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Sammanfattning 
Om man frågar restaurangpersonal hur de upplever atmosfären på deras 
arbetsplats får man svaret stressigt. Stressrelaterade arbeten ökar risken för 
utbrändhet och alkoholrelaterade problem. En studie som utfördes på cirka 7000 
servitörer visade att nästan 12 % av de tillfrågade drack hälsofarliga mängder 
alkohol för att lugna ner sig efter arbetet.  
 
Cito Systems är ett nytt restaurangsystem som förebygger stress och utbrändhet. 
Genom att eliminera onödigheter kan personalen fokusera på deras 
arbetsuppgifter. Restaurangens intäkter ökar då systemet tillåter att fler kunder 
kan omhändertas.  Bokning, beställning och betalning sker nu i ett 
användarvänligt webbaserat system som servitörerna manövrerar med en 
mindre version av läsplattor.  
 
Projektet har drivits i egen regi av två stycken studenter som läser sista året på 
utvecklingsingenjörsprogrammet. Med hjälp av dynamisk produktutveckling har 
gruppen gått från idé till färdigt koncept med tillhörande prototyp.  
 
Cito systems 
The restaurant experience, redefined!  

Abstract 
When restaurant employees get questioned about what they think about their 
working environment, the answer is stressful. Stress related work increases the 
chance of burnout and heavy drinking. Studies has shown that nearly 12 % of the 
restaurant staff are heavy drinkers. 
 
Cito Systems is a new restaurant system that prevents stress and burnouts. By 
eliminating unnecessary parts, the staff can now focus on their work. The 
restaurants income increases as the system allows a larger number of customers 
to be taken care of. Booking, ordering and payment is all handled by a user-
friendly system on the web that the waiters operate through small tablets. 
 
Two students, graduating in the field of development engineering, have been 
managing the project. By dynamic product development, the group has gone 
from an idea to a complete concept. 
 
Cito Systems 
The restaurant experience, redefined! 
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Förord 
Cito systems, som denna rapport är grundad på, är ett examenprojekt inom 
produktutveckling. Detta projekt har drivits av Denijel Becevic och Robin 
Persson. Projektet började med en idé som blev till ett färdigt koncept med stor 
utvecklingspotential. Examensarbetet har sett till att de kunskaper som lärts in 
under tre års studier har kommit till användning. Projektet har knutit samman 
programutbildningen på ett intressant och kunskapsgivande sätt. 
Projektgruppen har fått inblick in i hur mycket tid och energi det krävs för att 
driva ett projekt framåt och att kunna visa upp någon form av resultat. Projektet 
som har sträckt sig från hösten 2012 till våren 2013 har resulterat i en prototyp 
som gruppen är stolt över att presentera och uppvisa. 
 
Vi vill rikta ett hjärtligt tack till alla som har bidragit till projektets framgång och 
som har gett nya idéer samt kritik och förslag. Vår handledare, Hans-Erik 
Eldermark, som har fungerat som bollplank under hela processen. ALMI 
företagspartner för Halland, som har finansiellt gett möjligheten till framgång. 
Nano webbyrå för framtagning av prototyp. Stefan Holmström, Niklas Eklund 
och Magnus Gustavsson, för goda tips och råd. 
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1. Inledning 
Idag existerar det omkring 9000 restauranger i Sverige. Medan flertalet av 
besökarna bedömer sina restaurantupplevelser osmidiga, ser majoriteten av 
restaurantarbetarna sitt arbete som stressigt och icke flexibilitet. I sökandet efter 
förbättring, effektivisering och för verksamheten mer anpassad användarvänlighet 
har en ny digital produkt utvecklats. Nedan följer en presentation av projektets 
bakgrund, problembeskrivning samt syfte och mål. 

1.1. Bakgrund 
Vid ett restaurangbesök upplever man som kund vanligen överflödig väntetid, 
olika typer av brister samt saknad av flexibilitet. Väntetider kan oftast 
uppkomma vid tillfällen där man vill beställa, när mat ska serveras eller vid 
betalning. Förutom väntetiden uppstår även fel vid beställning, eller att man 
själv får räkna ut vad man är skyldig vid betalning vid gruppbesök. Dessa 
faktorer inträder då dagens handlingar och produkter inom branschen inte har 
utvecklats med samspel av effektivitet, användarvänlighet och kommunikation. 
 
Trots den enorma digitala teknikens intrång i så gott som alla av företags 
kundorienterade branscher, använder majoriteten av restaurangerna 
fortfarande papper och penna.  Något restaurangsystem som tenderar att 
involvera de tre ovan nämnda faktorerna har inte utvecklats. 
Restaurangbranschen verkar inte ha hängt med.    
 

1.2. Behov/problemskrivning 
Med dagens restaurangsystem existerar inte användarvänlighet som är en viktig 
faktor för effektivitet hos ett system. Eftersom det inte finns någon enkel 
kommunikation mellan personal uppkommer fel. Trots att restaurangmiljön 
förblir rörig och att stress medför sämre arbete, erbjuder marknaden inget som 
ger ordning i oredan. Därför väljer många att hålla sig kvar till penna och paper.  
 
Då majoritet av dagens restauranger fortfarande använder sig av papper och 
penna förblir stressfaktorn ett faktum. Penna och papper influerar negativt 
användarvänlighet samt som effektivitet minskas. Distribution av papper 
angående exempelvis beställningar, kvitton och betalningar tvingar personalen 
inte bara till mer rörlighet och snabbhet inom lokalen utan ökar också risker för 
bristfälligheter och ohälsa. Enligt en undersökning i Norge visade sig att 12 % av 
restaurangpersonalen är storkonsumenter av alkohol. Anledningen tros vara den 
stress som personalen utsätts för. (Kjeerheim, m.fl. 1997) 

1.3. Syfte och mål 
Syftet med projektet är att erbjuda restauranger ett nytt system som ska 
underlätta beställning, betalning, översikt samt kommunikationen mellan 
personal. Restaurangsystemet kommer därmed att vara mer användarvänligt 
och planförutsägbart, vilket medför effektivisering och ordning. Systemet ska 
därmed förbättra arbetsmiljön i restaurangen samt ge ökade intäkter och 
nöjdare gäster. 
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Målet är produktion av en mjukvaruprototyp, användbar för en fiktiv restaurang 
där en av de modernaste och den mest aktuella tekniken ska finna sig i. Projektet 
tenderar också att leverera belägg för att ett sådant system går att tillverka. 
Systemet ska kunna användas på dagens pekplattor för att kunna skicka 
information via ett trådlöst nätverk samt spara ner all denna via en databas. 

1.4. Avgränsningar 
Betalning via systemet kommer att avgränsas. Förutom att den här funktionen 
ställer större krav tar den mycket mer tid i anspråk än vad som är planerat inom 
projektets ram. Kraven handlar om sammankopplingen av restaurangens och 
bankens konto via speciella avtal mellan banker och liknande. Samtidigt som 
denna långa och tidskrävande process lämnas utanför projektet, öppnas insikten 
om möjligheten för vidare utveckling av projektet längre fram. Eftersom att 
målet med projektet är att det ska användas av den fiktiva restaurangen som är 
nämnd i målbeskrivningen, möjliggör detta att komma förbi de stora kraven utan 
att göra avkall på projektet och dess intention. 
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2. Projektbeskrivning 
Nedan beskrivs projektet, uppbyggnaden och dess beståndsdelar. 

2.1. Fördjupande beskrivning 
Sekretess 
Stycke behandlar en djupare beskrivning av projektet 

2.2. Intressenter 
Kärnintressenterna i detta projekt är projektgruppen. Systemutvecklare ses som 
en primärintressent då ett bra jobb ifrån deras sida leder till mer 
utvecklingsarbete för dessa. Primärintressenter blir även restaurangägarna och 
restaurangpersonal som använder sig av systemet. Sekundärintressenter blir 
restaurangkunderna som kommer att uppleva systemet. 

2.3. Kravspecifikation 
En kravspecifikation har formulerats både efter budget och efter de viktigaste 
funktionerna för att systemet skall fungera. Tabellen ger en överblick över vilka 
funktioner som ska existera samt vilka som är önskvärda. 

2.4. Projektorganisation 
Projektgruppen består av Denijel Becevic och Robin Persson. Ansvar och ägande 
av projektet delas solidariskt. Handledare för projektet har varit Hans-Erik 
Eldermark och examinator Leif Nordin. 

2.5. Budget 
Finansiering söktes hos ALMI. 20 000 kronor erbjöds i bidrag för 
prototyptillverkning. (Se Bilaga 1). Högskolan i Halmstad skänkte 2000 kronor i 
form av bidrag för utveckling av egen produkt. 
 
Genom att knyta systemets påverkan på personalens bättre hälsa kan bidrag 
sökas för fokusgrupp via Hälsocentrum, HCH.  

2.6. Tidplan 
Under projektet har projektgruppen utformat ett schema i form av visuell 
planering. Detta har senare integrerats i en gantt-schema för uppföljning. (Se 
Bilaga 2) 

2.7. Risker 
Trots att det sker ständiga förändringar i restaurangbranschen framstår denna 
mycket gammalmodig. Ett uppenbart exempel på detta är att majoriteten av 
personalen fortfarande använder sig av papper och penna. Eftersom att ett nytt 
system frambringar nytänkande hos användarna och ägarna blir risken att de 
inte vill ta till sig tekniken stor, då det är vanligt att folk är rädda för förändring. 
 
En annan risk som existerar är patentintrång. En professionell nyhetsgranskning 
har inte gjorts vilket kan resultera i att produkten gör intrång på ett redan 
existerande patent. Finansieringen kan även inte räcka till för 
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prototyptillverkningen. Utifall detta sker kommer målet med projektet inte att 
uppfyllas. 

2.8. Sekretess 
Vid kontakt med utomstående parter har en sekretessförbindelse undertecknats 
i syfte att förhindra spridning av projektidén. 
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3. Metod 
Utbildningen har omsatts i praktiken under projektet. Kunskaperna inom kurserna 
affärsutveckling, projektledning, produktutveckling, marknadsföring samt 
immaterialrätt och avtalsrätt har mestadels kommit till användning. Projektet kan 
också bli företagsgrundande. Ett antal metoder har tillämpats för att effektivt föra 
projektet framåt. Nedan följer redovisningen samt tillvägagångssättet för projektet 
och använda metoder. Användningen och resultatet av metoderna beskrivs i delen 
utvecklingsprocessen. 

3.1. Metod produktutveckling och innovationsledning 
Dynamisk produktutveckling har använts under projektet. Innebörden av 
arbetsmetoden bygger på att ställa användaren i centrum. Det arbetas mot en 
vision. Medan projektet fortskrider kan det komma att visionen ändras. Projektet 
följer inte några exakta riktlinjer, istället fokuserar man på uppgiften som för 
stunden ligger närmast i tiden. Metoden bygger på att uppnå eller uppvisa bästa 
möjliga resultat samt att tidseffektivisera projektet. Gruppen har med hjälp av 
DPD insamlat primär samt sekundär data i form av intervjuer, analyser och 
andra metoder. Primärdata införskaffades vid projektstarten i form av en 
marknadsundersökning. Ingen hypotes om utfallet existerade, därmed fortsattes 
det med en icke-experimentell ansats i form av skriftliga frågeställningar. 
Undersökningarna som utfördes har skapat empiri. Empiri grundar sig i att 
utföra vetenskapliga undersökningar i verkligheten. Marknadsundersökningen 
är ett exempel på detta. (Ottosson, 2001) 

3.2. Metod för projektprodukten 
Ett antal diverse metoder användes för att uppnå syftet. Metoderna ger en bättre 
överblick över hur produkten förhåller sig till marknaden. 

3.2.1. Brainstorming 
Innan projektstarten diskuterades några problem som verkar existerar inom 
restaurangbranschen. Slutligen enades det om att stress var en viktig faktor vars 
minimering prioriterades högst. Andra problem som var förknippade med 
betalning, beställning, inventering samt kommunikation ansågs även kunna 
förbättras. Efter att problemen fastställdes togs det fram lämpliga metoder till 
lösningar. I delen utvecklingsprocessen, idégenerering, kan ni läsa om 
användningen av metoden. 

3.2.2. Parvis jämförelse 
Målet med denna jämförelse är att locka fram de viktigaste egenskaperna hos 
produkten. Genom att använda denna metod lades grunden till den matris som 
visualiserar den egenskap som framstår som viktigast. Högst poäng motsvarar 
den viktigaste egenskapen. (Nordin, Powerpoint 2, 2010) 

3.2.3. BAD-PAD-CAD 
Brain Added Design(BAD) har prövats. Genom att sätta sig in i hur en 
restaurangupplevelse kan se ut, lockas det fram generering av diverse 
problemlösningar. Vid ett senare skede har visualiseringen av problemlösningar 
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i form av Pencil Aided Design(PAD) gjorts. Detta via skisser och ritningar på vad 
som är kritiskt i systemets funktionalitet samt uppbyggnad.  
Vid utvecklandet av en mall för prototypen har metoden Computer Aided 
Design(CAD) tillämpats. Visualisering i form av datorprogram har använts för 
bästa resultat. (Holmdahl, 2010). Se även delen utvecklingsprocessen, 
idégenerering för användning av denna metod. 

3.2.4. Benchmarking 
Projektgruppen gjorde en granskning av marknaden. De lösningar som existerar 
idag upptäcktes via benchmarking. Jämförelser mellan Cito systems och det som 
marknaden erbjuder gav inblickar i vilka av funktionerna som saknas idag. Med 
hjälp av denna metod överblickades vilka funktioner som är unika gentemot 
konkurrenterna. (Nordin, Powerpoint 2, 2010) 

3.2.5. Kravspecifikation 
En kravspecifikation utformades som hjälp till översikt över vad systemet skulle 
kunna uträtta. Dock har denna utvecklats under projektets gång i samband med 
att fler idéer eller förhinder har uppstått. Kravspecifikationen listar både krav 
och önskemål. (Nordin, Powerpoint 3, 2008) 

3.2.6. FMEA 
Metoden hjälper till med att överblicka eventuella fel som kan uppstå i systemet 
och vad dessa kan innebära. Den hjälper till att klargöra vad som kan orsaka fel 
samt hur man åtgärdar dessa. Produktkvaliteten och säkerheten förbättras. Två 
FMEA-analyser gjordes för både mjukvara och hårdvara. (Nordin, Powerpoint 1, 
2010) 

3.2.7. Porters femkraftsmodell 
Modellen bidrar till ökad klarhet i hur attraktiv en marknad är. Kundernas och 
leverantörernas förhandlingsstyrka, substitut för tjänsten, konkurrens från nya 
aktörer samt konkurrensen mellan befintliga aktörer analyseras. (Kotler & 
Keller, Marketing Management, 2011) 

3.2.8. SWOT 
SWOT-analys används för att på ett smidigt och övergripande sätt skaffa sig en 
bild av styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 
Metoden förekommer hos företag för att få en strategisk översyn på marknaden. 
Analysen kan utföras på såväl tjänster som produkter. Projektgruppen har valt 
att utföra en med avseende på produkten Cito-systems. (Kotler, Priciples of 
marketing, 2010) 

3.2.9. Slack 
En slack har uträttats för förtydligande av skillnader gentemot konkurrerande 
produkter ur ett marknadsperspektiv. (Norr, 2012) 

3.2.10. Dokumentation 
Kontinuerlig dokumentation har förekommit i form av veckorapporter till 
handledare. Veckorapporterna förmedlar vad som har gjorts samt vad som 
planeras att göra, idéer samt milstolpar. Detta underlättar återkoppling ifall 
problem skulle uppstå. (Holmdahl, 2010). Vänligen se del utvecklingsprocessen, 
möten, för resulterandet av metoden. 



 

 7 

3.2.11. Ekonomiska kalkyler 
Beräkningar på produktens lönsamhet i form av försäljningspris, 
investeringskostnader, break-even och täckningsbidrag har gjorts för en 
ekonomisk inblick. (Holmström, 2010) 
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4. Teoretiskt perspektiv 
I det här kapitlet behandlas projektets teoretiska bakgrund. Tre aspekter anses 
vara mest intressanta att titta närmare på: Den befintliga teknologin inom 
branschen, hur beteende hos personal påverkas av stress och hur restauranger 
tillfredsställer gästernas krav. Avsikten med kapitlet är att belysa och ge en 
djupare förståelse för vilken påverkan teknologiska implementeringar kan ha på 
restauranger och dess gäster. 

4.1. Restauranger och teknologi 
Innan 1970 existerade inte någon form av teknologi inom restaurangbranschen. 
Restaurangpersonalen fick förlita sig på sina kunskaper för att bli framgångsrika.  
 
Teknologiutvecklingen tog fart när väl restaurangkedjor började bli väl stora. Att 
teknologin började ta sig in på restaurangbranschens marknad berodde på att 
det manuella arbetet inte uppskattades vara tillräckligt tillfredsställande för att 
verksamheten skulle skötas mer effektivt.	  När	  det	  första	  ”Point-of-sale”	  systemet	  
för restauranger introducerades revolutionerades marknaden. Beställningar, 
betalningar och bokföring kunde därmed skötas elektroniskt.  
 
Nu för tiden anses dessa typer av system nästan nödvändiga för 
restaurangverksamheten. Idag används och utvecklas diverse funktioner för att 
underlätta i princip alla moment inom restaurangbranschen. Det som 
restaurangsystem är måna för närvarande om är att se till att verksamheten 
sköts rätt och har en större chans för tillväxt med hjälp av rätt och passande 
teknik. Inom branschen finns det stora risker att pengar försvinner i vartenda 
moment och det är precis vad POS-system är tänkt att motverka. 
 
Restaurangteknikens framtid beror på de krav som samhället ställer. Man värnar 
alltmer om sina kunder. System bör framtiden inte bara förbättra 
restaurangarbetet utan även gästernas vistelse. Människor trivs med och 
uppskattar uppmärksamhet och för att tillfredsställa restaurangerna måste man 
kunna tillfredsställa deras gäster. 
 
Restaurangbranschen kan sägas vara en av de verksamheter där man på något 
oförklarligt sätt respekterar att arbeta efter föråldrade normer. Det var inte för 
länge sedan denna bransch förstod att den kunde dra fördelar av dagens 
tekniska förändringar. Trots teknikens implementering har denna inte brutit det 
sätt man sköter branschen. 
 
Den framtida teknologin kommer snart att bli intressant för hela marknaden. 
Därmed tas den emot av både stora restaurangkedjorna men även de små och 
självständiga restaurangerna. (Doran. 2010) 

4.2. Stress i restaurangarbetet 
Genom att använda sekundärdata ifrån externa källor har det tittats på hur 
stress kan komma att påverka människor. Det fanns olika studier där forskare 
ville få reda på hur stress påverkar personal inom restaurangbranschen och om 
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detta kan kopplas till ökat alkoholintag. Undersökningen omfattande drygt 7500 
personer inom hotell- och restaurangbranschen. 
 
Resultatet visade att cirka 6 % av männen och 5,9 % av kvinnorna var 
storkonsumenter av alkohol. De faktorer som visade sig vara mest förutsägande 
för hög alkoholkonsumtion var svårigheter till avkoppling efter jobbet, typ av 
hushåll, sysselsättning och ålder. Upptäckten att stress i arbetet inte var den 
ledande faktorn till högt alkoholintag ledde till vidare forskning om hur stress 
och avkopplingssvårigheter kan hänga ihop. 
 
Författaren till artikeln påstår att stress i arbetslivet kan indirekt påverka 
alkoholintaget hos personalen. Restaurangarbete innehåller en hög grad av 
snabbhet, precision och lyhördhet till önskemål. Detta håller ständigt på tills det 
är dags för stängning. Det existerar tyvärr inte någon typ av avkoppling. För 
personalen som kontinuerligt upplever dessa upprepningar tvingas gång på gång 
lämna arbetet i upphetsat tillstånd kan lösningen bli en ökad alkoholkonsumtion 
 
Alltså även om stress i arbetslivet inte påverkar hög alkoholkonsumtion, visar 
studierna att man inte kan utesluta högt alkoholintag som ett sätt att klara av 
stressen. (Kjeerheim, m.fl. 1997) 

4.3. Tillfredsställande av restauranggästers krav 
Det man ser idag är ”hur	  mycket”	   och till ”vilket	   pris”	  man	   konsumerar.	   Dock	  
saknas	  frågan	  ”varför?”.	  Förståelse	  för	  kunders	  behov	  borde	  vara	  grundläggande	  
för produktutveckling av tjänst och varor. Därför vill man se till i vilken grad 
dagens restauranger tillfredsställer sina kunders behov.  
 
Människors trivsel kan beskrivas i termer av njutning. Eysenck (1976) värderar 
olika nivåer av njutning genom två toner: en	  ”positiv	  hedonisk	  ton”	  respektive	  en	  
”negativ	  hednisk	  ton”.	  Läget mellan en positiv och negativ hedonisk ton kan ses 
som belåtenhet. Mellanläget är då människor är nöjda men inte exalterade. Ska 
man se restaurangbesök objektivt kan upplevelsen ses som ett sätt att motverka 
negativa känslor. Gäster är belåtna när de har motverkat sin hunger. Om 
gästerna även har en glädjande sinnesupplevelse kan det ske en högre grad av 
nöje hos dessa. Kundernas nivå av njutning kan ge ledtrådar till varför de 
konsumerar. 
 
Olika aspekter som påverkar gästers 
restaurangupplevelse existerar. Det som 
granskas är mat, service, kökskonst, 
interiör, sällskap och andra gäster. I en 
undersökning som uträttades lät man 
gästerna i en restaurang utvärdera de 
sex ovanstående aspekterna. De fick 
även utvärdera vad de anser som den 
ideala restaurangupplevelsen. 
 
Sociala faktorer är det som minst 
överensstämmer med gästernas behov. Figur 1 Skillnaden mellan vad gäster tyckte 

om deras restaurangupplevelse gentemot den 
ideella restaurangupplevelsen.  
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Restaurangbesök idag görs inte enbart för att känna mättnad utan ses som en 
upplevelse. Enligt studien betalar gäster mer för de sociala delarna än för maten 
som serveras. Även om kunder blir nöjda av en pizza till lunch eller dylikt, blir de 
inte förtjusta. Restauranger idag arbetar i majoritet efter fysiologiska behov 
istället för att föredra intellektuella samt sociologiska behov. 
 
För att kunna utveckla en attraktiv restaurangprodukt bör ägarna lära sig mer 
om gästernas behov. (Andersson och Mossberg. 2004) 
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5. Utvecklingsprocessen 
Beskrivning av vad projektgruppen, under projektets gång, har gjort som haft 
relevans för att uppfylla syfte och mål. 

5.1. Idégenerering 
BAD har använts till att generera idéer för lösningar på de problem som existerar 
i en restaurangmiljö med dagens teknik. Produkten har dock under hela 
projektets gång ändrats och funktioner har lagts till samt tagits bort. Redan i ett 
tidigt stadium enades det om att mycket i projektet kretsar kring 
mjukvaruutveckling. Vid starten fokuserades det på vilka funktioner som var 
tvungna att ingå. Beställning, betalning samt inventering ansågs vara bland de 
viktigaste funktionerna för systemet och för kunden. 
 
Genom att titta på lösningar för effektivisering kom projektgruppen på 
funktioner som skulle gynna restaurangpersonalen. En översikt skulle förenkla 
bord- och stolsplacering. Betalning kunde förenklas genom att varje person får 
varsin separata nota vid beställning. Olika idéer där det ska kunna gå att se 
statistik och inventering på ett enkelt sätt tillkom. Onödigheter skulle elimineras. 
 
Alla idéer och förslag skrevs ner och sparades utifall att de skulle komma till 
användning vid ett senare skede. Dokumentation och ritningar av olika lösningar 
på funktioner ledde till en enkel överblick på hur olika delar kunde fungera ihop. 
Det skedde regelbundna komparativa analyser av funktionerna för att konstant 
hitta förbättringar. (Backman, 2009) 

5.2. Undersökningar och informationsstudier 
Genom olika undersökningar fastställde man om det fanns en marknad för 
produkten samt om liknande system redan existerade. 

5.2.1. Nyhetsgranskning 
Flertalet sökningar på PRV, Espacenet samt Google gjordes för att säkerställa att 
produkten inte redan existerade på marknaden. Patent hittades på en liknande 
idé men som innebar att restauranggästen själv kunde beställa via sin telefon. 
Detta hindrar dock inte utvecklingen av produkten då idén endast innehåller en 
meny där kunden själv klickar i vad som ska beställas.(Se Bilaga 3) 

5.2.2. Marknadsundersökning 
Ett femtiotal restauranger erbjöds att svara på en enkät angående deras 
nuvarande system och vad de ansågs kunde förbättras i deras arbete. Enkäten 
sammanställdes av projektgruppen och klargjorde vad som borde förbättras och 
prioriteras. I enkäten gavs även svar på vad som personalen ansåg vara osmidigt, 
vad som bäst beskriver arbetet på en restaurang samt vad de tycker om deras 
befintliga system.(Se Bilaga 4) 

5.2.3. Benchmarking 
Efter att funktioner hade skissats ner och grunden till systemet upprättats valdes 
granskning av konkurrenssituationen. Flertalet system existerade redan men 
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saknade ofta relevanta funktioner. De system som erbjuds idag kompletterar 
enbart varandra och ingen komplett lösning existera. 
 
I princip alla dagens lösningar som väcker något intresse använder sig av 
kassasystem där beställningar görs via kortdosor. Dessa skriver ut bongar som 
lämnas i köket. Trådlösa utskrifter av bongar förekommer också. Företag som 
granskades var bl.a. MICROS-Fidelio, Ancon AB, SMSSC, Opensolution, isisPOS, 
Gastrofix samt PLUTO.(Se Bilaga 5) 

5.3. Typ av Lösning 
Olika problemlösningar diskuterades kring produkten och framtagandet av 
denna. En lång utvecklingsfas har pågått där moment har använts som ansågs 
vara relevanta.  

5.3.1. Studier 
Sekretess 
Stycket beskriver de olika studier som gjordes för att ta fram produkten. 

5.3.2. Möten 
Projektgruppen har försökt öka sin kunskap inom restaurangbranschen via 
möten. Dessa har involverat restaurangpersonal samt personer som jobbat i 
externa delar inom branschen. Möte har även hållits med Stefan Holmström.(Se 
Bilaga 7) 
 
Sekretess 
Stycket beskriver de riktlinjer projektgruppen fick för att utveckla produkten 
vidare. 

5.3.2. Utformning av funktioner  
Sekretess 
Detta stycke behandlar hur de olika funktionerna utformades för bästa resultat.  

5.3.3. Utveckling av funktioner 
Sekretess 
Detta stycke behandlar funktioner som återfinns i mjukvaran. 

5.4. Slutgiltiga lösningen 
Nedan följer beskrivning om hur produkten är uppbyggd samt varför. Även de 
tester som utfördes beskrivs. 

5.4.1. Mjukvara 
I ett möte angående en offert med Nano webbyrå förklarades de ekonomiska 
begränsningarna. Under mötet granskades även de funktioner som skulle 
infinnas i prototypen. Enligt Nano webbyrå lämpade det sig bäst med en 
webbaserad produkt. En sådan produkt medför att programvaran kan användas 
på alla typer av pekplattor, mobiler samt datorer. Samtidigt blev detta det 
billigaste alternativet. 

5.4.2. Hårdvara 
Konceptet är att modernisera restaurangbranschen. Därmed tänktes personalen 
använda sig av pekplattor. Eftersom att sju tums pekplattor lanserades under 
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hösten 2012 blev dessa intressanta att använda som hårdvara. De nylanserade 
pekplattorna ansågs vara optimala för sitt ändamål. Den angivna storleken 
lämpar sig oavsett om pekplattan ska ligga i fickan eller i handen. (Se Bilaga 8) 

5.4.3. Tester 
Tester har utförts på prototypen för att fastställa att den fungerar. Dessa tester 
har involverat kompabilitetstester samt funktionstester. Programvaran visade 
sig vara kompatibel med såväl datorer som pekplattor och mobiler. 
Funktionerna som infanns i prototypen fungerade och motsvarade det som 
ingick i offerten. 

5.5. Arbetsmetoder 
En beskrivning av vad de olika metoder som projektgruppen använde sig av 
ledde till. 

5.5.1. Parvis jämförelse 
Problematik som kan uppstå vid parvis jämförelse är att kunden inte är den enda 
användaren av systemet. Då personal värderar olika gentemot ägare blir det 
viktigt att kunna anpassa systemet till att det främjar båda parter.(Se Bilaga 9) 

5.5.2. Kravspecifikation  
Via en kravspecifikation klargjordes vilka funktioner som skulle infinnas i 
prototypen. Krav sattes på den funktion som bäst kunde demonstrera systemet. 
Beställning samt Översikt var några funktioner som skulle existera i prototypen. 
Önskade funktioner fick prioriteras efter budget samt programmerare. (Se Bilaga 
10) 

5.5.3. Slack 
Upprättning av en Slack-modell för systemet gav god insyn i vad som gör Cito 
systems unikt på marknaden. I modellen har även de största konkurrenterna 
Micros analyserats. Penna och papper är en metod som även utvärderats. 
Orderwinner för Cito systems är att det är ett komplett system som är effektivt 
och billig. Qualifier är att systemet erbjuder en högre fokus på gästerna. (Se 
Bilaga 11)  

5.5.4. FMEA 
Utvärdering av möjliga fel hos produkten analyserades av en FMEA. I denna 
analys togs det upp både vad som kan gå fel i mjukvaran samt hårdvaran. 
Analysen gav nyttig information om hur möjliga skador och fel kan ske samt hur 
felen kan åtgärdas på kort och lång sikt. (Se Bilaga 12) 

5.5.5. Porters femkraftsmodell 
Modellen gav en tydlig överblick om hur marknaden ser ut. Det framkom att det 
är relativt lätt att agera som ny aktör. Svårigheten är att utöka sin marknad där 
de etablerade konkurrenterna har en stark position. Marknaden blir därmed 
svårare ju mer kunder man får.(Se Bilaga 13) 

5.5.5. SWOT 
Metoden hjälpte till att ta fram styrkorna hos systemet samt vilka hot som 
existerar. Möjligheter och svagheter analyserades även. Den främsta styrkan hos 
produkten är användarvänligheten som bidrar till att det går snabbt att arbeta 
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med. Svagheterna var bland annat att systemet är okänt för köparen och därmed 
väljer de att inte använda det. Hot som uppstod var i form av liknande produkter 
på marknaden. Eventuella möjligheter var de många nya segment som 
produkten kan riktas mot. (Se Bilaga 14) 

5.5.6. Ekonomiska kalkyler 
Uträkning av vilka kostnader samt intäkter systemet kommer att ha gjordes i en 
tabell. Här räknades det på hur mycket olika komponenter kan komma att kosta 
samt när vinst genereras. Uträkningarna är gjorda för att kunna räkna ut ett 
”break	  even”	  av	  systemet. Enligt uträkningar når företaget en nollpunkt efter 16 
månader. Kostnader för utveckling samt marknadsföring är inte inräknade. (Se 
Bilaga 15)
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6. Produkten 
Nedan beskrivs det resulterande systemet och examensarbetets resultatdel. För 
bilder på prototypen, se bilaga 16 
 
Produkten har fått sitt namn efter det Latinska ordet ”cito”, som betyder snabbt. 
Produktnamnet ”Cito”	  ska återspegla det systemet tenderar att uppfylla genom 
att minimera befintliga branschkrångligheter vilket i sin tur leder till ett 
effektivare och miljöanpassat arbete. 

6.1. Systemet 
Sekretess 
Stycket ger en överblick av systemet. 

6.1.1.  Översikt och bokning 
Sekretess 
Beskriver i detalj om hur systemet fungerar. 

6.1.2. Beställning och betalning 
Sekretess 
Beskriver i detalj om hur systemet fungerar. 

6.1.3. Köksmonitor och statistik 
Sekretess 
Beskriver i detalj om hur systemet fungerar. 

6.2. Användning 
Sekretess 
Beskriver i detalj om hur systemet fungerar. 

6.2.1. Administrator 
Sekretess 
Beskriver i detalj om hur systemet fungerar. 

6.2.2. Restaurangpersonal 
Sekretess 
Beskriver i detalj om hur systemet fungerar. 

6.2.3. Kockar och kök 
Sekretess 
Beskriver i detalj om hur systemet fungerar. 

6.3. Vidareutveckling 
Sekretess 
Beskriver i detalj om hur systemet fungerar. 

6.3.1. Snabbmatsrestauranger 
Sekretess 
Stycket beskriver potentiella utvecklingsmöjligheter. 
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6.3.2. Bröllop, Catering och event 
Sekretess 
Stycket beskriver potentiella utvecklingsmöjligheter. 

6.3.3. Hotell 
Sekretess 
Stycket beskriver potentiella utvecklingsmöjligheter. 

6.3.4. Varuhus 
Sekretess 
Stycket beskriver potentiella utvecklingsmöjligheter. 

.
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7. Produktionsprocessen 
Hur systemet produceras och vad som krävs för detta beskrivs nedan.  

7.1. Tillverkning och leverantör 
Mjukvaran tillverkas och levereras av Nano webbyrå. Byrån har medgett att de 
är intresserade av ett eventuellt fortsatt samarbete. Projektgruppen har beslutat 
att samarbeta med Nano webbyrå till dess att plats för en egen programmerare 
ekonomiskt möjliggörs. 

7.2. Inköp 
Hårdvara kommer inte att tillverkas utan köpas in. Denna typ av inköp kommer 
dock att göras efter att en beställning har lagts. Anledningen till detta är att 
behovet av pekplattor och skärmar varierar för varje enskild restaurang. 
 
Server kommer även att köpas in. Då kundbasen expanderar kommer även 
denna att göra detsamma.   

7.3. Kompetensanalys 
Då systemet är en mjukvara krävs det kompetens inom programmering. För 
nuvarande är mjukvaran utvecklad i programspråket Java. Om programmerare 
senare anställs kommer denna att vara i behov av denna kunskap. 
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8. Affärsplan 
Följande är en sammanfattad affärsplan som projektgruppen upprättade för Cito 
systems som beskriver marknad, konkurrenter samt etablering av produkten på 
marknaden. För en mer utförlig affärsplan: Se Bilaga 18. 

8.1. Marknad 
Idag existerar ungefär 9000 restauranger i Sverige. Enligt en 
marknadsundersökning svarade 61 % att de var intresserade av ett nytt system. 
Detta ger en potentiell marknad på cirka 5500 restauranger i Sverige. De 
huvudsakliga kunderna kommer därmed att vara restaurangägare.  
 
De största konkurrenterna, Micros Fidelio, har omkring 200 000 restauranger 
världen över som använder deras system. Det Cito systems kan erbjuda till 
skillnad ifrån Micros Fidelio är enkelhet i kampen om att vinna 
marknadsandelar. (Gustavsson, 2013). 

8.2. Konkurrensanalys 
Idag finns det många restaurangsystem. Samtidigt som marknaden är stor är den 
svår att generera vinst i. Nya system som visar sig fungera bra och börjar bli 
populära köps ofta upp av de ledande företagen. (Eklund, 2013) 
 
De största konkurrenterna är Micros, Gastrofix, Aireus, PLUTO och Open 
solution. Anledningen till att dessa har utvalts beror på deras storlek på 
marknaden samt hur mycket de påminner om Cito-systems.  

8.3. Marknadsplan 
Marknadsplan utgör en kort beskrivning av hur produkten är tänkt att nå 
marknaden. Säljningsstrategier, marknadsföring, prissättning samt tillgänglighet 
på marknaden beskrivs också. 

8.3.1. Hur marknaden nås 
För att komma in på marknaden skall alla restauranger som är villiga att testa 
systemet att erbjudas en testperiod utan kostnad. Försäljning kommer att ske 
personligt för att befästa och garantera en nära kontakt med kunderna. 
Bra kundservice och öppenhet för eventuellt kommande förslag från kunderna 
beträffande nya funktioner till Cito systems gör att det skapas ett värde hos 
kunden. Samtidigt utvecklas produkten efter kundens behov. 

8.3.2. Prissättning 
Till en början kommer priset att vara lågt. Priset kommer att läggas under 
konkurrenternas, om möjligt. Detta för att kunna penetrera marknaden och få 
kunder. 

8.3.3. Marknadsföring och tillgänglighet 
För att marknadsföra produkten på ett tillfredsställande sätt krävs det att nå 
restaurangägare. Hur detta ska ske kommer att studeras vidare. Hemsida 
kommer att upprättas. Besökare kommer att kunna beställa och få information 
om produkten. Demoversioner på Hemsidan skall även vara tillgängliga. 
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8.4. Distribution 
Programvaran kommer att installeras hos kunden vid beställning. Då kunden 
beställer systemet kommer ett paket innehållande alla nödvändiga komponenter 
att ingå vid bindning över utsatt tid. Leveranstiden för systemet kommer att vara 
den tid det tar att beställa in och leverera hårdvaran. Eftersom mjukvaran är 
webbaserad kommer uppdateringar och dylikt att ske direkt. Support kommer 
att kunna skötas via nätet. 

8.5. Produktionsprocessen 
Till en början utvecklas Cito systems av utomstående programmerare. 
Mjukvaruutvecklare är tänkta att anställas senare. Hårdvaran som behövs till 
systemet köps in på avbetalning.  
 
Cito systems skall kunna anpassas till de behov kunden vill uppfylla. Eftersom att 
det är en mjukvara ska nerskärning på funktioner vara möjligt om detta önskas. 
 
Programmerare blir första anställd om företag startas. Senare tillkommer även 
en kunnig säljare inom området. Advokater och revisorer anställs vid behov. 

8.6. Ekonomiska planer/kalkyler 
De kalkyler som är upprättade i affärsplanen är gjorda i fall företag skulle skapas. 
Dock är det svårt att förutse finansiering samt kostnader som inte har 
analyserats noggrant. 

8.7. Tidplan 
I affärsplanen existerar ett ganttschema för att kunna överblicka tidsramen för 
systemet. denna tidsplan sträcker sig ifrån januari 2013 till december 2013. 

8.8. Risker 
Eftersom att det fortfarande inte har skett många förändringar inom branschen 
kan många restauranger påverkas att bli rädda och känsliga för förändringar. 
Ägare kan också bli icke mottagliga för nytänkande.  
 
Risken att personal förloras till större företag existerar alltid då de dessa företag 
har möjlighet att erbjuda högre löner. Denna risk är störst vid ett tidigt skede. 
Olika språk samt olika kodning kan också influera programmerares vid 
problemlösning.  
 
Andra risker som existerar är patentintrång, eller att finansiering inte räcker till. 
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9. Produktdiskussion och reflektion 
Följande är projektgruppens egna tankar och reflektioner över produkten. 
Positionen på marknaden, Hållbar utveckling samt vad som är bra och mindre bra 
beskrivs nedan.  
 
Produkten har fått mycket god kritik både ifrån potentiella användare samt 
personer utanför restaurangbranschen. En snygg layout som är enkel att förstå 
men även ger flexibilitet och snabbhet har varit i fokus. Cito systems ska även 
underlätta för restauranggäster i de moment där de involveras.  

9.1. Positionering 
Utmaningen i att positionera systemet grundar sig på att folk ofta vänder sig i 
första hand till produkter och företag som är bekanta. Företaget Micros har en 
stark, entydig och gynnsam position och är därmed svårt att konkurrera med. 
När Cito systems är färdigutvecklat kommer det att etableras via sin design och 
användarvänlighet.  
 
 Målet är att kunder associerar produkten med framtidens restaurangsystem. 
Projektgruppen kommer att arbeta mot att göra Cito till en så kallad ”Top	   of	  
mind produkt”.	   Detta innebär att om en konsument blir tillfrågad om vilka 
restaurangsystem som finns, så är Cito det första de kommer att tänka på. 
 
Produkten ska vara enkel att begripa och använda för kunderna. Innebörden ska 
direkt gå att förstå. Den övergripande affärsstrategin, om det bildas företag, ska 
överensstämma med produkten. (Trygg, 2013) 

9.2. Styrkor och svagheter 
Sekretess 
Stycket beskriver produktens ”Unique Selling Point”. 

9.3. Hållbar utveckling 
Nedan beskrivs socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Detta ger 
en inblick in om hur produkten eller företaget kan komma att påverka 
omvärlden. Ansvarstagande för omvärlden sker i mer utsträckning idag 
beroende på den tuffa konkurrens som existerar på marknaden och de 
miljöförhållanden som råder. 
 
Genom att skapa en trygg och trivsam miljö för både personal och gäster kan den 
sociala utvecklingen påverkas positivt.  Personal och gäster ska känna att de har 
möjlighet att påverka och därmed skapa nytänkande inom branschen. Många av 
de sociala faktorerna har tyvärr förlorats nu i modern tid med anledning av de 
tuffa arbetsförhållandena som råder. Hänsyn till marknaden tas genom Cito 
systems användning av dagens moderna teknik. Vid förändringar på marknaden 
kommer det att krävas förnyelse och anpassning.  
 
Företag i alla former har olika ekonomiska krafter. Om man tittar på 
restaurangbranschen kan det förstås att ekonomin egentligen styr vilket system 
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restaurangen använder sig av. Genom att kunna skapa ett system som kan skalas 
efter kundernas behov kan alla involverade få möjlighet att ta del av systemet. 
Restauranger kan anpassa systemet efter deras egna ekonomiska resurser med 
möjligheten till uppbyggnad då ekonomiska förhållanden tillåter det. 
 
Idag slängs mycket resurser. Restauranger i synnerhet slänger mycket mat och 
stora mängder papper förbrukas. Cito systems möjliggör en specifik uppföljning 
av den mängd mat som köps in och säljs ut vilket kan i sin tur minska mängden 
av mat som slängs.  

9.4. Etik och moral 
Användning av webben och webbaserade tjänster kan resultera i någon form av 
personligt intrång. Integritetsskydd måste införas via väl designade moraliska 
begränsningar. Försäkringar om att systemet inte använder sig av utomstående 
klienter på webben som kan riskera att denna information läcker ut måste ges. 
Denna skydd av integritet måste införas för att höja både trivseln i arbetsmiljön 
såväl som för gästerna. Samt ska restauranginformation inte kunna läcka ut till 
konkurrenter. 
 
Statistik och grafer som kan komma att användas är i bildform. Dessa måste vara 
korrekta och inte vara avsiktligt missledande vilket är oetiskt. Att kunna värna 
om miljön som kunderna arbetar i är viktigt. Därför avstår systemet ifrån 
annonser och annan typ av marknadsföring i mjukvaran som annars hade 
kunnat generera en högre inkomst. 

9.5. Lika villkor 
Prioriteringar kan vara olika beroende på vilken restaurang man talar om. Vissa 
slår knut på sig själva för att klara av det som krävs, medan andra inte är lika 
noga. Det här har tagits i åtanke när systemet utvecklades. Därmed ger 
möjligheten till att skalanpassa systemet lika förutsättningar för alla. Oavsett 
vilken bransch man ser till kommer restaurangen att kunna dra nytta av någon 
funktion i systemet. 
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10. Projektdiskussion och reflektion 
Projektgruppens reflektioner och diskussioner behandlas i detta avsnitt, gruppen 
har reflekterat både över produkten, men även projektet i sin helhet i stycket nedan 
följer en sammanfattning av detta. 

10.1. Projektdiskussion 
Vid uppstarten av projektet visste inte gruppen hur det angivna projektmålet 
skulle nås. Målet var att ha en färdigutvecklad prototyp och en grund för 
framtida utvecklingsmöjligheter. Kurserna man har läst under de här tre åren 
implementerades allt eftersom. Att få möjlighet att använda det man lärt sig 
teoretiskt i praktiken har varit intressant och kunskapsgivande. Förståelsen 
bakom att gå från ide och göra det till en färdig produkt eller tjänst har ökat 
enormt mycket. 
 
Gruppen har stått vid vägskäl som format iden till något mer än vad vi hade i 
åtanke i början av resan. Att i slutet på projektet ha en produkt att vissa upp är 
gruppen stolta över. Möjlighet till att utveckla och bygga gruppens andra idéer 
kring denna är ses som värdefullt. Dock återstår mycket arbete innan produkten 
är klar för marknaden. Men de verktyg som behövs för att nå dit besitter vi nu i 
projektets slut. En av de stora utmaningarna har varit att ändra 
tankeställningarna vid förändring av någon större del i projektet. Idéer har 
slopats och nya tillkommit. Detta har format produkten och projektets 
tillvägagångssätt. 
 
De olika egenskaper och erfarenheter som projektgruppens medlemmar bär på 
har använts för att driva projektet framåt. Medlemmarna kompletterar varandra 
inom de områden som krävs för att uppnå vårt syfte och mål. Mycket hjälp har 
åtagits ifrån utomstående personer med större kunnande inom branschen. 
 
Att ta fram en produkt som tillfredsställer behoven för både restaurangägare och 
restaurangpersonalen har varit den röda tråden under projektets gång. Det 
kontaktnät som skapats under det här projektet har varit essentiellt för att 
kunna presentera och ta fram ett färdigt koncept. Alla möten som har skett har 
bidragit med positiv såväl som negativ information. Efter varje möte har det 
funnits en slags hunger att börja jobba med de nya idéerna och tipsen. Input från 
kockar, servitörer och mjukvaruutvecklare har varit en självklarhet att utgå 
ifrån. Detta för att dessa är användarna respektive skaparna av mjukvaran. 

10.2. Metoddiskussion 
Metoder inom DPD har tillämpats i bästa möjliga grad. Anledningen till detta är 
att det inte har existerat några direkta standarder eller riktlinjer att följa då 
projektet utförts i egen regi. Gruppen har istället valt att prioritera det som 
ansågs ligga närmast i tiden. Användning av DPD har resulterat i att projektet 
har drivits framåt i en jämn takt. Att stundens viktigaste uppgift har genomförts i 
princip varje moment har lett till att gruppen alltid kunnat ligga ett steg före med 
utvecklingen, vilket har lett till effektivare arbete. 
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Av de använda metoderna existerar det ett antal som har haft störst påverkan på 
produkten. Undersökningen som gjordes ledde till en högre förståelse i vad som 
måste förebyggas. Konkurrensanalysen och den parvisa jämförelsen har gett 
möjligheten till att jämföra Cito systems med dess konkurrenter samt med 
marknadens behov. Grunden har utformat den kravspecifikation som beskriver 
systemets funktioner. Därefter har allt analyserats av utomstående som hjälp att 
välja rätt väg att gå. 
 
Metoderna har format den slutgiltiga produkten. Det har varit betydelsefullt att 
kunna bryta ner produktens funktioner i metoder för att hitta sin nisch. Det har 
även lett till högre förstående vid prioritering för bästa möjliga resultat. 
 

10.3. Resultatet 
Sekretess 
I stycket diskuteras lösningen till problemet. 
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Bilaga 2 - Ganttschem
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Bilaga 3 – Nyhetsgranskning 
Projektgruppen har sökt patent i databasen Espacenet. Intressanta patent som 
kan påminna om produkten listas nedan. Även de ord som användes i sökningen 
är listade. Sökningarna är gjorde i den Europeiska databasen. 
 
Sökta ord:         Klass: 
 
Restaurant   
+ System  : Ett patent för en typ av restaurangsystem.(1)  G06Q30 
+ Management 
+ Ordering 
+ Application  : Ett patent för beställning via en applikation.(2) G06Q50 
 
Point-of Sale 
+ Restaurant 
+ System  : Ett patent för ett webbaserat system.(3)  G06Q30 
 
Patentåtkomst: 
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Bilaga 4 – Marknadsundersökning 
I början av examensprojektet var det nödvändigt att utföra en 
marknadsundersökning för att se om det fanns ett behov och ett intresse för ett 
nytt restaurangsystem. Gruppens medlemmar valde att tillfråga 50 stycken 
restauranger som var moderna och hade tillräckligt stor lokal för att behöva ett 
restaurangsystem.  Analys verktyget Enalyzer användes för att skapa ett 
frågeformulär som tog upp de mest vitala frågorna.  Enkäten utformades 
beroende på vilket yrke man hade inom restaurangbranschen. Kockarna, 
servitörerna, Ägare samt övriga roller fick alla olika frågor, Servitörernas frågor 
var fokuserade på hur arbetet upplevdsdes och hur deras befintliga system 
fungerade. Kockarnas frågor handlade mycket om kommunikation mellan 
servitör och dem själva. Ägarna fick frågor som fokuserade på arbetssystem och 
vad som kunde förbättras. Enalyzer användes för att det är möjligt att sätta krav 
samt följdfrågor beroende på hur de tillfrågade svarat, frågornas uppbyggnad 
var ett till fem organiserade där ett representerade att de inte alls instämde och 
fem representerade instämmer helt.  
 
En kundundersökning genomfördes även för att se vad restauranggäster tyckte 
och upplevde atmosfären och hur de behandlades, även denna utfördes i analys 
verktyget Enalyzer.  Där krav och följdfrågor sattes upp beroende på vilket svar 
de angav.  
En del av resultaten kan ses i nedanstående bilder samt Excel arken som låg till 
grund för analysen. 
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Upplägg för restaurangkundundersökning: 
 
 
1. Hur ofta äter ni på restaurang? 
(1 = sällan och 5 =ofta) 

1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 

  2.  Hur anser ni att beställning av mat på restaurang är? 
(text) 

 
  3. Tycker ni att restaurangbranschen hade kunnat gå smidigare och/eller snabbare? 
Ja > 5.1. 
Nej > 6 

  
 

5.1. Hur ofta upplever ni att det blir lång väntetid på de restauranger ni besöker? 

 
(1 = sällan och 5 = ofta) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

  
 

5.2. Vad anser ni vara osmidigt på en restaurang? 

 
Bokning 

 
Beställning 

 
Betalning 

 
Vet ej 

 
annat(text) 

  

 

5.3 Om ni har något förslag på hur man hade kunnat förebygga detta, vänligen ange 
det i rutan nedan. 

 
(text) 

  4. Hade ni velat ha en app där ni kan få information om restaurangerna ni vill besöka? 
Ja > 6.1. 
Nej > 7 
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6.1. Hade ni även velat kunna betygsätta de restauranger ni har besökt samt se andra 
kommentarer om restaurangerna? 

 
Ja 

 
Nej 

  5. Finns det något intresse av att få välja en egen maträtt på en restaurang? 
(Med egen maträtt menar vi att ni själva väljer vad som ska ingå i maträtten, utifrån 
restaurangens sortiment) 
Ja 

 Nej 
 

  6. Genom att ha en applikation i mobilen, vad hade ni velat kunna göra ytterligare i denna? 
(Restaurangrelaterade behov) 
(text) 
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U
pplägg för K

ockar 
 3. Vilket av följande påstående tycker ni bäst beskriver arbetet på en restaurang? 
"Att  arbeta  på  en  restaurang  …

" 
 

Är stressigt 
> 3.1 

 
 

Är osm
idigt 

>3.2 
 

 
Är utm

attande 
>3.3. 

 
Innebär m

ycket inform
ation 

>3.4. 
Inget av ovanstående 

 
 

Annat(text) 
 

 
 

 
 

 
 

 
3.1. N

edan kom
m

er ett antal påståendenangående stress på ert arbete. Vänligen besvara varje påståenden enligt följande: 

 
(1 = Instäm

m
er Inte alls och 5 = Instäm

m
er helt) 

 
Stressen m

edför att det ofta blir fel vid beställning 

 
Stressen m

edför att det blir lätt att glöm
m

a inform
ation 

 
Stressen m

edför att det blir längre väntetider 

 
Stressen innebär att det blir lättare irritation m

ellan personal 

 
Stressen m

edför att det är lättare att bli slarvig 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3.2 Vad anser ni är osm

idigt m
ed ert arbete på restaurangen? 

 
Förberedelser 

 
 

Beställning 
 

 
 

U
ppdelning av arbete 

 
 

Annat(Text) 
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3.3. Vad tycker ni utm

attningen på arbetet kan m
edföra? Vänligen skriv detta i rutan nedan. 

 
(text) 

 
 

 
 

 
 

 
3.4.  Vad anser ni att för m

ycket inform
ation inom

 ert arbete kan leda till? 

 
(text) 

 
 

 
 

 
 

4. N
edan kom

m
er ett antal påståenden angående kom

m
unikationen på er arbetsplats, Vänligen besvara varje påstående följande: 

( 1 = Instäm
m

er inte alls och 5 = Instäm
m

er helt) 
Det blir ofta fel i kom

m
unikationen m

ellan personalen. 
Det blir ofta fel i kom

m
unikationen m

ellan personal och kunder. 
Kunder beställer ofta rätten lite annorlunda än vad som

 står i m
enyn 

Det förekom
m

er ofta fel i kunders beställningar 
Beställningen sker på ett sm

idigt sätt 
 

U
ppdelningen av arbete sker på ett sm

idigt sätt 

 
 

 
 

 

4.1 N
i har svarat att kunder ofta beställer lite annorlunda än vad som

 står i m
enyn, vänligen ange vilken förändring som

 du tror förekom
m

er 
oftast. 

 
M

an lägger till/Tar bort saker ifrån m
enyn 

 
Annat(text) 

 
 

 
 

 
 

 
4.2. Vänligen ange hur ofta ni anser att det blir fel när kunden beställer annorlunda än vad som

 står i m
enyn. 

 
1  

 
 

2  
 

 
3 > 5.3 

 
 

4 >5.3 
 

 
5 >5.3 
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4.3. Vänligen ange i texten nedan vad ni tror orsaken till att det blir fel är. 

 
(Text) 

 
 

 
 

 
 

5. På vilket sätt kom
m

unicerar servitörerna m
ed er angående beställningar? 

Penna och papper 
 

 
Tablet/Ipad 

 
 

 
Kortdosa(?) 

 
 

 
Tv-skärm

 
 

 
 

Annat(Text)  
 

 
 

 
 

 
6. N

edan kom
m

er ett antal påståenden angående det arbetssystem
 ni använder er av. Vänligen besvara varje påstående enligt följande: 

(1 = Instäm
m

er inte alls och 5 = Instäm
m

er helt) 
(M

ed arbetssystem
et m

enar vi det arbetssätt ni förm
edlar inform

ation angående beställningar) 
Det blir ofta m

isskom
m

unikation p.g.a det system
 vi använder oss av 

Arbetssystem
et m

edför m
indre effektivitet 

Arbetssystem
et är osm

idigt 
 

Arbetsystem
et är användarvänligt 

 
 

 
 

 
7. Tror ni att det är m

öjligt att förbättra det system
 som

 er restaurang använder sig av? 
(System

 m
en

a
s m

ed
 sä

tt a
tt b

estä
lla

, b
eta

la
 sa

m
t ko

m
m

u
n

ika
tio

n
 m

ella
n

 p
erso

n
a

l) 

Ja 
 

 
 

N
ej 

> 8 
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7.1.Vad anser ni kan förbättras 

 
(Fler alternativ är m

öjliga) 

 
Beställning 

 
 

 
U

pplägg av beställningar 
 

 
U

ppdelning av arbete 
 

 
Kom

m
unikation 

 
 

Vet ej 
 

> 8 resten 7.2 

 
Annat (Vänligen skriv detta i rutan nedan) 

 
 

 
 

 
7.2 O

m
 ni har något förslag på ur det ni angav kan förändras, vänligen skriv det i rutan nedan. 

 
Vet ej 

 
 

 
(Text) 

 
 

 
 

 
 

8. Hade ni kunnat tänka er ha en funktion där kunderna kan beställa en egen m
aträtt? 

(M
ed egen m

aträtt m
enar vi att kunderna själva kan välja vad som

 ska ingå i m
aträtten, utifrån restaurangens sortim

ent) 
Ja 

 
 

 
N

ej 
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U
pplägg för Servitörer 

 3. Vilket av följande påstående tycker ni bäst beskriver arbetet på en restaurang? 
"Att  arbeta  på  en  restaurang  …

" 
Är stressigt 

> 3.1 
 

Är osm
idigt 

>3.2 
 

Är utm
attande 

>3.3. 
Innebär m

ycket inform
ation 

Inget av ovanstående 
 

 
 

 
 

3.1. N
edan kom

m
er ett antal påståenden. Vänligen besvara varje påståenden enligt följande: 

 
(1 = Instäm

m
er Inte alls och 5 = Instäm

m
er helt) 

 
Stressen m

edför att det ofta blir fel vid beställning 

 
Stressen m

edför att det blir lätt att glöm
m

a inform
ation 

 
Stressen m

edför att det blir längre väntetider 

 
Stressen innebär lättare irritation m

ellan personal 

 
Stressen m

edför att det är lätt att bli slarvig 

 
 

 
 

 
 

 
3.2 Vad anser ni är osm

idigt m
ed ert arbete på restaurangen? 

 
Förberedelser 

 
Beställning 

 
 

Betalning 
 

 
Bokning 

 
 

Annat(Text) 
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3.3. Vad anser ni att utm

attningen på ert arbete kan leda till? 

 
(text) 

 
 

 
 

 
3.4. Vad anser ni att för m

ycket inform
ation inom

 ert arbete kan leda till? 

 
(text) 

 
 

 
 

4. N
edan kom

m
er ett antal påståenden, Vänligen besvara varje påstående följande: 

( 1 = Instäm
m

er inte alls och 5 = Instäm
m

er helt) 
Det blir ofta fel i kom

m
unikationen m

ellan personalen. 
Det blir ofta fel i kom

m
unikationen m

ellan personal och kunder. 
Kunder beställer ofta rätten lite annorlunda än vad som

 står i m
enyn 

Det förekom
m

er ofta fel i kunders beställningar 
Betalning sker på ett sm

idigt sätt 
Bokning sker på ett sm

idigt sätt 

 
 

 

 

4.1 N
i har svarat att kunder ofta beställer annorlunda än vad som

 står i m
enyn, vänligen ange vilken förändring som

 du tror förekom
m

er 
oftast. 

 
M

an lägger till/Tar bort saker ifrån m
enyn 

 
Annat(text) 

 
 

 
 

 
4.2. Vänligen ange hur ofta ni anser att det blir fel när kunden beställer annorlunda än vad som

 står i m
enyn. 

 
1  

 
2  

 
3 > 4.3 

 
4 >4.3 

 
5 >4.3 
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4.3. Vänligen ange i texten nedan vad ni tror orsaken till att det blir fel är. 

 
(Text) 

 
 

 
 

5. Vilket sorts arbetssystem
 använder ni er av vid beställning? 

Penna och papper 
 

Tablet/Ipad 
 

 
Kortdosa(?) 

 
 

Annat(Text) 
 

 
 

 
 

6. N
edan kom

m
er ett antal påståenden. Vänligen besvara varje påstående enligt följande: 

(1 = Instäm
m

er inte alls och 5 = Instäm
m

er helt) 
(M

ed arbetssystem
et m

enas det arbetssätt ni använder er av) 
Det blir ofta m

isskom
m

unikation p.g.a det system
 vi använder oss av 

Arbetssystm
et m

edför m
indre effektivitet 

Arbetssystem
et är osm

idigt 
Arbetsystem

et är användarvänligt 

 
 

 
7. Tror ni att det är m

öjligt att förbättra det system
 som

 er restaurang använder sig av? 
(System

 m
en

a
s m

ed
 sä

tt a
tt b

estä
lla

, b
eta

la
 sa

m
t ko

m
m

u
n

ika
tio

n
 m

ella
n

 p
erso

n
a

l) 

Ja 
 

 
N

ej 
> 8 
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 7.1.Vad anser ni kan förbättras 

 
(Fler a

ltern
a

tiv ä
r m

ö
jlig

a
) 

 
Beställning 

 
 

Betalning 
 

 
Bokning 

 
 

Kom
m

unikation 

 
Vet ej 

 
 

Annat (Vänligen skriv detta i rutan nedan) 

 
 

 
 

7.2 O
m

 ni har något förslag på ur det ni angav kan förändras, vänligen skriv det nedan i rutan. 

 
Vet ej 

 
 

(Text) 
 

 
 

 
8. Hade ni kunnat tänka er ha en funktion där kunderna kan beställa en egen m

aträtt? 
(M

ed egen m
aträtt m

enar vi att kunderna själva kan välja vad som
 ska ingå i m

aträtten, utifrån restaurangens sortim
ent) 

Ja 
 

 
N

ej 
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U
pplägg för restaurangansvariga 

  3. Vilket av följande påstående tycker ni bäst beskriver arbetet på en restaurang? 
"Att  arbeta  på  en  restaurang  …

" 
Är stressigt 

> 3.1 
 

Är osm
idigt 

>3.2 
 

Är utm
attande 

 
Innebär m

ycket inform
ation 

Inget av ovanstående 
 

 
 

 
 

3.1. N
edan kom

m
er ett antal påståenden. Vänligen besvara varje påståenden enligt följande: 

 
(1 = Instäm

m
er Inte alls och 5 = Instäm

m
er helt) 

 
Stressen m

edför att det ofta blir fel vid beställning 

 
Stressen m

edför att det blir lätt att glöm
m

a inform
ation 

 
Stressen m

edför att det blir längre väntetider 

 
Stressen innebär att det blir lättare irritation m

ellan personal 

 
Stressen m

edför att det är lättare att bli slarvig 

 
 

 
 

3.2 Vad anser ni är osm
idigt m

ed ert arbete på restaurangen? 

 
Förberedelser 

 
Beställning 

 
 

Betalning 
 

 
Bokning 

 
 

Annat(Text) 
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3.3. Vad anser ni att utm

attningen på ert arbete kan leda till? 

 
(text) 

 
 

 
 

 
3.4. Vad anser ni att för m

ycket inform
ationinom

 ert arbete kan leda till? 

 
(text) 

 
 

 
 

 
 

 
4. På vilket sätt håller ni kom

m
unikationen m

ed personal och kunder angående restaurangsrelaterade frågor? 
(V

ä
n

lig
en

 fra
m

fö
r d

etta
 i ru

ta
n

 n
ed

a
n

) 

Inget speciellt kom
m

unikationssystem
 

(text) 
 

 
 

 
 

5. N
edan kom

m
er ett antal påståenden angående kom

m
unikationen m

ellan er, kunder och personal, Vänligen besvara varje påstående följande: 
( 1 = Instäm

m
er inte alls och 5 = Instäm

m
er helt) 

Det är enkelt att ha översikt över restaurangens beställningar 
Det är lätt att få reda på vad kunder tycker om

 restaurangen 
Kom

m
unikationen m

ellan er och personal fungerar bra. 

 
 

 
 

5.1 N
i har svarat att kom

m
unikationen m

ellan er och personal inte är bra, vad tror ni detta beror på? 

 
(text) 

 
 

 
 

 
5.2. Hade ni kunnat tänka er använda ett nytt system

 som
 förbättrar kom

m
unikationen? 

 
(M

ed
 system

 m
en

a
r vi sä

tt a
tt b

estä
lla

, b
eta

la
 sa

m
t ko

m
m

u
n

ika
tio

n
en

 m
ella

n
 er, p

erso
n

a
l o

ch
 ku

n
d

er) 

 
Ja 

> 5.3. 

 
N

ej 
> 6 
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5.3. Har ni några förslag på hur m

an hade kunnat förbättra kom
m

unikationen m
ellan de olika parterna? 

 
(vä

n
lig

en
 skriv d

etta
 i ru

ta
n

 n
ed

a
n

) 

 
N

ej 
 

 
(Text) 

 
 

 
 

 
5.4 Använder ni er av ett system

 där kunderna får säga vad de tycker om
 restaurangupplevelsen? 

 
Ja 

>6 

 
N

ej 
 

 
 

 
 

5.4 Finns det något intresse för er att veta vad kunderna tycker om
 er restaurang? 

 
Ja 

 
 

N
ej 

 
 

 
 

6. Vilket sorts arbetssystem
 använder sig er personal av? 

(M
ed

 a
rb

etssystem
 m

en
a

r vi system
 a

tt ta
 b

estä
lln

in
g

a
r, b

eta
ln

in
g

a
r sa

m
t ko

m
m

u
n

ika
tio

n
en

 m
ella

n
 p

erso
n

a
l o

ch
 ku

n
d

er) 

Penna och papper 
 

Tablet/Ipad 
 

 
Kortdosa? 

 
 

Annat(text) 
 

 
 

 
 

7. Tror ni att det går att förbättra det arbetssystem
 ni använder er av? 

Ja 
>7.1 

 
N

ej 
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7.1. Hade ni kunnat tänka er att arbeta m
ed ett nytt arbetssystem

, vilket förbättrar kom
m

unikationen sam
t inform

ationen som
 

ges? 

 
Ja 

 
 

N
ej 

 
 

 
 

 
7.2. Inom

 vilket om
råde skulle ni vilja ha m

er inform
ation? 

 
Kunders beställning 

 
Kom

m
unikation m

ellan personal 

 
Vad kunder tycker om

 restaurangen 

 
 

 

 

7.3. N
edan kom

m
er ett antal påståenden angående inform

ation som
 ni får ta del av, vänligen besvara varje påstående 

följande: 

 
(1 = Instäm

m
er inte alls och 5 = Instäm

m
er helt) 

 
M

ycket inform
ation som

 ni vill ta del av går förlorad. 

 
Det är enkelt att se hur effektiva restaurangen har varit 

 
Det är lätt att få reda på vad kunder tycker om

 restaurangen 

 
All äldre inform

ation är lätt att få tag på 

 
Inform

ation angående restaurangrelaterade frågor är lätt att få tag på 

 
 

 
8. Hur håller ni er uppdaterade angående vilka råvaror som

 används ofta och tvärtom
? 

Inventering 
 

 
Statistik över beställningar 
Annat(text) 

 
 

 
 

 
9. Hade ni kunnat tänka er ha en funktion där kunderna kan beställa en egen m

aträtt? 
(M

ed egen m
aträtt m

enar vi att kunderna själva kan välja vad som
 ska ingå i m

aträtten, utifrån restaurangens sortim
ent) 

Ja/N
ej 
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 Bilaga 5 - Konkurrensanalys

 
 

  
 

 

 

9700 HM
S 

RES 
Sim

phony 
eBusiness 
Solutions 

Guest 
Connection 

Gastrofix 
Aireus 

O
pen 

Solution 
PLU

TO
 

Pris 
 

 
 

 
 

847 kr/m
ån 

(m
jukvara) 

9954 kr (start) 
326 kr/m

ån 
(m

jukvara) 

1800 kr/m
ån 

 
 

Plattform
 

M
y-SQ

L 
W

indow
s 

O
racle 

Sybase-SQ
L 

W
indow

s 
W

ebbaserad 
PC 

W
ebbaserad 

PC 
- 

IO
S 

(Applikation) 
IO

S 
(Applikation) 

W
indow

s 
O

racle 
IO

S 
(Applikation) 

Hårdvara 
Kassasystem

 
Dosor(M

icros) 
Kassasystem

 
Databas 

Kassasystem
 

Dosor 
Kassasystem

 
Dosor 

- 
iPad, iPhone 

M
ac 

iPad, iPhone, M
ac 

Kassasystem
 

Dosor 
Kassasystem

 
iPhone 

Funktioner 
 

Betalning 
Beställning 
Rapporter 

Beställning 
Betalning 
Rapporter 
Back-office 

O
nlinebokning 

Köksm
onitor 

9700 HM
S 

M
ycentral 

M
ym

icros 
EM

S 
M

ylabor 
M

yinventory 
M

yprevention 
iCare 

Reservationer 
Bordsallokering 
Bokningssystem

 
Gästhistorik 

Rapportering 

Ö
versikt 

Beställning 
Betalning 
Bongning 
Rapporter 

Ö
versikt 

Beställning 
Betalning 
Rapporter 

Beställning 
Betalning 
Rapporter 
Backoffice 
Bongning 
Bokning 

 

Beställning 
Betalning 
Rapporter 
Bongning 
Bokning 

Tillägg 
Köksm

onitor 
Ö

versikt 
Självbetjäning 
Transaktioner 

Skalbart 
eBusiness 
Databas 

9700 HM
S 

- 
- 

Hårdvara 
Hårdvara 

Köksm
onitor 

Gästfunktioner 

W
ebbasering 
(adm

in) 
Kortterm

inaler 

Hårdvara 

N
ätverk 

Krävs 
lokalt 

Krävs 
Krävs 

Krävs 
Krävs 

Krävs 
Krävs 

Krävs 

Kom
m

entar 
Använder sig av 
egna dosor. Ej 
kom

plett utan 
tillägg 

Kom
plett 

lösnings som
 

kräver en lokal  

9700 HM
S 

m
en 

w
ebbaserad 

N
erskalade 

funktioner 
M

ax 1 PC och 
6 dosor  

Integreras m
ed 

andra M
icros 

system
 

Ingen m
onitor för 

beställningar 
Dyr m

ed 
hårdvara 

Handenheter 
kostar extra 

Skrivare för 
bongar. 

Betalning sker i 
kassan 
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Mycentral 
Kundintegrering i form av mobilapplikation för beställning. 
 
Mymicros 
Datalager- och BI-system som sammanför och sorterar in information om drift 
och ekonomi i online-rapporter. 
 
EMS 
Laddar upp uppdaterad försäljningsinformation, genomför ändringar av menyer, 
priser, rabatter, skatter och andra POS-specifik data i realtid. 
 
Mylabor 
Självbetjäning för anställda, tid- och löneredovisning för företaget, 
bemanningsplanering och schemaläggning. 
 
Myinventory 
Lagerprogram och funktioner för inköp, varumottagning, lagerhantering samt 
produktkostnad. 
 
Myprevention 
Avvikelsebaserat rapportprogram för vinstmarginalanalyser. 
 
iCare 
Program för hantering av presentkort och kundlojalitet via rapportering. 
Fungerar via mymicros. 
 
Källor: 
Micros 

9700 HMS 
http://www.micros-fidelio.se/sv-SE/Solutions/Products-A-M/MICROS-9700-
Hospitality-Management-System.aspx 

RES 
http://www.micros-fidelio.se/sv-SE/Solutions/Products-N-Z/Restaurant-
Enterprise-Solution.aspx 

Simphony 
http://www.micros-fidelio.se/sv-SE/Solutions/Products-N-Z/Simphony.aspx 

eBusiness Solution 
http://www.micros-fidelio.se/sv-SE/Solutions/Products-A-M/eBusiness-
Solutions-Overview.aspx 

Guest Connection 
http://www.micros-fidelio.se/sv-SE/Solutions/Products-A-M/Guest-
Connection.aspx 
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Gastrofix 
Demoversion Appstore 
 
http://en.gastrofix.com/en/faq.html 
Aireus 
http://www.aireus.com/professional/ 
 
http://www.aireus.com/price/professional/ 
Opensolution 
Email: Info@nordic.opensolution.se 
 
http://www.opensolution.se/products_restaurang.php 
PLUTO 
http://www.plutosystems.se/FUNKTIONER.html 
 
http://www.plutosystems.se/UTRUSTNING.html 
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Bilaga 6 – Programspråk 
 
SPRÅK App(IOS) C++ HTML Java 
Användning Applikationer 

Mobiler 
Plattor 

Datorspel 
Det mesta 
 

Dataformatering Webbasering 

Plattform IOS Webbaserat 
Windows 

Windows Webbaserat 

Fördel Bäst till Mobila 
enheter 

Kompatibelt Billigt Billigt 
Kompatibelt 

Nackdel Dyrt 
Fungerar bara 
till Apple 

Svårare 
program 

Endast 
grundprogrammering 

Inte optimalt 
gränssnitt 

Kommentar För dyrt För låg 
budget 

Inte tillräckligt Bäst enligt 
programmerare 

 
Källor: 
 
http://www.rejas.se/fritis/programmeringab/chap_programmeringssprak.html 
 
Jonas Brandorf – Nano Webbyrå 



 29 

Bilaga 7 – Möten 
Sekretess 
Stycket beskriver utförligt de riktlinjer projektgruppen fick för att framställa 
produkten. 



 30 

Bilaga 8 – Hårdvara 
 
 
 

Pekplattor iPad Mini Kindle Fire HD Google Nexus 
7 

Asus fonepad 

Pris(kr) 2 815  1 559  1 919  1799  

Upplösning 1024 x 768 1280 x 800 1280 x 800 1280 x 800 

Skärmstorlek 7,9¨ 7¨ 7¨ 7¨ 

Storlek(cm) 20 x 13,5 x 0,7 19,3 x 13,7 x 1 19,8 x 11,9 x 1 19,64 x 12,01 x 1 

Vikt(g) 308,44  394,06  340,19  340  

Wi-fi 2,4GHz/5 GHz 2,4GHz/5 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 

3G Ja Nej Ja Ja 

Batteritid 7h37m 7h 10h37m 8h30m 

Kompatibel Ja Ja Ja Ja 

Kommentar Dyr men bra 
storlek 

Har inte 3G Bäst batteri Bästa startplatta 
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Bilaga 9 - Parvis Jämförelse 
Genom att utvärdera olika funktioner och faktorer emot varandra via en matris 
blir det enklare att se vad som borde fokuseras på. Metoden ger inblick in i vilka 
egenskaper och funktioner som är viktigast för att prototypen skall fungera som 
bäst. Matrisen är uppbyggd på ett sådant sätt att om raden är den viktigaste 
funktionen eller egenskapen sätts ett plus och om kolumnen är viktigast sätts ett 
minus. Summering av alla tecken görs senare för att se vad som är viktigast. Då 
en ruta är tom beror det på att de båda egenskaperna anses ha samma värde. 
 
Nedan beskrivs funktionerna och egenskaperna. 
 
Betalning: Vikten av implementering av en betalfunktion i systemet. 
Beställning: Att kunna göra en beställning och skicka denna till en monitor i 
köket. 
Bokning: Funktion för att kunna lägga in bokningar i en kalender samt se antal 
stolar och bord lediga. 
Användarvänligt: Hur enkelt systemet ska vara att manövrera och använda sig 
av. 
Design: Gränssnittet för systemet. Om en snygg layout är viktig. 
Flexibilitet: Om funktionerna i systemet är flexibla och anpassningsbara. 
Snabbhet: Vikten i att systemet ska kunna gå snabbt att använda. 
Kompabilitet: Systemet ska kunna användas på många olika plattformar. 
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Placering Egenskap/Funktion 
1. Beställning 
2. Användarvänligt 
3. Flexibilitet 
4. Design 
5. Snabbhet 
6. Kompabilitet 
7. Bokning 
8. Betalning 

 
 
 
Beställning är den funktion som är viktigast att få i bruk. Samtidigt är 
användarvänlighet en viktig egenskap som gör att det går snabbare att 
manövrera systemet. Bokning och betalning är funktioner som inte är viktiga att 
implementera. 
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Bilaga 10 - Kravspecifikation 
Sekretess 
Stycket innehåller produktens funktioner.
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Bilaga 11 – Slack 
Sekretess 
Stycket innehåller beskrivning av produkten 
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Bilaga 12 – FM
EA 

Kund 
Cito Solutions 

Utförd av och deltagare 
Robin Persson och Denijel Becevic 

Detaljnam
n 

Cito Solutions 
Detaljnum

m
er 

1 

Projektledare 
Denijel Becevic och Robin Persson 

Datum
 

2013-05-25 
Uppföljningsdatum

 
Anm

ärkning 

 
Kom

ponent 
 

Felkarakteristik 
N

uvarande tillstånd 
Rekom

m
en- 

 
u 

Efter åtgärd 
N

r 
Operation 
Funktion 

Funktion 
Felm

öjlighet 
Feleffekt 

Felorsak 
Kontroll 

Sa 
nn All 

var Uppt 
 

Risk- 
tal 

derade åt- 
gärder 

Ansvarig 
t f 

Sa 
nn All 

var Up 
pt Risk 

tal 

 1         2       3      4  

System
et 

         Server 
      Betalning 
     Läsplatta 
 

H
anterar inloggning 

och funktioner i 
system

et 
       Sam

lar in data och 
inform

ation om
 

restauranger som
 

använder system
et. 

   Tillåter kunder att 
betala direkt via 
läsplattan 
   Servitörerna 
hanterar beställning 
och betalning 
          

Inget eller dålig 
internet 
m

ottagning  
 System

et hänger 
sig eller får 
program

fel 
   Får ej svar från 
servern 
     Ej kontakt m

ed 
bankerna 
    Tappar läsplattan 
 Batteriet dör 
 H

änger sig 

Går ej att använda.  
Skärm

en fryser 
och funktionerna 
utför inte önskad 
funktion 
     Data kan inte 
häm

tas och 
inkom

m
ande data 

kan inte sparas 
ner 
  Kunderna kan ej 
betala notan 
    Kan ej använda 
system

et 

Router eller 
väguttag blir 
kortslutet eller 
förlorar 
uppkopplingen 
 Lagg eller 
program

fel 
  Serven havrerar 
eller bli kortsluten  
     Trasig eller skadad 
Izettle eller ingen 
internetuppkopplin
g   Vårdslös hantering 
Ej laddad innan 
arbetet 
Ej 
uppdaterad/progra
m

fel 

  
 2     4    3        3     4 

 10 
    7    10 
       8     10 

 2     2    1        3     2 

 40 
    56 
   30 
       72 

Tillgång till 3G nät 
Stabil 
internetuppkopplin
g  
  Välutvecklad 
progam

vara sam
t 

kundsupport  
 införskaffa två 
servrar m

ed sw
itch 

funktion, havrerar 
den ena servern så 
kopplar de över till 
den andra  
  H

antera Izettle 
varsam

t, tillgång till 
3G nät. 
 H

antera varsam
t 

System
et 

kom
patibelt m

ed 
sm

artphones 
 Extra batteri, ladda 
alltid efter avslutat 
arbete 
 Autom

atisk 
Uppdatering 

Användaren 
     Användaren 
   Projektgruppen 
       Användaren 
    Användaren 

  
 1     2    2        2    3 

 5     5    3        5    6 

 2     2    1        2    2 

 10 
    10 
   6        20 
   36 
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Bilaga 13 – Porters femkraftsmodell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leverantörer 
Då pekplattor och monitorer tillverkas av alla de stora elektronikföretagen så 
som Samsung, Apple, Acer, Kindlefire, Asus, Dell, HP ger detta Cito stor 
förhandlingskraft. Eftersom det många återförsäljare försöker ta fler andelar på 
marknaden blir också priset kraftigt konkurrensbaserat vilket tvingar ner 
priserna.  Då Citos programvara är webbaserad funkar den på alla typer av 
plattformar vilket gör att produkten inte behöver fokusera på en återförsäljare. 
De olika produkterna ligger i prisklasser från 920 till 5000 kronor, tanken är att 
fokusera på dem mellan 1200 och 2000 kronor då de uppfyller alla de krav vi har 
samtidigt som det erbjuds många olika modeller.  
 
Kunder 
Det finns flertalet restaurangsystem i dagsläget detta ger kunderna en hög grad 
av förhandlingsstyrka, dock är de olika systemen olika omfattande och att byta 
från ett system till ett annat kräver en del arbete. Detta tvingar ofta restauranger 
att försätta använda deras befintliga system, kunderna är ofta tvungna till att 
teckna ett avtal som kan sträcka sig över 5 år. Ovisheten är relativit stor i 

Företag 
(Konkurren

s) 

Nya aktörer 
(etablerings hot) 

Kunder 
(förhandlingsstyrka) 

Substitut 
(hot från substitut) 

Leverantörer 
Leverantörers 

förhandlingsstyrka 
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restaurangbranschen, ägarna är inte alltid medvetna om att det finns andra 
system att använda eller har för lite information om dem.  
 
 
Hot från substitut  
Penna och papper är fortfarande överrepresentativt i branschen de som inte 
använder sig av detta använder ofta kortdosor och båda typer använder sig av 
bonghantering. Cito riktar in sig på att förnya och modernisera branschen med 
hjälp av läsplattorna och monitorerna i köket samt baren.  Att folk lever kvar i 
det föråldrade och inte tar till sig tekniken och nymoderniseringen är ett stort 
hot då reklamkampanjer och annat kräver ett stort kapital. Projektgruppen 
kommer att rikta in sig på personlig försäljning och erbjuda ett omfattande 
system med stor fokus på kundservice. 
 
Etableringshot 
Restaurangbranschen är en snabbt växande marknad där flera olika aktörer 
verkar.  Att ta fram ett nytt restaurangsystem är relativt enkelt sett till patent 
och skydd då det är ett datorprogram som i regel inte går att skydda, risken för 
att göra patentintrång är minimal, dock existerar det ett copyright skydd. Dessa 
är dock ofta enkla att kringgå. Det är en tuff marknad att ge sig in på då många av 
restaurangägarna inte riktigt kan se och förstå fördelarna med nya system, en 
rädsla för förändring är vanligt förekommande.  Många av de ny etablerade 
företegen eller utvecklarna blir ofta uppköpta i ett tidigt skede enligt Niklas 
Eklund.  
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Bilaga 14 - SWOT 
 
 

 
 

Styrkor 
 
Användarvänligt 
Tilltalande design 
Komplett system 
Ligger under konkurrenterna i pris 
Alltid tillgänglig på flera enheter 
Ständig överblick 
Cloud-baserat 
Enkel installation 
I princip underhållsfritt 
 

Svagheter 
 
Otillräckliga resurser 
Okänd bland kunderna 
Konkurrenskraftig marknad 
Otillräcklig kunskap 
Hårdvaruproblem 
Mjukvaruproblem 
 
Synka med befintliga system 
 

Möjligheter 
 
Ekonomiskt klimat 
Teknik (modernisering) 
Hotell branschen 
Snabb matsindustrin 
Europa marknad 
 

Hot 
 
Liknande produkter 
Konkurrenterna släpper ny produkt 
Svår att skydda 
Nya kommunikationskällor 
Folk är rädda till förändring 
Politiska (förbud av olika slag) 
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Bilaga 15 - Ekonomiska kalkyler 
 
Sekretess 
Stycket behandlar prisuppgifter om vad Cito kommer att kosta och anger även 
varför 
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Bilaga 16 - Bilder på prototyp 
Sekretess 
Stycket ger en tydlig överblick över alla funktioner för produkten 

Bilaga 17 - Bilder på färdig produkt 

Sekretess 
Stycket ger en bild över hur en färdig produkt kan kom

m
a att se ut 
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Bilaga 18 - Affärsplan 

Pitch 
Sekretess 
Stycket behandlar funktioner som återfinns i Cito 

Vision 
Cito systems ska bli det ledande arbetssystemet inom restaurangbranschen i 
Sverige. Vi vill förenkla dag till dag arbete hos restaurangägarna och deras 
perosnal. Cito systems ska förknippas med den enkla och effektiva lösningen 
genom att arbeta nära med kunden. 

Sammanfattning affärsmodell 

 

Affärsmodell 
 
Sekretess 
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Stycket beskriver i detalj om hur Cito fungerar samt hur den kommer att 
marknadsföras och försäljas 
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Referenser 
 
Komplett, platta - http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=769603 
 
Dustin, TV - http://www.dustin.se/product/5010625092/samsung-ue-
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http://www.compricer.se/bredband/#mobileresult&contractlength=1&speed=
4&subtype=0&defaultprovider=1&sortorder=monthlyfee 
 
Micros – http://www.micros-fidelio.se/sv-SE/Solutions/Restaurants-and-
Catering.aspx 
 
Ancon - http://www.ancon.se/?gclid=CJDSuLvou7YCFQq5zAodZzEAzQ 
 
SMS - http://www.smssc.se/index.php?/restaurang.html 
 
Open - http://www.opensolution.se/products_restaurang.php 
 
Kyparn - http://kyparn.se/ 
 
Livebokings - http://www.livebookings.se/ 
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