceptans, servicescape, service script, besluts-

fattande, mottagligheten av frontpersonalen 
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1. Inledning 
Denna uppsats grundar sig på den nuvarande utvecklingen och implementeringen av 

digitaliseringen i serviceprocessen. Det första kapitlet är därför utformat med syftet att 

introducera läsaren till bakgrunden av studien samt klargöra den kunskapslucka som 

existerar idag. Vidare presenteras även studiens syfte. 

 
 

Den digitala utvecklingen är ett stort fokus i dagens moderna samhälle och ett fenomen 

som fortsätter att växa sig allt starkare. Från att ha använt digital teknik som ett medel 

att genomföra lättare banktransaktioner, har den nu integrerats i människors privatliv till 

den grad att det ses som en självklarhet att ständigt kunna vara uppkopplad via digitala 

enheter och sköta både nytta och nöje digitalt. Eftersom användningen av digital teknik 

blir allt viktigare för dagens människor innebär detta även en förändring i människors 

livsstil (Hüther, 2016). 

 

Självserviceteknologi är en del av den digitala utvecklingen och förklaras som ett 

tekniskt hjälpmedel som gör det möjligt för kunder att utföra en tjänst utan direkt 

inblandning av frontpersonal eller andra anställda (Meuter, Ostrom, Roundtree & 

Bitner, 2000). Exempel på självserviceteknologi är köp på internet, bankärenden via 

telefon och bankomater (ibid). Med hänsyn till den digitala utvecklingen och 

förändringen i människors livsstil har många företag inom olika branscher börjat 

integrera självserviceteknologi i sin verksamhet (Hüther, 2016; Bitner, Ostrom & 

Meuter, 2002). Genom att människor ges möjligheten att exempelvis konsumera på 

internet i stället för att fysiskt behöva gå runt i butiker kan de spara tid, vilket är något 

som har visat sig generera nöjdhet bland de människor som använder själv-

serviceteknologi (Meuter m.fl., 2000). Förutom att självserviceteknologi kan leda till att 

företag skapar nöjdare kunder kan det även bidra till produktivitetens tillväxttakt och 

kostnadsreduceringar som följd av att substituera arbetande personal (ibid). Det går 

därför att se att självserviceteknologi har bidragit till positiva effekter för både privat-

personer och företag inom olika branscher. 

  

Restaurangbranschen är en bransch som ofta innefattar service av traditionell karaktär 

där integrationen mellan servitörer och gäster har ett stort fokus (Susskind & Curry, 
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2015). Trots detta finns det idag restauranger som försöker integrera självservice-

teknologi i sin verksamhet och därmed substituera personal, vilket tenderar att minska 

interaktionen mellan personal och restauranggäster. Detta riskerar även att förändra 

kundnöjdheten i restaurangbranschen, vilken bland annat utgörs av interaktion med 

frontpersonal (Andaleeb & Conway, 2006). Av den anledningen är det ytterst intressant 

att undersöka restaurangbranschens framtid och se vilken effekt integrationen av 

självserviceteknologi i serviceprocessen ger på kundnöjdhet. Kan integrationen av 

självserviceteknologi leda till en ökad kundnöjdhet även i restaurangbranschen eller 

präglas denna bransch av en så pass traditionell karaktär att kundnöjdheten riskerar att 

falla? 

1.1 Bakgrund 
Teknologin har förändrat många grundläggande verksamhetsprocesser inom 

tjänsteindustrin som idag tas för givet, exempelvis automatiserade telefonsvarare. 

Däremot finns det en trend idag där teknologin influerar och formar hur service-

processen ser ut och utövas (Zeithaml, Bitner & Gremler, 2009). Teknologin gör det 

möjligt att effektivisera den processen för både personalen och gästerna samtidigt som 

den personliga interaktionen kan minska på grund av det. Från ett medmänskligt- och 

kvalitetsperspektiv uppger många därför att teknologin är skadlig, eftersom den 

personliga interaktionen riskerar att försvinna (ibid). 

 

Samtidigt blir det allt vanligare i dagens samhälle att företag med kundinteraktion 

implementerar självserviceteknologi i sin service. Teknologibaserad interaktion 

förväntas vara en viktig faktor för långsiktig hållbar framgång och därför har många 

studier inom detta ämne tidigare genomförts (Meuter m.fl., 2000). Restaurangbranschen 

genomgår idag en förändringsprocess där möjligheten att förändra serviceprocessen blir 

aktuell. Att påverka gästernas preferenser och beteende samt öppna nya möjligheter för 

branschen skapar ett tillfälle för industrin att tänja och bredda marknadsföringens och 

serviceprocessens innehåll samt omfattning (Grönroos & Ravald, 2009).  

 

En restaurang som har implementerat självserviceteknologi är Mother. Med plats för 

500 gäster öppnades Mother i Stockholm år 2016 av kändiskockarna Melker Andersson 

och Danyel Couet samt Jonas Svensson. De har ersatt en del servitörer och hovmästare 
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med läsplattor och mobiler, där all beställning och betalning sker genom tekniken som 

är till för att stötta personalen och för att sträva mot att skapa en mer effektiv service 

(Lindh, 2016).  

1.2 Problematisering 
Även om självserviceteknologi kan förbättra servicen och öka produktivitetstillväxten 

(Otekhile & Zeleny, 2016) menar Bower, Black och Turner (1979) att teknologin inte 

kan ersätta servitören. De klargjorde att “servicerollen i en restaurang måste vara 

mänsklig” och därför kommer interaktionen mellan servitörer och restauranggäster inte 

att ersättas av teknologin (Bower, Black och Turner, 1979:178). Med motsägelsefulla 

studier som genomförts av tidigare forskare som underlag, ser vi en kunskapslucka 

gällande vad som influerar restauranggästernas kundnöjdhet mest positivt: service med 

integrerad teknisk självservice eller service utan integrerad teknisk självservice? 

 

Denna studie belyser med andra ord den nuvarande trenden att använda självservice-

teknologi inom restaurangbranschen och ämnar ge ett djupgående kunskapsbidrag för 

denna industri. Vi vill fylla en kunskapslucka som tidigare forskare inte har täckt och 

därför är syftet med denna studie att granska vilken influens en service med integrerad 

teknisk självservice har på kundnöjdheten. Vidare vill vi skapa underlag för ledningar i 

restaurangbranschen om huruvida de borde ta hänsyn till digitaliseringen och om de 

borde förändra sin strategi gällande serviceprocessen.  

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att i restaurangbranschen undersöka om service med integrerad 

självserviceteknologi medför en högre eller lägre kundnöjdhet jämfört med service utan 

integrerad självserviceteknologi. Den tekniska självservicen innefattar i denna studie en 

mobilapplikation som låter gästen hantera delar av serviceprocessen, exempelvis 

beställning, hämtning av mat och betalning, som i traditionell service hanteras av front-

personal. 
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1.4 Frågeställningar 
Utifrån ovanstående problematisering och syfte har två frågeställningar utformats med 

anledning att skapa ett fokus för vad studien kommer att undersöka. Dessa frågor 

kommer undersökas genom hela studien och slutligen besvaras i slutsatsen. 

 

● Hur förändras kundnöjdheten i restaurangbranschen när självserviceteknologi 

integreras i serviceprocessen? 

● Vilka för- och nackdelar kan uppstå för en restaurang vid en integration av 

självserviceteknologi i serviceprocessen? 

1.5 Definitioner 
I denna studie kommer följande begrepp att användas med följande innebörd: 

 

Tabell 1: Definitioner 

 

1.6 Avgränsning 
Denna studie avgränsar sig till att studera och jämföra vilken influens service med 

integrerad självserviceteknologi har på kundnöjdheten i restaurangbranschen. Det finns 

en del olika typer av självserviceteknologier som exempelvis telefonbaserade 

teknologier, internetbaserade gränssnitt, interaktiva kiosker och applikationer (Meuter 

m.fl., 2000). Vi har valt att endast fokusera på mobilapplikationsbaserad självservice 

och inte behandla de andra teknologierna. 

 

Eftersom studien omfattar en strikt tidsram på 20 veckor har vi, med genomförbarhet i 

åtanke, valt att begränsa studien till restaurangbranschen i Östergötland med två 

restauranger som primära undersökningsobjekt. 
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1.7 Disposition av studie 
Denna studie kommer främst att läsas av universitetspersonal, studenter och forskare 

inom ekonomi, konsulter verksamma inom restaurangbranschen och ledningarna i de 

berörda undersökningsobjekten. Därför kommer vi att utforma studiens disposition efter 

Linköping universitets riktlinjer med ambitionen att förmedla uppsatsens syfte så tydligt 

och pedagogiskt som möjligt.  

 

Kapitel 2: Teoretisk referensram presenterar de relevanta teorier som krävs för att få en 

förståelse av studiens resultat. Här beskrivs teorier om kundnöjdhet, service och 

teknologi. Kapitlet avslutas med en presentation av studiens hypoteser. 

 

Kapitel 3: Metod introducerar läsaren för de gjorda datainsamlings- och metodvalen i 

studien. Kapitlet motiverar och diskuterar den forskningsansats och design som vi har 

valt för studien samt vidareutvecklar huruvida vi samlade ihop och analyserade 

datamaterialet. Dessutom källkritiseras dessa val där vi värderar, reflekterar och 

granskar tidigare forskning, valda teorier och metoder. 

 

Kapitel 4: Empiri inleds med en kort beskrivning av undersökningsobjekten och 

presenterar sedan den insamlade empiriska datan från de strukturerade observationerna 

och enkäterna.  

 

Kapitel 5: Analys analyserar det teoretiska och empiriska materialet samt redogör för en 

jämförelse mellan de två undersökningsobjekten.  

 

Kapitel 6: Resultat presenterar läsaren för resultatet och de slutsatser vi kommer fram 

till. Här klargörs studiens syfte och lägger fram vilken hypotes som förkastas. 

 

Kapitel 7: Diskussion är det sista kapitlet och kommer introducera läsaren till en 

diskussion kring resultatet och slutsatserna. Vidare resoneras hur studien bidrar till 

dagens restaurangbransch och avslutas med förslag på vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram 
Grunden för insamlad empirisk data presenteras i detta kapitel. Detta kapitel 

genomförs med syftet att ge läsaren en grundläggande förståelse för de teorier och 

modeller som studien bygger på. Teorierna är indelade i tre olika kategorier: 

kundnöjdhet, service och teknologi. Avslutningsvis presenteras studiens hypoteser. 

 

2.1 Kundnöjdhet från konsumentens perspektiv 
En formell definition av kundnöjdhet är att konsumentens tillfredsställelse uppfylls 

genom dess förväntningar på en produkt eller att produkten i sig tillfredsställer en 

konsument till en viss nivå (Oliver, 2015). Yi (1990) hävdar däremot att konsumenten 

besitter en del förväntningar av produktens standardisering, där förväntningar baseras på 

exempelvis normer. När produktens funktioner har bekräftats av konsumenten resulterar 

det antingen i att utförandet uppfyller konsumentens förväntningar positivt, vilket 

genererar en positiv kundnöjdhet, eller där utförandet inte når upp till förväntningarna 

och då resulterar i en negativ kundnöjdhet (ibid). 

 

I restaurangbranschen påverkas kundnöjdheten av tre faktorer (Andaleeb & Conway 

2006). Dessa är mottagligheten av frontpersonalen, pris och matkvaliteten, varav den 

förstnämnda har störst påverkan och den sista har minst påverkan på kundnöjdheten 

(Andaleeb & Conway, 2006; Gupta, McLaughlin & Gomex, 2007). Om kundnöjdhet 

används som ett strategiskt drag anser Andaleeb och Conway (2006) att cheferna, från 

ett ledande perspektiv inom restaurangbranschen, ska fokusera på dessa tre specifika 

faktorer för att förbättra restaurangens affärsverksamhet.  

 

Mottagligheten av frontpersonalen är den viktigaste faktorn i Andaleeb och Conways 

(2006) modell. Denna faktor inkluderar all personlig kontakt mellan frontpersonalen 

och gästerna samt hur frontpersonalen reagerar och svarar till gästens behov (ibid). I ett 

tjänsteföretag utgör frontpersonalen en viktig roll eftersom de representerar företaget 

från kundernas perspektiv. I den kontexten är frontpersonalen med andra ord synonym 

med servicen (Zeithaml, Bitner & Gremler, 2009). Utöver det menar Andaleeb och 

Conway (2006) att denna faktor omfattar mer än bara den personliga kontakten. I en 

enkätstudie tog de även i beaktande frontpersonalens punktlighet, kunskap, utseende, 
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hjälpsamhet, artighet och uppmärksamhet, vilket alla påverkar mottagligheten av 

frontpersonalen (Andaleeb & Conway, 2006).  

 

Den näst viktigaste faktorn som influerar kundnöjdheten är pris (ibid). Grewal, Monroe 

och Krishnan (1998) menar att restauranggäster har en bestämd intern förutsatt 

uppfattning i sina minnen om vilken prisnivå en viss typ av restaurang bör ligga på. Om 

restaurangens prisnivå inte stämmer överens med gästernas interna prisreferens kan det 

påverka kundnöjdheten negativt. Den sista faktorn i denna modell är matkvaliteten som 

har minst påverkan på kundnöjdheten. Andaleeb och Conway (2006) menar att 

matkvaliteten inte är den huvudsakliga faktorn för gästernas val av restaurang. Detta 

eftersom de existerande restaurangerna som bedrivs idag redan innehar en tillräckligt 

hög matkvalitet för att det inte ska vara den främst påverkande faktorn för kundnöjdhet. 

Om matkvaliteten inte håller tillräckligt hög standard hos en restaurang skulle de 

upphöra med att bedriva näringsverksamhet på marknaden (ibid). 

 

 
Figur 1: Kundnöjdhet (Andaleeb & Conway, 2006:3) 

 

Det finns många teorier gällande kundnöjdhet och vi har valt att utforma studien från 

denna kundnöjdhetsteori framtagen av Andaleeb och Conway (2006) med motiveringen 

att den riktar sig specifikt mot restaurangbranschen. Eftersom den är framtagen från 

restaurangbranschen anser vi att den är av yttersta relevans för vår studie. 

2.2 Självserviceteknologi 
Teknologi har genom åren haft en stor inverkan på hur en tjänst fungerar och utförs där 

självserviceteknologi tagit plats i nästan samtliga industrier (Bitner, Ostrom & Meuter, 

2002). Självserviceteknologi beskrivs av Meuter m.fl. (2000) som ett tekniskt 

hjälpmedel som gör det möjligt för kunder att producera en tjänst utan direkt 
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inblandning av anställda. Exempel på detta är internettransaktioner för genomförande av 

köp på internet, bankärenden via telefon och bankomater (Meuter m.fl., 2000). 

  

I dagens moderna samhälle får självserviceteknologin en allt viktigare roll för 

genomförandet av en servicetransaktion, då ett växande antal människor föredrar denna 

tekniska metod framför interaktion med frontpersonal (ibid). Anledningen till det kan 

hittas i ett flertal studier som undersökt de bakomliggande faktorerna till konsumenters 

inställning och respons till självserviceteknologi. Meuter m.fl. (2000) kom i sin studie 

fram till ett flertal faktorer som visade sig driva en positiv respektive negativ inställning. 

Några av de faktorer som drev den positiva inställningen var enkelhet, där kunder 

upplevde att de fick tydliga instruktioner om självserviceteknologins funktion och på så 

sätt kunde använda den, tidssparande som en följd av en snabbare transaktion samt dess 

praktiska funktion i att få uppgiften genomförd. Några av de faktorer som däremot drev 

den negativa inställningen var dålig utformning och misslyckande av den tekniska 

funktionen, där tekniken inte fungerade som den skulle och därmed ledde till frustration. 

Bitner, Ostrom och Meuter (2002:104) klargjorde att ”självserviceteknologier måste 

vara utformade för kunder, inte för tekniker”. Detta kan i praktiken kan speglas i 

Meuter m.fl. (2000) förklaring om att företag som använder sig av självserviceteknologi 

ständigt måste se över att tekniken fungerar som den ska. 

  

Den främsta anledningen till att företag väljer att integrera självserviceteknologi i sin 

verksamhet är de potentiella kostnadsreduceringarna som kan göras genom att 

substituera arbetande personal (Bitner, Ostrom & Meuter, 2002). Enligt Otekhile och 

Zeleny (2016) har självserviceteknologi bidragit till en stor positiv inverkan på företag 

och tillägger också att den inte endast bidrar till kostnadsreduceringar, utan även 

produktivitetens tillväxttakt och en ökad hastighet av tjänsteleverans till konsumenter. 

Den ökade hastigheten gör att konsumenterna sparar tid då transaktioner via själv-

serviceteknologi visat sig vara snabbare och effektivare än interaktion med front-

personal, vilket i sin tur lett till en ökad kundnöjdhet (Meuter m.fl., 2000).   

 

Företagsimplementering av självserviceteknologi har visat sig vara viktig för både 

konsumenters och företagets effektivitet, där Meuter m.fl. (2000) påvisar att denna typ 

av tekniska service kommer bli en grundpelare till ett företags framtida framgång. En 
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förutsättning för en lyckad implementering av självserviceteknologin är dock att 

företaget som implementerar det är tydligt medvetna om vilka mål de vill uppnå (Bitner, 

Ostrom & Meuter, 2002). Positiva effekter som självserviceteknologi kan ge specifikt i 

restaurangbranschen är bland annat bättre resurshantering av personal, då information 

om samtliga produkter blir tillgänglig för gäster genom tekniska enheter, vilket ger 

frontpersonalen tid och utrymme till att ta hand om ett större antal gäster (Kincaid & 

Baloglu, 2005). Med hjälp av självserviceteknologi kan restaurangen dessutom hålla 

koll på vilken gäst som beställde vad, något som kan användas till framtida försäljnings-

tillfällen och marknadsföringsstrategier i enlighet med gästens konsumtionsmönster 

(ibid). Trots de ovanstående fördelar som självserviceteknologi kan bidra till, är det som 

tidigare nämnt viktigt att företag ser till att tekniken fungerar som den ska och att den är 

utformad för att kunder utan problem ska kunna använda den.    

2.3 Servicescape 
Människor väljer att äta ute allt oftare, vilket har bidragit till en ökad konkurrens i 

restaurangbranschen samt ett ökat fokus på att göra gäster nöjda och lojala (Ryu & Han, 

2010). Enligt Bitner (1990) finns det ett samband mellan en kunds nöjdhet och den 

miljö som den befinner sig i, vilket kan förklaras med hjälp av en servicescapemodell. 

Servicescape är en fysisk miljö som utgörs av olika attribut, exempelvis inredning och 

möblemang, som är påverkbara av företaget självt (Ryu & Han, 2010). Den fysiska 

miljön är särskilt viktig för restauranger och andra serviceföretag, då konsumtionen och 

produktionen av en tjänst sker samtidigt i den miljö som kunden befinner sig i och då 

även bidrar till kundens totala upplevelse av tjänsten (Bitner, 1992). Syftet med service-

scapemodellen är att förstå vilka effekter den ger på frontpersonals och kunders 

beteende, vilket således delar in modellen i tre delar: miljödimensioner, inre respons 

och beteende (Bitner, 1992; Ryu & Han, 2010). 
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Figur 2: Egen bearbetning av “Servicescape” (Bitner, 1992:60; Rosenbaum & 

Massiah, 2011:473) 

Miljödimensioner är det första steget i servicescapemodellen och utgör de stimuli som 

kan ses eller upplevas i den fysiska miljön, exempelvis musik, layout och inredning. 

Dessa kan vidare kategoriseras till dimensionerna miljöpåverkan, yta/funktion eller 

symbolik beroende på vad för typ av stimuli det är (Ryu & Han, 2010). Gemensamt för 

samtliga stimuli inom de nämnda dimensionerna är att de är påverkbara (Bitner, 1992). 

Enligt Rosenbaum och Massiah (2011) blir kunder dock inte endast influerade av 

fysiska stimuli, utan även av sociala och humanistiska sådana. Rosenbaum och Massiah 

(2011) har därför valt att utöka miljödimensionerna med ytterligare dimensioner som tar 

hänsyn till sociala och naturliga stimuli, däribland den sociala dimensionen. Stimuli 

inom denna dimension hittas bland annat i gästens interaktion med andra gäster eller 

frontpersonal (ibid). Vidare nämner Rosenbaum och Massiah (2011) att människor 

försätter sig i sociala miljöer som skönhetssalonger och restauranger på grund av att de 

bland annat känner ett engagemang och socialt stöd från frontpersonalen. För 

servicekvaliteten i restaurangkontext är humana faktorer, exempelvis social interaktion, 

viktigare än mekaniska faktorer, exempelvis fysiska och påtagliga attribut (Wall & 

Berry, 2007). Vidare konstaterar Wall och Berry (2007) att detta är en anledning till att 

restauranger med bra service kan vara framgångsrika även om det finns stora brister i 

den fysiska miljön. Samtliga stimuli inom miljödimensionerna, fysiska som sociala, 
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leder sedan till den upplevda miljön där de upplevs i sin totalitet och sedan fortsätter 

utvärderas mer ingående i nästkommande steg (Bitner, 1992). 

Detta steg kallas inre respons och delas upp i kundernas respons och anställdas 

respons. Här skapas aktörens kognitiva, emotionella och fysiologiska respons av den 

upplevda miljön (ibid). Den kognitiva responsen ser till aktörens kategorisering och 

uppfattning av den upplevda miljön, där exempelvis en dyr inredning i en restaurang 

kan få gästen att uppleva den som lyxig. Den emotionella responsen i sin tur berör 

aktörens attityd och humör som formats av den upplevda miljön. Den fysiologiska 

responsen berör vidare aktörens fysiska komfort i miljön där för hög musik i miljön 

exempelvis kan bidra till ett obehag i form av huvudvärk (ibid). 

Det slutgiltiga steget i servicescapemodellen är beteende. Detta delas upp i antingen 

bemötande, där positiva känslor hos aktören får den att känna ett engagemang och en 

vilja att stanna en längre tid i miljön, eller undvikande där negativa känslor hos aktören 

inte får den att känna ett engagemang eller en vilja att stanna en längre tid i miljön 

(Mehrabian & Russell, 1974). För företag som använder sig av självservice i 

verksamheten är kundbeteenden intressanta på så sätt att de bidrar till att nå företagets 

potentiella marknadsföringsmål, till exempel kundnöjdhet och retention (Bitner, 1992). 

En viss grad av kundnöjdhet kan med andra ord uppnås genom ett bemötande beteende 

hos gästen, exempelvis att den stannar länge i en restaurang. 

2.4 Service script 
I en förbestämd och stereotypisk sekvens i en välkänd situation söker en konsument en 

form av specifik stimulans. Ett så kallat schemata är ett schema baserat på en 

minnesstruktur som innehåller information om eftersökt stimulans och utgör ett verktyg 

för att konstruera en struktur som representerar ett allmänt koncept utifrån en stereo-

typisk sekvens (Rumelhart & Ortony, 1977). 

 

En variant av schemata är service script. Det är ett sorts manus för frontpersonal när de 

interagerar med restauranggäster. Det som gör ett service script unikt är dess innehåll av 

handlingar som sker i en viss tidssekvens samt att det utgör ett ramverk för organisering 

och prioritering av relevant information (Smith & Houston, 1985). Det underlättar även 

planering och utförande av stereotypiska aktiviteter samt skapar en förståelse för 
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aktörerna om situationen (Bower, Black & Turner, 1979). Tidigare forskning inom 

service script är begränsad men har utförts inom restaurangbranschen (Smith & 

Houston, 1985). I denna bransch menar Bower, Black och Turner (1979) att det finns en 

kulturell enhetlig service script där många standardiserade roller och objekt samt 

allmänna standardiseringar av handlingar existerar (ibid). Då service script är ett 

verktyg som frontpersonalen använder för att interagera med restauranggäster kan 

kundnöjdheten influeras av hur väl anpassat verktyget är för gästerna och hur service-

processen ser ut.  

2.5 Typ av serviceorganisation 
Servicetjänster kan kategoriseras i tre underkategorier: självservering, interaktiv service 

och total service. Vid självservering utför konsumenten hela tjänsten själv och på så vis 

har konsumenten ett stort inflytande på tjänstens utformning, strategier och 

marknadsföringsinriktning. Motsatsen till självservering är totalservice, där i stället 

frontpersonalen utför hela tjänsten. Från konsumentens perspektiv kommer 

konsumenten aldrig uppleva företagets servicescape och därför anses det huvudsakliga 

målet vara att företaget ska inneha ett stort fokus på faktorer som motivation, personal-

tillfredsställelse och personalnöjdhet. Utöver dessa två finns även en interaktiv 

tjänstekategori där ett samspel sker mellan konsumenten och frontpersonalen. 

Företagets servicescape påverkas primärt av parternas känslor, intellektualitet och 

interaktion. Denna kategori är den mest invecklade och komplicerade kategorin, då 

servicescape påverkas av många faktorer och element (Bitner, 1992). 

Vidare menar Bitner (1992) att den fysiska komplexiteten av servicescape kan delas in i 

enkel och komplex service. Det förstnämnda innefattar en tjänst med en enkel struktur 

där servicen är svår att misstolka och den sistnämnda innefattar många olika faktorer 

som varierar beroende på organisation, vilket gör den fysiska komplexiteten av service-

scape invecklad (ibid). 
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Tabell 2: Egen bearbetning av “Typ av serviceorganisation” (Bitner, 1992:59) 

 
 

Restaurangbranschen kategoriseras som en interaktiv komplex service (se tabell 2). Det 

är vanligt att det finns servitörer på restaurangen som hälsar gästerna välkomna, visar 

dem till sina bord, serverar, tar beställningar och betalningar samt kollar till gästerna 

efter att de har blivit serverade. I slutändan kan graden av interaktion mellan servitören 

och gästen vara avgörande för gästens uppfattning om restaurangens servicetjänst (Lee, 

2015). Servitörens kompetens kan därför vara en avgörande faktor för att en restaurang 

ska bibehålla en lojal kundgrupp (Reetz, Whiting & Dixon, 2016). 

2.6 Värdeskapande och samproduktion 
Marknadsföring och organisationsstyrning har gått från ett produktcentrerat perspektiv, 

där de påtagliga resurserna och den slutgiltiga fysiska produkten har varit ett stort fokus, 

till ett servicecentrerat perspektiv med fokus på icke-påtagliga resurser och 

värdeskapande processer (Vargo & Lusch, 2004). Idag ligger det med andra ord mer 

fokus på värdet i produkten och hur det skapas än den fysiska produkten i sig. Vargo 

och Lusch (2004) förklarar vidare att även kundens roll har förändrats från att endast 

vara mottagare av en färdig produkt till att bli en medhjälpare i värdeskapandet. I det 

traditionella produktcentrerade perspektivet var det producenten som bestämde vad 

värde var och hur det skulle skapas, men i det allt viktigare servicecentrerade 

perspektivet är det i stället kunden som utgör basen för vad värde är och hur det skapas 

(ibid). Kundens centrala roll i en organisation gör det därför väsentligt för en 

organisation att ta lärdom från kunden och vara anpassningsbar för dennes behov 

(Kincaid & Baloglu, 2005). 
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Eftersom konsumtionen och produktionen av en tjänst sker samtidigt (Bitner, 1992) blir 

kunden inte endast värdeskapare utan också samproducent av tjänsten (Vargo & Lusch, 

2004). Värdeskapande genom samproduktion sker genom ”den kombinerade insatsen 

av företag, anställda, kunder, aktieägare, myndigheter och andra enheter relaterade till 

ett utbyte, men bestäms alltid av mottagaren (t.ex. kunden)” (Vargo, Maglio & Akaka, 

2008:148). Relaterat till restaurangbranschen är gästen värdeskapare och samproducent 

exempelvis när den själv komponerar sin sallad i en salladsbar eller ansvarar för 

påfyllning och hämtning av dryck (Bettencourt, 1997). 

  

Ford, Heaton och Brown (2001) redovisar ett par fördelar med att låta kunden delta i 

värdeskapandet av exempelvis en tjänst. Genom att kunden är delaktig i produktionen, 

kan den själv utföra det arbete som en anställd på företaget hade gjort istället (ibid). 

Enligt Ford, Heaton och Brown (2001) ökar kvaliteten av upplevelsen på grund av att 

kunden själv får ansvara över vissa eller samtliga delar av dess utformning. En annan 

fördel är att kunden lättare kan uppfylla sina förväntningar genom att vara delaktig i 

skapandet och skulle förväntningarna mot förmodan inte uppnås, känner kunden sig 

delvis ansvarig för det misslyckade resultatet (ibid). Ytterligare en fördel är att kunden 

genom sin inkludering i värdeskapandet känner sig delaktig i organisationens så kallade 

familj och på så sätt skapar en lojalitet till organisationen (ibid). 

2.7 Teknisk acceptansmodell (TAM) 
Den tekniska acceptansmodellen behandlar människans acceptans av tekniska system i 

form av en stegbaserad modell (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989). Syftet med TAM är 

att identifiera hur människans inre attityder och övertygelser påverkas av externa 

faktorer samt ge en insikt till varför ett tekniskt system blir accepterat eller inte (ibid). 

Eftersom inre attityder och övertygelser skiljer sig mellan olika människor, innebär det 

också att människor accepterar teknologi på olika sätt. 

 

TAM grundas på två övertygelser som är av stor vikt för en människas beteende och 

acceptans av tekniska system: upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet 

(ibid). Den upplevda användbarheten grundar sig i människans övertygelse om att 

användandet av det tekniska systemet kommer öka dennes prestation i en företagsmiljö 

(ibid). Relaterat till en självservicekontext innefattar detta exempelvis att en kund själv 
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kan leverera tjänsten snabbare och effektivare än om de anställda på företaget skulle ha 

levererat den (Meuter m.fl., 2000). Med andra ord syftar den upplevda användbarheten 

till att gästen ska känna att det tekniska systemet bidrar med ett värde. Den upplevda 

användarvänligheten, å andra sidan, ser till vilken grad användaren upplever att det är 

enkelt och utan ansträngning att använda det tekniska systemet (Davis, Bagozzi & 

Warshaw, 1989). I en självservicekontext kan tydliga instruktioner av teknologins 

funktion bidra till en upplevd användarvänlighet (Meuter m.fl., 2000). 

 

 

Figur 3: Technology Acceptance Model (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989) 

 
Dessa två övertygelser, upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet, leder 

sedan till en människas attityd kring att använda det tekniska systemet, som i sin tur 

influerar en beteendemässig avsikt att använda det (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989). 

I en studie utförd av Davis (1989) visades det att upplevd användbarhet var starkare 

knutet till det faktiska användandet av det tekniska systemet än den upplevda 

användarvänligheten. Människor kan skapa en beteendemässig avsikt att använda ett 

tekniskt system oberoende av vilken attityd de har gentemot den, exempelvis i syfte att 

effektivisera sitt arbete och prestera bättre (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989). Av den 

anledningen går det att se ett direkt samband mellan den upplevda användbarheten och 

den beteendemässiga avsikten i modellen (ibid). Davis, Bagozzi och Warshaw (1989) 

kom dessutom fram till att upplevd användbarhet är viktigare för en människas 

acceptans av tekniska system än den upplevda användarvänligheten i sig, vilket speglas 

i följande konstaterande: ”Trots att en svårighet i användandet kan avskräcka en 

adaption av ett användbart system, kan ingen mängd av enkelhet kompensera för ett 

system som inte levererar en användbar funktion” (Davis, 1989:333). I en självservice-
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kontext i restaurangbranschen krävs det därför att gästen ser ett värde av att använda 

självserviceteknologin för att acceptera den. 

Ålder har i flera studier visat sig vara en faktor som spelar roll för acceptansen och 

användandet av teknologi. I en studie utförd av Kim, Christodoulidou och Brewer 

(2011) fann de att äldre människor (43 år och äldre) var mindre benägna att använda 

självserviceteknologi än yngre människor (mellan 19 och 43 år). Forskning har även 

visat att äldre människor, i anknytning till teknologi, är mer resistenta mot förändring 

och visar mer negativa attityder gentemot självserviceteknologi än yngre människor 

(Laukkanen T., Sinkkonen, Kivijärvi & Laukkanen P., 2007; Puschel, Mazzon & 

Hernandez, 2010). Dock hävdar Arning och Ziefle (2010) att äldre människor blir mer 

benägna att acceptera denna typ av teknologi ifall instruktioner om dess användning och 

användbarhet har tillämpats och tydliggjorts med hjälp av exempelvis en personlig 

informatör, manual eller ett hjälpsystem. Arning och Ziefle (2010) betonar att äldre 

människor generellt sett är intresserade av teknologi och den tekniska utvecklingen, 

men att de är väldigt kritiska till dess användbarhet. På grund av den kritiska 

inställningen, menar Arning och Ziefle (2010) att ett förtydligande av självservice-

teknologins användande och användbarhet är viktigt för att de äldre människorna ska bli 

mer benägna att acceptera denna typ av teknologi. 

Tidigare studier har även visat att kön är en faktor som spelar roll för acceptansen och 

mottagandet av teknologi. Sim och Koi (2002) fann exempelvis att unga män är den 

grupp som tenderar att använda ny teknologi. Ett flertal äldre studier publicerade innan 

1990 har visat att män är mest mottagliga för teknologi, medan nyare studier visar att 

kvinnor tenderar att bli allt mer mottagliga. Kim, Christodoulidou och Brewer (2011) 

fann till exempel i sin studie ingen signifikant skillnad mellan hur män och kvinnor tar 

emot självserviceteknologi i gästvänliga miljöer som restauranger. Eftersom kön som 

faktor för mottaglighet av teknologi visat olika resultat i senare studier, där vissa pekar 

på att kön spelar roll medan andra pekar på att det inte gör det, är forskning om könets 

roll för mottagligheten av teknologi fortfarande inkonsekvent (Kim, 2016). 
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2.8 Hypotes  
Service och teknologi utgör centrala undersökningsområden i denna studie som avser att 

undersöka om en restaurang med integrerad teknisk självservice minskar eller ökar 

kundnöjdheten. För att förstå relationen mellan kundnöjdhet, service och teknologi, har 

en definition av kundnöjdhet framtagen för restaurangbranschen valts ut. Med hjälp av 

utvalda teorier inom service och teknologi har vi sedan ämnat att hitta information som 

tillåter service att samspela med teknologi och undersöka dess influens på kundnöjdhet. 

De valda teorierna inom service har gett information om att en restaurang tillhör en 

interaktiv serviceorganisation där gäster och frontpersonal befinner sig i en gemensam 

och interaktiv miljö. Av den anledningen har det varit av stor vikt att studera närmare 

ifall restaurangens servicescape har ett inflytande på gästens nöjdhet och på vilket sätt. 

Vidare är det av intresse att observera närmare om integrerad självserviceteknologi i 

serviceprocessen kan förändra denna standardiserade service script som föreligger i 

dagens restaurangbransch.  

Eftersom studien ämnar att se hur kundnöjdheten förändras när självserviceteknologi 

integreras i serviceprocessen, har teori om självserviceteknologi blivit ytterst viktig i 

studien. Integrationen av självserviceteknologi har dessutom inneburit att service utförd 

av frontpersonal har minskat eller försvunnit helt samtidigt som gästens egna interaktion 

i serviceprocessen har ökat. Detta i samband med att en restaurang tillgodoser en tjänst 

som produceras och konsumeras samtidigt, har därför gjort att teorin om värdeskapande 

och samproduktion är av intresse för studien. Då kundnöjdhet är den variabel vars 

minskning eller ökning vi vill undersöka, har det varit väsentligt att fokusera på teorier 

som kan relatera till mänskligt beteende och ge stöd till dess effekt på kundnöjdhet. Av 

den anledningen har även den tekniska delen av teoriavsnittet fokuserat på att förklara 

varför ett tekniskt system accepteras eller inte och hur detta i sin tur kan influera 

huruvida gästen känner sig villig att använda självserviceteknologi eller inte.  

Med den nämnda bakgrunden och teoretiska referensramen har följande mothypotes och 

nollhypotes utformats för att fylla den kunskapslucka vi belyser. Dessa kommer sedan 

att bekräftas eller förkastas i analysen och resultatet. Vi kommer med hjälp av det 

empiriska insamlade datamaterialet att diskutera hypoteserna och förklara utfallet med 

hjälp av de teorier och modeller som presenteras i den teoretiska bakgrunden. 
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● H1: I restaurangbranschen medför service med integrerad självserviceteknologi 

en högre kundnöjdhet än service utan självserviceteknologi. 

● H0: I restaurangbranschen medför service med integrerad självserviceteknologi 

inte en högre kundnöjdhet än service utan självserviceteknologi. 
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3. Metod 
Detta kapitel har genomförts med syftet att beskriva och motivera de metoder som 

använts i hela studien. Kapitlet inleds med en presentation av studiens forskningsansats 

och forskningsdesign följt av de tre primära metoderna för insamling av primärdata 

samt analysmetoder. I kapitlet introduceras även de etiska aspekterna och diskussion 

om källkritik och konsekvenserna av de gjorde datainsamlings- och metodvalen. 

 

3.1 Ansats och design 
Studien utgår från en kvantitativ ansats där den primära undersökningsmetoden 

resulterar i data som gör det möjligt för kvantifierbara analyser av statistisk art. Justesen 

och Mik-Meyer (2011) menar att en kvantitativ ansats lämpar sig när studiens syfte är 

att generera ett generaliseringsbart resultat inom ett definierat och avgränsat område. 

Generaliseringsbarhet strävar efter ett resultat som kan återspeglas i en större population 

trots att undersökningsmetoden har genomförts empiriskt på en delpopulation (ibid). 

Vidare uppger de även att ett stort antal kvantitativa studier grundas på ett realistiskt 

perspektiv (ibid). Ett sådant perspektiv är ett synsätt där forskaren strävar efter att återge 

en så verklig världsbild som möjligt och undviker att snedvrida och förvränga praktiken 

(ibid). Studien har ett deduktivt synsätt där vi har fokuserat på teoriprövning i praktiken 

(Bryman & Bell, 2013). Med ett genomgående realistiskt perspektiv i alla 

undersökningsmetoder och ett deduktivt synsätt har datainsamlingen framställts och 

presenterats genom diagram och tabeller, vilket är utmärkande för en kvantitativ ansats 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

 

Studien utgår från en tvärsnittsdesign, vilket Bryman och Bell (2013) uppger är en 

passande design för kvantitativa studier som strävar efter att förstå fallets unika kontext 

och fokusera på urvalet av fall. Därutöver är det vanligt med metoder som strukturerade 

intervjuer och enkäter i en tvärsnittsdesign (ibid), vilka vi bland annat använder för att 

samla in primärdata för studien. Vidare menar Bryman och Bell (2013) att det krävs 

fyra förutsättningar för en sådan typ av studie med denna typ av forskningsfråga. Först 

uppger de att en tvärsnittsdesign fokuserar på variation och därför är det essentiellt att 

studien innefattar mer än ett fall. Därefter ska studien ske vid en viss tidpunkt och avse 

kvantifierbar data. Allt detta ska sedan resultera i ett sambandsmönster. Genom att vi 
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samlar primärdatan inom ett kort tidsintervall kontrolleras den tidsmässiga relationen 

bort mellan variablerna och kvar återstår en analys av variablerna (Bryman & Bell, 

2013). 

3.2 Insamling av sekundärdata 
Med syftet att få en så djupgående kunskap om ämnet som möjligt har vi först 

genomfört en litteraturgenomgång. På så sätt har vi fått vi en överskådlig bild över vad 

som har studerats inom ämnet och vad som inte har studerats närmare. Datainsamling 

har utförts med hjälp av sekundärdata i form av svenska och engelska tidskrifter, 

avhandlingar, vetenskapliga artiklar, elektroniska och tryckta böcker samt dokument. 

Dessa källor har hittats med hjälp av Google Scholar och bibliotekets databas på 

Linköping universitet. Vid litteratursökningen hittade vi viss data genom att gå igenom 

referat från andra författare och denna metod kallas för snöbollstekniken (ibid). Vi har 

med ett kritiskt förhållningssätt studerat, tolkat och gjort oss förstådda på sekundärdatan 

genom att hitta många studier som uppger liknande kunskapsbidrag samt använt källor 

där skaparen av modellen/teorin själv är författare. Litteraturgenomgången har gett oss 

en överskådlig helhetsbild av ämnet som studien behandlar, vilket är viktigt för oss att 

besitta när vi ämnar fylla en kunskapslucka i det befintliga forskningsläget (ibid).  

3.3 Insamling av primärdata 
Primärdatan i denna studie utgörs av all empirisk data som har samlats in genom de 

valda forskningsmetoderna: 
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Figur 4: Insamling av primärdata 

 

I detta avsnitt presenteras de nämnda metoderna, urvalet och utförandet av respektive 

metod mer utförligt. 

3.3.1 Strukturerad intervju 
Syftet bakom detta metodval var att finna belägg för att hitta två jämförbara 

undersökningsobjekt, ett med integrerad självserviceteknologi och ett utan. Först valdes 

en restaurang ut som har substituerat en del av sin serviceprocess med en mobil-

applikation. I denna studie kommer den utvalda restaurangen att hädanefter kallas för 

Restaurang Röd. Därefter utfördes 100 strukturerade intervjuer där vi frågade “Vilken 

restaurang anser du är jämförbar med Restaurang Röd?”. Resultatet av dessa 

strukturerade intervjuer ledde till vårt andra undersökningsobjekt, hädanefter kallat 

Restaurang Blå (se bilaga 1). Intervjun omfattade en sluten fråga och standardiserade 

sonderingsfrågor. Den slutna frågan som ställdes kategoriseras som handlingsmönster. 

Det intervjuaren eftersöker vid en fråga inom denna kategori är intervjupersonens 

preferens eller handlingar (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vidare är öppna frågor 

möjliga att ställa vid strukturerade intervjuer, men slutna frågor är det vanligare 

alternativet då intervjuaren är den styrande parten under intervjun (ibid). 
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Ett vanligt problem med strukturerade intervjuer är sondering, vilket enligt Bryman och 

Bell (2013) är när intervjurespondenter ställer följdfrågor för att kunna besvara 

huvudfrågan. Respondentens svar kan då påverkas och influeras av intervjuarens 

inblandning. Det kan även påverka respondenten olika mycket beroende på vem 

intervjuaren är och därför förbereddes standardiserade sonderingsfrågor för att eliminera 

denna influens i så hög grad som möjligt. Intervjuprocessen och dokumentationen 

underlättades genom att vi utförde strukturerade intervjuer (ibid). Registreringen och 

dokumentationen av intervjuerna antecknades i ett dokument som vi sedan 

kategoriserade och sammanställde i ett stapeldiagram (se bilaga 1). Svaren 

kategoriserades med motiveringen att hålla undersökningsobjekten så anonyma som 

möjligt. 

 

I denna metod har respondenterna valts ut efter ett bekvämlighetsurval, vilket innebär 

att personerna som intervjuades inte valdes ut efter ett slumpmässigt obundet urval, utan 

efter att de var tillgängliga för intervjuaren (ibid). Problemet som uppstår med ett så 

kallat bekvämlighetsurval är generaliseringsbarheten. Med ett sannolikhetsurval kan vi 

se vilken population stickprovet speglar men med denna urvalsstrategi är det inte 

möjligt att göra det, vilket medför att vi inte kan generalisera utfallet av intervjuerna. Vi 

har valt att använda oss av ett bekvämlighetsurval på grund av att ett sannolikhetsurval 

kräver mycket förberedelser, resurser och tid. Även om generaliseringsbarheten är låg, 

har vi valt ett bekvämlighetsurval då det är en accepterad urvalsstrategi att utföra 

preliminära analyser på samt att resultatet ändå kan komma att bli intressant (ibid).  

3.3.2 Strukturerad observation 
För att se hur interaktionen mellan gästerna och frontpersonalen utspelar sig samt för att 

iaktta vilken roll mobilapplikationen har i serviceprocessen utfördes en strukturerad 

observation på vardera restaurang. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) är en sådan 

metod passande som pilotstudie när forskaren vill få mer lärdom och insikt om 

situationen som studien omfattar. En strukturerad observation är dessutom vanligtvis 

formad kvantitativt och lämpad för realistiska perspektiv (ibid), vilket vi genomgående 

har i denna studie. Det finns fyra roller som observatören kan inta under en observation: 

fullständig deltagare, deltagare som observatör, observatör som deltagare och 

fullständig observatör (Gold, 1958). Vi har valt att använda oss av en deltagande 

observation i denna studie. I en sådan situation är aktörer i den sociala miljön medvetna 
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om observatörens roll och syfte med deltagandet (Gold, 1958) och på så sätt kan 

observatören ha ett avstånd från den deltagande praktiken och få ett perspektiv av en 

viss situation som kan tas för givet på grund av dess alldaglighet (Justesen & Mik-

Meyer, 2011).  

 

Genom att ha strukturerade observationsscheman mister inte observatören sitt fokus från 

frågeställningen (Justesen & Mik-Meyer, 2011; Bryman & Bell, 2013). Av den 

anledningen utformade vi observationsschemat utifrån en teori och en modell, 

servicescape (se kapitel 2.3) och service blueprint, vilket vi kommer gå igenom mer 

utförligt i kapitel 3.4.1. Servicescape användes för att få en förståelse för den miljö som 

servicen utspelar sig i, medan service blueprint användes som en metod för att kunna 

förstå, analysera och identifiera vilken roll frontpersonalen och gästerna har i 

serviceprocessen. Vi uppmärksammade även skillnader i undersökningsobjektens 

service script (se kapitel 2.4) eftersom det tillsammans med de valda observations-

scheman påverkar kundnöjdhet i restaurangkontext. Anteckningarna från observationen 

dokumenterades med ytliga anteckningar. Mer detaljerade anteckningar är inte 

nödvändigt vid en pilotstudie eftersom observationens syfte är att ge en insikt och mer 

kunskap om den observerade situationen (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Då en enskild 

observation inte kan ge en generaliserbar bild av interaktionen, har vi valt att inte 

använda denna data för att dra generella slutsatser. Den urvalsstrategi vi har valt i denna 

metod är ett improviserat urval, även kallat ad libitum-urval. I en sådan strategi noteras 

allt som observatörerna ämnade att observera vid det tillfälle som det sker (Bryman & 

Bell, 2013).  

3.3.3 Service blueprint 
För att illustrera en tjänst och få en överblick över verksamheten och tjänsteprocessen 

kan modellen service blueprint komma till användning. Det är en karta över 

serviceprocessen som beskriver tjänsten och involverar många aktörer, exempelvis 

konsumenter, frontpersonal och support. Service blueprint kan även användas som en 

förebyggande modell för att förhindra framtida komplikationer då den ger grund för att 

lätt kunna identifiera brister i serviceprocessen. Service är en dynamisk tjänst i ständig 

förändring. Genom att använda detta flexibla verktyg kan det underlätta för en ledning 

att analysera och förändra hela eller delar av serviceprocessen, exempelvis kvalitets-

förbättringar, strategiskt fokus och innovation. Service blueprint kan leda till att 
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tjänstedrivna företag lättare kan differentiera sig från sina konkurrenter genom att 

konstruera företagsmodellen med målet att tillfredsställa konsumentens upplevelse 

(Bitner, Ostrom & Morgan, 2008).  

 

Service blueprint utformas av fem komponenter: fysiska egenskaper, gästernas 

handlande, personalens handlande (onstage och backstage) och stödprocesser. I det 

förstnämnda steget, fysiska egenskaper, kartläggs de fysiska attributen som är synliga 

och som kan påverka konsumentens kvalitetsuppfattning. Därefter i gästernas handlande 

ingår alla de steg som konsumenten genomgår för att ta del av tjänsten. Utöver det 

omfattar även denna komponent av kundens aktiva handlande i serviceprocessen. 

Allting sammanställs i kronologisk ordning och utgör sedan hela grunden för modellen 

(ibid). De nästkommande två komponenterna, efter gästernas handlande, är front-

personalens synliga handlande och frontpersonalens osynliga handlande. Det de har 

gemensamt är att aktörens tjänstepersonal är i fokus. I den förstnämnda komponenten, 

frontpersonalens synliga handlande, kartläggs all serviceprocess som gästen kan se samt 

all direkt interaktion mellan gäst och frontpersonal. I den sistnämnda komponenten, 

frontpersonalens osynliga handlande, beskrivs de händelser som frontpersonalen utför 

och som inte är synbara för gästen. Den linje som separerar dessa två komponenter är 

linjen av synlighet. Den sista komponenten, stödprocesser, separeras med hjälp av den 

interna linjen av interaktion. I denna kritiska komponent ingår det handlande från den 

frontpersonal som utför en del av tjänsten utan att agera med gästerna (ibid). 

 

 
Figur 5: Service blueprint (Bitner m.fl., 2008:73) 
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3.3.4 Enkät 
Enkätformuläret har utformats utefter en kombination av datan från de strukturerade 

observationerna och en genomgång av tidigare forskning samt teorier. Totalt innefattar 

enkäten 29 slutna frågor, varav 24 frågor besvarades med hjälp av en sjugradig 

likertskala (se bilaga 2). Av dessa 24 frågor exkluderades sex frågor för Restaurang Blå, 

eftersom de frågorna enbart behandlade teknologi och riktade sig mot Restaurang Röd. 

Enligt Cox (1980) är det optimala antalet svarsalternativ en skala på sju grader eftersom 

fler alternativ än så kan skapa förvirring hos respondenten samtidigt som färre alternativ 

kan generera en lägre konfidensnivå och på så sätt minska studiens säkerhetsnivå. 

Genom att dessutom ha slutna frågor i stället för öppna underlättas kodningen och 

sammanställningen av resultatet (Bryman & Bell, 2013). Däremot finns det även 

nackdelar med slutna frågor, exempelvis spontanitet i respondenternas svar och 

missförstånd (ibid).  

 

För att motarbeta detta har en pilotundersökning genomförts innan enkätundersökningen 

startades. Syftet med pilotundersökningen var dels att säkerställa att respondenten klarar 

sig igenom hela enkäten utan vår närvaro, eliminera missförstånd (ibid) samt minska 

bortfallet av respondenter. Under pilotstudien ombads testpersonerna att tänka högt. 

Denna teknik, även kallad verbal protocol, menar att respondenten förmedlar sina 

tankar under tiden som pilotstudien utförs och kommer ursprungligen från en studie som 

Newell och Simon (1972) tidigare har gjort. De som genomförde pilotstudien ingår inte 

i det urval av population som enkäten ämnades för och påverkar på så sätt inte 

slutresultatet (Bryman & Bell, 2013).  

 

Inför pilotstudien valdes respondenterna med hjälp av ett bekvämlighetsurval. 

Problemet med en sådan urvalsstrategi är generaliseringsbarheten men i denna situation 

är detta ett accepterat urval för att utföra preliminära metoder på. Syftet med 

pilotstudien var inte att försöka hitta statistisk relevant data, utan att försäkra att 

respondenterna förstår frågorna och att inga missförstånd uppstår. Därför är ett 

bekvämlighetsurval ett legitimt urval i detta fall (Bryman & Bell, 2013). Med målet att 

kunna generalisera till en större population har vår urvalsstrategi för enkäten fokuserat 

på att välja ett stickprov som representerar populationen så verklighetstroget som 

möjligt (Justesen & Mik-Meyer, 2011). I denna kontext finns inte en specifik population 
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eftersom populationen konstant förändras och därför finns det inte ett tillgängligt 

stickprov från populationen. På grund av det består vårt stickprov slumpmässigt av alla 

gäster som besöker restaurangerna under en specifik tidsperiod. Respondenterna på de 

två olika restaurangerna är också oberoende av varandra. Ett problem som kan uppstå 

från en sådan urvalsstrategi är att stickprovet möjligtvis inte är generaliseringsbart 

(Bryman & Bell, 2013). Dessutom kan studiens frekvens av 220 respondenter komma 

med en del tvivel på studiens generaliseringsbarhet, eftersom den är relativt låg jämfört 

med många andra liknande studier. Däremot menar Bryman och Bell (2013) att det inte 

är den relativa storleken som har betydelse för studiens kvalitet utan urvalets absoluta 

storlek. Ett stort stickprov behöver inte säkerställa att precisionen av studien ökar (ibid). 

 

En del av dagens forskare uppger att bortfallet vid enkätstudier ökar mer och mer (ibid). 

Vi har valt att försöka åtgärda detta problem genom att ha en så kort enkät med så 

relevanta och fokuserade frågor som möjligt. Bryman och Bell (2013) uppger även att 

en enkät med tydliga instruktioner och snygg layout också kan åtgärda bortfalls-

problematiken. Därför har vi lagt ner mycket tid på att skapa en design som är så 

attraktiv som möjligt men som fortfarande rymmer inom restaurangens grafiska rikt-

linjer. 

3.4 Kvalitetsaspekter 
Från den kvantitativa forskningen har två viktiga begrepp utvecklats för att säkerställa 

studiens kvalitet. Dessa två klassiska begrepp är reliabilitet och validitet. De här-

stammar från kvantitativ forskning där forskaren eftersträvar att i största mån minska 

bias, vilket innebär att forskaren ska vara så opartisk som möjligt och inte påverka eller 

snedvrida undersökningsobjektet och resultatet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och innebär i vilken grad upprepade liknande 

undersökningar kommer fram till samma resultat (Bryman & Bell, 2013; Justesen & 

Mik-Meyer, 2011). Begreppet härstammar från kvantitativa metoder, exempelvis enkät-

undersökningar, på grund av en strävan efter generaliseringsbarhet (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). Eftersom primärdatan främst samlas in via enkäter under en kort specifik 

tidsperiod, kan studiens reliabilitet ifrågasättas. 
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Validitet handlar om det vi studerar faktiskt är det vi ämnar studera (Bryman & Bell, 

2013; Justesen & Mik-Meyer, 2011). Genom att konstant utgå från konsumentens 

perspektiv på kundnöjdhet anser vi att studien håller en hög grad av validitet. Däremot 

är den interna validiteten relativt låg eftersom studien har en tvärsnittsdesign. Med en 

sådan design kan vi inte se orsaksriktningen och dra kausala slutsatser (Bryman & Bell, 

2013). Däremot håller studien en hög extern validitet eftersom urvalet av enkät-

respondenterna har skett slumpmässigt (ibid).  

3.5 Källkritik 
För att kunna genomföra studien använder vi både primär- och sekundärdata där det 

sistnämnda främst består av vetenskapliga artiklar och tidigare forskning, men även 

tryckta böcker och några enstaka elektroniska källor. Rienecker och Jörgensen (2014) 

menar att forskaren konstant måste, på ett kritiskt förhållningssätt, bedöma källornas 

tillförlitlighet, giltighet och trovärdighet samt andra synpunkter som alltid ska beaktas. 

Eftersom källorna har filtrerats genom våra värderingar och teoretiska utgångspunkter 

måste vi hela tiden vara medvetna om vilken påverkan vår närvaro har på den data vi 

samlar in. Risken finns att forskaren utesluter information som skapar en skevhet 

eftersom forskaren själv är det primära verktyget vid insamling av information 

(Merriam, 2011). Däremot, med de nämnda kraven i åtanke, har vi medvetet valt 

sekundärdata som även går att återfinna i andra källor. Ju fler författare som återger 

samma information, desto mer tillförlitliga anser vi att de är. Dessutom har vi ett 

genomgående realistiskt perspektiv i studien där objektiviteten utgör grunden. Vi har 

ställt oss så objektiva som möjligt vid bedömningen om källornas tillförlitlighet, 

giltighet och trovärdighet samt fått återkoppling från utomstående, vilket minimerar 

risken för en skevhet av forskarens individuella filtrering.  

 

En del av de valda sekundärdata kan ifrågasättas eftersom de uppkom under en tid då 

teknologi inte var lika utvecklat som idag. Ett exempel är TAM som sträcker sig ända 

tillbaka till 1989. Detta har vi försökt att motarbeta genom att bekräfta dess giltighet där 

vi granskat huruvida mer aktuell forskning fortfarande refererar till denna modell. Även 

servicescapemodellen kan ifrågasättas på grund av sin ålder och därför har vi valt att 

använda den uppdaterade versionen av Rosenbaum och Massiah från 2011. Vidare är 

det vedertaget känt att det idag existerar ett standardiserat service script i restaurang-
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branschen, vilket framkom redan år 1979 av Bower m.fl. På grund av detta har vi valt 

använda teorin i vår studie. Däremot har vi valt en aktuell huvudteori som är anpassad 

för restaurangbranschen i vår studie. Kundnöjdhet som framtogs av Andaleeb och 

Conway år 2006 anser vi är tillräckligt aktuell för att vi ska kunna använda den. 

 

Vid den strukturerade observationen intog vi rollen deltagare som observatör, vilket 

kan medföra en del konsekvenser. Denna roll är svår att hålla eftersom rollen “är på 

sätt och vis en schizofren verksamhet genom att man normalt är delaktig, men inte i 

sådan utsträckning att man så att säga sugs in i skeendet” (Merriam, 2011:108). 

Eftersom observationsperioden var kort kan forskaren missförstå eller missa en del 

viktiga förhållanden. Gold (1958) hävdar att en observation borde kompletteras med 

andra datainsamlingsmetoder. Även i denna situation är forskaren det primära verktyget 

för insamling av data, vilket ökar risken för feltolkningar. För att minska feltolkningarna 

och öka respondentvaliditeten ska vi i enlighet med Justesen och Mik-Meyer (2011) gå 

igenom observationsanteckningarna med undersökningsobjekten. Av den anledningen 

har vi valt att komplettera service blueprint med återkoppling från undersöknings-

objekten samt analysera vissa faktorer närmare i enkäten. Denna triangulering 

minimerar konsekvenser, exempelvis feltolkningar, för valet av metoden strukturerad 

observation.  

 

Vidare har vi fått in 220 besvarade enkäter, vilket inte är en hög svarsfrekvens jämfört 

med liknande forskning. Däremot försäkrar inte en studie med fler respondenter en 

högre grad av generaliseringsbarhet och precision (Bryman & Bell, 2013) och därför har 

vi gjort antagandet att två undersökningsobjekt ändå ger oss en god möjlighet att 

besvara studiens syfte i en större omfattning. Vid analysen av enkäten har vi inte kunnat 

se den kausala orsaken mellan variablerna utan endast sambandet. För att se den kausala 

orsaken bör studien utföra en experimentell studie, men vi har valt att utgå från en 

tvärsnittsdesign vilket medför denna konsekvens (ibid). 

3.6 Etisk diskussion 
Vid utförandet av studien har vi följt Vetenskapsrådets (2009) fyra forskningsetiska 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-
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kravet. Dessa krav är viktiga att förhålla sig till under forskningsprocessen (Bryman & 

Bell, 2013) och vi ämnar följa dessa krav från en etisk ståndpunkt.  

 

Informationskravet innebär att vi som är ansvariga för studien informerar 

respondenterna om studiens syfte och undersökningens villkor (Vetenskapsrådet, 2009). 

Av den anledningen har vi valt att inleda enkäten med ett kort stycke som berör sådan 

information (se bilaga 2). Utöver det har vi även skrivit ett samtyckesavtal med 

Restaurang Röd och Restaurang Blå där vi i stora drag informerat om hur studien 

kommer gå till och motiverat hur deras deltagande i studien kan gynna dem.  

 

Detta samtyckesavtal grundar sig i det andra forskningsetiska huvudkravet, samtyckes-

kravet. I avtalet finns en hel klausul ägnad åt att informera om att undersöknings-

objektens deltagande är helt frivilligt, vilket är viktigt att informera om enligt 

samtyckesprincipen (Bryman & Bell 2013). Det återges även i enkätens inledning att 

alla som medverkar i studien har rätt till att avbryta sin medverkan när som helst utan 

konsekvenser samt bestämma hur länge och under vilka villkor som de skall delta 

(Vetenskapsrådet, 2009). Däremot har vi varit tvungna att bryta mot denna princip vid 

observationerna. Vid en observation finns det ingen möjlighet för deltagarna att ge sitt 

samtycke eller neka sitt medverkande och de blir delaktiga i studien oavsett om de vill 

eller inte (Bryman & Bell, 203). Observationer är sedan tidigare ett problem från en 

etisk ståndpunkt eftersom observatören kan studera en persons privatliv (Merriam, 

2011). Av den anledningen har vi valt att inte observera de andra restauranggästernas 

interaktion med varandra under observationerna. Vi har istället valt att endast fokusera 

på restaurangens servicescape i form av interaktion mellan gästerna och frontpersonalen 

samt service blueprint. 

 

Det tredje forskningsetiska kravet är konfidentialitetskravet, vilket berör frågor gällande 

offentlighet och sekretess (Vetenskapsrådet, 2009; Bryman & Bell, 2013). Alla enskilda 

respondenter i enkäten är helt anonyma och vi har inte möjlighet att identifiera dem i 

efterhand. Däremot har vi inte uppfyllt fullständig anonymitet för undersöknings-

objekten, eftersom restaurangerna går att identifieras genom de genomförda service 

blueprinten. Bryman och Bell (2013) menar att detta problem ibland uppstår vid 

kvantitativa studier. För att motarbeta detta i största utsträckning har vi valt att använda 
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pseudonymer för att eliminera så mycket risk som möjligt att andra kan identifiera 

restaurangen. Detta har vi följt och därför har vi valt att benämna undersöknings-

objekten som Restaurang Röd och Restaurang Blå. Även undersökningsobjekten själva 

ville benämnas med pseudonymer i studien. 

 

Det sista forskningsetiska kravet, nyttjandekravet, innebär att all insamlad data endast 

används för studiens ändamål och syfte (Vetenskapsrådet, 2009). Studien kommer inte 

att tillämpas på några andra användningsområden än de ovanstående (se kapitel 1.3). 

3.7 Analys av data 
Genom studiens mothypotes har vi utformat två analysmodeller där vi ämnar pröva om 

kundnöjdheten är högre eller lägre när servicen har integrerad självserviceteknologi (se 

figur 6). Analysmodellen strukturerar upp analysen och ger oss möjligheten att studera 

närmare om det finns något samband mellan förklaringsvariablerna och vår respons-

variabel kundnöjdhet.  

 

 
 

Figur 6: Analysmodell 

H1: I restaurangbranschen medför service med självserviceteknologi en högre 

kundnöjdhet än service utan självserviceteknologi. 

 

Denna analys genomförs i statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), vilket är det verktyg vi använder för genomförandet av all analys av 
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den insamlade datan. Vidare sker analysen på individnivå och genomförs med hjälp av 

två analysmetoder. 

3.8 Variabler 
De slutna enkätfrågorna består av tre olika typer av variabler: dikotoma-, nominal- och 

intervallvariabler. De frågor som endast har två svarsalternativ, exempelvis man eller 

kvinna är dikotoma variabler. Enkäten innefattar även svar som inte kan rangordnas, till 

exempel “fråga 4: Huvudsakliga sysselsättning” (se bilaga 2). Dessa variabler är därför 

en form av nominalvariabler. Dessutom genererar datan från enkäten intervallvariabler, 

exempelvis respondenternas ålder, vilket innebär att avståndet är lika stora mellan alla 

skalsteg (Bryman & Bell, 2013). Vidare besvarades majoriteten av enkäten med hjälp av 

en likertskala och betraktas ge upphov till ordinalvariabler det vill säga variabler som 

kan rangordnas, men att avståndet på skalans positioner inte är ekvidistant (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010). Många författare menar att variabler som besvaras med 

hjälp av en likertskala ger upphov till intervallvariabler (Bryman & Bell, 2013) men vi 

anser att det inte är självklart att avståndet mellan skalstegen är lika stora. Av den 

anledningen har vi valt att kategorisera det som ordinalvariabler. 

 

I analysen har vi tolkat likertskalans steg som följande: 

 

Figur 7: Likertskalan 

3.8.1 Responsvariabel 
I denna studie har vi en responsvariabel, servicen var utmärkt, vilken vi vidare kommer 

att benämna som kundnöjdhet. Eftersom kundnöjdhet i vår studie motsvarar 

mottaglighet av frontpersonal, är variabeln servicen var utmärkt mest representativt för 

en analys av kundnöjdhet. Mottaglighet av frontpersonal har kontrollerats bort från de 

andra två faktorerna, pris och matkvalitet, i Andaleeb och Conways kundnöjdhetsmodell 

(se kapitel 2.1) och kommer att förklaras närmare i kapitel 4.3.  
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I enkäten mäts även restauranggästernas nöjdhet av besöket (se bilaga 2), men vi har 

valt att inte använda den datan eftersom frågan kan inkludera flera faktorer som berör 

mer än bara mottagligheten av frontpersonalen som därför inte blir relevant för vår 

studie. 

3.8.2 Förklaringsvariabler 
Vi har inkluderat sju förklaringsvariabler i vår analys för att studera närmare om dessa 

variabler kan ha en influens på kundnöjdhet (se figur 6). Genom att analysera med olika 

förklaringsvariabler vill vi minska risken för skevhet och att dra felaktiga slutsatser. 

Med den teoretiska referensramen och den strukturerade observationen i åtanke har vi 

noggrant valt ut förklaringsvariabler som vi misstänker har ett samband med 

responsvariabeln. 

Juridiskt kön 

Vi har valt kön som en av våra förklaringsvariabler eftersom tidigare forskning inom 

teknisk acceptans har uppmärksammat att det kan finnas en skillnad i hur kön tar emot 

och accepterar teknologi (se kapitel 2.7). Genom att ha kön som en förklaringsvariabel i 

vårt samband vill vi se ifall det förekommer en skillnad mellan hur män och kvinnor tar 

emot och accepterar självserviceteknologi samt om det har något samband med 

kundnöjdhet. 

Ålder 

Tidigare forskning inom teknisk acceptans har även uppmärksammat att ålder spelar roll 

i mottagandet och acceptansen av teknologi, vilket är anledningen till varför vi vill 

studera närmare ifall det har ett samband med responsvariabeln. Yngre människor är 

mer tekniskt mottagliga än äldre människor (se kapitel 2.7). Eftersom det kan finnas en 

skillnad i ålder mellan gästerna hos undersökningsobjekten, är det intressant att 

analysera närmare på vilken roll ålder som förklaringsvariabel spelar roll i sambandet 

med responsvariabeln.  

Tydlighet i instruktioner 

Eftersom tidigare forskning har visat att även graden av tydlighet i instruktioner kan ge 

en positiv effekt på mottagande och acceptans av självserviceteknologi (2.7), har vi valt 

detta som en förklaringsvariabel. 
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Enkelhet i beställning 

Vi har valt enkelhet i beställning som en förklaringsvariabel, då TAM-modellen riktar 

stort fokus på upplevd användarvänlighet och uttrycker att enkelhet i användandet är en 

grundpelare för att en viss typ av teknologi ska mottagas och accepteras (se kapitel 2.7). 

Tidigare forskning har även presenterat att en av de största anledningarna till att 

självserviceteknologi blir positivt mottaget är att användarna upplever den som enkel att 

använda. 

Snabbhet i beställning 

Snabbhet i beställning har valts som en förklaringsvariabel med anledning av att tidigare 

forskning inom självserviceteknologi visar att tidssparande är en faktor som utlöser en 

positiv inställning till självserviceteknologin (se kapitel 2.2) samt en acceptans av den. 

Av den anledningen vill vi studera närmare ifall snabbhet i beställning har ett samband 

med responsvariabeln. 

Frontpersonalens engagemang 

Eftersom frontpersonalens sociala interaktion med gästen traditionellt sett har varit ett 

fokus i restaurangbranschen (se kapitel 2.5) har vi valt att studera närmare ifall detta 

engagemang har ett samband med responsvariabeln. 

Uppnådda förväntningar av besöket 

Eftersom gästens tillfredsställelse beror på ifall dennes förväntningar uppfylls eller inte 

(se kapitel 2.1) har vi valt förväntningar av besöket som en förklaringsvariabel. Vi vill 

med andra ord se om gästernas förväntningar av besöket uppnåddes och om det har ett 

samband med responsvariabeln. 

3.8.3 Tekniska variabler 
I denna analys avser vi att mer djupgående analysera självserviceteknologins närvaro i 
serviceprocessen. Vi har valt att analysera de fem första förklaringsvariablerna: juridiskt 
kön, ålder, tydlighet i instruktioner, enkelhet i beställning och snabbhet i beställning 
med ytterligare tre variabler som i enkäten utformades specifikt för Restaurang Röd: 
användarvänlighet, användbarhet och samproduktion. Dessa variabler är inte 
förklaringsvariabler i vår analysmodell, utan kommer användas som tilläggsvariabler för 
en djupare analys av självserviceteknologins närvaro i restaurangerna. 
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3.9 Analysmetod 
I analysen använder vi oss av icke-parametriska metoder med anledning att data-

distributionen inte är normalfördelad. Vi har utfört ett antal tester, bland andra Shapiro-

Wilk, QQ-plots, PP-plots, residualanalys och logaritmering av datan, men inte hittat 

någon normalfördelning. Detta beror på att majoriteten av variablerna är på en diskret 

skala och att parametriska metoder därför inte lämpar sig för studiens analys. Vidare har 

vi valt att studera medelvärdet eftersom det ger mer information än om vi hade studerat 

medianen. Detta beror på att vi har ordinaldata som är snedfördelad och av den 

anledningen ger medianen inte mycket information. 

3.9.1 Spearmans rangkorrelation 
När vi studerar korrelationen mellan två eller flera variabler har vi valt metoden 

Spearmans rangkorrelation. Denna metod är lämplig vid analys med ordinalvariabler 

och är ett icke-parametriskt mått som inte är känsligt för avvikande värden, så kallade 

outliers. Korrelationskoefficienterna varierar mellan -1 och 1 där det förstnämnda 

innebär ett perfekt negativt samband och det senare innebär perfekt positivt samband. 

Om inget samband finns mellan variablerna kommer korrelationskoefficienten vara 0, 

vilket innebär att det inte finns någon korrelation (Artusi, Verderio & Marubini, 2002). 

3.9.2 Mann Whitney U-test 
För att kunna identifiera skillnaderna mellan de två oberoende stickproven har vi använt 

oss av den icke-parametriska analysmetoden Mann Whitney U-test med asymptotisk 

signifikans. Detta test lämpar sig för data som är i ordinalskalenivå och som har 

snedfördelad data och/eller outliers (MacFarland & Yates, 2016). Om resultatet från 

testet visar att p < 0,05 innebär det att skillnaden mellan grupperna är signifikant. 

3.10 Analysens tillförlitlighet 
Först och främst måste en acceptabel statistisk signifikansnivå fastställas för studien. 

Detta gör vi för att veta hur säkra vi kan vara på resultatets generaliseringsbarhet till 

populationen och för att säkerställa konfidensen. Den signifikansnivå som anses vara 

acceptabel för studier inom samhällsvetenskap är p < 0,05 (Bryman & Bell, 2013), och 

därför har vi valt utgå statistisk signifikansnivå på fem procent.  
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Därefter har vi behandlat så kallade outliers. Outliers är enstaka observationer som 

avviker mycket från övriga observationer (Wahlin, 2011) och kan på så vis påverka 

resultatet. För att identifiera outliers har vi använt oss av interquartile range (IQR) 

(Schindler, 2015) i programmet SPSS. Programmet räknar och identifierar två sorters 

outliers: de värden som är >1,5 gånger IQR (outliers) och de värden som är >3 gånger 

IQR (extrema outliers) (Ghasemi & Zahediasl, 2012). Genom att göra lådagram i SPSS 

kan vi identifiera dessa variabler. Även om vi har identifierat dem har vi valt att först 

analysera tillsammans med potentiella outliers eftersom analysmetoderna inte är 

känsliga för outliers. Om det förekommer något märkvärdigt i analysen har vi därefter 

valt att analysera datan igen där de har manipulerats. Istället för att eliminera outliers 

helt har vi valt att använda oss av metoden Winsorization, vilket innebär att 

outliervärdet ändras till det högsta eller lägsta icke-outliervärdet. Detta är ett vanligt 

tillvägagångssätt för många statistiker när de ska hantera outliers eftersom det ger en 

mer rättvis bild av datan (Dixon, 1980). 

3.11 Diskussion om analysen 
I analysen har vi valt en signifikansnivå på fem procent, vilket innebär att vi accepterar 

att fem av hundra i stickprovet visar ett samband även om ett sådant inte föreligger 

(Bryman & Bell, 2013). Detta kan leda till ett typ I fel där nollhypotesen förkastas även 

om den är riktig. Om vi hade istället valt en signifikansnivå på p < 0,01, minskar risken 

för typ I fel samtidigt som risken för typ II fel ökar. Fel av typ II innebär att noll-

hypotesen accepteras men som egentligen borde förkastas (se figur 8). 

 

 
Figur 8: Fel av typ I och typ II (Bryman & Bell, 2013:362) 

 



´ 38 

Eftersom en signifikansnivå på p < 0,05 är acceptabel inom samhällsvetenskaplig 

forskning har vi valt att endast studera på den nivån, samtidigt som vi är medvetna om 

typ I fel.  

 

Vidare kan det uppstå problem vid analys av datamaterialet när variablerna innehåller 

samma information och det förekommer en stark korrelation mellan dem. Detta problem 

skapar osäkert resultat och kallas för multikollinearitet (Wahlin, 2011). Förutom multi-

kollinearitet kan sambandet visa sig vara falskt av anledningar som exempelvis om en 

tredje variabel eller en mellanliggande variabel existerar (Bryman & Bell, 2013). För att 

motarbeta dessa problem i största möjliga utsträckning analyserade vi i tre steg: uni-, bi- 

och multivariat. Detta medförde att vi ett steg i taget utförde noggranna analyser och 

därför kunde utesluta variabler som var väldigt starkt korrelerade på mer än 0,9 genom 

en korrelationsmatris samt upptäcka andra variabler som påverkade sambandet. 

 

Andra ytterligare orsaker till osäkert resultat kan uppstå från mätfel i variabler. Dessa 

mätfel kan uppkomma av flera skäl exempelvis om respondenten har missförstått 

enkäten eller om det föreligger oklart formulerade enkätfrågor. Utöver det kan det även 

handla om bearbetningsfel från vår sida som exempelvis felkodning, felinmatning av 

data och beräkningsfel. Dessa mät- och bearbetningsfel är endast beroende av oss som 

analyserar datamaterialet och för att försöka undvika dem har vi utfört pilotstudier och 

varit uppmärksamma vid kodningen och analysen av datamaterialet. Alla respondenter 

har fått ett löpnummer, vilket förenklar kodningsprocessen om vi har matat in datan 

felaktigt. Dessutom har vi valt att inte förlita oss på mätinstrumenten och mätprocessen 

utan att koppla resultatet till den sociala verkligheten.  

 

Eftersom studien har en deduktiv ansats har vi valt att endast inkludera förklarings-

variabler som kommer från de teorier vi har fördjupat oss inom. Däremot finns det en 

nackdel med denna ansats. Risken finns att vi har missat att inkludera en del 

förklaringsvariabler som påverkar kundnöjdheten i vår studie. Dessutom har enkäten 

utformats för att vara så kompakt som möjligt för att öka svarsfrekvensen och för att 

respondenten inte ska tappa intresset för att slutföra enkäten. Av den anledningen hade 

vi inte möjligheten till att inkludera fler enkätfrågor för att få in mer data och inte 

möjligheten att mäta förklaringsvariablerna i annat än ordinalskala. 
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Vidare har vi genomfört tester som Shapiro-Wilk, gjort residualanalyser, logaritmerat 

datan samt visualiserat datan i histogram, lådagram, QQ-plots och PP-plots, men inte 

lyckats hitta en normalfördelning i vår data. Av den anledningen har vi inte kunnat 

använda vissa parametriska test eftersom en del tester förutsätter att datan är normal-

fördelad, vilket kan ge konsekvenser för studiens resultat. Parametriska test är ofta 

känsligare för att upptäcka statistiska skillnader än icke-parametriska test, men de ställer 

samtidigt fler och striktare krav än icke-parametriska test. Även om parametriska tester 

hade varit idealt för studien, då dessa bättre lämpar sig för att upptäcka statistiska 

skillnader, är det inte möjligt att utföra eftersom datan är limiterad till diskreta värden 

på grund av enkätens komprimerade form. 

 

Avslutningsvis går det att genomföra fler analyser med den insamlade datan som vi har 

men resultatet från några av de genomförbara metoderna är inte relevant för att besvara 

studiens hypoteser. Därför har vi valt att vara selektiva och uteslutit vissa analysmetoder 

samt endast mätt det som vi anser är relevant för studiens syfte och ändamål.  
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4. Empiri 
Detta kapitel presenterar insamlad primärdata på ett så representativt och systematiskt 

tillvägagångssätt som möjligt.  

 

4.1 Introduktion av undersökningsobjekten 
Restaurang Röd specialiserar sig på smårätter, även känt som tapas. Det är en 

restaurang som sedan uppstarten varit Sveriges första och enda renodlade mobil-

applikationsbaserade restaurang. Detta innebär att en del av den personliga 

interaktionen mellan frontpersonal och gäster har eliminerats och ersatts med en 

nedladdningsbar mobilapplikation där gästen själv kan boka bord, se menyval, lägga sin 

beställning och hämta ut maten från en lucka vid restaurangens kök. Betalningen kan 

göras via restaurangens frontpersonal eller mobilapplikationen, där det senare 

alternativet ger bonuspoäng till framtida besök i restaurangen. Dessa bonuspoäng kan 

användas till gratis tapasrätter. Följden av detta har resulterat i att Restaurang Röd har 

omstrukturerat den kulturella och enhetliga service script som denna bransch 

traditionellt sett har. Frontpersonalen förklarar och demonstrerar i stället 

restaurangkonceptets service blueprint (se figur 9) för gästerna, med fokus på vad de gör 

annorlunda från andra restauranger, det vill säga beställningsprocessen. Restaurang Röd 

har genom sin tolkning av kundbemötande valt att sätta människan, dess behov och 

tekniska kunskap i fokus.  

 

Restaurang Blå erbjuder 50 olika tapas att välja på och serverar både lunch och middag. 

Det är en restaurang som har funderat på att implementera självserviceteknologi i sitt 

beställningssystem, men som sedan beslutat att inte göra det med motiveringen att 

teknologi är ett distraherande moment för restaurangupplevelsen. I stället sker 

beställningen via papper och penna. Gästerna får menyn av frontpersonalen och därefter 

får de själva fylla i vilka och hur många tapas de vill ha. Som tidigare nämnt finns det 

kulturella och enhetliga service script i standardiserade situationer och Restaurang Blå 

är ett exempel på ett sådant.  
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4.1.1 Prisklass 
Vid observationerna beställde vi liknande tapas och dryck på båda restaurangerna. På 

Restaurang Röd är kvantiteten mat i en tapasrätt mindre än på Restaurang Blå och 

därför beställde vi en extra tapas på Restaurang Röd med jämförbarhet i tanke. 

Avslutningsvis hamnade notan på 241 SEK på Restaurang Röd och 268 SEK på 

Restaurang Blå, det vill säga en skillnad på 27 SEK.  

4.1.2 Den typiska gästen 
Den typiska gästen på både Restaurang Röd och Restaurang Blå är en kvinna i åldern 36 

år som jobbar heltid (se tabell 3-4 och figur 11). 

 

Tabell 3: Kön 

 
 

Tabell 4: Ålder 

 
 

 
Figur 11: Huvudsaklig sysselsättning 
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4.2 Den sociala dimensionen av servicescape 
Eftersom studiens syfte är att undersöka om service med integrerad självservice-

teknologi medför en ökning av kundnöjdheten, behandlar vi endast kundens perspektiv 

av servicescapen. Den viktigaste faktorn för kundnöjdhet är enligt Andaleeb och 

Conway (2006) mottaglighet av frontpersonal, vilket gör att den sociala dimensionen är 

av intresse i servicescapemodellen och övriga miljödimensioner inte är det. I 

servicescapens sociala dimension ser vi interaktionen mellan restaurangernas gäster och 

frontpersonal. Som tidigare presenterat påvisar Wall och Berry (2007) att de humana 

faktorerna är viktigare än de fysiska faktorerna när det gäller servicekvalitet i 

restaurangbranschen, vilket är ännu en anledning till varför vi har valt att endast 

fokusera på den sociala dimensionen i miljödimensionerna. 

 

 

 
Figur 12: Egen bearbetning av “Servicescapens sociala dimension” (Bitner, 1992:60; 

Rosenbaum & Massiah, 2011:473) 

 
Restaurang Röd, som innefattar service med integrerad självserviceteknologi, visade 

under observationen på en hög interaktion mellan gäster och frontpersonal. Vid vår 

ankomst till restaurangen blev vi omedelbart omhändertagna av frontpersonalen där 

frågan om vi besökt restaurangen tidigare ställdes. Vi blev visade till vårt bord där de 

förklarade hur mobilapplikationen fungerar samt var i restaurangen mat och dryck 
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hämtas, vilket kan urskiljas i deras service blueprint (se figur 9). De förklarade även hur 

många tapas som rekommenderas för att bli mätt. När vi ställde en fråga om 

restaurangens utbud av laktosfri mat, svarade de att menyn i mobilapplikationen 

innehåller sådan information. Skulle det finnas en viss typ av tapas som vi vill beställa 

men som inte tog hänsyn till matpreferensen kunde kocken försöka laga en specialgjord 

variant av rätten till oss. Som det går att återse i service blueprint (se figur 9) hämtas 

maten i disken vid köket där både frontpersonal och kockar finns tillgängliga för 

kontakt med restaurangens gäster. Med andra ord kunde vi själva prata med front-

personalen och kockarna vid disken om vår beställning med hänsyn till matpreferenser. 

 

Vi blev under besöket tillfrågade ifall maten smakade bra, vilket vi även hörde att andra 

gäster blev. I denna del av processen uppfattades deras service script med andra ord som 

transparent. Den upplevda servicescapen i form av social interaktion med front-

personalen ledde till att vi kände oss på bra humör och stannade längre än väntat på 

restaurangen. Vi observerade även att många andra restauranggäster stannade länge. 

Trots att beställning, hämtning och betalning utfördes av oss själva, kunde vi känna en 

hög interaktion mellan oss som gäster och restaurangens frontpersonal. 

  

Restaurang Blå, som innefattar service utan självserviceteknologi, lät oss som gäster 

avnjuta restaurangmiljön medan restaurangens frontpersonal ansvarade för hämtning av 

mat samt assisterande vid beställning och betalning. I kontrast till Restaurang Röd 

behövde vi således inte själva ansvara för någon del av serviceprocessen. När vi först 

ankom till restaurangen blev vi mottagna av frontpersonalen som visade oss till vårt 

bord och sedan lämnade oss en stund. I den stunden skulle vi besluta oss för vilken mat 

och dryck vi ville beställa och därefter fylla i bordets beställningslista. När vi skulle 

beställa blev vi förvirrade eftersom maten beställdes via papper och penna medan 

drycken beställdes via frontpersonal. Vi hade inte fått instruktioner om hur beställning 

gick till eller rekommendationer om hur många tapas som krävs för att bli mätt, vilket 

orsakade denna förvirring.  

 

Under besöket upplevde vi inte en hög social interaktion med frontpersonalen trots att 

restaurangens serviceprocess förutsätter personlig interaktion mellan frontpersonal och 

gäst. Genom att frontpersonalen måste assistera vid samtliga delar av serviceprocessen 
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måste de vara närvarande under hela service blueprinten för samtliga gäster (se figur 

10). Interaktionen kändes därför kort. Vi uppfattade även att deras service script var 

inkonsekvent, då en del gäster blev tillfrågade ifall maten smakade bra, medan vi och ett 

par andra inte blev det. Trots att vi inte kände av en hög interaktion med front-

personalen, var vi på bra humör och njöt av både maten och sällskapet. Detta gjorde att 

vi även på Restaurang Blå stannade längre än väntat och uppmärksammade att även 

andra gäster stannade länge. 

  

Sammanfattat upplevde vi stora skillnader i interaktionen med frontpersonalen mellan 

de båda restaurangerna. Trots att Restaurang Röd var den vi förväntade oss uppleva en 

lägre personlig interaktion i, då självserviceteknologin ersätter många av front-

personalens ansvar, upplevde vi till vår förvåning att den i stället hade den högre sociala 

interaktionen av de två restaurangerna. Frontpersonalen på Restaurang Blå, som 

ansvarade för hela serviceprocessen, hade inte möjligheten att ägna längre tid åt varje 

gäst, medan frontpersonalen på Restaurang Röd, som lät självserviceteknologin ansvara 

för en del av serviceprocessen, kunde ägna längre tid åt att prata med varje gäst. 

Interaktionen i form av service script kändes även mer transparent på Restaurang Röd, 

eftersom vi hörde att andra gäster fick en instruering av restaurangens serviceprocess 

väldigt lik den som vi fick. Interaktionen i form av service script på Restaurang Blå var 

inte lika transparent, utan mer inkonsekvent, eftersom vissa blev tillfrågade om maten 

smakade bra medan andra inte blev det. För att se om våra upplevelser av besöken 

återspeglar övriga gästers upplevelser vid olika tillfällen, har vi därför tagit med frågor i 

enkäten om huruvida de fick instruktioner eller inte och i sådana fall hur tydliga de 

upplevde att dessa var.  
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5. Analys 
I detta kapitel kommer en jämförelse av insamlad data från de två undersöknings-

objekten att presenteras. Analysen kommer att baseras på den teoretiska referensramen 

och studiens hypoteser med avsikten att få en genomgående och tydlig koppling till 

studiens syfte. 

 

5.1 Kontroll av faktorer 
Kundnöjdhet i restaurangbranschen består av tre faktorer: mottagligheten av front-

personal, pris och matkvalitet (se kapitel 2.1). Efter en genomgång av tidigare litteratur 

och forskning finner vi att alla restauranger som bedriver näringsverksamhet på 

marknaden idag håller en tillräckligt hög standard på sin matkvalitet. Om de inte höll en 

tillräckligt hög standard på matkvaliteten skulle de gå ur verksamhet (se kapitel 2.1) och 

därför gör vi antagandet att både Restaurang Röd och Restaurang Blå har en lika hög 

matkvalitet eftersom de båda har varit verksamma inom restaurangbranschen under ett 

par år. Vidare fann vi efter observationerna att priset i relation till matkvantiteten inte 

skiljer sig stort mellan restaurangerna. Totalt blev prisskillnaden 27 SEK (se kapitel 

4.1.1), vilket inte räcker till ytterligare en tapas på någon av restaurangerna. Av den 

anledningen gör vi antagandet att priset influerar kundnöjdheten i samma bemärkelse på 

båda restaurangerna.  

 

Den återstående faktorn i Andaleeb och Conways (2006) kundnöjdhetsmodell är 

mottagligheten av frontpersonal, där vi genom datamaterialet från enkäten har 

analyserat vilken av restaurangernas serviceprocess som påverkar kundnöjdheten mest i 

den positiva riktningen, det vill säga mot en högre kundnöjdhet.  

 

 
Figur 13: Kundnöjdhet (Andaleeb & Conway, 2006:3) 
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5.2 Univariat analys 
I denna analys presenterar vi de skillnader i den data som är relevant för studiens syfte 

och analyserar varför variablerna skiljer sig åt mellan restaurangerna. Datan är 

presenterad i relativa tal genom stapeldiagram och variablerna presenteras i enlighet 

med enkätens struktur.  

5.2.1 Kön 
Tidigare studier är inte överens om huruvida könet spelar roll för acceptansen och 

mottagandet av teknologi, där en del forskare tidigare funnit att könet inte spelar någon 

roll för hur gäster tar emot självserviceteknologi i gästvänliga miljöer som restauranger 

(se kapitel 2.7). Vi har trots det valt att analysera om könet har någon påverkan på 

sambandet mellan service och kundnöjdhet, eftersom tidigare studier är så pass 

inkonsekventa i sina resultat. Datan från enkäterna visar att majoriteten av restaurang-

gästerna består av kvinnor. Männen utgör endast 29,13 procent på Restaurang Röd och 

22,81 procent på Restaurang Blå (se tabell 3). 

5.2.2 Ålder 
Enligt forskare är ålder av betydelse för hur mottagliga människor är till ny teknologi 

(se kapitel 2.7). Därför är det av intresse att vi studerar ålderns roll närmare. 

Figur 14: “Ålder” 
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Utifrån datan kan vi på Restaurang Röd se att det är en jämn fördelning i de ålders-

grupper som är mer benägna att använda självserviceteknologi, det vill säga ålders-

grupperna 20-29 och 30-39 år. Dessutom kan vi utifrån datan se att de som är mindre 

benägna att använda teknologin, det vill säga åldersgruppen 40 och över, ändå 

representerar cirka 42 procent av Restaurang Röds gäster. Detta innebär att teknologin 

inte hindrar den äldre åldersgruppen från att besöka restaurangen. Tidigare forskning 

har visat att äldre människor tenderar att vara mer kritiska till teknologins användning, 

men att de generellt sätt har ett stort intresse för teknologi och dess utveckling (se 

kapitel 2.7), vilket kan vara en anledning till att denna ålderskategori utgör en stor andel 

av Restaurang Röds gäster. På Restaurang Blå utgör en stor andel av gästerna 

åldersgruppen 20-29 år. Trots detta kan vi även här se att gäster som är 40 år och äldre 

representerar cirka 36 procent av restaurangens totala gäster.  

 

Sammanfattat ser vi att de allra yngsta gästerna hittas på Restaurang Röd och de allra 

äldsta gästerna hittas på Restaurang Blå. Trots att åldersgrupperna skiljer sig bland 

restaurangerna är ändå medelåldern densamma (avrundat till heltal) på Restaurang Röd 

och Blå.  

5.2.3 Instruktioner från frontpersonal 
På Restaurang Röd är det aktuellt för frontpersonalen att fråga gästerna om de vet hur 

de beställer sin mat och dryck eller inte eftersom restaurangens service blueprint skiljer 

sig från den standardiserade restaurangorganisationen med interaktiv komplex service 

(se figur 9 och kapitel 2.5). Även Restaurang Blå skiljer sig lite från standarden 

eftersom beställningen av mat sker via papper och penna medan beställning av dryck 

sker via frontpersonalen. Av den anledningen har vi valt att analysera närmare om 

gästerna blev instruerade i hur de skulle beställa och om instruktionerna var tydliga. 

 

Tabell 5: “Jag blev instruerad i hur jag skulle beställa” 
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Sammanfattningsvis blev 79,57 procent på Restaurang Röd och 74,26 procent på 

Restaurang Blå instruerade i hur de ska beställa. Att Restaurang Röd har en liten högre 

svarsfrekvens är inte ett konstigt utfall eftersom deras service blueprint skiljer sig från 

den standardiserade restaurangbranschens service blueprint (se figur 9-10 och kapitel 

2.5). Dessutom kan det i synnerhet vara nödvändigt att instruera gästerna om de är 

äldre. Dessa äldre gäster tenderar att vara kritiska till teknologins användande, men blir 

mer benägna att acceptera självserviceteknologi om det finns en personlig informatör 

som tydliggör teknologins användning och användbarhet (se kapitel 2.7). 

Figur 15: “Instruktionerna var tydliga” 

 

Vidare har vi även kollat om instruktionerna var tydliga eller inte. Utifrån vår data 

skiljer sig utfallet inte i någon större utsträckning. På en likertskala från ett till sju 

hamnade Restaurang Röd på medelvärdet 6,6 och Restaurang Blå på 6,57.  

5.2.4 Beställning av mat och dryck 
En av de främsta faktorerna som driver implementeringen av självserviceteknologi är 

kundernas positiva inställning till enkelhet (se kapitel 2.2). Av den anledningen har vi 

frågat restauranggästerna hur enkelt det var att beställa. 
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   Figur 16: “Det var enkelt att beställa” 

 

En av de största skillnaderna i restaurangernas service blueprint berör gästernas 

tillvägagångssätt att beställa sin mat och dryck. På Restaurang Röd sker beställningen 

via en mobilapplikation medan den på Restaurang Blå sker via papper och penna. 

Utfallet av enkäten visar att gästerna tyckte att beställningen var nästan lika enkel på 

båda restaurangerna där medelvärdet endast skiljde sig med 0,02 enheter. 

 

Vidare drivs en implementering av självserviceteknologi även av den tidsbesparing som 

mobilapplikationen kan ge. Hastigheten av tjänsteleveransen till konsumenter ökar, 

vilket i sin tur sparar tid då självservice har visat sig vara snabbare och effektivare än 

interaktion med frontpersonal (se kapitel 2.2). Därför har vi analyserat närmare om det 

skiljer sig mellan restaurangerna i hur snabbt det gick att beställa. 
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Figur 17: “Det gick snabbt att beställa” 

 
Sammanfattningsvis visar ovanstående figur att gästerna på Restaurang Röd uppfattade 

det som att det gick snabbare att beställa än gästerna på Restaurang Blå. Medelvärdet på 

dessa förklaringsvariabler ligger på 6,62 respektive 6,45 enheter.  

5.2.5 Frontpersonalens engagemang 
Den sociala dimensionen i servicescapemodellen anger att interaktionen mellan 

frontpersonalen och gästerna är viktig för den totala kundnöjdheten (se kapitel 2.3). 

Samtidigt kan implementering av självserviceteknologi eliminera delar av den 

traditionella service blueprinten som exempelvis i Restaurang Röds fall där teknologin 

har eliminerat traditionella delar av interaktionen mellan frontpersonalen och gästerna. 

Både Restaurang Röd och Blå har frontpersonal som en del av deras serviceprocess 

idag, men eftersom Restaurang Röd har substituerat delar av sin serviceprocess med 

självservice har vi valt att analysera om detta substitut förändrar gästernas uppfattning 

om frontpersonalens engagemang. 
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Figur 18: “Servitörerna var engagerade” 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att frontpersonalen var engagerade på båda 

restaurangerna, men att gästerna uppfattade frontpersonalen som att de var lite mer 

engagerade på Restaurang Röd, trots att denna restaurang har substituerat en del av den 

traditionella interaktionen med självserviceteknologi. Detta kan relatera till de positiva 

effekter som utvinns ur självserviceteknologi, där tidigare forskning belyst att denna typ 

av teknologi ger frontpersonalen mer tid och utrymme till att ta hand om ett större antal 

gäster. 

5.2.6 Förväntningar av besöket 
I samband med implementering av självserviceteknologi uppkommer en del för-

väntningar i teknologins prestation. I restaurangbranschen krävs det att gästen ser en 

användbarhet och en användarvänlighet i självserviceteknologin (se kapitel 2.7). 

Eftersom gästerna lättare kan uppfylla sina förväntningar genom att vara delaktiga i 

serviceprocessen kan det vara till fördel för restaurangerna att implementera sådan 

teknologi (se kapitel 2.1). Däremot präglas den traditionella servicemodellen i 

restaurangbranschen av personlig service från frontpersonalen (se kapitel 2.5) och 

därför kan gästerna komma till restaurangerna med olika förväntningar. Av den 

anledningen har vi valt att analysera närmare om gästernas förväntningar uppfylldes.  
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Figur 19: “Mitt besök uppnådde mina förväntningar” 

 

Utifrån enkäterna kan vi se att det inte skiljer sig mycket mellan restaurangerna gällande 

besökets uppnådda förväntningar. Medelvärdet skiljer endast med 0,03 enheter mellan 

Restaurang Röd och Restaurang Blå, vilket innebär att bägge restaurangernas gäster i 

sin helhet upplevde att besöket uppnådde deras förväntningar. 

5.2.7 Kundnöjdhet 
I detta kapitel analyserar vi kundnöjdhet som i studien är synonymt med servicen var 

utmärkt. 

 

 
Figur 20: “Servicen var utmärkt” 
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Datan visar att vår responsvariabel är lite högre på Restaurang Röd än på Restaurang 

Blå. Detta kan bero på att frontpersonalen på Restaurang Röd kunde ägna mer tid åt fler 

gäster samt att gästerna själva bidrog i en samproduktion, vilket enligt tidigare 

forskning kan öka chanserna till en förbättrad kvalitet av helhetsupplevelsen. Totalt 

skiljer sig medelvärdet mellan de två restaurangerna med 0,25 enheter. 

5.3 Mann Whitney U-test 
Med detta test studerar vi om det finns en signifikant skillnad i responsvariabeln mellan 

Restaurang Röd och Restaurang Blå. Det asymptotiska signifikansvärdet presenteras i 

nedanstående tabell där även medelrangen för respektive undersökningsobjekt 

presenteras med syfte att jämföra dem mellan varandra. 

 

Tabell 6: Mann Whitney U-test 

 
 

Restaurang Röds service var signifikant mer utmärkt än Restaurang Blås service (p = 

0,043). Eftersom Restaurang Röd har högre medelrang jämfört med Restaurang Blå kan 

vi med 95 procents säkerhet se att kundnöjdheten är högre på Restaurang Röd. 

5.4 Bivariat- och multivariat analys 
I denna analys studerar vi korrelationen mellan förklaringsvariablerna och respons-

variabeln kundnöjdhet. Datan är presenterad i en korrelationsmatris där förklarings-

variablerna är uppradade utefter enkätens utformning. 
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5.4.1 Juridiskt kön och ålder 
Variabeln kön har ingen eller en mycket svag positiv korrelation med samtliga variabler, 

vilket innebär att könet inte spelar någon roll för hur servicen och teknologin uppfattas 

av gästerna. Detta stämmer överens med en del tidigare studier (se kapitel 2.7) som visat 

att det inte finns någon signifikant skillnad mellan hur män och kvinnor uppfattar 

service och teknologi i en restaurangkontext. I korrelationsmatriserna ser vi att ålder 

inte heller visar någon stark korrelation med övriga variabler, men att det föreligger 

några svagt negativa korrelationer på Restaurang Röd, exempelvis enkelhet i 

beställning. Detta innebär att ju äldre gästen är desto mindre enkelt upplever den att det 

är att beställa. 

5.4.2 Sambandet mellan ålder och tydlighet i instruktioner 
För Restaurang Blå kan vi dock se en svag positiv korrelation mellan ålder och tydlighet 

i instruktioner, medan Restaurang Röd visar att det inte finns någon korrelation alls. 

Detta kan exempelvis bero på att vi i observationen på Restaurang Röd fann att deras 

service script var väldigt transparent samt anpassat för våra tidigare erfarenheter av 

restaurangen och självserviceteknologin. Eftersom frontpersonalen anpassar tydligheten 

av instruktionerna till gästernas behov och bakgrund, där ålder kan tänkas ingå, kan 

detta därför ge utslag i att gäster i olika åldrar uppfattar instruktionerna som ungefär lika 

tydliga. Då vi i observationen av Restaurang Blå fann att deras service script inte var 

anpassat för gästernas behov eller bakgrund, kan det tänkas att tydligheten i 

instruktionerna varierar för olika typer av gäster. Eftersom det finns en svag korrelation 

mellan ålder och tydlighet i instruktioner på Restaurang Blå är det viktigt att 

restaurangens frontpersonal har ett tydligt service script som är anpassat efter gästens 

ålder. 

5.4.3 Sambandet mellan tydlighet i instruktioner, enkelhet och 
snabbhet i beställning 

Tydligheten i instruktionerna visade sig ha en hög positiv korrelation med enkelheten i 

beställningen på bägge restauranger. En naturlig förklaring till detta kan vara att ju 

tydligare instruktioner en gäst får om beställningsprocessen, desto enklare tycker gästen 

det är att beställa. Med andra ord ser vi, med tanke på den höga korrelationen på bägge 

restaurangerna, att tydligheten i instruktionerna är viktig för att restaurangernas gäster 

ska uppleva beställningen som enkel. Trots att Restaurang Blå visade en marginellt 
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starkare korrelation mellan tydlighet i instruktioner och enkelhet i beställning, är den 

relativt stark på bägge restauranger. Det är således av större vikt för Restaurang Blå att 

förmedla tydliga instruktioner till sina gäster. Eftersom medelvärdet är lägre på 

Restaurang Blå både för tydlighet i instruktioner och enkelhet i beställning, samtidigt 

som korrelationen visar att dessa förklaringsvariabler är viktigare för Restaurang Blå, 

kan detta vara en förklaring till varför den visar en lägre kundnöjdhet jämfört med 

Restaurang Röd. 

 

Om vi däremot analyserar närmare hur tydligheten i instruktionerna är korrelerad med 

snabbheten i beställningen hittar vi en starkare positiv korrelation på Restaurang Röd än 

Restaurang Blå. Detta innebär att ju tydligare instruktionerna är desto snabbare går det 

för gästen att beställa. Vi kan även utifrån datan se att gästerna uppfattar att 

instruktionerna är tydligare och att det går snabbare att beställa på Restaurang Röd, 

vilket kan förklaras genom att gästen utöver information från frontpersonalen även får 

information via mobilapplikationen. Detta kan påskynda beställningsprocessen. I stället 

för att beställa via papper och penna, som på Restaurang Blå, kan gästen via 

mobilapplikationens instruktioner enkelt lägga till vad den vill äta och omedelbart 

skicka iväg beställningen till köket. 

 

Vi hittade en stark positiv korrelation mellan enkelhet och snabbhet i beställning på 

bägge restaurangerna. Detta kan förklaras genom att en upplevd enkelhet i beställningen 

bidrar till en ökad användarvänlighet och förståelse för beställningsprocessen (se kapitel 

2.7), vilket gör att gästen kan fatta snabbare beslut. 

5.4.4 Sambandet mellan tydligheten i instruktionerna och 
kundnöjdhet  
Tydligheten i instruktionerna visade sig även vara olika starkt korrelerad med kund-

nöjdheten i de bägge restaurangerna. På Restaurang Röd fann vi en starkare positiv 

korrelation mellan variablerna än på Restaurang Blå, där vi även fann ett högre 

medelvärde. En naturlig förklaring till detta är att Restaurang Röd har större fokus på 

dessa variabler då tydligheten i instruktionerna är av större vikt för gästens kundnöjdhet. 

Detta är koherent med tidigare studier om samproduktion av tjänsten (se kapitel 2.6) då 

gästen nu är en del av serviceprocessen där mobilapplikationen blir deras verktyg. 
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5.4.5 Sambandet mellan frontpersonalens engagemang och 
enkelhet i beställning 
Vid närmare titt på servicen kan vi se att frontpersonalens engagemang visar sig vara 

starkare positivt korrelerad med enkelheten i beställningen på Restaurang Blå jämfört 

med Restaurang Röd. Eftersom Restaurang Röd använder en mobilapplikation som 

vägleder gästen genom beställningen, blir frontpersonalens engagemang inte lika viktig 

för enkelheten i beställningen. Däremot finns det ingen mobilapplikation som vägleder 

gästen på Restaurang Blå, utan där blir frontpersonalen allt viktigare för att göra 

beställningen så enkel som möjligt. På grund av avsaknad av en vägledande mobil-

applikation är frontpersonalens engagemang av större vikt för enkelheten i beställningen 

på Restaurang Blå jämfört med Restaurang Röd. Därför är det naturligt att vi hittar en 

starkare korrelation mellan dessa variabler på Restaurang Blå.  

5.4.6 Sambandet mellan frontpersonalens engagemang, tydlighet i 
instruktioner och kundnöjdhet 
Frontpersonalens engagemang och dess korrelation med kundnöjdhet visar en starkare 

positiv korrelation på Restaurang Blå än på Restaurang Röd, vilket innebär att ju mer 

engagerad frontpersonalen är desto nöjdare blir gästerna. Detta kan bero på att 

mobilapplikationens närvaro på Restaurang Röd gör frontpersonalens engagemang 

mindre viktig för servicen. En annan anledning till att frontpersonalens engagemang 

visar en starkare korrelation med kundnöjdheten på Restaurang Blå än på Restaurang 

Röd kan vara att gästen på Restaurang Röd inkluderas i en samproduktion där 

frontpersonalen inte är lika närvarande i hela serviceprocessen (se kapitel 4.1 och figur 

9). Utöver att mobilapplikationen tillför gästen vägledning, tillför den också frihet för 

gästerna att själva ansvara för servicen. Dock hittar vi med hjälp av medelvärdet att 

gästerna uppfattar frontpersonalens engagemang som lägre på Restaurang Blå, vilket 

indikerar på en brist i mottaglighet av frontpersonalen på denna restaurang, vilket kan 

leda till en lägre kundnöjdhet.  

 

Sammanfattningsvis ser vi att frontpersonalens engagemang är viktigare på Restaurang 

Blå, men att den upplevs som högre på Restaurang Röd. Detta betyder att Restaurang 

Blå borde satsa mer på att frontpersonalen är engagerad och förmedlar tydligare 

instruktioner, eftersom frontpersonalen utgör restaurangens primära informationskälla 
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jämfört med Restaurang Röd som har mobilapplikationen som ytterligare en 

informationskälla. 

5.4.7 Sambandet mellan kundnöjdheten och uppnådda 
förväntningar av besöket 
På bägge restaurangerna fann vi en stark positiv korrelation mellan kundnöjdheten och 

gästernas uppnådda förväntningar av besöket. Detta innebär att kundnöjdheten är 

väldigt beroende av att gästens förväntningar av besöket uppfylls. Gästerna på 

Restaurang Röd upplevde att deras förväntningar av besöket uppfylldes i högre grad 

jämfört med gästerna på Restaurang Blå. Detta kan bero på att Restaurang Röd 

inkluderar en samproduktion där gästen själv ansvarar för delar av serviceprocessen, 

vilket gör att de lättare kan uppfylla sina förväntningar och samtidigt öka chanserna till 

en förbättrad kvalitet av upplevelsen i sin helhet. 

5.5 Självserviceteknologi i serviceprocessen 
Den tekniska acceptansmodellen (TAM) grundar sig på två övertygelser: upplevd 

användbarhet och upplevd användarvänlighet (se kapitel 2.7 och figur 3). Av den 

anledningen är det av intresse att analysera dessa två faktorer där vi ämnar se om 

självserviceteknologins användarvänlighet och användbarhet har något samband med 

varandra eller andra variabler. Det förstnämnda benämns som “applikationen var enkel 

att använda” och det sistnämnda benämns som “jag är positiv till applikationens 

närvaro i servicen” i enkäten (se bilaga 2). Avslutningsvis har vi även valt att analysera 

korrelationerna med samproduktion, då gästen i detta fall tillsammans med front-

personalen är samproducenter av tjänsten (se kapitel 2.6). I enkäten benämns 

samproduktion som “jag kände ett positivt värde i att jag själv bidrog till servicen” (se 

bilaga 2). 
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Tabell 9: Korrelationsmatris Restaurang Röd – Mobilapplikationen 

 

5.5.1 Sambandet mellan juridiskt kön, ålder och TAM-modellen 
Utifrån korrelationsmatrisen kan vi även här se att respondentens kön har ingen eller en 

mycket svag korrelation med samtliga variabler inklusive de som berör självservice-

teknologin. Detta är koherent med tidigare studier där forskare anger att det inte finns en 

signifikant skillnad i hur män och kvinnor accepterar och tar emot teknologi i 

gästvänliga miljöer som restauranger (se kapitel 2.7). Däremot kan vi utläsa att det 

föreligger en negativ korrelation mellan ålder och mobilapplikationen. Detta innebär att 

ju äldre respondenten är desto mindre användarvänlig och användbar uppfattar den att 

mobilapplikationen är.  

5.5.2 Sambandet mellan tydlighet i instruktioner, enkelhet- och 
snabbhet i beställning samt TAM-modellen 
På Restaurang Röd ser vi att tydligheten i instruktioner, enkelhet och snabbhet är 

ungefär lika starkt korrelerade med självserviceteknologin. Detta innebär att dessa tre 

förklaringsvariabler har nästan samma betydelse för gästens upplevda användar-

vänlighet och upplevda användbarhet gällande mobilapplikationen. Den starkaste 

korrelationen går att finna mellan enkelheten i beställning och användarvänligheten. En 

naturlig förklaring till detta är att en enklare användning av mobilapplikationen bidrar 

till att det blir enklare för gästerna att beställa, vilket stämmer överens med tidigare teori 

om teknisk acceptans (se kapitel 2.7).  

5.5.3 Sambandet mellan samproduktion och TAM-modellen 
Variablerna samproduktion, användarvänlighet och användbarhet, är alla starkt positivt 

korrelerade med varandra. För samproduktionen kan vi dock se att användarvänligheten 
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är av större betydelse än användbarheten. Med andra ord innebär det att det finns ett 

starkare samband mellan samproduktionen och enkelheten av mobilapplikationen 

jämfört med vilket värde den bidrar med för att utföra handlingen. En förklaring till det 

starkare sambandet är att ju enklare mobilapplikationen är att använda, desto mer 

känner sig gästen som en samproducent i serviceprocessen. Däremot har inte den 

upplevda samproduktionen lika stor betydelse för hur gästen uppfattar vad värdet av 

mobilapplikationen ger för att utföra handlingen. 

 

Avslutningsvis kan vi se en stark positiv korrelation mellan TAM-modellens variabler: 

användarvänlighet och användbarhet. Ju enklare mobilapplikationens funktion är desto 

mer värde finner gästerna att den bidrar till serviceprocessen, vilket är koherent med 

tidigare studier om den tekniska acceptansen (se kapitel 2.7 och figur 3). 
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6. Resultat 
Detta kapitel redogör för vad studien har kommit fram till i relation till syftet samt 

klargör att studiens syfte har uppfyllts. Avslutningsvis presenterar kapitlet studiens 

slutsatser samt sammanfattar de angivna hypoteser med en kort förklaring. 

 
 

I studien har vi formulerat följande hypoteser: 

● H1: I restaurangbranschen medför service med integrerad självserviceteknologi 

en högre kundnöjdhet än service utan självserviceteknologi. 

● H0: I restaurangbranschen medför service med integrerad självserviceteknologi 

inte en högre kundnöjdhet än service utan självserviceteknologi. 

 

Vi har därefter med hjälp av vår analys kommit fram till ett resultat som visar att service 

med integrerad självservice medför en högre kundnöjdhet än service utan självservice-

teknologi. Av den anledningen kan vi med 95 procents säkerhet bekräfta mothypotesen 

och förkasta nollhypotesen.  

 

Förklaringar till varför service med integrerad självserviceteknologi medför en högre 

kundnöjdhet än service utan självserviceteknologi kan återses i matrisen för Spearmans 

rangkorrelation (se tabell 7-8). En av de starkaste korrelationerna som vi urskilde var 

den mellan kundnöjdhet och uppnådda förväntningar av besöket, där Restaurang Röd 

visade en något starkare positiv korrelation. Detta innebär att det är av stor betydelse för 

gästernas kundnöjdhet att deras förväntningar uppfylls. Genom att gästerna ingår i en 

samproduktion av serviceprocessen är det därför enklare för dem att själva kunna 

påverka utfallet av servicen. Vi kan även se att medelvärdet är högre på Restaurang Röd 

jämfört med Restaurang Blå gällande uppnådda förväntningar vilket ger belägg för att 

kundnöjdheten är högre på Restaurang Röd. 

 

Ytterligare en förklaring till varför kundnöjdheten är högre på Restaurang Röd kan 

hittas i att snabbheten av beställningen upplevs som högre på denna restaurang jämfört 

med Restaurang Blå. Bägge restauranger tillför sina gäster information genom en 

anpassad service script, men eftersom Restaurang Röd även tillför instruktioner och 

information via en mobilapplikation som gästen själv hanterar, kan detta påskynda 
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beställningsprocessen. En ökad hastighet av beställningsprocessen bidrar till att gästen 

sparar tid jämfört med om den hade hanterats av frontpersonal, vilket i sin tur leder till 

en ökad kundnöjdhet. Av den anledningen ser vi att det finns belägg för att den högre 

snabbheten på Restaurang Röd, med hjälp av självserviceteknologin, medför en högre 

kundnöjdhet i denna restaurang. 

 

I studien har vi dessutom formulerat följande frågeställningar: 

● Hur förändras kundnöjdheten i restaurangbranschen när självserviceteknologi 

integreras i serviceprocessen? 

● Vilka för- och nackdelar kan uppstå för en restaurang vid en integration av 

självserviceteknologi i serviceprocessen? 

 

Som svar på första frågeställningen visar studiens resultat att integrationen av 

självserviceteknologi i serviceprocessen har en positiv influens på kundnöjdhet, vilket 

kan samspela med den digitaliserade samhällsutvecklingen och förändringen i 

människors livsstil där teknologi blir allt viktigare. Eftersom människors livsstil har 

förändrats i en riktning som involverar teknologi i allt större utsträckning, finns det en 

möjlighet att denna trend kommer fortlöpa på liknande sätt. Detta gör det nödvändigt för 

företag i restaurangbranschen att anpassa sin verksamhet för att inte avvika alltför 

mycket från denna livsstil. Restaurangbranschen har länge haft ett stort fokus på 

interaktion mellan frontpersonal och gäst, men med tanke på studiens resultat om att 

service med självserviceteknologi bidrar till en ökad kundnöjdhet är det viktigt att hålla 

teknologin i åtanke. 

 

För att besvara den andra frågeställningen belyser vi de fördelar och nackdelar vi anser 

vara mest relevanta för studiens forskningsområde. Fördelar som kan uppstå vid en 

integration av självserviceteknologi i serviceprocessen är att gästen genom sin egna 

medverkan som samproducent både kan påverka hastigheten i servicen och att dennes 

förväntningar av att besöket uppnås, vilket kan ge upphov till en ökad kundnöjdhet. 

Företag kan dessutom åstadkomma potentiella kostnadsreduceringar genom att 

substituera arbetande personal. Dock är det viktigt att vara uppmärksam på att 

självserviceteknologin bör fungera felfritt. Ett misslyckande av den tekniska funktionen 
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kan leda till frustration bland dess användare, vilket kan upplevas som en nackdel med 

självserviceteknologins närvaro.  

6.1 Slutsats 
Eftersom vi har hittat en signifikant skillnad mellan kundnöjdheten i undersöknings-

objekten, där kundnöjdheten visade sig vara högre på Restaurang Röd, kan vi med 95 

procents säkerhet bekräfta mothypotesen och förkasta nollhypotesen. Detta innebär att 

service med integrerad självserviceteknologi medför högre kundnöjdhet än service utan 

integrerad självserviceteknologi. Genom att närmare studera sambandet mellan olika 

variabler samt vilken restaurang som besitter en högre rankning av vardera variabel, kan 

vi även ge en bakomliggande förklaring till varför service med integrerad självservice-

teknologi medför en högre kundnöjdhet än alternativet. I studien visade det sig att den 

högre graden av uppnådda förväntningar och snabbhet i beställningen på Restaurang 

Röd var viktiga variabler som bidrog till att kundnöjdheten var högre på denna 

restaurang. Med andra ord förändras kundnöjdheten positivt, i form av en ökning, när 

självserviceteknologi integreras i serviceprocessen. 

 

En implementering av självserviceteknologi kan innebära att ett företag tar risken att 

göra kunder missnöjda ifall den tekniska funktionen inte fungerar som den ska. Studiens 

resultat har dock visat att det finns många fördelar med att integrera själv-

serviceteknologi i serviceprocessen, bland annat att kundnöjdheten förändras positivt 

och ökar. Genom att säkerställa att den tekniska funktionen fungerar som den ska kan 

företag i restaurangbranschen vinna mycket på att anpassa sin verksamhet till 

människans nya livsstil som tenderar att involvera teknologi i allt större utsträckning. 

Således blir denna integration av vikt för en restaurangs fortsatta verkan i den 

digitaliserade världen. En värld som gått från att ha servitören vid bordet till att nu ha 

servitören i handen. 
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7. Diskussion 
I detta kapitel kommer en redogörelse av relationen mellan studiens resultat och teori 

att diskuteras och problematiseras. Vidare presenteras vilket kunskapsbidrag studien 

har bidragit med samt förslag för framtida forskning. 

 
 

Denna studie testar om kundnöjdheten är lägre eller högre i restaurangbranschen när 

serviceprocessen integrerar självserviceteknologi jämfört med en traditionell service 

som inte integrerar den. Vi har därför använt oss av en kundnöjdhetsmodell som har sitt 

ursprung i restaurangbranschen. Detta val kan dock ifrågasättas eftersom det finns 

många olika mått för kundnöjdhet. Om vi hade valt en annan modell kunde resultatet ha 

sett annorlunda ut. Däremot anser vi att Andaleeb och Conways (2006) kundnöjd-

hetsmodell innefattar faktorer som är passande i en restaurangkontext då även andra 

forskare har använt denna modell vid beskrivande av hur kundnöjdhet kännetecknas 

inom restaurangbranschen. 

 

Även om modellen innefattar passande faktorer anser vi att en viktig faktor saknas. 

Detta är servicescapemodellens fysiska del i miljödimensionen. Dock finns det tidigare 

studier som belyser att restauranger med utomordentligt god mat och service, men med 

bristfällig omgivning, kan vara framgångsrika. Av den anledningen och med genom-

förbarhet i åtanke har vi valt att bortse från miljödimensionens fysiska del i service-

scape. 

 

Studiens resultat visar att kundnöjdheten är högre när serviceprocessen innefattar 

självserviceteknologi. Den trade-off Restaurang Röd har fått genomgå vid 

implementeringen av mobilapplikationen är koherent med tidigare forskning inom 

självserviceteknologi. De mest distinkta skillnaderna mellan undersökningsobjekten är 

att gästerna upplever att det går snabbare att beställa även om frontpersonalen inte är 

lika engagerad på Restaurang Röd som på Restaurang Blå. I stället för frontpersonalens 

engagemang blir andra egenskaper viktigare för hur snabbhet i beställningen mynnar ut 

i kundnöjdhet, exempelvis användarvänligheten av mobilapplikationen. Detta resultat är 

sammanhängande med tidigare forskning inom självserviceteknologi och den 

teknologiska acceptansen.  
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I analysen fann vi en negativ korrelation mellan gästernas ålder och mobil-

applikationens användbarhet. Om vi kopplar utfallet till tidigare teori är äldre 

människor, det vill säga 43 år och äldre, mindre benägna att acceptera ny teknologi om 

det inte finns en personlig informatör, manual eller ett hjälpsystem. Däremot finns det 

personliga informatörer i form av frontpersonal på Restaurang Röd, men att det inte 

räcker för att äldre gäster ska se värdet i mobilapplikationen. De är mer resistenta mot 

förändring och visar mer negativa attityder gentemot självserviceteknologi än yngre 

människor. Detta är koherent med tidigare studier om att äldre människor är väldigt 

kritiska till teknologins användbarhet (se kapitel 2.7). 

 

Något som inte har fastställts i tidigare forskning är om det finns skillnader i hur kön 

accepterar och tar emot ny teknologi. Resultatet visar i vår studie att kön inte spelar 

någon roll för acceptansen i vår kontext och därför stämmer det överens med Kim, 

Christodoulidou och Brewers studie (2011) att det inte finns någon skillnad mellan hur 

män och kvinnor tar emot självserviceteknologi i gästvänliga miljöer som exempelvis 

restauranger.  

 

Studiens syfte är att skapa underlag för ledningarna i restaurangbranschen om huruvida 

de borde ta hänsyn till digitaliseringen eller inte samt om de borde förändra sin strategi 

gällande serviceprocessen. Vi har i studien konstaterat att det finns en signifikant 

skillnad mellan de två restaurangerna gällande om serviceprocessen integrerar själv-

serviceteknologi eller inte. Genom att service med självserviceteknologi medför en 

högre kundnöjdhet visar vår studie att inte heller restaurangbranschen undgår 

digitaliseringen. Det vi vill med studien är att väcka ledningarna i restaurangbranschen 

från dess traditionella tankesätt om serviceprocessen samt uppmana dagens och framtida 

forskare att närmare studera digitaliseringen inom restaurangbranschen. 

7.1 Förslag till vidare forskning 
I vår studie har vi valt att fokusera på hur kundnöjdheten förändras när serviceprocessen 

integrerar självserviceteknologi i form av en mobilapplikation. Däremot finns det flera 

andra självserviceteknologier, exempelvis telefonbaserade teknologier, internetbaserade 

gränssnitt och interaktiva kiosker. Som förslag på vidare forskning och utveckling inom 

detta ämne kan det därför vara av intresse att studera hur andra självserviceteknologier 
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förändrar kundnöjdheten i restaurangbranschen. Vidare kan det även vara intressant att 

undersöka och analysera på företagsnivå och från ett kostnadsperspektiv. Därför föreslår 

vi även för framtida forskning att studera närmare på om det är ekonomisk lönsamt att 

implementera och underhålla självserviceteknologi samt hur mycket det kostar att 

utbilda frontpersonalen och förändra restaurangens serviceprocess. 

 

Med den nuvarande digitaliseringstrenden där implementering av självserviceteknologi i 

serviceprocessen allt oftare sker i företag med kundinteraktion ser vi ett nytt hot mot 

dagens servitörer i restaurangbranschen. Formalistiskt och rutinerat arbete blir allt mer 

automatiserat, vilket kan resultera i att många arbetare ersätts av teknologin och blir 

därmed arbetslösa (Otekhile & Zeleny, 2016). Det finns en så kallad ökad teknisk 

arbetslöshet i dagens samhälle där den nya teknologin reducerar kostnader samtidigt 

som den bidrar till ökat antal arbetslösa (ibid). Avslutningsvis föreslår vi att framtida 

studier analyserar på samhällsnivå och ser huruvida arbetslösheten förändras på grund 

av implementering av självserviceteknologier. 
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Bilaga 1 
Fråga: Vilken restaurang anser du är jämförbar med Restaurang Röd? 

 

Resultat 

n = 100 

 

  

Figur 21: Resultat från strukturerad intervju 

 

Tabell 10: Antal restauranger 

 
  



 

Bilaga 2 
Enkätfrågor 

 

Hej, kära gäst! 

Vi är två studenter som studerar på Linköpings universitet och skriver en examens-

uppsats inom marknadsföring. Enkätundersökningens syfte är att mäta kundnöjdheten 

hos servicen på Restaurang Röd/Restaurang Blå. Det är frivilligt att delta i studien och 

dina svar kommer att vara anonyma. 

 

Tack för din medverkan och ha en trevlig kväll! 

 

Varma hälsningar, 

Julia Fuentes och Stina Tran 

 

1. Juridiskt kön 

❏ Man 

❏ Kvinna 

 

2. Ålder ________________ 

 

3. Antal tidigare besök på Restaurang Röd/Restaurang Blå ________________ 

 

4. Huvudsakliga sysselsättning 

❏ Deltid 

❏ Heltid 

❏ Egenföretagare 

❏ Arbetssökande 

❏ Student 

❏ Övrigt ________________ 

 

Beställning av mat och dryck 

5. Jag blev instruerad i hur jag ska beställa 

❏ Ja 

❏ Nej 



 

Instämmer Instämmer 

inte alls helt 

6. Instruktionerna var tydliga  1 2 3 4 5 6 7 Ingen åsikt 

7. Det var enkelt att beställa 1 2 3 4 5 6 7 Ingen åsikt 

8. Det gick snabbt att beställa 1 2 3 4 5 6 7 Ingen åsikt 

9. Det gick snabbt att få maten 1 2 3 4 5 6 7 Ingen åsikt 

10. Det gick snabbt att få drycken 1 2 3 4 5 6 7 Ingen åsikt 

 

Service 

11. Servitörerna var uppmärksamma 1 2 3 4 5 6 7 Ingen åsikt 

12. Servitörerna var hjälpsamma 1 2 3 4 5 6 7 Ingen åsikt 

13. Servitörerna var engagerade 1 2 3 4 5 6 7 Ingen åsikt 

14. Servitörerna förstod mina behov 1 2 3 4 5 6 7 Ingen åsikt 

15. Servitörerna var artiga 1 2 3 4 5 6 7 Ingen åsikt 

16. Servitörerna var kunniga 1 2 3 4 5 6 7 Ingen åsikt 

17. Servitörerna såg propra ut 1 2 3 4 5 6 7 Ingen åsikt 

18. Servicen var utmärkt 1 2 3 4 5 6 7 Ingen åsikt  

 

Applikationen (Detta avsnitt återfinns endast i enkäten för Restaurang Röd) 

19. Applikationen var enkel att 

använda  1 2 3 4 5 6 7 Ingen åsikt 

20. Jag är en van användare av 

applikationer 1 2 3 4 5 6 7 Ingen åsikt 

21. Jag är positiv till applikationens 

närvaro i servicen 1 2 3 4 5 6 7 Ingen åsikt 

22. Jag kände ett positivt värde i att 

jag själv bidrog till servicen 1 2 3 4 5 6 7 Ingen åsikt 

23. Det var enkelt att betala 1 2 3 4 5 6 7 Ingen åsikt 

24. Det kändes säkert att betala 1 2 3 4 5 6 7 Ingen åsikt 

 

Mitt besök 

25. Jag är nöjd med mitt restaurang- 

besök 1 2 3 4 5 6 7 Ingen åsikt 

26. Mitt besök uppnådde mina 

förväntningar 1 2 3 4 5 6 7 Ingen åsikt 

 



 

27. Jag kände mig bekväm i 

restaurangmiljön 1 2 3 4 5 6 7 Ingen åsikt 

28. Det är sannolikt att jag kommer 

rekommendera Restaurang Röd/Blå 1 2 3 4 5 6 7 Ingen åsikt 

29. Det är sannolikt att jag kommer 

göra ett återbesök 1 2 3 4 5 6 7 Ingen åsikt 

 

Tack för din medverkan! 

 


