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Sammanfattning 

 

Bakgrund: För att förbättra företagets produktivitet är det lätt hänt att inom tjänstesektorn kopiera 

det traditionella tillverkningsperspektivet rakt av utan att fundera på vilka konsekvenser det kan leda 

till på längre sikt. En lösning kan vara att företag lär sig styra ny teknologi med 

självbetjäningsmoment för att förbättra produktivitet och tjänstekvalitet.  

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur implementering av Self-service teknologi påverkar 

produktivitet och tjänstekvalitet utifrån två olika perspektiv.  

Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod, där intervjuer med respondenter från tolv olika 

McDonalds-restauranger har genomförts samt enkäter där kundernas synpunkter beaktats. Hälften av 

urvalet har implementerat Self-service teknologi och resterande är Grill Direkt-restauranger. 

Teori: Det teoretiska ramverket tar utgångspunkt från tre olika modeller för produktivitet och dess 

konsekvenser. 

Empiri: Empiriska data har insamlats och sammanställts från både nyckelpersoner i ledande 

befattning och kunder från både Self-service-restauranger och Grill Direkt-restauranger.  

Analys: Genom att jämföra Grönroos och Ojasalo (2004) och Schmenners (2015;2004) olika 

perspektiv visar studien kopplingar och skillnader mellan produktivitet och tjänstekvalitet på PI och 

Grill Direkt-restauranger. 

Slutsats: Studien visar att Self-service teknologin förbättrar slutproduktens kvalitet men samtidigt 

efterfrågar kunden det personliga mötet på dessa restauranger. Med traditionell Grill Direkt upplever 

kunden oftare väntetid och sämre kvalitet på slutprodukt jämfört med Self-service-restaurangerna 

men uppskattar samtidigt det personliga mötet. 

.  

  



 

 

Abstract 

The purpose of the study is Self-service and the danger of a manufacturing perspective in service 

firms. The importance of the subject is relevant because service firm’s profitability sustains their 

competitive positions. It is also relevant for service firms to understand how to manage Self-service 

technology to be able to increase productivity and service quality during the service processes. This 

study approaches two different perspectives in service productivity: Prof. Grönroos and Dr. Ojasalo 

point of view; service productivity and Prof. Schmenner point of view; ‘Swift even flow’. The results 

of this study present the new production system at McDonalds and will help their restaurants to 

improve productivity and service quality with the help of good education to the employees, where 

interactions between serviceemployees and their customers. Including managers highlighting the 

importance of managing both internal and external effectivity at the same time. 
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Ordlista 

 

Franchisetagare: Person som äger och driver restaurang(er) och får tillgång till moderbolagets 

produkter, varumärke och marknadsföring (McDonalds.se, 2017). 

Supervisor: Person med befattning direkt underställd franchisetagare, oftast driftansvar för flera 

restauranger (McDonalds drift- och utbildningsmanual, 2014. Rev). 

Restaurangchef: Person med högsta ansvar för verksamheten i restaurangen. Ansvarig för 

försäljning, lönsamhet och personal (McDonalds.se, 2017) 

Kiosk: Pekskärm där beställning och betalning sker av kund (McDonalds.se, 2017). 

SST: Self-service teknologi, teknologi som medför att kunden får genomföra själv-bestjänings-

moment. (Curran & Meuter, 2005, sid 103). 

PI: Platform Intergration, system som kan hantera komplexa produktvariationer & samtliga 

produkter tillreds direkt efter beställning. (McDonalds.se, 2017) 

Grill Direkt: Kännetecknas av traditionell kassalinje samtidigt som slutprodukter tillreds innan 

kunden genomfört sin order. (McDonalds drift- och utbildningsmanual, 2014. Rev) 

Kassation: Produkter som slängs på grund av utgången hållbarhetstid eller annan dålig kvalitet som 

inte möter standard (McDonalds drift- och utbildningsmanual, 2014. Rev) 

Extern effektivitet: Hur effektivt den upplevda upplevd tjänstekvaliteten kan produceras med en 

given mängd produktionsresurser enligt Grönroos, sid 225). 

Intern effektivitet: Hur effektivt outputen i en process kan produceras med en given mängd 

produktionsresurser (Grönroos, 2009, sid. 225). 

Kapacitetseffektivitet: Hur effektivt produktionskapaciteten används för att betjäna kunder. 

överskott i kapacitet sänker kapacitetseffektiviteten, överskott i efterfrågan kan påverka upplevd 

tjänstekvalitet negativt (Grönroos, 2009, sid 225). 

Produktivitet: Effektiviteten i tjänst eller tillverkningsprocessen omvandling av resursinput till 

kundvärde och därmed också lönsam verksamhet (Grönroos, 2009, sid 225). 

Tjänst: Processer som består av en serie aktiviteter vilka produceras och konsumeras samtidigt 

(Grönroos, 2009, sid 22). 

Traditionellt produktivitetsbegrepp: Omvandling av produktionsresurser till output vid en 

konstant kvalitetsnivå (Grönroos, 2009, sid 225). 

Upplevd tjänstekvalitet: Kan anses vara den kvalitet på den tjänst som kunden upplever i 

tjänsteprocessen (Grönroos, 2009, sid 81). 
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1.Inledning 
Snabb utveckling inom IT och automatisering ger möjligheter för företag att bredda och effektivisera 

utbudet av tjänster samtidigt som effektivisering av företagets resursanvändning möjliggörs (Rust & 

Huang, 2012; Gelderman, Ghijsen & Diemen, 2011). För företag kan detta innebära möjligheter att 

påverka produktivitet och kvalitet. Self-service-teknologin som undersökts innebär stora pekskärmar 

där kunden själv genomför beställning och betalning och benämns kiosk. Studien har undersökt hur 

Self-service som internt benämns PI (Platform Integration) påverkar produktivitet och tjänstekvalitet 

på McDonalds snabbmatsrestauranger där två av uppsatsskrivarna är anställda. 

1.1 Problembakgrund  

Sedan 1950-talet har tjänstebranschen haft stadig tillväxt tack vare snabb utveckling av 

automatisering av tjänsteprocesser för att minska personalbehovet (Rust & Huang, 2012). Hårdare 

konkurrens tvingar företag att effektivisera utnyttjandet av produktionsresurser för att förbättra 

produktivitet och företagets lönsamhet (Parasuraman, 2010; Johnston & Jones, 2004). Förbättring av 

produktivitet kan medföra försämring av kundupplevelse vilket medför att tjänsteföretag ställs inför 

utmaningar som leder till avvägningar mellan upplevd tjänstekvalitet och produktivitet (Grönroos & 

Ojasalo, 2015; Calabrese & Spadoni, 2013). 

Att mäta produktivitet i tjänsteföretag är mer komplext än inom tillverkningsindustrin då tjänster och 

produkter skiljer sig åt i sina egenskaper (Grönroos & Ojasalo, 2015; Calabrese, 2011). Grönroos 

och Ojasalo (2015) pekar på att det är tjänsternas unika särdrag som är avgörande, exempelvis 

produceras och konsumeras tjänster samtidigt som kunden är delaktig vilket inte är fallet inom 

tillverkningsindustrin. Inte heller gäller antagandet om konstant kvalitet för tjänster på samma sätt 

som för tillverkningsindustrin menar forskarna. Konsekvensen av skillnaderna kan bli att 

kundupplevelsen påverkas negativt i form av väntetider (kö) och försämrad kvalitet på upplevelsen 

av tjänsten förbättrad produktivitet inom tjänsteföretag (Grönroos & Ojasalo, 2015; Anderson, 

Fornell & Rust, 1997). 

Namin (2017) betonar vikten av hög upplevd tjänstekvalitet eftersom företag sällan överlever på 

marknaden utan att tillgodose kundens behov. Ett sätt för tjänsteföretag att förbättra både 

produktivitet och upplevd tjänstekvalitet samtidigt är att få kunden delaktig i tjänsteprocessen 

(Grönroos & Ojasalo, 2015). För företag finns fördelar med att skapa större delaktighet eftersom 

kunden då tenderar till att bli mer lojal vilket påverkar företagets lönsamhet positivt (Wei-Ming, 

Chia-Mei, Chin-Yuan & Kuo-Chang, 2011).  

Med ny teknik är det möjligt att göra kunden delaktig i tjänsteprocessen och företag kan ersätta 

personal med ny teknik som ger lägre kostnader och samtidigt förbättrad produktivitet utan att 

försämra upplevd tjänstekvalitet (Rust & Huang, 2012; Curran & Meuter, 2005). Tjänstesektorn har 

skapat en revolution av interagerande mellan tjänsteföretag och kund (Gelderman et al., 2011). Med 

Self-service teknologin (SST) kan företag fördjupa relationen med kunden i tjänsteprocessen genom 

att erbjuda valmöjligheter utan närvaro av personal (Kim et al., 2014). SST kan sägas förändra 

tjänstelandskapet då tjänsteföretag får fler möjligheter än tidigare att fördjupa relationen med kunden 

genom att anpassa tjänsten och kundens delaktighet i tjänsteprocessen (Yi & Kim, 2016; Nijssen & 

Schepers, 2016).  
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1.2 Problemdiskussion 

Det traditionella produktivitetsbegreppet används ofta inom tillverkning och visar förhållandet 

mellan produkter som producerats och produktionsresurser som använts för att kunna producera 

dessa produkter med konstant kvalitet (Calabrese & Sadoni, 2013; Parasuraman, 2010; Janeschek, 

Hottum, Kicherer & Bienzeisler, 2013). Samtidigt visar Grönroos och Ojasalo (2015) och Yalley och 

Sekhon, (2014) att inom tjänsteföretag behöver produktivitsbegreppet även inkludera kunden. 

Anledningen till detta är företag behöver kunna utvärdera kundens upplevelse av tjänsten eftersom 

antagandet om konstant kvalitet inte gäller inom tjänsteverksamhet menar Grönroos och Ojasalo, 

(2015). 

Grönroos och Ojasalo, (2004) pekar på utmaningen som tjänsteföretag ställs inför är att kunna 

förbättra produktivitet utan att försämra upplevd tjänstekvalitet. Både Grönroos och Ojasalo (2004) 

och Gummesson (1998) visar att det är svårt att förbättra produktivitet och upplevd tjänstekvalitet 

samtidigt utan att resurser används på ett nytt sätt eller genom ett nytt produktionssystem. Företag 

behöver istället flytta fokus till kundens medverkan och deltagande i tjänsteprocessen för att förbättra 

produktiviteten (Grönroos & Ojasalo, 2015; Yalley & Sekhon, 2014; Johnston & Jones, 2004) I 

tjänsteprocessen kan kunden delta både som konsument och medproducent tillsammans med 

företagets medarbetare och övriga produktionsresurser samtidigt som kunderna stödjer varandras 

upplevda kvalitet genom positiv kommunikation (Grönroos & Ojasalo 2015). 

Namin (2017) menar att hård konkurrens medför att tjänsteföretag behöver uppnå hög upplevd 

tjänstekvalitet för att kunna överleva på marknaden. Forskaren uttalar vikten av hög upplevd 

tjänstekvalitet som en av de stora utmaningar som företagen har och samtidigt ett av de allra 

viktigaste konkurrensverktygen. Gummesson (1998) visar att om den upplevda tjänstekvaliteten ökar 

så bidrar kvalitetsökning positivt på företagets lönsamhet. Samtidigt är upplevd tjänstekvalitet viktigt 

för att attrahera nya kunder, öka lojalitet och dessutom skapa positiv kommunikation (Grönroos & 

Ojasalo, 2015). En viktig komponent i upplevd tjänstekvalitet är pålitlighet, att misstag minimeras av 

personal där personal som får träning i kommunikation med kunder och kundbehov kan förbättra 

upplevd tjänstekvalitet (Namin, 2017). Qin, Prybutok och Zhao (2010) lyfter fram personalens 

interagerande med kunden inom snabbmatsrestauranger och speciellt viktig är personalens förståelse 

för kundens behov och förmåga att interagera med kunden för att öka upplevd tjänstekvaliteten.  

Företag kan förbättra sin produktivitet genom traditionell kostnadsreducering men det är oftast inte 

riskfritt (Grönroos, 2009). Företag behöver istället analysera vilka konsekvenser det kan få för 

kunden på lång sikt (Grönroos & Ojsalo, 2004). Andersen et al., (1997, s.130, egen översättning) 

påpekar; “Om företaget ”skär ner”, kan produktiviteten kortsiktigt öka, men framtida vinster riskeras 

utebli om kundnöjdheten är beroende kundanpassad personal. Grönroos och Ojasalo (2004) och Rust 

och Huang (2012) instämmer i Andersen et al, (1997) kritik och menar att företag som agerar 

kortsiktigt för att förbättra produktivitet genom ökad intern effektivitet behöver förstå att 

konsekvensen av att detta i sin tur kan leda till sjunkande tjänstekvalitet med missnöjda kunder och 

försämrad lönsamhet som följd.  

Schmenner (2004;2015) hävdar däremot att förbättrad produktivitet uppnås genom snabbt och jämnt 

flöde av material (eller information) vilket uppnås genom reducering av variation. Forskaren visar 

bland flera andra faktorer att styrning av efterfrågan kan medföra minskad variation och därmed 
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förbättrad produktivitet och kvalitet. Å andra sidan pekar Bask et al., (2011) på att anpassning till 

kund är nödvändigt för att företag ska överleva på marknaden. Ett viktigt bidrag i Schmenners 

resonemang, utrycker Tinnilä (2013) är Schmenners beskrivning av tjänsteföretagens väg genom 

förvandling till effektiva tjänstefabriker och nyttjandet av skalekonomi.  

Ett sätt att optimera processer i företag är att investera i ny teknik med självbetjänande utrustning 

som ersätter personal, vilket innebär en övergång till att göra kunden mer delaktig i tjänsteprocessen 

(Parasuraman, 2010). Tekniska innovationer har påverkat tjänstesektorn sedan flera årtionden och är 

inget nytt (Kim, Kim, Moon & Chang, 2014). Detta gäller för snabbmatsrestauranger som infört 

självbetjäning för att förbättra upplevd tjänstekvalitet och bättre ekonomiska resultat (Otekhile & 

Zeleny, 2016). Denna nya teknik är tänkt att förbättra både produktivitet och upplevd tjänstekvalitet 

genom att kunden kan erbjudas fördelar som tidsbesparing och erbjudanden med tjänsten samtidigt 

som personalkostnader ersätts (Nijssen, Schepers & Belanche 2016; Robertson, McDonald, Leckie & 

McQuilken, 2016). Med ny teknik behöver kunden ändra sitt beteende i tjänsteprocessen för att 

kunna använda tekniken fullt ut vilket gjort att företag på olika sätt försöker styra kunden. Såväl 

Grönroos och Ojasalo (2004) som Johnston och Jones (2004) pekar på att mer empirisk forskning 

behövs om tjänsteproduktivitet eftersom forskningen är relativt ny och inte heltäckande. 

 

1.3 Forskningsfråga 

Hur påverkar användning av Self-service teknologi produktivitet och tjänstekvalitet i tjänsteföretag? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är dels att utifrån två olika perspektiv på produktivitet undersöka hur Self-service teknologin 

påverkar produktivitet och tjänstekvalitet inom tjänsteföretag, och dels för att visa på eventuella 

styrkor och svagheter vid införandet av Self-service teknologi för att ge företag underlag till beslut. 

 

 

1.5 Avgränsning 

Avgränsning till McDonalds restauranger i Borlänge, Brändåsen, Eskilstuna, Hedemora, Kalmar, 

Karlskoga, Karlstad, Köping, Linköping, Motala, Strängnäs och Örebro. SST avgränsas till 

McDonalds interna SST-system Platform Integration (PI). Anledningen till detta är dels access som 

ger studien tillgång till nödvändig information och hälften av restaurangerna har 

produktionssystemen Grill Direkt samt att hälften av restaurangerna har produktionssystemet PI.  
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1.6 Arbetets disposition 

Figur 1 beskriver hur de olika kapitlen relaterar till varandra. I inledningskapitlet ges bakgrund, 

frågeställning, syfte och avgränsning till studien. Därefter metodkapitel, teorikapitel med relevanta 

teoretiska utgångspunkter respektive empirikapitel som beskriver verksamheten som studerats. I 

analysen kopplas fenomen som observerats i verksamheten till olika teorier och i resultatkapitlet 

redovisas resultaten av studien. 

 

 

Inledning
Bakgrund

Problemdiskussion
Frågeställning

Syfte
Avgränsning

Metod
Urval

Datainsamling
Källkritik

Teori
Produkt vs. Tjänst

Brister i 
produktivitetsbegrepp
Upplevd tjänstekvalitet

Tjänsteproduktivitet
Modeller

SST

Empiri
McDonalds

Analys
Grönroos perspektiv

Schmenners
perspektiv

Slutsats & Diskussion

Slutsatsen skall besvara 
studiens syfte och 
frågeställning

Metoden avgör typ av 
studie

Inledningen preciserar och 
avgränsar studien

Insamlad data 
analyseras mot teori

Teori analyseras mot 
empiri

Teori och empiri 
jämförs

Leder fram till 
teoretisk referensram

 

Figur 1: Schematisk bild på kopplingar mellan uppsatsens olika delar 
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2. Medtodologiska överväganden 

Detta kapitel beskriver hur studien har genomförts och hur olika ställningstagande kring metodval 

har genomfört. Först presenteras hur urvalet gått till, samt en kortare beskrivning av resterande val. 

Därefter förklaras delarna var för sig, bland annat motiveras val av intervjuer och hur intervjuer 

skett djupare.  

 

2.1 Urval 

McDonalds i Karlskoga, Hedemora och Brändåsen valdes som utgångspunkt för studien eftersom 

access tack vare anställning fanns till dessa restauranger. Två av uppsatsskrivarna är anställda på 

McDonalds vilket underlättade kontakter med nyckelpersoner från andra restauranger. Studien 

undersökte olika restauranger med olika produktionssystem vilket gav studien möjlighet att 

undersöka hur produktivitet och tjänstekvalitet påverkades samt skillnader mellan de två olika 

produktionssystemen.  

Data från tidigare insamlade och sammanställda kundenkäter fanns redan tillgängliga från dessa tre 

restauranger och har använts i uppsatsen. Därefter har intervjuer genomförts med anställda i 

McDonalds i Borlänge, Brändåsen, Eskilstuna, Hedemora, Kalmar, Karlskoga, Karlstad, Köping, 

Linköping, Motala, Strängnäs och Örebro för att få ett rikhaltigare underlag. Restaurangernas 

medarbetare tillfrågades om intresse för deltagande och därefter har intervjuer skett. Utgångspunkten 

i studien var att intervjua respondenter på restaurangchefsnivå, supervisornivå och franchisetagare på 

restaurangerna. Syftet med att välja personer i ledande befattning är att personerna har mångårig 

erfarenhet inom företaget.   

Tidigt insågs svårigheten i studien med att två av uppsatsskrivarna som är anställda på McDonalds 

att förhålla sig så neutrala och samtidigt kritiska som möjligt till McDonalds uttalade syfte med SST 

för att på så vis samla in nya data utanför den befintliga som kommunicerats internt. Av den 

anledningen har ett urval av flera restauranger med både gamla och nya produktionssystemet inom 

ett större geografiskt område valts ut för att öka trovärdigheten. Vidare förklaras hur intervjuerna 

genomförts för att försöka förhålla ett kritiskt förhållningssätt.  

Ytterligare en utmaning är tolkningen av den insamlade data, vi är medvetna om att den kan tänkas 

tolkas i en riktning som McDonalds tidigare uttalat, därför har vi försökt att genom en tredje 

uppsatsskrivare som inte har koppling till McDonalds ifrågasätta vissa data och tillsammans tolka 

den insamlade data. 

Vid insamlandet av primärdata har anonymitet varit viktigt då vi bara presenterat vilken befattning 

respondenten har, helt utan namn. Det enda som tagits upp är vilket produktionssystem som 

restaurangen använder och vilken befattning respondenten har. Detta för att få ut verklighetstrogna 

svar, då uppsatsen har flertalet respondenter och restauranger blev det svårare att veta vilka 

respondenterna är och för respondenterna skulle våga uttala sig kritiskt.  
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Val av kund har skett slumpvist oberoende av ålder, kön och tidpunkt på McDonalds i Brändåsen, 

Karlskoga och Hedemora. Kunden ombads att ställa upp och svara på frågor i form av en kort enkät 

som formats med utgångspunkt från studiens forskningsfråga. Restaurangchefen eller någon ur 

arbetsledarteamet på restaurangen går vid två tillfällen under dagen ut i restauranger och genomför 

det restaurangen kallar för gästintervjuer i form av enkäterna som beskrivs. Enkäterna är gjorda av 

restaurangerna och all data har samlats in sedan två år tillbaka. Det är arbetsledarens ansvar att 

intervjun genomförs. Intervjuerna samlas in och kundens synpunkter sammanställs veckovis, fjorton 

kunder intervjuas per vecka på varje restaurang. Sammanställningar av kundens feedback finns 

presenterat på restaurangernas interna informationskanal med eventuella åtgärder har används i 

uppsatsen. Både enkäterna och sammanställningarna av intervjuerna har använts i studien för att 

bygga en grund kring insamlade data.  

 

2.1.1 Access 

Access kan öka kvaliteten på en studie och medföra att studien blir trovärdig genom att forskaren har 

adekvat access (Gummesson, 2000). Ahrne & Svensson (2015) menar att nyckelpersoner är personer 

med inblick i verksamheten, eller har mer information än andra. Av den anledningen har det varit 

viktigt för studien att intervjua nyckelpersoner som underlättar datainsamling genom tillgång till 

data. Detta innebär tillgång till information och processer, samt att det finns möjlighet att återkomma 

till företaget och följa upp data (Gummesson, 2000 & Bell, 2006).  

Två av uppsatsskrivarna har access till företaget genom anställningar som "Supervisor", vilket är en 

högre befattning på McDonalds som ger enklare tillgång till data och nyckelpersoner. Denna 

befattning gav även möjlighet att återkomma till de nyckelpersoner som kontaktades för eventuell 

uppföljning. En svaghet med access kan vara att objektiviteten antas vara sämre om författare till 

studien har access till företaget (Ahrne & Svensson, 2015). För att i någon mån mildra risken för 

"hemmablindhet" har arbetet delats upp. Intervjuer har genomförts av en person ur uppsatsgruppen. 

Därefter sammanställdes data tillsammans med alla i gruppen för att därefter skickas tillbaka till 

respondenten för att bekräfta att sammanfattningen var genomförd korrekt. Även kundenkäterna har 

hämtats och sammanställts tillsammans i gruppen för att minska risker att styra uppsatsen i en viss 

riktning.   

 

2.2 Val av metod - fallstudie 

McDonalds blev naturligt att undersöka tack vare access till företaget. Samtidigt visade McDonalds 

Sverige intresse för studien eftersom SST-lösningar är på väg in på flera restauranger. Nästa steg var 

att undersöka verksamheten på valda restaurangerna genom intervjuer av utvalda nyckelpersoner och 

enkäter till kunder som besöker restaurangerna som undersöks. Inför intervjuerna utarbetades en 

intervjumall med frågor av öppen karaktär som i förväg skickat till respondenten, respondenten 

kunde så sätt förbereda sig inför intervjun och spara tid. Tillvägagångssättet skedde på samma sätt 

och har utfördes som en semistrukturerad intervju för att ge respondenten likvärdiga förutsättningar. 
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Bryman och Bell (2013) menar att enkäter bör ställas med öppna frågor och vara strukturerade. 

Ahrne och Svensson (2015) pekar på valet av studie inte enbart beror på om studien ska genomföras 

kring vetenskapliga artiklar och kurslitteratur utan även studera fenomenet i verkligheten. Bell 

(2006) menar att valet av öppna frågor motiveras av två kriterier; dels val av studie och dels vad 

studien avser att undersöka.   

Respondenterna som deltar i studien kan ges möjlighet att kunna berätta sina åsikter i frågorna som 

ställs i intervjun. Öppna frågor kräver utförligare svar än ja eller nej då studien avser att undersöka 

samverkan mellan produktivitet och kvalitet. Intervjuer genomförs för att undersöka hur forskningen 

är kopplad till verkligheten (Bell, 2006). Intervjuer bör ske på likartat tillvägagångsätt för alla 

respondenter. Intervjuer är bäst lämpade för att ge fördjupad syn i vad som avses att undersöka 

eftersom en studie med intervjuer med kvalitativ inriktning kan innebära att inhämtning av material 

som går att fånga upp med hjälp av intervjuer (Bell, 2006). Då kundenkäterna redan genomförts av 

restaurangerna sedan två år tillbaka fann vi det lämpligt att använda befintliga insamlade och 

sammanställda data. Samt att enkäterna passade frågeställningen och syftet i studien kring 

kundnöjdheten.  

 

2.3 Anonymitet 

Alla uppgifter som behandlas i undersökningen hanteras på ett säkert sätt så obehöriga inte kommer 

åt informationen och för att inte respondenter skall råka illa ut efter att ha medverkat i en studie 

(Bryman & Bell, 2013). Studien har anonymiserat respondenterna där namn har bytts ut mot 

Respondent 1-10 (R1-10), detta för att uppfylla anonymitetskravet som ställts av vissa respondenter. 

Restauranger som deltagit i studien har namngetts, men när sammanställningen genomförts har 

enbart befattning och vilket produktionssystem restaurangen använder presenterats. Anledningen är 

att studien kommer publiceras och för att skydda integriteten hos respondenterna samtidigt som 

anonymisering var önskemål från några respondenter. 

2.4 Litteratursökning 

Sökning av artiklar har skett med Örebro Universitets bibliotekssökmotor ”Primo”, genom att söka 

på orden:” productivity”, ”serviceproductivity”, ”service productivity”, ”servicequality”, 

”serviceprocess”, ”self -service technology”. Nyckelorden är centrala i uppsatsen samtidigt som 

orden ger tusentals träffar, således avgränsades sökningarna genom ”peer-reviewed", årtal och 

relevans till uppsatsens ämne (NE.se, 2017, Ahrne & Svensson, 2015). 
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2.5 Datainsamlingsmetoder 

Detta är en kvalitativ studie där primär- och sekundärdata har samlats in genom intervjuer av 

anställda samt enkäter från kunder som genomförts av restaurangerna. Respondenterna som 

intervjuats har ledande befattningar och kunderna som genom ett frågeformulär som restaurangerna 

genomfört på liknande sätt för att kategoriseringen av frågorna ska bli så korrekta som möjligt. Data 

som samlats in är i form av intervjuer som är primärdata och kundenkäter som restaurangerna 

genomfört som är sekundärdata. Primärdata har sammanställts för att ge en sammanfattande bild av 

vad respondenten har sagt. Sekundärdata som samlats in av restaurangerna har sammanställts för att 

sortera bort data som inte påverkar studiens syfte som exempelvis att kaffet är gott, eller att maten är 

för dyr. 

Data som samlas in är primärdata och sekundärdata som formats kring frågeformulär till 

respondenter som intervjuats och  som studien använde och används för att bryta ner långa svar och 

tolkas genom kategorisering som även kan kallas kodning (Bryman & Bell, 2013). Vi har utgått från 

de frågeformulär restaurangen använder och tagit del av sammanställningen av samtliga 

kundintervjuer som restaurangen genomfört dag för dag före och efter konverteringen av 

produktionssystem. 

2.5.1 Primärdata 

Intervjuerna har genomförts med två olika frågeformulär för respondenterna eftersom de två 

produktionssystemen skiljer sig mellan restaurangerna. Ordningsföljden är densamma men frågor 

med liknande frågor anpassade till Grill Direkt då dessa saknar PI-systemet (se bilaga 2–3). 

Genomförandet av intervju har i studien följt riktlinjer som gäller för att en intervju ska vara 

användbar eller trovärdig. Fråga 8-9 (se bilaga 2) respektive fråga 7 och 9 (se bilaga 3) är kopplat till 

produktiviteten för att undersöka om någon skillnad föreligger mellan Grill Direkt och PI som sedan 

sammanställs i empirin. Längden på intervjuerna varit cirka trettio minuter per intervju (Bryman & 

Bell, 2013). I studien har totalt tolv intervjuer genomförts där varje respondent i förväg fått färdiga 

frågeformulär skickat till sig via mail i förväg och då kunnat förbereda sig inför intervjun. 

Intervjuerna genomfördes via telefon och spelades samtidigt in för att vi skulle kunna lyssna på 

matrialet i lugn och ro för att inga missförstånd skulle kunna uppstå. Därefter transkiberades samtliga 

intervjuer, när detta gjorts sammanställdes intervjuerna utifrån transkiberingsmaterialet av samtliga 

uppsatsskrivare tillsammans för att så långt som möjligt sammanställa intervjuerna så korrekt som 

möjligt. När detta var gjort skickades sammanställningen via mail till var och en av respondenterna 

där vi frågade om vi sammaställt intervjun korrekt. Respondenterna har då fått läsa 

sammanfattningen och återkopplat via mail att sammanställningen varit godkänd och på så sätt 

minimiera feltolkningar och missförstånd (se frågeformulär bilaga 1–2). 

2.5.2 Sekundärdata 
Initialt fanns intensionen att söka gäster på fler restauranger men då begränsningar av resurser, tid 

och stressade gäster var ett hinder valdes istället enkäter på tre restauranger: Karlskoga, Brändåsen 

och Hedemora. Utformningen av frågorna ska underlätta för respondenten att förstå frågan som 

ställs, därav korta frågor. Studien har utgått från Bell (2006) som menar att frågor är öppna vid en 
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kvalitativ studie samtidigt som öppna frågor hjälper studien få bättre överblick över kundnöjdheten. 

Enkäternas omfattning sträcker två år tillbaka i tiden, där restaurangerna genomfört två 

kundintervjuer om dagen. Respondenterna valdes ut av arbetsledaren godtyckligt av kunderna som 

redan var på plats. Data som använts var sekundärdata från restaurangerna eftersom restaurangerna 

tidigare regelbundet ställt liknande frågor och genomförts under flera år ansåg vi att genom 

sekundäranalys av kvalitativa data använda den i studien för att får en uppfattning av vad kunderna 

tycker. Restaurangernas syfte att själva genomföra sina kundintervjuer är för att höja 

tjänstekvaliteten och kunmdupplevelse på sin egen verksamhet. Vi har först tittat på enkäterna var 

för sig och därefter sammanställningarna som restaurangerna själva gjort utifrån samma enkäter. Vi 

har även jämfört restaurangen i Karlskoga som har genomfört intervjuer både för och efter 

konvertering av produktionssystem. Bytet av produktionssystem genomfördes 11 November 2016 i 

Karlskoga och här har vi tittat på enkäterna både före och efter konvertering. Bryman och Bell 

(2013) menar att det inte finns uppenbara skäl till varför inte sekundärdata inte kan utnyttjas i en 

sekundäranalys. Därav den valda metoden då sekundärdatan passade in i uppsatsens syfte. Studien 

har använt frågeformulär som innehåller frågor som rör kundens uppfattning om McDonalds 

tjänstekvalitet på den specifika restaurangen. Datan är insamlad både före och efter konverteringen 

till PI på McDonlads i Karlskoga (se bilaga 1-3).  

 

2.6 Källkritik och trovärdighet 

Studier bör synliggöra källkritik i en studie som baseras på vetenskapliga artiklar då detta borgar för 

kvalitet och trovärdighet i studien (Thurén, 2013). Äldre artiklar har använts om det handlat om 

grundläggande fenomen som beskrivits. Artiklarna är författade av etablerade forskare på olika 

universitet från olika delar av världen. Att noggrant beskriva och dokumentera tillvägagångssättet 

genom studien ger bästa möjliga förutsättningar för kvalitet på datainsamling och objektivitet Bell 

(2006). Samtidigt har uppsatsskrivarna med hjälp av studiebesök och egna erfarenheter på flera av 

restaurangerna studerat hur Grill Direkt och PI fungerar, intervjuat nyckelpersoner som arbetat inom 

McDonalds allt mellan fem och trettio år vilket bidrar till studien trovärdighet. Då två av 

uppsatsskrivarna är anställda på McDonalds så finns risk att information vinklats eller på annat sätt 

inte framförts objektivt även om vi under hela tiden försökt förhålla oss objektiva så finns risk att vi 

blivit färgade av att vi har anställning på McDonalds. Studien bygger också på intervjuunderlag av 

två kunder per dag från två Grill Direkt-restauranger och en PI om hur kunden upplevde besöket, 

som personal genomfört flera år bakåt vilket också hjälper studiens trovärdighet.   
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3. Teori 
Då syftet med denna studie är att undersöka hur införandet av SST påverkar produktivitet och 

upplevd tjänstekvalitet presenteras i detta kapitel relevanta modeller som kan ses som verktyg till att 

besvara forskningsfrågan i uppsatsen. Dispositionen av kapitlet börjar med begrepp av Grönroos 

och Ojasalos perspektiv. Därefter så presenteras produktivitet kring Schmenners perspektiv och 

slutligen teorier kring SST. 

 

3.1 Upplevd tjänstekvalitet 

Grönroos (2009) definierar tjänstekvalitet på tjänst som: vad kunden upplever att det är. Om 

förväntningarna är orealistiska kan den totala upplevda kvaliteten vara dålig även när den mäts och 

på ett objektivt sätt är god (Grönroos & Ojasalo, 2004). Samtidigt har också faktorer som positiv 

kommunikation kund till kund betydelse för kundens upplevelse av tjänsten (Namin, 2017). 

Tjänstkvalitet upplevs ofta subjektivt därför finns sällan fasta gränser mellan kundvärde, kvalitet och 

kundtillfredsställelse utan begreppet kan överlappa varandra (Gummesson, 2008) 

 

3.2 Tjänsteproduktivitet 

Tjänsteproduktivitet kan sägas vara ett synsätt för tjänsteföretag som inkluderar både produktivitet 

och upplevd tjänstekvalitet som två komponenter som inte bör styras separat från varandra, där 

företagets beslutsfattande grundar sig på långsiktiga perspektiv (Grönroos & Ojsala, 2015). Synsättet 

pekar på att förbättringar i företagets interna resurshantering oftast påverkar kundupplevelsen 

negativt(Grönroos, 2009). Detta kan medföra att företaget tappar kunder och lönsamhet på sikt om 

företaget inte samtidigt utvärderar både intern effektivitet och extern effektivitet (tjänstekvalitet) 

samtidigt (Calabrese, 2011; Grönroos & Ojasalo 2004). Samtidigt bör en diskussion föras menar 

Durdyev et al., (2014) om att bredda produktivitetsbegrepp inom tjänster till att innehålla 

komponenter som innehåller mjukare värden som miljömedveten produktivitet, bättre värdekedja 

och den mänskliga faktorn som en nyckel att utvärderas i tjänsteproduktivitetsbegreppet. 

 

3.2.1 Kritik mot det traditionella produktivitetbegreppet 

Traditionellt produktivitetsbegrepp innebär att företag betraktar produktivitet som en intern fråga.  

Företag mäter produktivitetsnivån utifrån ett internt effektivitetsperspektiv och till följd av 

antagandet om konstant kvalitet påverkas inte slutproduktens kvalitet av effektivare 

resursanvändning (Grönroos & Ojasalo, 2004). Janeschek et al., (2013) samt Grönroos och Ojasalo, 

(2012) definierar traditionell produktivitet som förhållandet mellan producerad kvantitet och den 
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mängd använda resurser som använts för att producera den givna kvantiteten och är framtaget för 

tillverkande företag.  

Brister i det traditionella produktivitetsbegreppet medför att detta inte räcker till i tjänsteföretag 

eftersom begreppet utgår från antagandet om konstant kvalitet på produkter som producerats oavsett 

om det sker en effektivisering i resursanvändningen (Grönroos & Ojasalo 2004). Det traditionella 

produktivitetsbegreppet saknar externa indikatorer för att fånga upp kunden upplevelse därför att 

kunden köper produkten efter tekniska specifikationer (Grönroos, 2009). Grönroos och Ojasalo 

(2004) pekar på att antagandet om konstant kvalitet på företagets tjänster inte heller gäller för 

tjänsteföretag eftersom kvalitet är något som bedöms av kunden, men i tillverkande företag anses 

däremot att kvaliteten på produkten är konstant då kvaliteten på en produkt kan anses vara tekniska 

specifikationer och inte en känslomässig upplevelse.  

Forskarna menar dessutom att traditionellt produktivitetsbegrepp utgår ofta från antagandet att 

konsumtion och produktion är skilda processer där kunden inte är delaktig som medproducent i 

produktionsprocessen vilket inte är fallet i tjänsteprocesser (Grönroos & Ojasalo, 2015; Grönroos & 

Ojasalo, 2004). Traditionellt produktivitetsbegrepp tar heller inte hänsyn till kundens deltagande som 

medproducent av företagets tjänsteprocess därför att begreppet är anpassat till ett system där kunden 

inte deltar (Yalley & Sekhon, 2014). Eftersom externa faktorer saknas kan företagsledningen i 

tjänsteföretag effektivisera den interna resurshanteringen utan att företagsledningen blir medveten 

om att kvalitetsförsämring vilket kan leda till svåra ekonomiska situationer. 

 

3.2.2 Den strategiska fallgropen 

Att ensidigt sträva efter produktivitet kan dock leda till oönskade konsekvenser. Effektiviseringar 

(som oftast ger marginella kostnadsbesparingar) som leder till personalnedskärningar kan medföra 

att kunden upplever en försämring av tjänsten (Grönroos & Ojasalo, 2004). Med sjunkande upplevd 

tjänstekvalitet riskerar företaget missnöjda kunder vilket leder till sjunkande intäkter och försämrat 

arbetsklimat då personal allt oftare tvingas möta missnöjda kunder samt känslan av att inte hinna 

med sina arbetsuppgifter menar forskarna. 
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Figur 4. Den strategiska fallgropen 
Källa: Grönroos, C.,Service management och marknadsföring: kundorienterat ledarskap i tjänstekonkurrensen., upplaga 2:2, 2009, sid. 210. 

I figur 4 visar Grönroos och Ojasalo (2004) konsekvenser som kan drabba tjänsteföretag när det 

traditionella produktivitetsbegreppet används. Modellen visar en händelsekedja som utlöses av beslut 

om nedskärning av resurser. Effektiviseringar (som oftast ger marginella kostnadsbesparingar) som 

leder till personalnedskärningar kan medföra att kunden upplever en försämring av tjänsten. Med 

sjunkande upplevd tjänstekvalitet blir fler kunder missnöjda vilket leder till sjunkande intäkter och 

försämrat arbetsklimat då personal allt oftare tvingas möta missnöjda kunder samt lätt får känslan av 

att inte hinna med sina arbetsuppgifter. Modellen visar att upplevd tjänstekvaliteten sjunker 

ytterligare, företaget satsar då på mer marknadsföring men eftersom grundorsaken, fokus på intern 

effektivitet inte har hanterats ökar missnöjet bland kunderna. Detta i sin tur ger försämrad 

företagsimage som slutligen leder till ekonomiska problem (Grönroos & Ojasalo, 2004).  

För att företag skall komma ur denna onda cirkel behöver företaget fokusera på interaktion med 

kunderna och på kundrelationerna menar Grönroos och Ojasalo (2004). Samtidigt visar forskarna att 

företaget behöver ha intern kostnadsmedvetenhet och utvärdera externa indikatorer. 

3.5 Huvudsakliga skillnader mellan två produktivitetsperspektiv 

Schmenner (2015) menar att produktivitet kan ses som ett snabbt och jämnt flöde (Swift, even flow) 

av material (eller information) där snabbare ledtid förbättrar produktiviteten. Samtidigt pekar 

Schmenner (2015) på att kvalitet förbättras genom att variation minskas i tillverkningsprocessen. 

Genom att betrakta produktivitet som ett mått på ledtid förenklas mätning av densamma. 

Grönroos och Ojasalo å sin sida uttrycker att kopiera det traditionella produktivitetsbegreppet rakt av 

inte fungerar inom tjänsteföretag eftersom kundens kvalitetsupplevelse inte ryms i detta. Grönroos 

och Ojasalo (2004) å sin sida menar att produktivitet och kvalitet inte kan skiljas åt och kan därför 

inte betraktas var för sig. Forskarna menar att för att förbättra produktivitet behöver kunden göras 

delaktigare i tjänsteprocessen och företag behöver utvärdera intern och extern effektivitet samtidigt. 
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3.6 Grönroos och Ojasalos tjänsteproduktivitetsmodell 

Grönroos och Ojasalo (2004) pekar på att tjänsteproduktivitet inte kan förstås utan att ta hänsyn till 

den viktiga inbördes relation mellan användandet av produktionsresurser och upplevd tjänstekvalitet 

av tjänsten som producerats. Modellen i figur 2 nedan visar hur olika faktorer påverkar 

tjänsteproduktivitet men samtidigt är inte denna modell avsett för att mäta tjänsteproduktivitet. 

 

Modell för tjänsteproduktivitet 
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Producerar tjänsten isolerad 

från kunden
(BackOffice)
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Figur 2: Tjänsteproduktivitetsmodell , egenritad modell                                                                                                                                                    

Källa: Modellen baseras på  Ojasalo, K.., Service management och marknadsföring: kundorienterat ledarskap i tjänstekonkurrensen., upplaga 2:2,  

Chirstian Grönroos,,sid. 23, 2009. 

På vänster sida i figur 2 finns två grundläggande komponenter menar Grönroos & Ojasalo (2004): 

• Tjänsteföretaget som tillhandahåller resurser för processen 

• Kund och andra medkunder, som också bidrar med resurser till processen vilket bidrar till 

förbättrad kostnadseffektivitet hos företaget. 

Tjänsteprocessen mellersta del 

• Tjänsteföretag tillhandahåller och leverar tjänsten i rutan högst upp under serviceprocess 

• Samtidigt så interagerar kunden och tjänsteföretaget med varandra, genom interageraande 

med personal och teknik och så vidare 

• Tjänsteprocessens nedre ruta representerar kund som producerar tjänsten själv utan någon 

egentlig interagerande. (Grönroos menar att dessa är svåra att finna men möjligheten behöver 

övervägas)  
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Heldragna pilar i modell 2 pekar på vad som påverkas av resurser som kund respektive företag har. 

Svarta heldragna pilar avser direkt påverkan och streckade avser indirekt påverkan och visar var 

någonstans kunden eller företags aktiviteter påverkar. 

Tjänsteprocessens slutresultat (output) på höger sida 

• Output kan delas upp i två delar; kvantitet (hur mycket är producerad, hur många kunder kan 

betjänas vid ett tillfälle etc.) och kvalitet är den upplevda tjänstekvaliteten (tekniska 

kvaliteten på output, hur kunden upplever processen) 

• Denna output blir filtrerad genom tjänsteföretagets image.  

ex. kunden kan tycka att väntetiden var lång men det var ok för att företaget är bra, eller 

motsatt, har företaget en dålig image så ger detta en större negativ effekt om den upplevda 

tjänstekvaliteten är låg. Därför är image viktigt som ett filter i processen. 

Producerad mängd tjänster (output volym) 

• Output volym har en påverkan på efterfrågan, ju mer efterfråga som finns ju högre intern 

effektivitet. Och ju mindre efterfråga ju högre extern effektivitet 

• Output volym påverkar både extern effektivit men även kapacitetsutnyttjandet, vid lågt 

kapacitetsutnyttjande finns för företaget onödiga resurser men å andra sidan hög extern 

effektivitet i form av hög upplevd tjänstekvalitet ( korta köer, tillgänlig personal etc.) 

 Kvalitet 

• Är kvaliteten god, så ökar den externa effektiviteten vilket leder till bättre upplevd 

tjänstekvalitet som leder till ökat antal köp, mindre priskänslighet för företaget etc.Alla delar 

påverkar i slutändan produktiviteten i tjänsteföretaget och alla delar behöver styras av 

företaget. 

 

3.7 Teorin ”Swift, even flow” 

Swift even, flow styr uppmärksamheten till flödet av materialet genom processen, detta synsätt ber 

betraktaren ta materialets perspektiv genom hela processen från början till slutet (produkten är 

levererad eller tjänsten är utförd). Schmenner (2004) menar att styrning av efterfrågan kan medföra 

minskad variation som i sin tur kan leda till förbättrad produktivitet och kvalitet. Genom att reducera 

variation förkortas ledtid genom processer och dessutom minskar icke värdeskapande aktiviteter i 

processen vilket reducerar ineffektivitet och kostnader menar forskaren. Det är viktigt att maskiner 

och utrustning  är placerade på ett sätt så att väntetider och icke-värdeskapande aktiviteter minimeras 

i produktionsområdet (Ibid, 2015). 
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3.8 Schmenners tjänsteprocessmatris 

Att minska variation och att kunna mäta tiden från något som producerats från start till slut i 

processen – genomloppstiden, och därefter kunna reducera tiden så mycket som möjligt menar 

Schmenner (2015) är avgörande för produktivitetsvinster. 

Anpassning till kunder och interagerande uttrycker Schmenner (2015) ofta vara orsaker för variation 

och har stark påverkan på tjänsteproduktivitet. Variation kan ha tre orsaker: kvalitet, kvantitet och 

timing: 

1. Kvalitet: minimera felaktigheter för att nå optimal kvalitet 

2. Sortera bort variationen som inte medför att varje dags produktion liknar varandra 

3. Kunna producera med en regelbunden timing och sekvenser till tillverkning 

Schmenner (2015) visar att om företag minskar ledtid i sina processer kommer flaskhalsar som 

hindrar kortare ledtider att identifieras i processen. Det är dessa flaskhalsar (dubbelarbete, 

fördröjningar etc.) i processen som företag behöver arbeta bort för att förbättra produktivitet och 

minimera icke värdeskapande aktiviteter.  

Målet bör vara att företaget genom olika förbättringar rör sig uppåt till vänster i matrisen till korta 

ledtider och låg anpassning i sina processer, eftersom reducering av variation snabbar på ledtid 

(Schmenner, 2004). Även Tinnilä, (2013) argumenterar för att standardisering kortar ledtider och 

förbättrar produktivitet.  

 

Figur 3: Schmenners produktivitsmatris 
Källa: Schmenner: Decisions Sciences, Vol. 35, no. 3., 2004, sid. 342 
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Figur 3 visar en matris uppdelad efter genomloppstid och variation. Kvadraten delas in i fyra 

kvadranter som var och en har olika egenskaper utifrån genomloppstid för processen och 

kundanpassning. Grå pil pekande uppåt vänster visar vägen till högre produktivitet där både variation 

och ledtid minskar. Relativa ledtiden definierar Schmenner (2004) som tiden mellan ögonblicket när 

tjänst eller produkt är tillgänglig för köp eller användning av tjänst fram till att tjänsteprocessen är 

avslutad eller köpet är genomfört och kunden lämnat butiken. 

Mätning av ledtid kan skilja sig beroende på typ av tjänst, ett användbart tankesätt är att dela upp 

tiden mellan Backofficetid och kassalinje menar Schmenner (2004). Schmenner (2004) menar att 

Backoffice och kassapersonal bör arbeta seriellt och arbeta synkroniserat, speciellt i 

snabbmatsrestauranger där BackOfficeprocessen kan sägas vara köket i detta fall som har produkter 

klara och väntar på att kunden ska komma till restaurangen och bli serverad av kassapersonal. 

McDonalds har länge har arbetat för att ha låg variation i utbud och arbetar med kvalitet genom att 

standardisera och likforma verksamheter i syfte att korta ledtider i alla processer (Schmenner, 2004, 

sid. 344). Samtidigt pekar Bask et al., (2011) på att anpassning till kund är nödvändigt ur 

konkurrensperspektiv för att företag ska kunna överleva på marknaden. I tjänsteföretag kan styrning 

av kvalitet och genomloppstid vara en utmaning för företag eftersom ökad ledtid kan bero på 

variation i processen menar forskaren.  

 

3.9 Self service teknologi 

Kokkinou och Cranage (2015) menar att inom tjänstebranschen krävs resurser för att ha personal 

som utför uppgifter kunden själv kan göra, att ha personal som servar kunden är både dyrt och 

tidskrävande. Forskarna visar att företag behöver därför interagera med kunden genom att använda 

Self-service-tekonologi som innebär att kunden gör delar av arbetet som personal tidigare utförde. Yi 

och Kim (2016) pekar på att kundens roll är betydelsefull inom SST, både för produktivitet och för 

kundens inställning till SST. Det finns risk att SST får negativ inverkan om tekniken som erbjuds på 

ett icke kundanpassat sätt, forskarna menar att SST-implementering faktiskt kan misslyckas om 

tekniken inte är tillräckligt användarvänligt och kundanpassad. Dessutom pekar Reinders, Dabholkar 

och Frambach, (2008) pekar på att företag som tvingar sina kunder att nyttja SST genom att belägga 

det ”föregående” systemet med avgifter, riskerar att försämra kundens inställning till den nya 

tekniken kan i sin tur kan leda till sämre ekonomiska resultat. 

 

3.9.1 SST-påverkan på produktivitet 
Curran och Meuter (2005) visar att SST implementerat inom banksektorn där bland andra 

bankautomater är en framgångssaga. Detta genom att låta kunden vara medproducent och genomföra 

arbetet personal tidigare utförde reducerar kostnader och spar tid pekar forskarna på. Genom att 

kunden ställer sig i kö till en bankautomat behöver därför inte kunden besöka bankkontor för samma 

uppgift vilket resulterar i minskade personalkostnader (Curran & Meuter, 2005).  Samtidigt är 
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kundens roll är viktig för att göra köerna kortare, Kokkinou och Cranage (2015) pekar på att det kan 

vara fyra gånger fler kunder som väntar på en serviceanställd gentemot SST eftersom en medarbetare 

ur personalen kan sköta flera SST-maskiner. Kim et al., (2014) visar att produktiviteten kan också 

påverkas av hur kunderna som använder SST trivs eller inte. Forskarna menar att om kunden finner 

det roligt att använda SST och maskinen svarar fort genom att möta kundens behov ökar 

produktiviteten. Kim et al., (2014) menar att genom göra ny tekniken användarvänlig med bra 

prestanda och upplevelser för användaren så kan detta till förbättrad produktivitet hos kunden och 

leder till en ökad vilja att använda tekniken. 

 

3.10 Diskussion kring de olika perspektiven 

Begrepp och modeller som presenteras i detta kapitel visar konsekvensen av att fullt ut tillämpa ett 

tillverkningskoncept i tjänsteverksamhet och dessutom hur företag kan styra och därmed påverka 

produktivitet och kundnöjdhet genom att beakta både intern och extern effektivitet. Samtidigt lyfts 

ytterligare ett perspektiv, som pekar på att reducering av variation och kort ledtid processer kan ge 

produktivitetsvinster samtidigt som produktivt på ett sätt då blir mätbart genom att mäta ledtid i 

processen (Schmenner, 2015). Den strategiska fallgropen och Grönroos och Ojasalos (2004) modell 

för tjänsteproduktivitet visar hur viktigt där är för företag som behöver effektiviseringar att inte 

enbart fokusera på att effektivisera den interna resursanvändningen utan att skaffa indikatorer på hur 

den externa effektiviteten påverkas.  

Teorier kring SST visar att kunden uppskattar kortare kötid, att tekniken är ny och rolig att för en del 

kunder (Kim et al., 2014). Samtidigt pekar forskarna på att användandet av SST är krångligt och icke 

användarvänlig för många kunder och därför viktigt att företag arbetar med personal ute vid 

självbetjäningspunkterna och ständigt förenkla layout. Grönroos och Ojasalo (2015;2004) pekar på 

ny teknik där kunden är mer delaktig i tjänsteprocessen är ytterligare en väg att förbättra 

produktivitet och tjänstekvalitet. Samtidigt förhåller sig Schmenners (2004) och Grönroos och 

Ojasalos (2004) modeller på olika sätt. Schmenner (2004) pekar på vikten av kort ledtid och 

reducering av variation sin modell (se figur 3) vilket utgår från ett övervägande internt perspektiv. 

Grönroos och Ojasalo (2004) menar å sin sida att modellen visar att kunden påverkar produktivitet 

genom indirekt påverkan genom information till Backofficeprocessen hos tjänsteleverantören och att 

tjänstekvalitet och effektivare intern resursanvändning behöver styras tillsammans. 

Schmenner (2004) diskuterar inte extern eller intern effektivitet som Grönroos och Ojasalo (2004), 

där Grönroos och Ojasalo (2004) pekar på att kvalitet och produktivitet hänger ihop. En konsekvens 

av detta är att produktivitet som den definieras av Grönroos och Ojasalos (2004), (se figur 2) 

knappast går att mäta vilket forskarna själva pekar på. Detta medför att modellen endast blir ett 

teoretiskt koncept eftersom det finns många svårigheter med modellen, bland dem svårigheten att 

fastställa hur kunden upplever tjänstens kvalitet. Schmenner (2004) har utvecklat en modell (se figur 

3) som är praktiskt tillämpar eftersom ledtid kan mätas och därför är enklare att använda i praktiken.  
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4. Empiri 
 Eftersom syftet i denna studie var att undersöka hur produktivitet och upplevd tjänstekvalitet 

påverkas av implementering av SST så redovisas i detta kapitel iakttagelser och observationer från 

de olika verksamheter som studerats. 

 

4.1 Företagspresentation 

Studien innefattar tolv McDonalds-restauranger som tillsammans serverar cirka 200 000 kunder 

varje månad. Restaurangerna drivs uteslutande av franchisetagare som köpt en licens och därmed är 

godkända av McDonalds att driva och äga en restaurang utifrån fastställda krav. Restaurangerna 

tillämpar idag olika former av processdesign där vissa restauranger har implementerat SST fullt ut, 

andra restauranger är på väg ut och åter andra har inte påbörjat sin konvertering. 

 

4.2 Traditionellt produktionssystem 

I dagsläget har flertalet McDonalds restauranger i Sverige traditionella produktionssystemet Grill 

Direkt. Detta produktionssystem möjliggör varmhållning av produkterna i värmeskåp där 

produkterna placeras i maximalt tio minuter. Kunden beställer sin order genom att gå fram till någon 

av de bemannade kassorna. Kunden gör sedan sin beställning till personalen som följer 

standardiserade servicesteg för att få kunden att känna sig välkommen och förhoppningsvis köpa 

något extra. Därefter betalar kunden sin order och personalen färdigställer ordern. Då produkter hålls 

varma får kunden sin mat snabbt förutsatt att produkten finns klar. För att minimera kassation av 

färdiga produkter finns ett system kallat ”Bin level” som guidar produktionspersonal att ha rätt 

mängd produkter klara på rätt tidpunkt. Restaurangchefen tar hänsyn i sin månadsbudget för viss 

kassation av både råvaror och färdiga produkter. Detta nödvändig för att tillhandahålla fräscha 

produkter vilket därmed möjliggör att servicepersonal kan leverera snabb service. Finns inte 

produkter klara i tillräcklig mängd så kommer kunderna inte få den snabba service som restaurangen 

eftersträvar och gästerna förväntar sig att få vilket leder till missnöje från kunderna och på sikt 

minskade intäkter för restaurangen. 

Framgången ligger i att ha rätt antal produkter klara för att möta kundtillströmningen, men samtidigt 

inte överproducera för att inte få onödiga kassationer. Då kunden efterfrågar fräscha produkter och 

snabb service är det en avvägning för företagsledningen mellan kundvärde och produktivitet. Flest 

kunder har restaurangerna vardagar mellan kl. 11-13 och kl. 17-19 på vardagar samt hela helgdagar. 

 

 



19 

 

4.3 Beskrivning av SST och PI 

PI är McDonalds interna benämning på SST och är ett enhetligt produktionssystem av produkter och 

där kunden gör sin beställning direkt på en pekskärm i matsalen. Produktionssystemet PI innebär att 

produkterna tillagas direkt när kunden gjort sin beställning på en av kioskerna. Syftet med PI är att 

effektivisera personalen, flytta servicepunkter, göra kunden mer delaktig i tjänsteprocessen, förbättra 

produktkvaliteten och vara mer framtidsanpassat. Det finns kiosker i matsalen på restaurangerna i 

Karlstad, Strängnäs, Eskilstuna, Linköping, Karlskoga och Motala. Kunden går antingen till 

kioskerna direkt eller blir hänvisad av servicepersonal till någon av kioskerna och gör sin beställning 

på skärmen. Skärmen visar olika menykombinationer och singelprodukter, därefter väljer kunden att 

antingen betala med kontokort eller betala i kassan. När beställningen är genomförd och betald visas 

beställning på en skärm längst bak i produktionsområdet. Personen i produktionsområdet som har till 

ansvar att hela tiden ha ögonen på skärmen svarar på beställningen genom att lägga bröd till den 

produkt som kunden beställt i en rost, efter rostning tillreds produkten genom att en medarbetare 

dressar produkten enligt McDonalds standard, efter detta läggs en köttskiva på den färdigdressade 

hamburgaren, den förpackas och läggs i zonen (försedd med värmelampor) där servicepersonal 

direkt tar hand om produkten och färdigställer kundens order. Kunden får ett kvitto med ett nummer 

som följer hela beställningen in i produktionen tillbaka till kunden. Med utbildning och erfarenhet 

kan personal sköta samtliga kioskerna, de traditionella kassorna tappar sin funktion med PI då de 

ersätts med de nya kioskerna. Varje restaurang har dock två kassor kvar för att kunna hantera kunder 

som vill betala med kontantbetalning eller göra sin beställning i kassan som förr. 

 

4.4 Implementering av PI 

Observationer och intervjuer som utfördes identifierade olika vägar restaurangerna valt när det gäller 

att införa PI. Konverteringen och införandet av PI har skiljt sig en hel del från varandra även om det 

finns likheter likväl som skillnader. Samtliga restauranger som konverterat har inför denna har 

utbildat både arbetsledning och personal på andra restauranger som redan konverterat. Det gjorde att 

personalen fick tillfälle att träna och jobba med nya systemet och bidrog till vana och en 

grundtrygghet hos personalen som i stora drag visste hur rutiner och system ska fungera. 

Via intervjuer framkom att flertalet restauranger inte haft någon klar och tydlig strategi för hantering 

av kiosker respektive kassor vilket gör att restaurangen jobbar med två olika system. Konverteringen 

har blivit bättre och bättre ju mer konverteringar som genomförts. Generellt gäller att flertalet inte 

haft en tydlig strategi att få gäster att gå till kioskerna och att personalen löpande fått uppföljningar 

och utvärderingar på den egna restaurangen. Om personalen inte kan förklara eller känna sig trygg 

med nya systemet tenderar det att smitta av sig på kunderna som då upplever systemet som 

svårarbetat och krångligt, vilket gör att dessa kunder går förbi kioskerna direkt till kassan. Detta har 

då medfört att restaurangen bemannat en kassa för att ta hand om kunder som inte vill eller kan 

beställa i kiosken. I Karlskoga fanns från början en tydlig strategi, och där satsades mycket på 

utbildning innan själva konverteringen på att personal skulle fått träna och jobba in sig ordentligt på 

nya systemet vilket gjorde personalen mer positiv till systemet och därigenom kunderna. 
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4.5 Vad kunden tycker 

I studien delades restaurangerna upp i kategorierna Grill Direkt och PI där kundundersökningarna 

som samlats in från tre restauranger under två års tid. Undersökningarna har genomförts av 

restaurangerna själva. Varje skift har sedan flera år genomfört två enkäter per dag, dessa 

sammanställs sedan en gång i veckan, där positiva saker och vad som kan bli bättre lyfts fram. Denna 

sammanställning delges all personal genom att den sätts upp på anslaget på restaurangen och på 

restaurangens egna FB sida. Där kan alla då ta del av resultatet och vad restaurangen behöver jobba 

med för att försöka bli lite bättre. Samtliga enkäter sparas i en pärm som finns i restaurangens 

personalrum för att personalen ska kunna se vad kunderna tycker och ledningen har ett underlag att 

fatta beslut på, enkäterna har sett likadana ut och de sammanfattas enligt nedan: 

 

Grill direkt: Generellt ser vi att kunderna har synpunkter på slutproduktens utseende och kvalitet 

samt det kunden får stå i kö innan beställningen kan genomföras. När det gäller synpunkterna på 

kvaliteten så kan produkten vara klämd, kall eller på annat sätt inte motsvara reklambilderna. 

Kunderna har ibland upplevt  att produkten legat för länge i varmhållningsskåpet och då varken sett 

ut eller smakat som kunden förväntat sig. Något som kunden verkligen uppskattade var den 

personliga kontakten med personalen. Personalen upplevs som trevlig, serviceinriktad och vänlig 

vilket höjer upplevelsen anser kunden. Många kunder upplevde just att blev sedd och kunna få svar 

direkt på frågor eller bli rekommenderad en viss produkt som positivt. 

 

PI: Generellt har produktkvaliteten stigit, ingen kund har klagat på produktkvaliteten på en 

restaurang som konverterat till PI. I studien framkom skillnader i kundupplevelse på restaurangen i 

Karlskoga som genomfört kundundersökningar både innan konvertering och efter. Undersökningen 

pekar på att kunden upplever slutprodukten som fräsch och motsvarar reklambilderna på 

menytavlorna. Ingen kund har klagat på kvaliteten på slutprodukterna dock har klagomålen ändrat 

karaktär och många kunder upplever matbeställningen som krånglig och saknar det personliga mötet. 

En del kunder upplever systemet som krångligt men med vägledning så går det bra upplever kunden. 

Svårast för förändringen har medelålders män som kan bli så upprörda att de lämnar restaurangen. I 

stort sett samtliga kunder upplever bättre kvalitet på slutprodukten och personalens bemötande som 

trevligt och snabbt även om kunden saknar det personliga bemötandet. 

 

4.6 Mätning av upplevd tjänstekvalitet på McDonalds 

För McDonalds är det viktigt att restaurangerna följer uppställda standards och rutiner som är 

fastställda centralt. Information, kommunikation och interna kontroller är viktiga för att säkerställa 

att riktlinjer och uppställda krav efterlevs för att skydda varumärket och ge kunderna den upplevelse 

de förväntar sig och har rätt att förvänta sig. Som externa indikatorer för tjänstekvalitet mäter 

restaurangerna regelbundet med styrinstrumentet CSO, och servicetider, interna indikatorer är data 

på personalomsättning, sjukfrånvaro, övrig frånvaro och medarbetarundersökning, och olika 

graderade inspektioner. 
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Samtliga franchisetagare förbinder sig via ett kontrakt som löper under tjugo år att följa dessa 

åtaganden. För att upprätthålla kvalitet och säkerställa standards får restaurangerna besök av 

representanter från McDonalds både annonserat och oannonserat. Dessa personer kallas konsulter, 

och deras uppgift är att skydda varumärket och följa upp att varje enskild restaurang följer företagets 

uppställda riktlinjer. Efter varje besök från restaurangledningen feedback vad som är bra och vad 

som bör göras bättre. McDonalds bygger sin drift på tolv stycken restaurangsystem som påverkar 

driften och därmed lönsamheten och försäljningen för varje restaurang. Ju bättre restaurangen 

genomför arbetet med dessa system ju effektivare drivs restaurangen. Varje system innefattar en 

systemkarta som identifierar viktiga faktorer som krävs för att systemet ska fungera och vilka 

handlingar som måste genomföras för att få alla faktorer på plats. Nedan beskrivs kortfattat olika 

metoder som används för att kontrollera tjänstekvalitet: 

BSV (Brand Standard Visit) syftar till hur väl restaurangen möter McDonalds standards. Besöket 

genomförs var 16e månad och är ett graderat besök där restaurangen måste upp nå minst 80 procent 

inom uppställda områden som i sin tur består av en mängd olika kontrollpunkter som måste finnas på 

plats. 

SEV (Service Excellent Visit) innebär att konsulten åker till restaurangen oannonserat för att 

kontrollera servicekvalitet och produktkvalitet. 

CSO (Customer Statisfaction Opportunities) innebär restaurangen får två besök i månaden av en 

”hemlig kund” som jobbar för ett externt företag, som gör ett kundbesök och utvärderar besöket. 

Restaurangen får ett besök i kassan och ett besök i McDrive” i månanden. Kunden måste få sin 

beställning inom fem minuter, trevlig hälsning inklusive avslut, varm produkt, pommes frites, rena 

toaletter och matsal. Är alla dessa riktlinjer uppställda genererar det ett godkänd CSO besök. Varje 

vecka sammanställs hela rikets besök och internt kan alla se hur restaurangen ligger till.  

DCPS (Daglig Checklista Produkt Säkerhet) genomförs dagligen vid flertal tidpunkter för att 

kontrollera och säkerställa matsäkerhet. Dagligen kontrollerar en arbetsledare temperaturer i samtliga 

frysar, kylar, glass, milkshakemaskin, smoothiesmaskin och grillar samt vid mottagning av 

leveranser.  

Kundintervjuer genomförs en stycken per skift, arbetsledaren går själv ut och intervjuar en kund 

under sitt arbetspass som får svara på ett antal frågor. Intervjuerna sammanställs av restaurangchef 

sedan och anslås för hela personalen så alla blir medvetna vad som är bra och vad som kan bli bättre. 

 

4.7 Hur olika restauranger jobbar med SST 

I detta avsnitt visas en sammanfattning av respondenternas svar till varje respondent har noterats PI 

eller Grill Direkt i sammanfattningen för att göra sammanfattningen tydlig för läsaren. 

 

4.7.1 Respondent 1 (PI) 
Respondent 1 har arbetat inom McDonalds i cirka 30 år. I restaurangen arbetar ledningen med så 

kallade ”kioskvärdar” som leder, visar och utbildar kunderna i kioskerna. R1 gjorde en reklamfilm på 

lokal TV där respondent 6 visade hur kioskerna fungerar, hur kunden beställer sin mat samt hur 

utlämningen av maten fungerar. R1 bestämde sig redan innan konverteringen att kioskerna skulle bli 
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restaurangens nya kassor. I början upplevde kunderna detta som jobbigt, flertalet kunder blev 

upprörda då ingen medarbetare tog beställningen och ”tvingade” kunden att själv vara en del av 

processen. Några kunder blev så upprörda att de valde att bara lämna restaurangen. Enligt R1 fanns 

inget alternativ även om det gjorde ont att se, restaurangen kunde inte ha två olika system, utan SST 

var enda alternativet för oss, alternativet var att vi skulle arbeta med två olika system. Vidare satte 

restaurangledningen upp en större affisch med texten ”beställ här” och en pil mot kioskerna i 

anslutning till kioskerna för att förenkla för kunderna att hitta och se kioskerna. Innan konverteringen 

arbetade personal i matsal före och efter ruschen för att förbereda matsalen innan rusch och för att 

städa efteråt. Nu är personalen ute i matsalen regelbundet genom att restaurangen har kioskerna i 

matsalen vilket gör att servicen och renligheten i matsalen har ökat. R1 tycker även att menytavlorna 

bakom kassan kan tas bort, tanken är att styra kunderna från kassan till kioskerna. Med menytavlor 

bakom kassalinjen hamnar kunden ändå framför kassan vilket då försvårar för gästerna att gå till 

kioskerna. 

 

4.7.2 Respondent 2 (PI) 
R2 driver tre restauranger och jobbar som Supervisor. R2 har 14 års erfarenhet av arbetet och ser 

förändringen till det nya systemet som en utmaning, men är positivt inställd. I början var kunderna 

negativt inställda, men med tiden så förändrades inställningen mot positiv. R2 anser att förberedelser 

är otroligt viktiga inför den här typen av förändringen. R2 ser även en kvalitetsförbättring på 

produkterna samtidigt som de största skillnaderna är den mentala inställningen, större flexibilitet och 

att arbetet med resterande personal blivit roligare. Vid frågan om förändring av det nya systemet 

anser R2 att förenkling och färre steg i processen för kunderna är något R2 önskar. Skillnaderna som 

R2 nämner är att arbetsmiljön är bättre. Kundnöjdheten försämrades med implementeringen av 

systemet i början, men med tiden förbättrades det. R2 menar även att den totala väntetiden blivit 

kortare, och menar att tiden innan kunden får maten blivit kortare. Detta menar R2 är tack vare att 

även om det finns 12 kassor så väljer restaurangen att ha två kassor öppna, medan med PI så finns 

det alltid fyra i restaurangen igång, ingen flaskhals, kunderna står numera inte längre i kö lika länge. 

Klagomålen har minskat på produkter och långa servicetider.  

 

4.7.3 Respondent 3 (Grill Direkt) 
R3 äger och driver två restauranger och har 17 års erfarenhet inom McDonalds, R3 har två 

restauranger med grill direkt. En av restaurangerna får det nya systemet inom kort (vid 

genomförandet av intervjun). R3 tror största skillnaderna kommer vara att kunden får produkterna 

snabbare, mer personliga önskemål kommer underlätta och beställningstiden (genomloppstiden) 

kommer bli mindre. R3 tror även att personalen kommer behöva arbeta mer i matsalen än tidigare för 

att hjälpa kunderna använda det nya systemet. Vidare tror R3 att produktiviteten kommer försämras 

pga. högre lönekostnader till en början för att sedan successivt minska. För att få kunderna att 

använda systemet vill R3 ha mervärde för kunder som använder det nya systemet, t.ex. en större 

dricka, eller större pommes frites. R3 planerar att ha personal närvarande i matsalen för att styra 

kunderna mot kioskerna och är positiv till det nya systemet som R3 tror kommer förbättra 

produktutbudet och minska kötiderna. R3 är positivt inställd till det nya systemet som uppskattar att 

kunderna kommer göra en del av personalens jobb. 
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4.7.4 Respondent 4 (PI) 
R4 driver en restaurang och jobbar som Supervisor och har 16 års erfarenhet av McDonalds. R4 är 

positivt inställd till det nya systemet och gäster upplever systemet smidigt, framförallt för 

barnfamiljer. Det är enkelt att beställa, men samtidigt ett hinder för medelåldersmän och människor 

över 60 år. R4 ser den största skillnaden som direktverkande, finns inga köer längre och allt går 

snabbare än det förra systemet. R4 menar att förr behövdes värmeskåp, eller buffert, då personalen 

kunde ”bygga upp” produkter inför ruscher, vilket inte går längre, då allt görs på beställning med det 

nya systemet. R4 anser att det nya systemet fungerar bra vid höga volymer, men en utmaning vid 

lägre volymer, samtidigt ser R4 en kvalitetsförbättring på produkterna där både lägsta- och högsta-

nivån höjts. R4 ger förslag på förbättringar där kunder ska kunna beställa via mobiltelefoner, just för 

att öka flexibiliteten och även ge möjligheten att beställa och betala utan kassor, eller kiosker. R4 ser 

en rad positiva möjligheter nya systemet, då kassationer (svinnet) minskar. Nu görs produkten på 

beställning, med det äldre systemet gjordes extra produkter för en buffert vid rusch och fick senare 

kastas, om det blev för gammalt. R4 har inga extra incitament för kunder som använder kioskerna, 

men nämner att kioskerna är bemannade med värdinnor helgdagar som lär gäster beställa med det 

nya systemet. Den största fördelen är att gästen beställer själv, anser R4, som även ser att klagomålen 

ligger på en stabil nivå även mot tidigare och har inga några större problem för finns tillfället med PI 

samtidigt ser R4 en skillnad med väntetider. Kunderna får maten snabbare genom att stå i kö kortare 

tid, då det alltid är lika många kiosker öppna och kioskerna enbart har en uppgift, att ta beställning.  

 

4.7.5 Respondent 5 (PI) 
R5 driver två restauranger och har 20 års erfarenhet av arbetet inom McDonalds och jobbar som 

Supervisor. R5 anser att upplevelsen för kunderna är blandade, vissa gäster tycker det är kul och 

spännande, medan andra tycker nya tekniken är ett hinder. R5 tycker att de största skillnaderna med 

PI var utbildning av personalen och försöka förändra deras sätt att tänka. Förr kunde erfarenheten 

användas, men med nya systemet saknas erfarenhet, därför är utbildningen viktig anser R5. Överlag 

menar R5 att personalen är positivt inställd till systemet, men menar att det är dyrt och att det tog 

längre tid att lyckas återhämta sig från investeringen och förändringen än vad vi först trodde. R5 

menar att systemet har gjort att kassationer (svinnet) minskar och att fusk med produkter i värmeskåp 

inte förekommer eftersom all mat lagas numera på beställningen. R5 ger förslag på förbättring på 

enklare beställningar som t.ex. Big Mac & Co med Cola som är den vanligaste menykombinationen, 

R5 ger förslag på en knapp på skärmen som direkt beställer denna kombination. Även att 

beställningspunkterna kan bli mer portabla för att inte sitta med fasta beställningspunkter. R5 anser 

att produktiviteten inte förändrats särskilt mycket, det tog lång tid att komma tillbaka på samma nivå, 

men samtidigt har kvaliteten förbättrats, R5 ser fördelar, men att produktiviteten inte är en sådan 

fördel jämfört med förra systemet. För att få kunder att använda det nya systemet har R5 värdinnor 

vid kioskerna som lär gästen att beställa. R5 ser i nuläget ingen koppling mellan den nya tekniken 

och kundnöjdheten. Kunderna får själva se och välja, Vi ser även att missförstånd som 

felbeställningar minskar vid beställning vid kiosk, vilket R5 menar leder till att klagomålen minskat, 

kvalitetsklagomålet har helt försvunnit. 
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4.7.6 Respondent 6 (PI) 
R6 är restaurangchef på McDonalds. R6 har 13 års erfarenhet inom McDonalds. R6 menar att vissa 

gäster är negativt inställda till beställning genom kiosken vilket beror på att det upplevs som 

krångligt mot det förra systemet. Nu när medarbetare möter kunder direkt i matsalen vilket är en klar 

fördel för att ändra inställning hos både kunder och medarbetare. R6 tycker nya systemet är både 

positivt och negativt men att det är en förändringsprocess. R6 har ingen åsikt om vilka förbättringar 

som kan göras för att få nya systemet än bättre och ser inte heller förbättringar kopplat med 

produktiviteten. R6 menar att strategin för att förbättra nya systemet för kunder är att möta upp 

kunderna vid kioskerna. Att ha utbildad personal som förstår systemet och kan hänvisa gästerna till 

kioskerna menar R6 är viktigt i strategin, ännu viktigare är att ha koll på händelser som sker i 

närområdet, allt från evenemang, idrottsevenemang och så vidare för att kunna lägga en så korrekt 

budget som möjligt och därmed ett bättre schema. R6 följer minst två gånger i veckan upp trender för 

att kunna ligga steget föra gällande bemanning och lönsamhet. För att kunna ha så lite förändringar 

som möjligt i dagliga arbetet jobbar R6 mycket med checklistor, att se till dessa är korrekta och 

uppdaterade och att personal efterlever dem. R6 menar att numera har man ingen fast bemannad 

kassa utan istället fyra kiosker och detta gör att kötiderna blir kortare, samtidigt så är det ingen större 

skillnad i total kötid, men kunden får maten lagat direkt menar R6. R6 ser färre klagomål på 

kvaliteten av produkten, men samtidigt en utmaning för personalen som fått en ny typ av klagomål 

när personalen hänvisar kunderna till kioskerna, kunderna upplever då personalen som otrevlig som 

inte vill ta beställningen direkt i kassan. Vidare pratar R6 om andra mätetal som sjuktal, 

personalomsättning, medarbetarundersökning. Dessa nyckeltal följer R6 upp varje månad, ligger 

restaurangen enligt plan? Högt sjuktal innebär att personalen troligen kommer belastas hårdare under 

en period vilket leder till högre personalomsättning. Det blir både arbetsamt och dyrt att inte ha koll 

på dessa faktorer säger R6. Arbetsmiljön blir sämre och det går ut över både kunder och försäljning 

om dessa faktorer skenar. Ett sätt att skapa engagemang är enligt R6 att varje skiftledare lägger ut 

skiftets resultat (servicetider och försäljning mot budget) på företagets interna Facebook-grupp. Då 

ser alla medarbetare resultatet, vilket synliggör resultatet och får arbetsledare och personal mer 

involverade. Servicetiderna är indelade i olika dayparts (frukost, lunch, middag och natt). Då är det 

lätt för R6 att se vilken "dayparts" som sticker ut, vart behövs insatserna och vilka resurser behövs 

tillföras.  
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4.7.7 Respondent 7 (Grill Direkt) 
R7 arbetar som restaurangchef på McDonalds och har arbetat där i snart sex år. R7 menar att 

kunderna upplever det personliga bemötandet som trevligt, men klagar ibland på köer, tar tid för 

gästen att få beställa. Fördelar R7 ser med traditionella kassalinjen är det personliga bemötandet från 

gäster och att personal direkt kan svara på frågor från kunder. R7 menar att nackdelen med 

traditionella kassasystemet är att kötiden kan bli lång. Med fler kassor och någon form av snabbkassa 

skulle det underlätta för kunder med enklare beställningar, men även busslaster med kunder kan 

skapa en rusch framför allt om de inte ringt och förvarnat. Idag arbetar restaurangen med ett system 

som hjälper produktionen att mer säkert veta hur många produkter av var sort som ska finnas klara 

inför ruscher under luncher och middagar. R7 arbetar med att veta vad som händer i närområdet som 

påverkar försäljningen i restaurangen, samt följer upp trender i försäljningsmönstret för att kunna 

schemalägga så optimalt som möjligt. För att förbättra och effektivisera arbetet jobbar restaurangen 

med utbildning av personal löpande och genom uppföljning. R7 menar att klagomålen som uppstår 

är oftast felpackade beställningar i McDrive, ibland även klagomål på produkter som inte såg ut som 

de skulle eller inte smakat bra.  

 

4.7.8 Respondent 8 (Grill Direkt) 
R8 är 21 år och arbetar som restaurangchef på McDonalds. Och har arbetat i fem år. R8 gillar den 

personliga servicen och jämför inte traditionella kassalinjen med något annat. R8 ser fördelar som 

personliga servicen och personliga bemötandet som kunden får med bemannade kassor och att 

merförsäljning underlättar. R8 försöker ha så bra kontroll på närområdet för att veta när olika 

aktiviteter sker som påverkar försäljningen och därmed lägga så korrekt budget och schema som 

möjligt. R8 jobbar med standardisering genom checklistor och uppföljning för att säkerställa en 

lägsta nivå oftare. Gällande klagomål så är det främst produktkvalitet som kunderna ibland har 

åsikter om, produkten har legat för länge i värmeskåpet och då inte smakar på rätt sätt eller ser ut 

som de ska. R8 fortsätter att tala om hinder i McDrive, varje skift lägger ut sina servicetider på 

Facebook, det gör alla mer inspirerade och engagerade och lätt att snabbt få en överblick om det 

måste tillsätta resurser eller liknande. 

  

4.7.9 Respondent 9 (Grill Direkt) 
R9 är 41 år och har arbetat på McDonalds i 24 år och jobbar som restaurangchef. Med traditionell 

kassalinjen ser R9 fördelar som personlig service, personal kan uppmärksamma stamkunder och 

rekommendera produkter till kunder, samt merförsäljning. Nackdelarna blir lönekostnader, mer 

personal går åt till att bemanna fler kassor, även kontanthantering ses som en säkerhetsrisk. R9 vill 

göra det attraktivare för kunderna genom att fräscha upp lokalen framför allt utvändigt då 

försäljningen i McDrive är märkbart högre än de kunder som äter sin mat i matsalen så vill R9 

modernisera och anpassa McDrive. R9 ser de nya systemet som bättre och att lönekostnaderna 

minskar, men ser samtidigt nackdelen att kunden förlorar den personliga servicen. Idag arbetar 

restaurangen med det traditionella systemet som uppskattar försäljning där restaurangen förbereder 

produkter via bin-level-systemet. Genom att utbilda personalen och följa upp försöker R9 förbättra 

produktiviteten. Överlag har restaurangen få klagomål oftast är det produkter som saknas i 

beställningen, övriga klagomål är att produkten inte liknar bilder som reklam och meny-tavlor visar. 
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4.7.10 Respondent 10 (Grill direkt) 
R10 är 28 år med åtta års erfarenhet på McDonalds och jobbar som restaurangchef. R10 menar 

att traditionella systemet ger kunden mer personlig service, mindre urval som gör 

beställningen snabbare. Det negativa menar R10 är att köer bildas snabbt, men framförallt är 

nackdelen att det inte går att bemanna för att möta efterfrågan. Jag måste ha personal på en gång i 

kassorna när kunderna kommer, ibland har jag inte tillräckligt med personal vilket leder till 

köer. R10 hävdar att det personliga bemötandet och att få hjälpa kunder välja rätt produkter de inte 

visste fanns är en av fördelarna för den traditionella kassalinjen. För att göra det mer attraktivt att 

beställa vill R10 att systemet är fullt utvecklat och optimerat för ändamålet innan det levereras ut till 

restaurangerna.  Idag arbetar restauranger med det traditionella produktionssystemet med värmeskåp, 

och jobbar med bin-level systemet. Det finns två linor, en för kyckling och en för kött (finns på 

samtliga Grill Direkt restauranger). För att förbättra produktiviteten jobbar restaurangen med 

produktionsledare som styr produktionen, samt ser till att produktionsmetoderna följs. Idag 

får restaurangen synpunkter på produkterna inte motsvarar reklamen och att det tar lång tid ibland att 

komma fram till kassan för att beställa sin mat. 
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5. Analys 
I detta kapitel redovisas tolkningar mellan empiri och teori som består av teoretiska modeller och 

begrepp, studiens analys sker genom två olika produktivitetsperspektiv.  

 

5.1 Analys ur Schemenners perspektiv 

Enligt Schmenner (2004) kan produktivitet förbättras med hjälp av reducering av variation i 

processer och efterfrågan, och visar samtidigt på att variation saktar ner processer. Samtidigt 

uttrycker Bask et al., (2011) att produktutbud (mångfald) behövs för att företag ska attrahera fler 

kunder. Flera av restaurangcheferna för PI och Grill Direkt beskriver att en del av det dagliga arbetet 

består i att följa upp arbetet utifrån checklistor som medarbetarna utför, leta efter variation i 

försäljning och hantera kundklagomål, som i ett led i att minska variation mot McDonalds standards 

oavsett om restaurangen har PI eller Grill Direkt. Arbetet med checklistor och standards samt 

McDonalds interna mätningar av tjänstekvalitet är exempel på hur variation hanteras på 

restaurangerna. Både franchisetagare och supervisors pekade på att layouten i produktionsområdet 

hade betydelse för effektivt arbete i produktion. Där har layouten betydelse för flödet på produkterna 

genom produktionssystemet vilket bland andra R3 uttryckte. Samtliga respondenter för PI och 

flertalet av kunderna uttrycker att kioskerna bör förenklas genom att minimera steg i beställning och 

layout i beställningsbild. R1 pekar på restaurangen kontinuerligt mäter servicetid (ledtid) för att 

identifierar flaskhalsar som hindrar snabb service likaså att restaurangen utnyttjar interna 

kommunikationskanaler för att snabbt sprida information till medarbetare. Schmenner (2004) menar 

att i konceptet Swift even flow, bör materialet flöda snabbt genom processer och förutsätter layout 

som inte bildar flaskhalsar. Schmenner (2015) betonar vikten av att hitta en layout som 

är anpassad till processen för att minimera icke-värdeskapande aktiviteter som väntetider eftersom 

det inte leder till kortare ledtider.   

R3 visar på förbättrade möjligheter att tillgodose kundens personliga önskemål med hjälp av PI 

vilket kan attrahera ytterligare kunder. Möjligheter för kunden att anpassa produkter efter egna 

önskemål är ett konkurrensverktyg vilket Bask et al., (2011) uttalar. 

Schmenner (2004) uttalar vikten av att styra efterfrågan för att på så sätt reducera variation vilket kan 

kopplas till incitament för att styra kunden i processen, likaså ledtider är viktiga för att hitta 

produktivitetsvinster då mätning ledtider identifieras flaskhalsar som skapar ineffektivitet. Genom att 

styra kunden genom beställningspunkten genom att reducera och förenkla operationella steg som 

kunden behöver göra så snabbas processen upp, eftersom ledtid kortas. Restaurangen bör samtidigt 

arbeta med endast ett system istället för att blanda två system i och med att två kassaapparater då 

detta leder till minskad variation och produktivitetsvinst vilket Schmenner (2004) ger stöd för. Detta 

lyfts av R1 var att restaurangerna bör arbeta med PI enhetligt och inte i kombination (med två 

kassaapparater på kassalinjen för att servera kunden) med Grill Direkt och PI, för att underlätta 

styrning av personal och kund. R1 menade vidare att menytavlor som finns bakom utlämningsdisken 

på PI bör tas bort för att styra kunden direkt till kiosk istället. Incitament till att få kunden att beställa 

direkt i kiosken lyftes, flera franchisetagare lyfte möjligheten till rabatter eller erbjudanden i kiosken 

för att styra kundflödet och samtidigt ge en positiv upplevelse för kunden.  
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Flera respondenter med PI uttalar att kunden slipper stå i kö för att beställa, därför att alla kiosker 

alltid är öppna oavsett tidpunkt och bemanning och detta kan kopplas till Schmenner (2015) som 

menar att korta ledtider leder till produktivitetsvinster, korta ledtider vilket kan sägas vara en 

flaskhals i Grill Direkt. Vid Grill Direkt bemannades alla kassor endast vissa tidpunkter vid 

högvolymsdagar men övrig tid står flera kassor obemannade och därför oanvändbara. Flera 

respondenter med PI pekar på att ledtiden från att kunden kommer in i restaurangen till att få beställa 

är reducerad jämfört med än Grill Direkt. Respondenterna R2, R4 och R6 visar att ledtider i 

PI förbättras jämfört med Grill Direkt. R6 menar att kötiden minskat men totala ledtiden är 

oförändrad. En orsak till detta kan vara att PI är relativt nytt i Karlskoga jämfört med andra PI-

restauranger i studien och därför inte intrimmad. Kvalitet är oftast främsta orsaken till variation där 

brist på kvalitet eller felaktigheter i produkt leder till längre genomloppstid i processen och klagomål 

från kund menar Schmenner (2015).  

Flertalet kunder som beställde mat i kioskerna upplevde att det var lugnare jämfört med bemannad 

kassadisk och uppskattade att kötiden minskat framför allt hos barnfamiljer. Samtliga respondenter 

och kunder med PI uppger att kvaliteten på slutprodukten höjts, produktens utseende har förbättrats 

och samtidigt upplever kunden att produkten är varmare än tidigare system och att kundklagomål på 

kvalitet har minskat. När det gäller PI syntes inget klagomål från kund gällande kvalitet. På Grill 

Direkt däremot upplevde många respondenter kvalitetsproblem, respondenterna uttalade att flera 

kunder upplevde slutprodukter som torra, klämda eller kladdiga. Samtidigt uppskattade många gäster 

det personligt bemötande men negativa till att stå i kö på restauranger med Grill Direkt. Perspektivet 

att minska variation och samtidigt korta ledtid, som hela tiden mäts genomsyrar stora delar av 

McDonalds verksamhet vilket gör att företaget kontinuerligt kan upptäcka flaskhalsar och arbeta bort 

dem för att ständigt bli bättre.   

 

5.2 Analys ur Grönroos perspektiv 

Grönroos och Ojasalo (2004) modell för tjänsteproduktivitet visar att hög och jämn 

kapacitetseffektivitet är en utmaning för tjänsteföretag, om överskott finns i efterfrågan nyttjas 

kapacitetseffektiviteten maximalt men den externa effektiviteten kan komma att sjunka. Svårigheten 

att bemanna tjänsteverksamheter optimalt utifrån kundnöjdhet och produktivitet är ett dilemma inom 

tjänsteverksamhet (Grönroos & Ojassalo, 2015).  

Restaurangchefen R6 i Karlskoga visade det dataprogram som hjälper restaurangcheferna att 

bemanna varje timme optimalt genom avvägning mellan bemanning och kundnöjdhet. 

Restaurangchefen R6 menade samtidigt att McDonalds har både interna mått på produktivitet och 

arbetsmiljö och även externa som servicetid. Nyckeltal kan sägas vara indikatorer som 

restaurangchefen har för att väga intern och extern effektivitet mot varandra, detta kan anses vara ett 

beslutsunderlag till restaurangchefen för vidare åtgärder för att inte hamna i strategiska fallgropen (se 

figur 4).    

Med PI behöver personalen interagera och lära kunden det nya beställningssystemet. Respondent 2,3 

och 5 0visar på behovet av att personal är ute i matsalen och interagerar med kunden för att vägleda 

och utbilda kunden i det nya beställningssystemet med pekskärmar. I interagerandet så lär sig 

samtidigt personalen och kunden systemet. Synpunkter kring förbättringar kommer fram från 

personal och kund och förs vidare uppåt till restaurangledningarna och därefter eventuellt vidare till 
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huvudkontoret. Samtliga respondenter som intervjuades och hade PI pekade på vikten av att 

tillhandahålla personal vid kioskerna hjälper och vägleder kunden.  

SST behöver uppfylla flera krav för att kunden ska få positiva erfarenheter av tekniken. Både 

respondent 1, 2, 4 och 5 pekade på att förbättringar kring användarvänlighet behöver ses över 

samtidigt som kunden behöver incitament till att använda den nya tekniken. Här pekar respondent 1 i 

Karlskoga på konkreta incitament som erbjudanden i kiosken som kan underlätta styrandet av 

kunden under implementeringsfasen. Detta kan kopplas till Kim et al., (2014) genom att få ny teknik 

användarvänlig, bra prestanda och rolig att använda så kommer detta enligt Kim et al., (2014) att 

leda till förbättrad produktivitet hos kunden och leda till en ökad vilja att använda tekniken som i sin 

tur bör förbättra den interna effektiviteten och således produktiviteten. 

Flera respondenter visar en ny sorts kundklagomål, kunder har vänt i dörren vid synen av PI eller att 

företaget inte låter kunden beställa i kassan av personal som tidigare. Vidare inkommer klagomål hur 

kunderna blir bemötta av personalen med PI, tidigare tog personalen emot beställningen, med PI får 

kunden själv göra sin beställning vilket upplevs som negativt. Flera kunder upplever kioskerna som 

ett hinder för att beställa. Yi och Kim, (2016) pekar på den negativa sidan av SST som bland annat 

brist på mänsklig interaktionen vid beställning där flera kunder behöver hjälp att fatta beslut vilket 

inte en maskin  kan göra. 

Med användarvänlig teknik med bra prestanda och samtidigt är rolig att använda kan SST enligt Kim 

et al., (2014) leda till förbättrad produktivitet hos företag, och samtidigt leda till en ökad vilja att 

använda nya tekniken. Denna effekt tar samtliga respondenter upp, några tror på oförändrad 

produktivitet och andra menar att produktiviteten ökar då lönekostnader minskar vilket både R5 och 

R8 pekar på. Genom att kunden blir medproducent är användarvänligheten viktig som framförallt 

syns hos yngre kunder och personal och samtidigt visar kundintervjuer att den sociala kopplingen 

mellan kund och servicepersonal kan utebliva eller kraftigt minska jämfört med Grill Direkt. 

Samtidigt är äldre kunder mer fientliga, kunder i medelåldern och uppåt som R7 pekar på, vänder 

redan i dörren och ser detta kan ses som ett hinder att uppnå förbättrad kundnöjdhet 
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6. Slutsats 
I detta kapitel presenteras resultat och slutsatser som studien kommit fram till  

Studien visar att samtliga restauranger som undersökts har både interna och externa indikatorer för 

att utvärdera produktivitet, tjänstekvalitet och intern arbetsmiljö. Förutsättningar för att undvika "den 

strategiska fallgropen" finns på plats i form av data som restaurangledningen regelbundet följer upp 

för att minska risken att enbart stirra sig blind på intern effektivitet.  

Samtliga restauranger som ingått i studien visar att kvalitet på slutprodukt har förbättrats med det nya 

PI-systemet. PI-systemet kan dessutom hantera en större flexibilitet av råvaror i produktionsområdet 

vilket är en konkurrensfördel i framtiden som bland annat R3 betonar. Samtidigt som kvalitet på 

slutprodukt förbättrats, har kassationer av slutprodukter minskat eftersom produkter nu tillverkas 

direkt på beställning vilket leder till kostnadsreducering för restaurang och förbättrad produktivitet. 

Detta är positivt ur ett kundperspektiv eftersom kunden upplever ett förbättrat värde eller förbättrad 

tjänstekvalitet. Även miljön påverkas positivt eftersom minskade kassationer leder till minskad 

resursanvändning. 

Studien pekar på att flera av restaurangerna uttalat arbetar med checklistor och arbetar kontinuerligt 

för att minska variation i processerna vilket restaurangchefer från både PI och Grill Direkt uttrycker. 

Detta har bärighet i teorin då minskade variationer mot fastställda rutiner förbättrar både 

produktivitet och kortar ledtid. Samtidigt var en stor del av kunderna på PI restaurangerna missnöjda 

med kioskerna som upplevdes som krångliga och flertalet kunder påtalade dessutom avsaknaden av 

personligt bemötande. Här finns möjlighet för McDonalds att förbättra layout för att på så vis styra 

efterfrågan effektivare och därigenom minska kostsam ledtid. En konsekvens av PI visar studien, är 

att svinnet minskat och att kvaliteten på slutprodukten förbättrats. Slutprodukten upplevs som 

varmare och fräschare, vilket samtliga respondenter betonar (både kunder och nyckelpersoner). 

Samtidigt är SST än så länge i startgroparna på McDonalds där flertalet restauranger än så länge 

använder Grill Direkt. Förändringen är igång och verkar ligga rätt i tiden eftersom systemet kan ge 

konkurrensfördelar som förbättrad produktivitet och kundnöjdhet genom kortare ledtid. Samtidigt 

ges möjlighet för kunden att anpassa produkten efter personliga önskemål utan fördröjning för vilket 

många kunder uppskattar. Därmed anses syftet med studien vara uppfyllt. 

Vi kan samtidigt sakna medarbetarperspektivet, trots att de flesta respondenter har jobbat sig igenom 

alla befattningar saknas medarbetarens perspektiv eftersom det är medarbetare som interagerar med 

kunden. Det är möjligt att högre chef inte får samma information som medarbetarna får och utifrån 

detta hade det varit intressant att höra deras perspektiv.  
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7. Diskussion och förslag på vidare studier 
I detta sista kapitel av uppsatsen tar vi upp våra tankar kring studien och ger förslag på framtida 

studier, här presenteras tankar kring hinder studien haft och vad som intresserade oss mer. 

 

I en tid då ny teknik spelar allt större roll och det går att beställa pizza eller hamburgare via 

mobiltelefonen till dörren fann vi det intressant att fördjupa oss i SST, produktivitet och kvalitet 

inom tjänsteföretag. Access till olika delar av företaget har underlättat för oss genom få kontakt med 

nyckelpersoner. Utan access hade studien stött på hinder och vi menar att den gav oss värdefull 

tillgång och bra utgångspunkt till studien. Utan intervjuerna med olika chefer och tillgång till 

kundintervjuer hade det varit svårare för att inte säga omöjligt för oss att identifiera olika samband.  

En fråga att lyfta fram i vidare studier är hur medarbetarna påverkas av ett nytt produktionssystem. 

Restaurangchefer visar upp hur det nya systemet fungerar och hur maten tillagas direkt, och hur det 

innebär ökade krav på flexibilitet hos personalen. Vi såg även att personaltätheten minskar då 

"maskiner" tar över enkla jobb, eller som vi nämner, att kunden faktiskt tar över personalens jobb när 

kunden blir medproducent. Vi vill samtidigt peka på att alla respondenter med PI uttalar att 

kassationer minskar med PI, ur ett miljöperspektiv och företagsekonomiskt perspektiv är detta bra då 

detta kan förbättra företagets ekonomi och minimerar skador på miljö. 

I uppsatsens slutskede uppkom önskemål av kunder som ville se priser direkt i kiosken, vilket inte är 

möjligt idag förrän beställningen påbörjats. Studien visar kopplingar kring produktivitet mellan PI 

och Grill Direkt, vi såg skillnader i respondenternas svar. Vidare studier behöver undersöka kundens 

upplevelse ytterligare, men även hur medarbetaren påverkas av SST under en längre studie. 

Medarbetarperspektivet är inte undersökt i studien, det vore intressant att undersöka vad 

medarbetarna ser för fördelar och nackdelar. Restaurangcheferna för PI pekar samtidigt på att en 

omfördelning av arbetet och personalen behövs, personalen behöver dessutom vara flexibel. Studien 

har samtidigt gett alla inblandande uppsatsskrivare inblick i hur komplext och komplicerat begreppet 

tjänsteproduktivitet egentligen är.  

För att förbättra produktivitet och samtidigt tjänstekvalitet på McDonalds med PI föreslås följande 

åtgärder efter sammanställning av intervjuer: 

• Genomföra implementering som involverar all personal och tidig information och syfte till 

personal. 

• Tydlig och uttalad strategi hur restaurangen skall hantera kundflöde för att styra kunden 

direkt till kiosk. 

• Minska eller ta bort menytavlor ovan kassadisk för att styra kunden direkt till kiosk. 

• Utbilda personal som interagerar i matsal för att hjälpa till att vägleda kund. 

• Skapa incitament för kund att handla i kiosk, exempel rabatter eller erbjudande. 

• Förenkla layouten i kiosk och minimera steg i kiosken. 

• Fortsätt iaktta interna och externa faktorer samtidigt vid utvärdering av produktivitet. 

• Synliggör priser i kiosker. 
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8. Bilagor 
I detta kapitel redovisas formulär och intervjuer som legat till grund för observationer och 

datainsamling. Även bilder på SST och på kassalinje med traditionella kassaapparater och på 

den nya kassalinjen som är kopplat till nya SST systemet för att läsaren lättare får förståelse 

för dessa två olika system 

8.1 Bilaga 1 formulär för kundintervju 

 

Gäst:  

Ålder:  

Kön: 

1. Hur många gånger per månad besöker du restaurangen? 

 

2. Vad skulle restaurangen kunna göra för att du ska besöka oss den oftare? 

 

3. Vad är bra med den här McDonalds-restaurangen? 

 

4. Hur upplever du det nya systemet med kiosk? 

 

5. Upplever du kiosken som användarvänlig? Varför? 

 

6. Hur kan McDonalds göra det attraktivare och enklare att handla genom kiosk? 

 

7. Vilket alternativ tycker du om mest? Att beställa vid en kassa, eller från kiosk? 

 

8. Kan du gradera din upplevelse på en skala från 1–5?  

 

9. 1 Dåligt 2 Godkänt 3 Bra 4 Mycket bra 5 utmärkt 
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8.2 Bilaga 2 formulär för intervju med nyckelperson (PI) 

 

Ledning:  

Ålder: 

Kön: 

Befattning: 

1. Hur länge har du arbetat på McDonalds? 

2. Om du har haft andra befattningar på den här restaurangen, vilka är det i så fall? 

3. Hur upplever era gäster SST systemet? 

4. Vad är största skillnaden från det gamla systemet tycker du? 

5. Har du märkt någon försämring med det nya systemet? 

6. Har du märkt någon förbättring med det nya systemet? 

7. Vad skulle du vilja förändra för att göra det attraktivare för gästen med nya systemet? 

8. Hur har produktiviteten förändrats med det nya systemet? 

9. Hur arbetar ni med att förbättra produktiviteten när ni implementerat kiosker? 

10. Vad ser du för koppling mellan den nya teknologin och upplevd tjänstekvaliteten? 

11. Vad är strategin för att gästerna ska gå till kioskerna istället för kassan? 

12. Vad anser du är fördelarna med att gästerna går till kioskerna direkt? 

13. Hur ser klagomålen ut från gästerna, vad består klagomålen av? är det en ökning eller 

minskning? 
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8.3 Bilaga 3 formulär för intervju med nyckelperson (Grill 

Direkt) 

Ledning:  

Ålder:  

Namn: 

Kön:  

Befattning:  

Restaurang:  

1. Om du har haft andra befattningar på den här restaurangen, vilka är det i så fall? 

2. Hur upplever era gäster att beställa genom traditionell kassalinje med personal? 

3. Vilka fördelar ser du med en traditionell kassalinje? 

4. Vilka nackdelar ser du med en traditionell kassalinje?           

5. Vad skulle du vilja förändra för att göra det attraktivare för gästen att beställa? 

6. Hur arbetar Ni idag med ert nuvarande produktionssystem (Grill Direkt)? 

7. Hur arbetar ni med att förbättra produktiviteten med det nuvarande 

produktionssystemet (Grill direkt)? 

8. Vad ser du för koppling mellan den nya teknik och upplevd tjänstekvaliteten med 

traditionell kassalinje och nuvarande produktionssystem? 

9. Vad får Ni för synpunkter från gäster på produktkvaliteten? 

10. Vad anser du är fördelarna med att gästerna går till kassalinjen? 

11. Hur ser klagomålen ut från gästerna, vad består klagomålen av (inte bara produkten)? 

Återkopplande frågor ledtid tillagt 22 maj  
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8.4 Bilaga 4 Kiosk på McDonalds (McDonalds version av SST) 

 

På denna bild visas McDonalds version av Self-service teknologi. Här trycker kunden in sin 

order direkt på skärmen.  


