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Sammanfattning 
 

 

Syftet med denna rapport/exjobb var att utveckla ett elektroniskt matbeställningssystem (EMS) som 

tillåter både kunder och restauranger att hantera matbeställningar med hjälp av elektroniska apparater 

(smarttelefoner, surfplattor). Anledningen till varför vi utvecklade ett EMS är p.g.a att folk i allmänhet 

helre väljer att äta vid snabbmatsrestauranger istället för vid traditionella restauranger under lunchtid. 

Väntetiden är för lång inom traditionella restauranger idag, och tiden räcker inte till för att både vänta 

en längre tid på sin mat samt hinna äta den under lunchtid. Detta system erbjuder ett sätt att minska 

väntetider när kunder besöker restauranger. Systemet skapar även ett mer effektivt och modernt 

arbetssätt för restaurangpersonalen vilket till stor del förenklar deras arbete. Systemet består av fyra 

Androidapplikationer och en databas som lagrar data för restaurangmenyer. 

 

Genom att köra simuleringar med AnyLogic och utföra en applikationstestning i en vald restaurang, 

har vi fått önskat resultat, vilket visar att väntetiden minskar om man börjar använda vårt system. 

Väntetiden minskar med i genomsnitt 3 minuter. 

 

De utvecklade applikationerna i detta arbeta är inte slutprodukter. Det finns funktionaliteter i systemet 

som inte än har implementerats, som t.ex. mobilbetalningssystem, bordsbokning m.fl. Alla dessa 

saknade funktioner tillsammans med fler produkttestning förväntas ske i framtiden. 

 

 

Nyckelord: Android, matbeställning, restaurang, E-meny, Androidapplikation.  
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Abstract 
 

This work covers the development of an electronic food ordering system which allows both customers 

and restaurants to handle food orderings by using electronic devices (such as smartphones and tablets). 

The background of why we developed this system is that most people choose to eat at fast food 

restaurants instead of eating more nutritious foods in traditional restaurants during lunch time. 

Because the waiting time is too long in traditional restaurants today, most people don’t have enough 

time to sit down and wait for their food. This system offers a way to reduce waiting times when 

customers visit the restaurants. On the other hand the system creates a more efficient and more 

modern way of working for the personnel in the restaurants which will largely simplify their work. 

The system consists of four Android applications and a database which uses for storing data of 

restaurant menus. 

 

By running simulations with AnyLogic and performing an application testing in a selected restaurant, 

we have got the desired result, which shows that the waiting time has been reduced if restaurants were 

to use our system. Waiting time has been reduced on average 3 minutes.  

 

The developed applications in this work are not finished products. There are some functionalities in 

the system are not yet implemented, such as mobile payment system, table booking etc. All these 

uncompleted functionalities together with more product testings are expected to be done in the future.  

 

 

Keywords: Android, food ordering, restaurant, E-menu, Android application.    
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1. Introduktion 
 

Vårt arbete handlade om att utveckla ett elektroniskt matbeställningssystem (EMS) inom 

restaurangbranschen. Beställningsprocessen sker helt elektronisk. Systemet består av flera delar. En 

del med detta system möjliggör att man kan beställa sin mat med en Android-applikation i sin mobil 

innan man besöker restaurangen. En annan del är en Android-applikation som används av servitören, 

vilket gör att servitören slipper använda penna och papper helt medan kunder beställer. Servitören 

behöver bara trycka på några knappar på apparaten för att lägga beställningar. 

 

Detta kapitel inleds med en bakgrund om varför det behövs ett EMS idag och varför vi valt Android 

för att bygga vårt system (delkapitel 1.1). Därefter ställer vi ett antal frågor kring EMS:et (delkapitel 

1.2) som besvaras i rapporten. Varför gör vi ett EMS (delkapitel 1.3)? Sedan följer en sammanfattning 

av hur ett färdigt EMS ser ut (delkapitel 1.4). Sedan sammanfattar vi de metoderna som använts i vårt 

arbete (delkapitel 1.5). I slutet av kapitlet listar vi några avgränsningar i vårt arbete, samt beskriver 

de risker som kan förekomma i vårt system (delkapitel 1.6). 

 

1.1 Bakgrund 
 

Ett väldiskuterat ämne idag inom restaurangbranschen är kötiden. Vid lunchtid har restauranggästerna 

ofta inte tillräcklig med tid att sätta sig ner i en traditionell restaurang och beställa mat. Därför väljer 

man ofta snabbmat istället. I dagens USA förtärs över hälften av alla måltider i en restaurant och 

svenska restaurangvanor pekar mot en likande trend [1]. Snabbmaten har blivit populär eftersom 

väntetiden för att få sin mat är betydligt kortare jämfört med traditionella restauranger. Det finns även 

negativa aspekter till snabbmat, t.ex. försämrad hälsa där fetma och övervikt är de vanligaste 

konsekvenserna [2]. I Sverige har majoriteten ett stillasittande arbete och då ställs stora krav på 

lunchen [3]. En sådan lunch bör innehålla en lagom mängd energi och fett samt alla nödvändiga 

näringsämnen. Det bästa valet är då välja att äta i en traditionell restaurang om väntetiden är 

acceptabel.  

 

Ett alternativ för en traditionell restaurang att minska väntetiden är att införa ett elektroniskt 

matbeställningssystem, EMS. Med hjälp av ett EMS behöver man inte vänta i t.ex. 10 minuter på en 

ledig servitör, utan istället kan kunder beställa sin mat i förväg med en elektronisk apparat som t.ex. 

en smarttelefon eller surfplatta. När beställningen är lagt så sparas den i restaurangens databas. Det 

enda kunderna behöver göra är att gå till restaurangen och bekräfta beställningen, detta gör att kunden 
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får sin beställning så snart som möjligt. På restaurangssidan kommer ett visst antal beställningar att 

skickas direkt in till köket utan att behandlas av servitörerna. Servitörer kan därmed jobba effektivare 

och ta hand om fler kunder. Detta leder till minskad väntetid hos de som inte använder 

matbeställningsapplikationen. Det enda kravet på att använda vår EMS är att ha tillgång till Internet 

och en smarttelefon med Androidsystemet. 

 

1.2 Problemformulering 
 

1.2.1 Problembeskrivningar om EMS 

- Vad är ett EMS? Vilka delar ska finnas i ett EMS? (delkapitel 3.1.1) 

En detaljad beskrivning om EMS behövs för att ge läsaren ha en övergripande uppfattning om detta 

system.  

 

- Kommer EMS att passa samtliga restauranger? Hur mycket tid sparar kunder genom att 

använder våra applikationer? (delkapitel 4.1.3 och delkapitel 5.1) 

 

Förutom att lösa alla tekniska svårigheter kring applikationerna så är det svårt att förutse hur 

restauranger kommer att bemöta detta nya system. Det finns många olika typer av restauranger med 

olika arbetsmiljöer, därför krävs först en undersökning av väntetiden och identifikation av vilka 

restauranger som behöver EMS.  

 

1.2.2 Implementationsutmaningar 

 

För att vårt EMS ska kunna användas i verkligheten behöver ett antal frågor besvaras. 

 

- Hur utvecklar vi ett applikationsgränsnitt så att applikationerna är användarvänliga för alla 

som använder applikationerna? (delkapitel 5.2 och delkapitiel 5.3) 

 

Applikationerna kommer att användas av både kunder och personaler i restaurangerna. Dessa 

användare täcker nästa alla åldrar, därför bör applikationera ha ett lättanvänt gränsnitt.  

 

- Hur ska vi förhindra och behandla falska beställningar? (delkapitel 4.2.6) 

 

Det finns en stor risk att folk kan skapa falska beställningar med EMS:et, därför måste vi hitta ett 

säkert sätt att hantera beställningar.  
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- Hur hanteras överbelastning av servern i EMS:et? (delkapitel 3.4.2) 

 

Ett scenario som kan ske är att många kunder är anslutna till servern samtidigt för att beställa mat, 

vilket medför att restaurangens server inte kommer klara av att hantera den mängden kunder och 

därmed förlora vissa beställningar. 

 

- Kan kunder se sin väntetid? (delkapitel 4.2.7) 

 

Det är viktigt för kunder att kunna se hur lång tid det tar för restaurangen att hantera sina nuvarande 

beställningar. Om väntetiden är för lång så kan kunder ångra sig och välja en annan restaurang istället. 

Väntetiden är beroende på antal beställningar som redan har bekräftats, gästflödet i restaurangen o.s.v.  

 

- Hur skyddar man elektroniska apparater i köket? (delkapitel 3.6) 

 

Köksmiljön i restaurangen är ofta oljehaltig och trång. Det är viktigt att välja rätt skyddsmaterial och 

metoder för att skydda elektroniska apparater i köket. 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med arbetet var att utveckla ett EMS som kan förkorta väntetid under lunchtiden. EMS:et består 

av fyra delar: 

 

1. Android-applikation som kunder använder 

Kunder får välja vilka restauranger de vill beställa ifrån, därefter får kunder kolla på 

restaurangernas menyer och beställa sin mat varifrån de själva önskar och när som helst. 

Sedan skickar kunder sina beställningar till restaurangerna.  

 

2. Android-applikation som används av servitör 

Servitören kan beställa mat för de kunderna som inte använder EMS. Samtidigt kan servitören 

få meddelande från köket. 

 

3. Android-applikation som används i köket 

Applikationen fungerar både som server och en beställningsmottagare. Den kan ta emot 

beställningar från både kunder och servitörer, spara beställningar och skicka meddelande till 

servitör när en beställning är klar. 
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4. En självbetjäningsapplikation för kunder i restaurangen 

Alla beställningar som skickat in till restaurangen måste bekräftats av kunder innan de 

behandlas i köket. Därför behövs en självbetjäningsapplikation, där kunder kan bekräfta sina 

beställningar när de kommer till restaurangen.  

 

Det färdiga systemet är välstrukturerat och kan hantera överbelastningar och falska beställningar. 

Samtliga applikationer har ett tydligt och användarvänligt gränssnitt. Applikationerna har testats i 

verkligheten och feedback har inkommit från både personal och kunder som använt våra applikationer. 

 

Figur 1.1: kunder med applikationen kan lägga beställningar i olika restauranger. 

 

 

Figur 1.2: översikt över hur systemet ser ut i restauranger 
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1.4 Målet 
 

Målet med detta arbete är att utveckla ett EMS som passar olika restauranger i Stockholm. Det färdiga 

systemet ska i princip förkorta väntetider vid lunchtiden. Samtidigt kan restaurangerna bli effektivare 

och förbättra arbetsrutinerna.   

 

En annan tanke med detta projekt är att låta andra som också är intresserade av att göra ett liknande 

system i framtiden få utnyttja våra tankar och erfarenheter för att utveckla olika beställningssystem.            

 

1.5 Metodsammanfattning 

 

Metoden är indelad i fem steg: diskussion med handledare; teoristudie; praktiskt utförande; 

demonstration och utvärdering; slutats.  

 

Vi presenterade vårt projektförslag för vår handledare, därefter fick vi feedback och tips från honom. 

Efteråt planerade vi att studera detta område för att inhämta de nödvändiga kunskaperna som skulle 

behövas i vårt arbete, på så sätt skulle vi kunna utveckla ett eget system och lösa problem som kan 

uppkomma under programutvecklingens gången. Vårt praktiska utförande bestod av två delar, först 

ville vi undersöka väntetider vid olika typer av restauranger, därefter utvecklade vi vårt egna system. 

Vi utförde en demonstration och utvärdering i en vald restaurang efter att de ovanstående arbetena 

hade gjorts. I kapitel 2 diskuterar vi och beskriver mer detaljerat om metoder som använts.  

 

                               

1.6 Avgränsningar, risker och hållbar utveckling 

 

Våra applikationer var endast kompatibla med androidsystem.  

 

Det ideala systemet skulle innehålla en separat server och en separat databas för att ge både hög 

säkerhetsgrad och stabil nätverksmiljö. Men i vårt system implementerades både server- och 

databasfunktioner direkt i applikationen istället. Anledningen till detta var att testningstiden av vårt 

system inte behövde vara långt för att få önskat resultat. Om systemet behöver köra långsiktig i en 

restaurang bör man införskaffa en separat server och databas.    

 

De färdiga applikationerna demonstrerades i en verklig restaurang, men vissa funktioner som t.ex. 
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mobil betalning och identifieringskontroll vid beställningen hade inte realiserats p.g.a. svårighetsgrad 

och tekniska begränsningar. Vid tidpunkten för detta arbete hade vi inte lärt oss om hur man utvecklar 

ett mobilbetalningssystem. Detta skulle kräva mycket arbetstid för oss att studera och skulle inte vara 

möjligt under ett såpass kort projekt. För identifieringskontroll behövde vi skaffa tillstånd till en 

officiell databas som kan verifiera identiteter, denna möjlighet existerade inte och väntas bli 

implementerad i framtiden. 

 

I riskanalysen undersöktes riskerna med att använda våra applikationer. Ett exempel på risker var att 

en del användare kan använda applikationen för att göra falska beställningar, vilket kan leda till att 

restauranger förlorar både tid och arbetsresurser för att hantera dessa falska beställningar. Ett annat 

exempel på risker var säkerhetsrelaterat för kommunikation och betalning mellan kunder och 

restauranger. Det finns alltid en risk att känslig information kan läsas av obehöriga. Vi har hittat på 

ett tredje exempel, nämligen att det finns en risk att servitörer förlorar sina jobb p.g.a. restaurangen 

behöver färre servitörer om de använder vårt system (delkapitel 5.1). 

 

Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara ekosystems produktionsförmåga och att minska 

negativ påverkan på naturen och människors hälsa. Genom att använda vårt system slipper 

restauranger att använda papper. Den enda nackdelen är att restaurangernas elförbrukning kommer 

öka, men det är nästan försumbart (appendix A). 

 

1.7 Disposition 
 

Kapitel 1 Introduktion:  I detta kapitel introduceras vårt arbete och varför vi gör detta. Risker 

och hållbar utveckling diskuteras också i detta kapitel. 

 

Kapitel 2 Metod:   I detta kapitel beskrivs arbetsprocessen, d.v.s. hur vi har    

planerat att utföra arbetet och vilka metoder vi använder.  

 

Kapitel 3 Teori:     I kapitel 3 beskrivs och förklaras alla nödvändiga kunskaperna bakom  

vårt arbete. 

 

Kapitel 4 Utförande:    I detta kapitel beskrivs hur vårt arbete utförs i olika delmoment. 

 

Kapitel 5 Resultat:    I detta kapitel presenteras de färdigutvecklade applikationerna.  
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Kapitel 6 Demonstration  

och utvärdering:     Kapitel 6 handlar om testning av vårt EMS i en restaurang. 

 

Kapitel 7 Slutsats:   I Kapitel 7 tas våra slutsatser upp samt hur vårt EMS kan  

utvecklas i framtiden. 
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2. Metod 
 

 

Vårt arbete delas upp i 5 steg som visas i figur 2.1, dessa är: 

1) Diskussion med handledare 

2) Teoristudie 

- undersökning av existerande EMS 

- studie av simulering och modellering 

- studie av programmering i Android 

-     studie av klient-server modell samt hantering av överbelastning av server 

- studie av databashantering i Android 

-     studie av skyddsmaterial som skyddar elektroniska apparater 

3) Praktiskt utförande 

-     simulera och modellera systemet i en virtuell miljö 

-     utveckling av samtliga Androidapplikationer 

4) Demonstration  

5) Utvärdering 

Figur 2.1: bild över hur vårt arbete utförs 
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Innan vi påbörjade arbetet hade vi ett möte med vår handledare Fredrik Kilander. I mötet diskuterade 

vi tillsammans projektförslaget. Vi fick många nyttiga åsikter av handledaren, vilka gav oss en 

överblick över hur ett idealt matbeställningssystem skulle kunna se ut, vilka problem vi troligen kan 

stöta på och hur vi skulle kunna hålla oss på rätt spår under utveckling av applikationer [4]. I slutet 

av arbete hade vi en opponering från vår handledare och KTH studenten Mattias Cederlund. Då 

presenterade vi vårt arbete och demonstrerade applikationerna. Vi fick ytterligare feedback som vi 

kan utnyttja vi för att förbättra vårt arbete.   

 

 

Steg 2 var en teoristudie. Syftet med detta steg var att införskaffa alla nödvändiga kunskaper för att 

kunna utveckla vårt egna EMS. Vi använde Googles sökmotor, Libris [5] och den vetenskapliga 

databasen Scopus [6] för att leta efter den information som behövdes. (kapitel 3: Teori) 

 

Nästa steg var praktisk utförande. Detta steg kan delas upp i två delar. Först skapade vi virtuella 

modeller över olika typer av restauranger m.h.a. AnyLogic [7] för att undersöka väntetider i dessa 

restauranger. Efter detta utvecklades samtliga applikationer i EMS:et med hjälp av Android 

Developer Tools (ADT) som var inbyggt i utvecklingsverktyget Eclipse [8]. Under utvecklingen av 

applikationerna använde vi Saros [9] vilket är ett insticksprogram i Eclipse. Detta användes så att vi 

skulle kunna synkronisera vår programmeringsutvecklingsgång med varandra. (kapitel 4: Utförande 

och kapitel 5: Resultat) 

 

I steg 4, Demonstration och utvärdering, skedde en demonstration av våra applikationer i 

verkligheten, dvs. i en vald restaurang. Där presenterade vi vårt EMS till både kunder och personal 

som jobbar i restaurangen. Vi demonstrerade hur olika applikationer fungerar via mobilen och sedan 

fick de fylla i en enkät (appendix D). I slutet intervjuades restaurangsägaren för att få feedback och 

förbättringsförslag. (kapitel 6: Demonstration och utvärdering) 

 

Slutsatsen och framtidstänkande kring detta system görs i kapitel 7. 
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3. Teori 

 

I detta kapitel beskrivs tekniker, problem, plattformar och utvecklingsverktyg kring EMS:et innan vi 

utvecklar vårt egna system. Kapitlet är indelat i fem delkapitel:  

 

 I delkapitel 3.1 förklaras vad ett elektroniskt matbeställningssystem är, följt av en 

presentation av de existerande systemen. 

 Delkapitel 3.2 handlar om metoden simulering och modellering. Simuleringsverktyget 

AnyLogic presenteras. Några begrepp kring AnyLogic förklaras stegvis. 

 Delkapitel 3.3 handlar om Android och Androidprogrammering. 

 I delkapitel 3.4 förklaras klient-server metoden med ett exempel och därefter presenteras 

hur man hanterar överbelastning av servern. 

 Delkapitel 3.5 beskriv databasen och hur data överförs mellan Android-enheten och 

databasen. 

 Delkapitel 3.6 presenteras de material man använder för att skydda elektroniska 

apparater. 

 

3.1 Elektroniskt matbeställningssystem 
 

Ett elektroniskt matbeställningssystem är ett modernt system som erbjuder en tjänst till både kunder 

och restauranger för att hantera matbeställningar med hjälp av elektroniska apparater bl.a. 

smarttelefoner och surfplattor. Ett sådant system består av: 

 

 Digitala menyer som används för att visa menyer och beställa mat 

 En apparat som används för att ta emot beställningar 

 En nedladdningsbar applikation som möjliggör beställningar utanför restaurangen 

(alternativt) 

 

Restauranger kan använda systemet för att byta ut pappersmenyn mot digitala menyer. Dessutom sker 

alla beställningar till köket helt digitalt. Det medför ökad arbetseffektivitet och mindre stress för 

personal i restaurangen.  

 

3.1.1 Existerande system 
 

Det finns flera varianter av elektroniska matbeställningssystem som används i olika typer av 
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restauranger. I snabbmatsrestauranger såsom McDonald’s, KFC och Burger King etc. används oftast 

displayer som visar populära maträtter, dagens lunch, drycker och snacks. Personal som jobbar i 

kassan lägger beställningar med hjälp av en matbeställningsapparat (figur 3.1).  

 

Figur 3.1: Personal gör en beställning för kunden i McDonald’s, Kista, Stockholm  

[Foto: Zhoujie Fang] 

 

Den typen av matbeställningssystem passar inte vanliga restauranger. En variant av system som 

används är E-meny (Electronic menu), dessa menyer hittas oftast i de mer framtidsorienterade 

restaurangerna som vill byta ut sina pappersmenyer. E-meny är en applikation som implementerats 

av eMenu international, som även utvecklar de elektroniska apparaterna och innehåller samma info 

som pappersmenyer [10]. E-meny kan monteras fast på väggen (figur 3.2) eller tilldelas som vanlig 

meny till kunder (figur 3.3).  

 

 

Figur 3.2: En E-meny som fastmonterade på väggen [10]               Figur 3.3: En E-meny tilldelas av restaurangen [10]  
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E-menyn tillåter kunden att välja sin mat genom att trycka på maträtter som visas på skärmen. De 

valda maträtterna läggs i en matkorg i E-menyn. När alla har valt sin mat, trycker man på ”send”-

knappen på pekskärmen vilket gör att beställningen skickas direkt till köket och POS maskinen (point 

of sale, kassaapparat). Servitören kommer att servera maten till kunden när maten är färdig. 

Processbilden på E-menyn visas i figur 3.4. 

 

 

 

Figur 3.4: En bild visas att hur en E-meny fungerar [11] 

 

Förutom matbeställning innehåller E-menyn flera nyttiga funktioner, bl.a. kan man välja språk och 

medan man väntar på maten så har kunden möjligheten att spela spel, läsa nyheter, surfa på nätet m.m. 

med E-meny.  

 

Det finns både fördelar och nackdelar med de existerande systemen: 

 

Fördelar [12]: 

 Det innehåller mer detaljerade beskrivningar av maträtter, som t.ex. 3D bilder av maträtter, 

rabattinformation osv.  

 Det minimerar misstagen som görs av servitören på beställningar 

 Alla beställningar är välordnade vilket minimerar missförstånd i köket 
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 Matserveringen sker snabbare eftersom allt sker digitalt. Servitörer behöver inte längre gå 

in till köket för att kolla om beställningar är klara, utan de får ett meddelande när maten 

är färdigbehandlad och redo att serveras.  

 Papper kommer att sparas 

 Kunderna känner sig mer delaktiga i processen 

 

Nackdelar: 

 Hög kostnad för elektroniska apparater 

 Skyddsproblem på elektroniska apparaten i köksmiljön 

 

3.1.2 Jämförelse mellan E-menu och vårt system 
 

Vårt system har nytta av funktionerna från E-menyn och samtidigt hade vi försökt lösa de problem 

som nämnts i delkapitel 3.1.1 med bl.a. hög kostnad och skyddsproblem på apparaten. 

 

För att minska restaurangens implementeringskostnad så tog vi bort de elektroniska menyerna på 

bordet. Istället utvecklade vi menyer och beställningsfunktioner i en Androidapplikation som är 

nedladdningsbar för alla kunder. Restaurangerna kommer att ha kvar sina pappersmenyer till de 

kunder som inte använder vår applikation.  

         

Dessutom innehöll vårt system några specifika funktioner som E-menyn inte har: 

 

 Systemet tillhandhåller nätverksfunktioner för kunder, vilket betyder att kunder kan beställa 

sin mat utanför restaurangerna.  

 Applikationen stöder alla restauranger som använder vårt system, vilket betyder att kunder 

kan lägga beställningar till olika restauranger i samma applikation.  

 

Hur vi löser skyddsproblemet förklaras i delkapitel 3.6. 

 

3.2 Simulering och modellering 
 

Simulering och modellering är en metod, vilket möjliggör att man kan få information om hur något 

kommer att bete sig utan att faktiskt testa det i verkligheten [13]. Man simulerar en verklig miljö i 

datorn med hjälp av datormodeller för att identifiera och lösa problemen virtuellt. I vårt arbete 
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använde vi denna metod för att undersöka skillnaden mellan väntetiderna innan och efter användning 

av EMS. 

 

3.2.1 AnyLogic 
 

Det finns många bra simuleringsverktyg som t.ex. AnyLogic, Arena, Simio, ExtendSim. I vårt arbete 

använde vi AnyLogic vilket är utvecklat av XJ Technologies [14]. I AnyLogic kan man använda både 

grafiskt modelleringsspråk och Java-kod för att skapa simuleringsmodeller. Anledningen till att vi 

valt AnyLogic är att den innehåller den modelleringsmetod som vi behövde, nämligen diskret-

händelse simulering (delkapitel 3.2.2). Vi utnyttjar den metoden tillsammans med objekt i ”The 

Enterprise Library” (ett av standardbiblioteken i AnyLogic, delkapitel 3.2.3) för att bygga upp 

virtuella restauranger för undersökning. 

 

3.2.2 Diskret händelsestyrd simulering 
 

Diskret händelsestyrd simulering är processen att kodifiera beteendet hos ett komplext system som 

en ordnad sekvens av väldefinierade händelser. I detta sammanhang utgör en händelse en viss 

förändring i systemets tillstånd vid en viss tidpunkt [15]. Ett typiskt exempel på diskret-händelse 

simulering är att simulera en kö, där kunder anländer till en bank för att betjänas av en kassör [16]. 

Kön i restaurangen passar också till denna typ av simulering. 

 

3.2.3 The Enterprise Library i AnyLogic 
 

The Enterprise Library är det mest använda standardbiblioteket i vårt arbete.  Det är designat för att 

stödja diskret-händelse modellering [19]. I biblioteket ingår tre typer av objekt (delkapitel 3.2.4): 

entiteter, processer och resurser. Med dessa objekt kan det verkliga systemet modelleras [17]. 

 

3.2.4 Objekten I ”The Enterprise Library” 
 

De objekt som används i vår modell är:  

 Source (figur 3.5): det används för att generera entiteter i systemet [18], i vårt fall kunder som 

besöker restaurangen. Kundflödet är styrbart genom att ändra värdet i parametern – ”Arrival 

Rate”. 

 

 Queue (figur 3.5): det används för att lagra entiteter som väntar på att accepteras av nästa 

objekt [19]. Vi använder Queue-objekten för att simulerar två typer av köer i restaurangen: 
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- Kunder som väntar på servitör 

- Beställningar som väntar på bli behandlade av köket 

 

 Delay (figur 3.5): det används för att håller kvar entiteter i objekten under en viss tid [20]. 

Behandlingstider för att lägga beställningar och tiden som behövs för att laga mat är de delay-

objekt som används i vår modell. För att kunna simulera behandlingstider behövde vi göra en 

sannolikhetsfördelningsanalys av dessa tider (delkapitel 4.1.2). 

 

 Sink (figur 3.5): entiteter kasseras i systemet [21]. I vårt fall när kunder har fått sin mat. 

 

 Schedule: gör det möjligt att definiera värdeförändringar under en viss period [22]. Eftersom 

kundflödet varierar under dagen i restaurangen behövs ett schedule-objekt importeras.  

 

 

Figur 3.5: bild över en enkel diskret-händelse modell i AnyLogic [23] 

 

 

 

 

3.2.5 Övriga definitioner 
 

Sannolikhetsfördelning: det är ett begrepp inom sannolikhetsteori, statistik och matematisk 

statistik som betecknar ett uttryck för hur sannolika olika utfall i ett utfallsrum är [24]. Fördelningar 

kan förekomma i både diskreta och kontinuerliga utfallsrum. De kända fördelningarna (figur 3.6) är: 

 

 Poissonfördelning 

 Exponentialfördelning 

 Normalfördelning 

 Triangulärfördelning 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sannolikhetsteori
http://sv.wikipedia.org/wiki/Statistik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Matematisk_statistik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Matematisk_statistik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Utfall
http://sv.wikipedia.org/wiki/Utfallsrum
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Figur 3.6: bild över olika sannolikhetsfördelningar [25] [26] [27] [28] 

 

Vilken sannolikhetsfördelning behandlingstiderna för att lägga beställningar och tiden som behövs 

för att laga mat tillhör analyserar vi i delkapitel 4.1.2. 

 

3.3 Android 
 

 

Android kan beskrivas som en mjukvarustack för mobila enheter, vilken innefattar ett operativsystem, 

mellanprogramvara och kärnapplikationer. Den har en modifierad Linux-kärna som sköter 

processhantering, minneshantering, drivrutinshantering m.m. [29]. Android är ett öppet 

källkodsprojekt till mobila plattformar. Detta medför att källkoden för plattformen finns tillgänglig 

för allmänheten [30]. Applikationerna utvecklas vanligtvis med programmeringsspråket Java [31]. 

 

 

I praktiken är Eclipse ett vanligt utvecklingsverktyg för att utveckla programvara i 
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programmeringsspråket Java [32]. Android SDK tillhandahåller API:er och de verktyg bl.a. Eclipse, 

ADT plugin och Android Platform-tools, som behövs för att utveckla, testa och debugga applikationer 

på Android plattformen [33]. 

 

Android utveckling är baserad på Java och en stor del av Java-biblioteken stöds av Android. Till 

skillnad mot en ren Java-applikation, så har en Androidapplikation inte en main-funktion. Istället har 

en Androidapplikation enskilda funktioner som bl.a. onCreate, onResume, onPause och onDestroy, 

vilka bör överskrivas av utvecklaren [34].  

 

Nedan beskrivs några nödvändiga begrepp som är unika i Android-programmeringen, vilka är 

Activity, Intent, View, AndroidManifest.xml, R-klass och Palett. Dessa begrepp är inte direkt kopplat 

till vårt arbete men de var nödvändiga när vi utvecklade applikationerna i vårt system. Därför ville vi 

beskriva dessa kort i rapporten.  

 

3.3.1 Activity 
 

En aktivitet kan beskrivas som allt som finns på skärmen i en mobil enhet vid en given tidpunkt. Med 

andra ord, en aktivitet representerar alla funktioner, texter, bilder, videoklipp, ljud i samma skärm 

medan en Androidapplikation körs. Inloggningssidan i Facebook-applikationen är ett exempel på en 

aktivitet. En applikation består i regel av en eller flera sammankopplade aktiviteter [35], men de kan 

bara köras en i taget. I figur 3.7 visar ett enkelt exempel på hur man går från en aktivitet till en annan.  

 

Figur 3.7: bild över olika aktiviteter i Android 

3.3.2 Intent 
 

När en aktivitet vill utnyttja en funktion hos andra aktiviteter eller när användaren vill skicka 
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information mellan olika aktiviteter bör man använda en Intent-klass. Intent stöds för dataöverföring 

mellan aktiviteterna i samma eller olika applikationerna. [36]. I figur 3.8 visas ett exempel på hur 

Intent fungerar där en textsträng överförs från Activity 1 till Activity 2 med hjälp av Intent. 

 

 

Figur 3.8: bild visar hur Intent fungerar  

         

        Koden förenklas som:

 

 

 

3.3.3 View 
 

View är ett paket i Android API som är ansvarig för händelsehantering och bildplacering. Den är 

också basklass för widgets, vilket används för att skapa en interaktiva användargränssnitts-

komponenter. Där får man programmera om händelsehanteringar och placera olika typer av Layout:er, 

TextView, Button, EditText osv. [37]. Det är den grundläggande byggstenen för komponenter för 

användargränssnittet.  
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Figur 3.9: bild över Hierarki av paneler i View [38] 

 

 

 

 

3.3.4 AndroidManifest.xml 
 

Varje Androidapplikation måste ha en AndroidManifest.xml fil i rotkatalogen. Manifest-filen 

innehåller viktig information om applikationen, bl.a. applikationens namn, vilken behörighet 

applikationen kräver, i vilken SDK applikationen körs osv. Figur 3.10 visar ett exempel på en 

AndroidManifest fil som används i en av våra applikationer. Alla ”activities”, ”services”, 

och ”receivers” måste deklareras i denna fil innan applikationen exekveras [39]. 
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Figur 3.10: ett exempel på en AndroidManifest.xml fil 

 

 

 

 

3.3.5 R-klass 
 

R.java är en klass i Android-programmeringen som innehåller många statiska underklasser. Filen 

genereras automatiskt när en Androidapplikation kompileras. I filen tilldelas alla element i res/ 

kategorin ett unikt heltal. [40] Det huvudsakliga syftet med R.java är att ge man snabb tillgänglighet 

till alla resurser i Android-projektet. T.ex. efter att du har lagt till en ny knapp i grafisk layouten så 

kommer knappen att bindas med ett unikt heltal enligt figur 3.11. Därefter kan du enkelt ha tillgång 

till denna knapp med hjälp av det nyskapad statiska heltalet i R.java. I detta fall: R.id.button1 
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Figur 3.11: bild över knappen tilldelas ett statiskt heltal i R.java 

 

3.3.6 Palett 
 

Palett är ett verktyg i Android SDK som gör det enkelt för utvecklare att skapa ett GUI. Detta kan 

göras grafiskt genom att dra olika komponenter (t.ex. Button, Text View, Table osv.) från 

palettsverktygsfältet till den grafiska layouten (figur 3.12). När man vill ändra egenskap på någon 

komponent så behöver man bara klicka på den komponenten, därefter kommer ett egenskapsfönster 

att dykas upp.  

 

 

Figur 3.12: bild över verktyget Palett i ADT 
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3.4 Klient-server modell och serveröverbelastning 
 

En viktig teknisk del i matbeställningssystem är att man ska kunna skicka och ta emot beställningar 

mellan olika Android-enheter. Detta sker genom att man använder en s.k. klient-server modell 

(delkapitel 3.4.1) i utvecklingen av applikationer. Ett problem som kan uppstå med den modellen i 

kombination med vårt system är överbelastning av servern (delkapitel 3.4.2). Överbelastningen sker 

när alltför många trådar skapas och körs på servern vid en viss tidpunkt, i vårt fall när många kunder 

är inloggade samtidigt för att beställa maten. Hur man hanterar en sådan situation kommer att 

diskuteras (delkapitel 3.4.2).  

 

3.4.1 Klient-server-modell 
 

En klient-server-modell kan betraktas som en modell i nätverket där information utbytes mellan en 

server och en eller flera klienter, där servern erbjuder en tjänst eller resurser till klienterna [41] (figur 

3.13).  

 

 

 

 

Figur 3.13: bild över en klient-server-modell [42] 

 

 

 

Ett enkelt exempel av en klient-server-modell med en server och en klient i Java visas i figur 3.14 

(server) och figur 3.15 (klient).  

 



24 

 

 

Figur 3.14: bilder över en enkel server-model i Java 

 

      1:  En ny TCP-socket skapas, den lyssnar på port 5000 

      2:  Servern väntar på att en anslutning från klienten till den nyskapade socket och acceptera det 

efteråt 

      3:  När anslutning har gjort mellan servern och klienten skickar servern en text-sträng (hello) till 

klienten. 

 

 

Figur 3.15: bilder över en enkel klient-model i Java 
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4:  Klienten skapar en TCP-socket och försöker ansluta till servern med hjälp av IP-adress och 

portnummer 

      5:  När anslutning har gjort mellan server och klient, lyssnar klienten på sin socket för att skriva 

ut alla text-strängar från servern 

 

Om det finns flera klienter som ansluter till servern måste en socket skapas för varje klient. Detta görs 

genom att man skapar en ArrayList av socket så att man kan lägga till en ny socket i Arraylist då en 

ny klient ansluter till servern.  

 

I Androidapplikationen får man inte använda dataflöden mellan servern och klienten direkt till någon 

UI-komponent. T.ex. servern skickar texten ”hello” till klienten och klienten vill skriva ut den i en 

TextView i sin grafiska layout. Att enkelt koda:  

   

i kombination med den klient-modellen i figur 3.15 kommer inte att fungera. Du kommer att få ett 

felmeddelande: 

 

 

Detta sker eftersom man måste vara på UI-tråden om man vill arbeta med UI-objekt i Android. En 

UI-tråd är huvudtråden när applikationen exekverar. Då behöver vi utnyttja en unik klass i Android 

API, Handler, för att lösa detta problem. 

 

Handler används i huvudsak för att ta emot data från alla andra trådar än UI-tråden och därefter kan 

systemet hantera UI-objekt med dessa data [43].  

 

 

        Ovanstående kod är ett exempel på hur man använder Handler med inkommande meddelande 

från servern. I klassen updateUIThread tillåter man ändra UI-objekter med detta meddelande. 
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3.4.2 Överbelastning av server 
 

Den klient-server-modellen som nämnts i delkapitel 3.4.1 är en typisk synkron (blockerad) I/O multi-

trådad modell. Med synkron I/O menas att när en tråd anropar en read ()- eller write ()-metod, är den 

tråden blockerad tills det finns data att läsa, eller att data är helt skrivet. Tråden kan inte göra något 

annat under tiden [46]. Figuren 3.16 visar hur en synkron I/O-modell används i klient-server-

modellen. 

 

Figur 3.16: bild över en klient-server-modell med synkrona I/O [44] 

 

Varje gång när en ny kund ansluter till servern så skapar servern en ny tråd. Denna tråd används för 

all kommunikation mellan kunden och servern. Den tråden existerar tills kunden stänger av 

applikationen. Under tiden kan denna tråd inte göra något annat än att läsa och skriva data mellan 

kunden och servern. Denna mekanism kan medföra ett problem, då många kunder är anslutna 

samtidigt. Alltför många trådar är skapade och existerar, vilket leder till en nedsatt 

datahanteringsförmåga på servern. Allting blir långsammare än normalt, detta kallas för 

överbelastning. När servern blir överbelastad kan följande ske: 

 

 Dataförlust 

 Frånkoppling mellan server och klient 

 Ny anslutning kan inte göras 

 

        Detta problem kan lösas genom att använda en s.k. NIO-mekanism på servern. NIO är en 

asynkron (icke-blockerad) I/O, vilket möjliggör att en tråd ska kunna begära dataläsning från en kanal 
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(channel) och bara få den som är tillgänglig. Tråden kan göra någonting annat än att förbli blockerad 

tills data är tillgängligt för läsning [44]. När data är färdigtläst in i bufferten (buffer) vänder tråden 

tillbaka för att bearbeta den. Samma process sker med dataskrivning till kanaler. NIO innehåller en 

komponent som kallas väljare (selector).  Väljaren kan övervaka flera kanaler för olika händelser bl.a. 

dataläsning, dataskrivning o.s.v. och bestämmer vilka kanaler som är redo för t.ex. läsa eller skriva 

(figur 3.17). På detta sätt möjliggör det att en enda tråd kan hantera flera kanaler, och därmed flera 

nätverksanslutningar. NIO används mest på t.ex. chattserverar som har många klienter men ett litet 

dataflöde. 

 

Figur 3.17: bild över en väljare som vaktar flera kanaler för en enda tråd [45] 

 

I figur 3.18 visas en tråd som kan hantera flera anslutningar med hjälp av NIO-mekanismen, vilket är 

den mekanism vi vill ha i vårt system för att undvika en överbelastning. När en kund ansluter till 

servern så behöver servern inte skapa en ny tråd. Istället har alla kunder en gemensam tråd från 

servern, vilket kan hantera samtliga dataläsningar och skrivningar.  

 

Figur 3.18: En bild visar hur en tråd hanterar flera saker med hjälp av NIO [44] 
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Den enda nackdelen NIO kan medföra är att svarstiden är längre än om man använder synkrona I/O 

modellen. Men den tiden är ofta bara några sekunder vilket är helt försumbar.  

 

3.5 MySQL 

 

MySQL är en implementation av en databashanterare för en relationsdatabas, inklusive frågespråket 

SQL (Structured Query Language) [46]. Med frågespråk menas att vi kan ställa frågor till MySQL 

för att söka och hämta ut information ur databasen. MySQL använder också klient-server-modellen 

[47] vilken innebär att all data sparas i en server och användaren får tillgång till önskat data från 

vilken dator som helst genom att ansluta sig till servern med rätt användarnamn och lösenord. Det 

finns idag många utmärkta programvaror som möjliggör att man kan bygga upp sin egen MySQL-

databas. Wampserver är en sådan programvara, vilket är en plattform med en Windows-

webbutvecklingsmiljö som tillhandahåller Apache2- och MySQL-server med PHP-skript [48]. 

 

Direktkommunikationen mellan en Android-enhet och MySQL är mycket osäker eftersom alla 

användare kan besöka databasen, detta kan medföra säkerhetsproblem med databasen [49]. I vårt 

system använde vi PHP för kryptering av kommunikationen mellan servern och databasen. MySQL 

användas ofta tillsammans med PHP, vilket är ett populär skriptspråk som främst körs på webbservrar 

för att driva internetsajter med dynamiskt innehåll [50]. Både PHP och Android stöder JSON-format 

för att läsa eller skriva, vilket är ett idealt språk för datautbyte [51]. JSON-format är baserad på UTF-

8 som är längdvarierande teckenkodning och används för att representera text kodad i Unicode [52]. 

Ett sätt att göra Android-enheten kunna få JSON-format data i PHP-skriptet från MySQL-server är 

genom HTTP-anslutning [53]. Dessa JSON-format data läses in till Android-enheten och avkodas till 

igenkännbara datatyper i enheten. Figur 3.19 visar en processbild över hur data överföras mellan en 

Android-enhet och en databas.  

 

Vi använder Android SDK för att skapa applikationer till Android-enheter, vilket tillhandahåller 

Android API:er som org.json (vilken användas för att avkoda data i JSON-format till vanliga 

datatyper, bl.a. String, Int o.s.v.) och org.apache.http (vilken användas för att överföra data mellan 

Andriod-enheten och databasen genom HTTP-anslutning) [54][55]. I delkapitel 4.2.5 beskrivs hur 

MySQL tillämpas i våra applikationer. 
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Figur 3.19: processbild över hur data överförs mellan en Android-enhet och en databas 

 

 

 

 

3.6 Skyddsmaterial för elektroniska apparater 
 

Vad kan finnas i restaurangköket? Oljiga händer, matrester, vatten, trånga arbetsbänkar m.fl. Alla 

dessa saker som nämnts ovan begränsar användningen av många elektroniska apparater, inkl. 

surfplattan som används i köket i vårt EMS. Ett vanligt displayskydd räcker inte till att skydda 

elektroniska apparater i köksmiljön, därför vill vi införa två produkter som kan lösa vårt problem: 

Chef Sleeves (delkapitel 3.6.1) och UniteTM Wall Mount (delkapitel 3.6.2). 

 

3.6.1 Chef Sleeves 
 

Chef Sleeves är en skyddsplast som designats av The Orange Chef Company [56]. Denna skyddsplast 

gör att surfplattan blir vatten- och oljetålig. Plasten är miljövänlig och giftfri som godkänts av FDA 

(Food & Drug Administration). Dessutom kan vi använda pekskärmen precis som vanligt. 

Transparensen av plasten är också perfekt.  

 

 

Chef Sleeves är ursprungligen skapat för iPad-produkter men den är också kompatibel med de flesta 
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Android-surfplattorna som t.ex. Samsung Galaxy Tab 10.1. Många tester har utförts på skyddsplasten 

av olika användare, och resultaten visar att produkten är mycket pålitlig och användbar i köksmiljön 

(figur 3.20) [57]. 

 

 

 

 

Figur 3.20: Bild över olika tester på Chef Sleeves [58] 

 

 

3.6.2 UniteTM Wall Mount 
 

Arbetsbänkar i köket är ofta fulla med olika köksredskap och ingredienser och det fattas därför 

utrymme för surfplattan. Även om det finns plats för surfplattan på arbetsbänken så är det svårt för 

alla som jobbar i köket att samtidigt kolla på beställningar i surfplattan. Och det finns en stor risk att 

surfplattan kan falla till golvet. En bra lösning är då att placera surfplattan på väggen, därför vill vi 

presentera UniteTM Wall Mount i rapporten. UniteTM Wall Mount är en av de bra utrustningarna som 

är populär på marknaden. Den används för att på ett enkelt sätt kunna montera surfplattor på väggen. 

Till skillnad från andra liknande produkter är UniteTM Wall Mount kompatibel med alla surfplattor av 

storleken mellan 7 och 10 tum. Stativen som håller surfplattan är stabila och säkra. Dessutom är 

kolfiberarmarna på UniteTM Wall Mount justerbara i olika konfigurationer vilket möjliggör 

användaren att välja sin optimala betraktningsvinkel. (figur 3.21) [59].  
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Figur 3.21, bild över UniteTM Wall Mount med en surfplatta [59] 
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4. Utförande 
 

I detta kapitel beskrivs hur vi har utfört arbetet. Kapitlet är indelat i två delar: 

 

 I delkapitel 4.1 bygger vi upp en simuleringsmodell med hjälp av AnyLogic för att undersöka 

väntetiden i olika typer av restauranger 

 Delkapitel 4.2 handlar om hur olika applikationer utvecklas i vårt egna EMS  

 

4.1 Undersökning av väntetider i olika typer av restauranger med AnyLogic 
 

Innan vi utvecklade vårt egna system så gjorde vi först ett simuleringstest på differensen mellan 

väntetider innan och efter man använder EMS:et. Vi gjorde detta för att undersöka vilka typer av 

restauranger som behövde ett EMS, dvs. de restauranger som fick stor differens på väntetiderna. 

Dessa simuleringsvärden var bra referensvärden att jämföra med värdena vid testning i verkligheten. 

 

        Arbetet var indelat i tre moment: 

1) Bygga upp en demonstrationsmodell av en restaurang 

2) Undersöka sannolikhetsfördelningen av olika processtider, dessa fördelningar kommer att 

användas vid simulering 

3) Anpassa den demonstrationsmodellen till tre olika typer av restauranger och samla all 

väntetidsdata i en tabell 

 

4.1.1 Bygga upp restaurangsmodellen med AnyLogic 
 

Med hjälp av objekten i ”The Enterprise Library” som nämnts i delkapitel 3.2.4, byggde vi upp en 

demonstrationsmodell av en restaurang innehållande två servitörer, en självbetjäningsmaskin och fyra 

kockar enligt figur 4.1.  

 

        Modellen bestod av fyra sektioner med tretton olika typer av objekt (figur 4.1): 

 

Sektion I:   Kunder går in till restaurangen 

Sektion II: Kunder sätter sig ner, dels kunder som använder en självbetjäningsmaskin för 

att beställa mat, dels andra som väntar på en ledig servitör 

Sektion III:   Beställningar skickas till köket och behandlas av kockar 
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Sektion IV:   Samling av alla statiskdata 

 

Figur 4.1: demonstrationsmodell av en restaurang med AnyLogic 

 

Objekt 1: Här kontrolleras kundflödet som kommer in i restaurangen med antingen en 

konstant sannolikhet eller ett ankomstschema med olika sannolikheter över 

tid. 

Objekt 2: Här bestäms hur stor andel av kunderna som använder vår applikation. De 

som använder applikationen går vidare till 3 och 4 medan de andra går till 5, 

6 och 7 

Objekt 3, 6, 9: Här simuleras olika köer. Dels de som väntar på en självbetjäningsmaskin 

(objekt 3), dels de som väntar på en ledig servitör (objekt 6) och resten är 

köerna för de beställningarna som väntas bli behandlade (objekt 9). 

Objekt 4, 7, 10: Här simuleras olika tider som används för att utföra olika arbeten. Dessa tider 

är användningstider för att beställa mat med självbetjäningsmaskiner (objekt 

4) eller med en servitör (objekt 7) och kocktider (objekt 10). Tiderna bestämts 

med någon av de sannolikhetsfördelningarna nämnts i delkapitel 3.2.5. 

Undersökning av sannolikhetsfördelningen görs i delkapitel 4.1.2. 

Objekt 5, 8:   Här bestäms vägarna för kunder till den kortaste kön. 

Objekt 11:    Kunder lämnar systemet när de har fått sin mat. 

Objekt 12:    Ankomstscheman med olika sannolikhet över tiden (figur 4.2) 
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Figur 4.2: Exempel på ett ankomstschema i 180 minuter (i AnyLogic), t.ex. från 30 till 60 

min, besöker 0.25 kunder per minut dvs. en kund per fyra minuter 

 

Objekt 13:    Statistiskt data över kötider och processtider, några exemplar vid körning av   

  modellen visas i figur 4.3. 

 

 

Figur 4.3: Medel-, minimum och maximum värdet av olika processtider vid simulering 

 

 

Total väntetid för en kund beräknades enligt formeln: 

 

𝑇 = 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒 + 𝑐𝑜𝑜𝑘𝑖𝑛𝑔𝑡𝑖𝑚𝑒 +  ∑ 𝑞𝑢𝑒𝑢𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒 

       

Där 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒 , 𝑐𝑜𝑜𝑘𝑖𝑛𝑔𝑡𝑖𝑚𝑒  och 𝑞𝑢𝑒𝑢𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒  var de genomsnittliga tiderna av beställning, 

matlagning resp. uppställning i kön.  
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4.1.2 Sannolikhetsfördelning av olika processtider 
 

Data som bl.a. matlagningstid och serveringstid behövdes simuleras till simuleringsmodeller. 

Matlagningstiden i en restaurang var proportionell mot antal besökande kunder under en tidsperiod. 

För att kunna få verklig data av kundflödet i restaurangen valde vi att samla in värden av antal kunder 

som besöker ”Jensens Bøfhus” (Kista Galleria, Stockholm) under lunchrusningen mellan kl. 11:30 

och kl. 13:30. Vi antecknade hur många personer som besökte restaurangen genom att dela in kunder 

i olika grupper, vilket ses i tabellen nedan (figur 4.4). Därefter bestämde vi vilken 

sannolikhetsfördelning data tillhörde, vilken kom att användas i vår simuleringsmodell.        

 

Antal kunder i gruppen Frekvens 

1 kund 8 gånger 

2 kunder  20 gånger 

3 kunder 10 gånger 

4 kunder  5 gånger 

5 kunder  3 gånger 

6+ kunder  0 gånger 

 

Figur 4.4: Data som vi insamlade från ”Jensens Bøfhus” 

 

 

 

Figur 4.5: bilden visar hur data ser ut i ett diagram 
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Dessa data kunde tillhöra normalfördelning, poissonfördelning eller triangulärfördelning genom att 

titta på kurvutseendet (figur 4.5). Vi hade gjort en verifiering av normalfördelning och 

poissonfördelning (appendix B), men vi fick resultat som visar att data varken tillhör 

normalfördelning eller poissonfördelning. Därför hävdade vi att data är triangulärfördelat. 

 

Sannolikhetsfördelning av serveringstid var liknande med matlagningstiden eftersom serveringstiden 

också var proportionell mot antal besökande kunder.  

 

Våra insamlade data representerar en stor del restauranger eftersom den valda restaurangen (Jensens 

Bøfhus) hade ett bra läge som är nära många arbetsplatser. Detta ledde till att många olika 

gruppstorlekar kom och åt under lunchrusningen. Det viktigaste för oss var att samla in data av 

kundflödet i en traditionell restaurang för att senare kunna bygga upp virtuella modeller. Samtidigt 

var det också viktigt för oss att få en överblick över hur långa väntetiderna var för kunder att få en 

sittplats, hur många servitörer som jobbade under den tiden osv. Detta kunde hjälpa oss att räkna ut 

väntetider i restauranger med olika storleksordningar. 

 

 

4.1.3 Simulering av väntetider i tre olika typer av restauranger 
 

Vi valde ut tre olika typer av restauranger för att utföra ett simuleringstest. Skillnaden mellan 

restaurangerna var storleken. Vi valde en stor, en mellanstor samt en liten restaurang. Specifika värden 

av de tre restauranger hittas i tabellen nedan (figur 4.6): 

 

 

 Antal platser 

 

Antal servitörer Antal kockar 

Stor restaurang 

 

80 3 4 

Medelstor restaurang 

 

45 2 3 

Liten restaurang 

 

30 1 2 

 

Figur 4.6: Tabellen innehåller specifika värden över olika restauranger 
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För var och en av restaurangerna gjorde vi två olika typer av simuleringar. Den första simulerade 

miljön under lunchrusningen och den andra var en simulering under hela dagen. Andelen kunder som 

använde vår applikation varierade. I appendix C visas hur väntetiden beräknades i AnyLogic. Båda 

typer av simuleringar kördes över 50 gånger för att göra resultaten mer noggranna ur ett statistiskt 

perspektiv. Resultaten visas i de tre diagrammen (figur 4.7, 4,8 och 4,9): 

 

 

Figur 4.7: Diagram över väntetider i en stor restaurang med tre servitörer och fyra kockar 

 

 

 

Figur 4.8: Diagram över väntetider i en medelstor restaurang med tre kockar och två servitörer 
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Figur 4.9: Diagram över väntetider i en liten restaurang med en servitör och två kockar 

 

        Analys av väntetider över dessa simuleringsmodeller visas i delkapitel 5.1.  

 

4.2 Utveckling av eget EMS 
 

Vårt eget EMS bestod av fyra olika Android-applikationer, bl.a. servern i köket som tar emot 

beställningar, beställningsapplikationen för servitörer, beställningsapplikationen för kunder och 

självbetjäningsmaskinen som används för att bekräfta beställningar. Utvecklingen av dessa Android-

applikationer skedde i flera steg. Först och främst diskuterades utvecklingsmiljön och verktygen som 

använts för att utveckla och testa samtliga applikationer (delkapitel 4.2.1). Hur klient-server-modellen 

tillämpades i vårt system beskrivs i delkapitel 4.2.2. Hur kommunikationen skedde mellan server 

(kök) och klienter (kunder och servitör) samt hur beställningsinformation behandlades presenterades 

i delkapitel 4.2.3 resp. delkapitel 4.2.4. Implementation av databasen som lagrar meny-data från olika 

restauranger beskrevs i delkapitel 4.2.5. I delkapitel 4.2.6 beskrevs flera sätt minimera chansen för 

falska beställningar. I slutet implementerades en funktion som visar väntetiden vid olika restauranger.  
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4.2.1 Utvecklingsmiljö 
 

Eclipse (Version 4.2.1) valdes som utvecklingsmiljö tillsammans med insticksmodulen Android 

Developer Tools (Version 22.3). Projektet (Androidapplikation Projekt) skapades i Eclipse för att 

utveckla våra Androidapplikationer. figur 4.10 visar konfigurationen av vårt projekt, denna 

konfiguration är kompatibel med de flesta Androidenheter. 

 

 

Figur 4.10: Bilden visar konfigurationer av ett Androidapplikation Projekt 

 

Testning av applikationerna skedde på två mobiltelefoner, en surfplatta och några emulatorer som 

tillhandahålls av Android Software Development Kit (SDK):  

 

 Mobiltelefoner: Samsung GT-I9500 (Samsung Galaxy S4) användes för testning av 

matbeställningsapplikationen för kunderna. Samsung GT-S5301 (Samsung Galaxy Pocket 

Plus) användas för testning av matbeställningsapparat för servitören.  

 Surfplattan: Samsung P7510 (Samsung Galaxy Tab 10.1) användes för testning av server i 

köket.  

 Emulatorer: Några emulatorer användes för att skapa miljön där många kunder är inloggad 

till servern samtidigt för att beställa mat.  

 

4.2.2 Implementation av klient-server-modellen  
 

I delkapitel 3.4.1 och 3.4.2 nämns två klient-server-modeller, varv en synkron och en asynkron 

kommunikationsmodell. Båda modellerna har sina fördelar och nackdelar. En synkron 

kommunikationsmodell hade snabbare svarstid mellan server och klient men den kunde orsaka 

överbelastning i servern, medan en asynkron kommunikationsmodell gav långsammare svarstid men 

den kunde undvika överbelastning helt och hållet.  

 

I vårt EMS hade båda klient-server-modellerna implementerats. I demonstrationen användes den 
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synkrona modellen. Eftersom antalet anslutningar var begränsat i demonstrationen och vi ville ha 

snabbare svarstider. Den asynkrona modellen var skapat för framtiden när vårt system används ute i 

verkligheten. Processbild över dessa två modeller visas i figur 4.11 och figur 4.12. 

 

 

 

Figur 4.11: processbild över en asynkron kommunikationsmodell 

 

 

 

Figur 4.12: processbild över en synkron kommunikationsmodell 
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I kommunikationen mellan server och klienter användes broadcast-metoden. I broadcast-metoden 

skickar servern meddelande till alla anslutna klienter oavsett vilka klienter meddelandet var menat 

för. Hur meddelanden filtreras i klientsidan diskuteras i delkapitel 4.2.3.  

 

4.2.3 Meddelandehantering 
 

Vår server använder sig av broadcast, vilket innebär att alla klienter som var ansluta till servern kunde 

ta emot alla meddelanden som har skickats från servern. Å andra sidan kunde servern också få 

meddelanden från varje klient. Hur kunde servern och klienterna filtrera bort de meddelande som inte 

var relevanta och bara hantera de meddelanden de behövde? 

 

Vi använde en metod som innebar att vi lade till några unika tecken (nyckelord) framför varje 

meddelande innan de skickades. Därefter implementerades begränsningar i olika applikationer enligt 

dessa unika prefix för att låta applikationerna hantera rätt meddelanden. Nedanstående tabell visar 

hur metoden används i våra applikationer (figur 4.13): 

 

 

Applikation som 

skickar 

meddelandet 

De unika  

nyckelorden 

Beskrivning 

Server 1) sc (till servitör och 

kunder) 

2) dis (till servitör och 

kunder) 

3) ss (till servitör) 

4) busy (till servitör) 

5) empty (till servitör) 

6) or (till servitör) 

7) chat (till servitör) 

8) resend (till kunder) 

1) Anslutning till servern lyckades 

2) Servern stängs 

3) Servern har fått beställning från 

servitören 

4) Serverns beställningslista är full 

5) Det finns minst en tom plats i 

beställningslistan hos servern 

6) Beställningen är klar 

7) Server skickar meddelande till 

servitören 

8) Server begär omsändning av 

beställning från kund 
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Beställningsmaskin 

för servitör 

1) sc (till server) 

2) coc (till server) 

3) sdis (till server) 

1) Servitör ansluter till servern 

2) Beställningen från servitören 

skickas till servern 

3) Servitör stänger av applikationen 

Beställningsapplika

tion för kunder 

1) cc (till server) 

2) ico (till server) 

3) time (till server) 

4) cdis (till server) 

1) Kunden ansluter till servern 

2) Beställning från kunden skickas till 

servern 

3) Kunder begär väntetiden 

4) Kunden stänger av applikationen 

Självbetjäningsmas

kin 

1) selfc (till server) 

2) coc (till server) 

3) selfdis (till server) 

1) Självbetjäningsmaskin ansluter till 

servern 

2) Beställning bekräftas i 

självbetjäningsmaskinen 

3) Självbetjäningsmaskinen stängs av 

 

Figur 4.13: tabell över kommunikationen mellan olika applikationen 

 

 

 

4.2.4 Konvertering av beställningsinformation 
 

En beställning kan innehålla många olika typer av information såsom bordsnummer, antal maträtter 

och drycker samt övrig meddelanden. Dessa informationer kan binda till en lång sträng vilken är för 

komplicerade att hanteras i applikationen. Ett exempel på det är ”Table7,Yakiniku2,Pasta3,Cola3”. 

Strängen kan enkel tolkas av en människa men inte av datorn. Vår lösning var att konvertera den 

långa text-strängen till en kortare sträng som representerar bordsnummer, maträtter och drycker. Varje 

delinformation konverterades till två bokstäver eller siffror. Den första bokstaven/siffran var en 

kontrollkod, vilken användes för att identifiera vilken typ av information den tillhörde, t.ex. med ”0” 

menas bordsnummer, ”7” var den sjunde maträtter i menyn. Den andra bokstäven/siffran 

representerade summan. Figur 4.14 visar ett exempel på en färdigkonverterad beställning som 

innehåller ett bordsnummer och tre maträtter. 

 

a. Definition av borden (alltid 0) 

b. Den siffran efterfölja en 0 vilken visas bordsnummer, här visas bordsnummer 1 

c. Den första maträtten i menyn har konverterat till 1   
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d. Antal av den maträtten (nr 1) som har beställt, i detta fall en beställning 

e. Den andra maträtten i menyn har konverterat till 2 

f. Antal av den maträtten (nr 2) som har beställt, i detta fall två beställningar 

g. Den femte maträtten i menyn har konverterat till 5 

h. Antal av den maträtten (nr 5) som har beställt, i detta fall en beställning 

 

 

Figur 4.14: Ett exempel av en beställning som visas i ett strängformat  

 

 

För antal maträtter eller drycker som överstiger 10 var konverteringsreglerna enligt nedanstående 

tabell (figur 4.15): 

 

10 a 

11 b 

12 c 

. 

. 

. 

 

. 

. 

. 

 

34 y 

35 z 

 

Figur 4.15: tabellen över konverteringsregler mellan heltalen och alfabeten 

 

 

4.2.5 Hantering av meny information med MySQL 
 

Eftersom kunder själva kan välja vilken restaurang de vill beställa mat ifrån med 

matbeställningsapplikationen så krävs det ett sätt att kunna lagra samtliga menyinformationer från 

alla dessa restauranger. Om det bara finns ett fåtal restauranger i listan kan man helt enkelt lägga alla 

menyer och matbilder i applikationen. Men om det finns tio restauranger som använder vårt system 
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så behöver vi införa en databas för att lagra informationen istället, annars blir applikationen för stor. 

Med hjälp av databasen blir datahantering också enklare och effektivare. Restaurangsägarna har 

möjligheten att ändra på menyer när som helst med sina åtkomstbehörigheter till databasen. Den 

databasen som vi använder är MySQL.  

 

Vi skapade tabeller till varje restaurang i databasen. I tabellerna lade vi till all nödvändig menydata, 

bl.a. maträttsindex, maträttsnamn, detaljerade beskrivningar, pris och matbilder. Figur 4.16 visar en 

färdig tabell av en restaurang. 

 

  

 

Figur 4.16: bild över en skapat tabell i MySQL 

 

 

Vi skapade sedan ett PHP-skript som laddar ner uppgifter från databasen och lade skript-filen i 

mjukvaru-mappen (Mjukvaran är en Wampserver som nämndes i delkapitel 3.5) (figur 4.17). Detta 

skript var tillgänglig för alla i nätet efter att Wampservern kördes igång. Uppgifterna från databasen 

laddades ner med hjälp av skripten genom HTTP-anslutning och kodades till JSON-format som lästes 

av Androidapplikation. Detta skedde med JAVA-koden i figur 4.18. I Android fanns det ett befintligt 

bibliotek, org.json.*, som kunde avkoda JSON-format till en vanlig sträng, vilket kunde sedan 

behandlas av applikationen.  
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Figur 4.17: PHP-skriptet som laddar ner uppgifter från databasen 

 

 

 

Figur 4.18: PHP-skriptet läses av Android-enheten m.h.a. HTTP-anslutningen 

 

 

4.2.6 Hantering av falska beställningar 
 

Falska beställningar är ett allvarligt problem vilket gör att restauranger kan förlora både tid och pengar. 

Detta är en av anledningarna till varför många restaurangsägare inte vill införa ett 

matbeställningssystem som tillåter kunder att beställa mat utanför restaurangen. För att undvika 

falska beställningar och göra vårt system säkrare hade vi tänkt igenom tre lösningar som kan lösa 

detta problem.  
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Ett mobilbetalningssystem är den enklaste lösningen på detta problem. Kunden måste betala efter att 

en beställning har lagts. När betalning har genomförts och verifierats av systemet kommer 

beställningen att hanteras i restaurangen. Men denna funktion har inte implementerats i vårt system 

p.g.a. tekniska begränsningar (delkapitel 1.5).   

 

En annan lösning på detta problem är att införa ett registreringssystem. Kunder måste registrera sig 

innan de kan använda beställningsfunktionen. Registrering sker när kunden besöker restaurangen, där 

får han/hon en registreringsblankett, vilken man fyller i sin grundinformation, bl.a. namn, telefon och 

e-postadress. Efter att restaurangen har verifierat kunden, skickar restaurangen ett e-mail till kunden 

innehållande inloggningsnamn samt lösenord. Kunden får därefter logga in i beställningssystemet 

och beställa mat. Registreringssystemet har inte heller implementerats i vårt system eftersom vi inte 

har en sådan databas som kan hantera inloggningen. 

  

Vår nuvarande lösning till detta problem var att generera ett slumpmässigt nummer vilket tilldelades 

till kunden efter han/hon hade skickat beställningen till restaurangen. Beställningen hanterades inte 

av restaurangen förrän kunden kom till restaurangen och bekräftade sin beställning med hjälp av 

numret. Bekräftelseprocessen kunde göras i en självbetjäningsmaskin eller med en servitör. Figur 

4.19 visar hur denna lösning realiseras i kundens applikation. Risken fanns att det slumpmässiga 

numret redan hade registrerats i servern med denna lösning, men sannolikheten var låg och var 

ungefär 1/400 vid lunchrusningen (figur 4.20) . Om detta problem uppstod, kom servern att begära 

samma beställning igen men med ett nytt nummer.  

 

 

Figur 4.19: En bekräftelsekod genereras medan kunden skickar beställning till restaurangen 
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𝑆 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑓𝑟å𝑛 𝑚𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑔𝑡 𝑏𝑒𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑛 ä𝑟 𝑓ä𝑟𝑑𝑖𝑔𝑙𝑎𝑔𝑎𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 
×  𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑓𝑓𝑟𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑠𝑙𝑢𝑚𝑝𝑎𝑠
 

Ett exempel hos stor restaurang: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑓𝑟å𝑛 𝑚𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑔𝑡 𝑏𝑒𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑛 ä𝑟 𝑓ä𝑟𝑑𝑖𝑔𝑙𝑎𝑔𝑎𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 18 𝑚𝑖𝑛  

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 = 1.2 𝑏𝑒𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟/𝑚𝑖𝑛 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑓𝑓𝑟𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑠𝑙𝑢𝑚𝑝𝑎𝑠 = 8999 

𝑆 =  
18 × 1.2

8999
 ≈  

1

415
 

 

Figur 4.20: Sannolikhen att applikationen slumpar samma tal två gånger 

 

 

4.2.7 Väntetiden 
 

Applikationen som användes av kunder har en nyttig funktion, funktionen visar kunden hur lång tid 

som behövs mellan det att man bekräftar sin beställning och maten är färdig.  

 

Den totala tiden beror på antal inkomna beställningar som redan har bekräftats i en restaurang. En 

beställning kan innehålla flera maträtter. Matlagningstider på olika maträtter varierar, vilka används 

för att räkna ut den totala tiden för att behandla en beställning. När kunden begär att få total väntetid, 

kommer behandlingstider av var och en av beställningarna att summeras. Summan divideras sedan 

med antal kockar som jobbar i köket och slutvärdet returneras till kunden. Figur 4.21 visar ett 

exempel på beräkningen av den totala väntetiden med två beställningar. 

 

 

Figur 4.21: Beräkning av väntetiden 
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5. Resultat 
 

Detta kapitel behandlas dataanalys av väntetiden och färdigtutvecklade applikationer i vårt EMS. 

Kapitlet är indelat i tre delar: 

 

 Delkapitel 5.1 handlar om analys och resultat av de väntetider som vi fått i tidigare kapitel 

(delkapitel 4.1.3) 

 I delkapitel 5.2 presenteras användargränssnitten av samtliga applikationer som ingår i vårt 

EMS 

 I delkapitel 5.3 beskrivs de olika funktionerna vid matbeställningen i vårt EMS 

 

5.1 Analys av väntetider över simuleringsmodellerna 
 

I delkapitel 4.1.3 hade vi med hjälp av simulering skapat tre diagram med väntetider över tre olika 

typer av restauranger, en stor, en medelstor och en liten restaurang (figur 4.7, 4.8 och 4.9). 

Tidsdifferenser mellan olika andelar av kunder som använde vår applikation i de tre olika typer av 

restaurang samlades i nedanstående tabeller (figur 5.1): 

 

 

Stor restaurang (Tidsdifferenser i minuter): 

 0 % kunder 

med 

applikation 

20 % kunder 

med 

applikation 

40 % kunder 

med 

applikation 

60 % kunder 

med 

applikation 

80 % kunder 

med 

applikation 

Lunchrusning 0 (22,2 min) -3,5 -4 -1,3 +0,9 

0 % kunder med
applikation

20 % kunder
med applikation

40 % kunder
med applikation

60 % kunder
med applikation

80 % kunder
med applikation

Lunchrusning 22.2 18.7 18.2 20.9 23.1

Heldags simulering 13.9 12.3 11.3 13.1 12.9
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Heldag 0 (13,9 min) -1,6 -2,6 -0,8 -1 

 

 

Medelstor restaurang (Tidsdifferenser i minuter): 

 0 % kunder 

med 

applikation 

20 % kunder 

med 

applikation 

40 % kunder 

med 

applikation 

60 % kunder 

med 

applikation 

80 % kunder 

med 

applikation 

Lunchrusning 0 (13,9 min) -1,1 -0,6 -0,7 -0,7 

Heldag 0 (13,4 min) -0,9 -0,6 -0,7 -0,7 

 

 

0 % kunder
med

applikation

20 % kunder
med

applikation

40 % kunder
med

applikation

60 % kunder
med

applikation

80 % kunder
med

applikation

Lunchrusning 12.2 7.7 7 7.4 8.9

Heldags simulering 12 7.5 6.5 6.8 8.5

12.2

7.7

7 7.4

8.9

12

7.5 6.5 6.8
8.5

0

2

4

6

8

10

12

14

Väntetider i en liten restaurang (en servitör, två kockar)

0 % kunder
med

applikation

20 %
kunder med
applikation

40 %
kunder med
applikation

60 %
kunder med
applikation

80 %
kunder med
applikation

Lunchrusning 13.9 12.8 13.3 13.2 13.2

Heldags simulering 13.4 12.5 12.8 12.7 12.7

13.9

12.8

13.3
13.2 13.2

13.4

12.5

12.8
12.7 12.7

11.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5
Väntetider i en medelstor restaurang (tre kockar, två servitörer)
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Liten restaurang (Tidsdifferenser i minuter): 

 0 % kunder 

med 

applikation 

20 % kunder 

med 

applikation 

40 % kunder 

med 

applikation 

60 % kunder 

med 

applikation 

80 % kunder 

med 

applikation 

Lunchrusning 0 (12,2 min) -4,5 -5,2 -4,8 -3,3 

Heldag 0 (12,0 min) -4,5 -5,5 -5,2 -4,5 

 

Figur 5.1: Tabeller över differenser av väntetider i tre simuleringsmodeller 

 

 

För den stora restaurangen visades det att väntetiden minskar med fyra minuter när 40 procent av 

kunderna började använda vår applikation under lunchrusningen och 2,6 minuter under en hel dag. 

Men väntetiden ökade när fler än 60 procent använde applikationen. Varför blev det så? Undersökning 

av de olika väntetiderna över den stora restaurangen gjordes i nedanstående diagram (figur 5.2): 

 

 

 

 

Figur 5.2: diagram av olika process- och kötid över en stor restaurang 

 

0 % kunder med
applikation

20 % kunder
med applikation

40 % kunder
med applikation

60 % kunder
med applikation

80 % kunder
med applikation

Kötid före beställning 5.41 1.44 0.67 0.59 0.57

Beställningstid 2.66 1.97 1.85 1.63 1.23

Kötid för beställningar i köket 7.94 9.72 9.94 13.12 15.42
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Matlagningstiden var konstant, medan kötider före beställning och beställningstider minskade när 

andelen kunder som använder applikationen ökar. Men kötiden för beställningar i köket ökade kraftigt 

efter en viss punkt. Det skedde eftersom när beställningstiderna minskade, kom beställningarna 

snabbare in till köket. När det nådde en gränspunkt, dvs. när kockarna i köket inte kunde hantera 

samtliga inkommande beställningar, kom fler och fler beställningar att stå i kö. Detta problem kunde 

lösas genom att anställa flera kockar och minska antal servitörer.  

 

För en medelstor restaurang med tre kockar och två servitörer var tidsdifferensen ganska liten. 

Anledning till detta var desamma som med den stora restaurangen, d.v.s. att man behövde fler kockar 

i köket. Därför vi gjordes en annan simulering av den typen av restauranger med fyra kockar och en 

servitör. Resultat blev (figur 5.3): 

 

 

 

Figur 5.3: diagram av väntetiden över en medelstor restaurang med fyra kockar och en servitör 

 

 

Väntetiden blev mycket lägre när 60 % av kunderna använde vår applikation. När applikationen blev 

mycket populär i restaurangen behövde restaurangen anställa fler kockar. 

 

För den lilla restaurangen var tidsdifferensen över 5 minuter när 40 % av kunderna använde 

applikationen jämförs med väntetiden när ingen använde applikationen. Även om väntetiden blev 

längre när en stor andel av kunderna beställde mat med applikationen, kunde man spara minst 3 

minuter.  
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        En sammanfattning av resultaten: 

 Vår applikation passade bäst i de små restaurangerna där kunder kunde spara minst 3 

minuter under lunchrusningen för att få sin mat 

 Flera kockar i köket behövdes när en stor andel av kunder använder applikationen 

 

5.2 Användargränssnitten av våra Androidapplikationer 
 

Användargränssnittet skulle vara lättanvänt och välstrukturerat för användaren. Språket som vi hade 

valt i applikationerna är engelska, vilket kunde förstås av de flesta användarna. Flera språk är 

planerade att implementeras i framtiden.  

 

Vårt EMS bestod av fyra applikationer med olika användargränssnitt: 

 

1. Användargränssnitt av matbeställningsapplikationen för kunder (figur 5.4): 

Figur 5.4: bild över matbeställningsapplikationen för kunder 

 

 Man kan välja vilken restaurang man vill beställa mat ifrån ur en lista 

 Ett textområde används för att visa olika typer av information bl.a. beställningen, 

anslutningsstatus, totalt pris m.fl. 

 Matmenyn för beställningen visas i en lista med fyra kolumner: 

o Maträttsnamn 
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o Detaljerad beskrivning av maträtter (knappform) 

o Mängd (Ett textfält där man matar in antal maträtter man vill beställa) 

o Pris 

 Knappar 

o ”How to use”: Användas för att visa upp användningsinstruktion 

o ”Detail”: Användas för att öppna ett fönster som visar en vald maträttsbeskrivning 

och pris 

o ”Meal” och ”Drink”: Används för att växla mellan olika kategorier i menyn 

o ”Connect”: Användas för att ansluta till restaurangservern 

o ”Clear”: Användas för att ta bort vald maträtt 

o ”View”: Användas för att kontrollera beställningen innan den skickas in till 

restaurangen 

o ”Send”: Användas för att skicka beställning till restaurangen och samtidigt få en 

kontrollkod i textområdet 

o ”About”: Användas för att visa en beskrivning om den valda restaurangen 

 

2. Användargränssnitt av matbeställningsapplikationen för servitörer (figur 5.5): 

 

Figur 5.5: bilder över matbeställningsapplikationen för servitörer 
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 Ett textområde användas för att visa information om bl.a. meddelande från köket, 

anslutningsstatus m.fl.  

 Textfältet används för att skriva meddelande till köket 

 Matmenyn visas i en lista med två kolumner: 

o Maträttsnamn 

o Mängd (antal maträtten kunder beställer) 

 Knappar 

o ”Meal” och ”Drink”: Används för att växla mellan olika kategorier i menyn 

o ”Connect”: Används för att anslut till restaurangservern i köket 

o ”Send”: Används för att skicka beställningar från kunder till köket 

o ”Resend”: Används för att skicka de beställningarna som inte kan tas emot av 

servern av någon anledning (beställningslistan är full i köket, anslutningsproblem) 

o ”Sum”: Används för att visa betalningssumman av beställningen i textområdet 

 

3. Användargränssnittet av applikationen för självbetjäningsmaskin (figur 5.6): 

 

 

Figur 5.6: bild över applikationen för självbetjäningsmaskin 

 

 Kunden får skriva in koden som de erhållit efter en framgångsrik beställning i ett 

textfält för att bekräfta sin beställning 
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4. Användargränssnittet av matbeställningsapplikationen i köket (figur 5.7): 

 

 Ett textområde används för att visa information, bl.a. innehåll av en vald beställning, 

anslutningsstatus, beställningshistorik m.fl.  

 Textfältet används för att skriva meddelande till kunder och servitörer 

 En lista med alla inkommande beställningarna 

 Knappar 

o ”Detail”: Används för att öppna ett fönster som visar beställningsbeskrivning 

o ”Finish”: Används för att skicka ett meddelande till servitörer när beställningen är 

klar 

o ”Send”: Används för att skicka meddelande till servitörer 

o ”History”: Används för att kolla upp de färdiga beställningarna 

o ”Reset”: Används för att initiera system 

 

 

 

 

 

Figur 5.7: bild över matbeställningsapplikation i köket 
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5.3 Viktiga funktioner av våra Androidapplikationer via matbeställningen 
 

Vårt EMS låter restaurangen hantera beställningar med hjälp av Androidapplikationer istället för med 

papper och penna. Matbeställningar skedde på två olika sätt: 

 

1. Kunder beställer mat med applikationen 

2. Traditionellt sätt dvs. kunder beställer mat hos en servitör 

 

        I delkapitel 5.3.1 och 5.3.2 beskrevs de viktiga funktionerna i våra Androidapplikationer via 

matbeställningar.  

 

5.3.1 Matbeställning med applikationen 
 

I vår matbeställningsapplikation för kunder fanns det en funktion som låter kunden välja vilken 

restaurang de vill besöka ur en lista. När kunden hade valt restaurang, kom data från matmenyn och 

en IP-adress till den valda restaurangen att hämtas ur databasen (figur 5.8). Kunder fick kolla upp 

väntetiden innan de beställde sin mat (figur 5.9). Om väntetiden var för lång kunde de välja en annan 

restaurang istället. 

 

 

Figur 5.8: kunder får välja olika restauranger med applikationen  
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Figur 5.9: kunder får kolla upp väntetiden i den valda restaurangen 

 

         

 

Det fanns olika kategorier i matmenyn, bl.a. maträtter och drycker. Genom att trycka på 

knappen ”Meal” eller ”Drink” fick kunder se dessa olika kategorier. Om man ville se en mer 

detaljerad beskrivning utav maträtterna eller dryckerna fanns knappen ”Detail” bredvid 

maträttsnamnet (figur 5.10).  
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Figur 5.10 bild över matmenyn i applikationen 

 

 

 

 

Inmatningsfälten bredvid ”Detail” knappen användes för att mata in antal maträtter kunden ville 

beställa. Kunder fick kontrollera sin beställning med knappen ”View” innan den skickades till 

restaurangen. Knappen ”Send” användes för att skicka beställningen. När beställningen hade skickats, 

kom en kod med fyra siffror att returneras till kunden (figur 5.11). Den koden var en kontrollkod för 

att bekräfta beställningen senare i restaurangen.  
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Figur 5.11: en beställning skickas till restaurangen medan en kontrollkod returneras till kunden 

 

 

 

Restaurangen tog emot beställningar från kunder och sparade dem i en lista (figur 5.12). När kunder 

hade kommit till restaurangen behövde de först bekräfta sin beställning. Vi använde den metoden i 

vårt EMS för att undvika falska beställningar (delkapitel 4.2.6). Kunder kunde bekräfta sin beställning 

på två olika sätt, bl.a. med en självbetjäningsmaskin eller genom servitörer. Kunden matade in 

bordsnummer och den fyra siffrors beställningskod han/hon fått via beställningen i en 

självbetjäningsmaskin och tryckte sedan på knappen ”Send” (figur 5.13, vänster bild). Servitörer 

kunde också hjälpa kunder att bekräfta sina beställningar med hjälp av sin egen applikation (figur 
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5.13, höger bild). Servern i köket tog emot beställningskoden från självbetjäningsmaskinen eller 

servitörerna och jämförde koden med beställningarna från listan. Om beställningskoden var korrekt, 

kom den beställningen att flyttas till matlagningskön vilken var synlig för alla kockar i köket (figur 

5.14). Kockarna hanterade beställningar i turordningen enligt matlagningskön.  

 

 

 

 

Figur 5.12: servern i köket har fått en beställning från kunden 
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Figur 5.13: beställningen bekräftas med matbeställningsapplikationen för servitören (vänster) 

eller självbetjäningsmaskinen (höger) 

 

 

Figur 5.14: bild över matlagningskön i servern 
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När maten var färdig tryckte kocken på knappen ”Finish” för att skicka ett meddelande till servitören 

(figur 5.15, två bilder från vänster). Den beställningen togs bort från matlagningsköket och sparades 

i en s.k. ”History”-lista. Denna lista användes för att underlätta för personalen att kontrollera alla 

färdiga beställningar (figur 5.15, höger bild).  

 

 

 

 

 

 

Figur 5.15: en beställning är färdig (vänster bild), meddelandet som skickas till servitörer om 

beställningen är redo att serveras (mittersta bilden) och en historik funktion i servern som 

lagrar information om färdiglagade beställningar (höger bild) 
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5.3.2 Matbeställning med servitören 
 

De kunder som inte använde vår Androidapplikation fick beställa mat på traditionellt sätt, dvs. med 

en pappersmeny och en ledig servitör. Servitören använde sin applikation för att mata in bordsnummer 

och antal maträtter enligt kunder och sedan skickade beställningen till servern i köket (figur 5.16). 

Köket tog emot beställningen och placerar den direkt i matlagningskön. Den vidare processen var 

densamma som i figur 5.15 från delkapitel 5.3.1. 

 

Figur 5.16: bild över matbeställningen med applikationen för servitören 
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6. Demonstration och utvärdering 

 

Detta kapitel beskriver tre saker: 

 

 Utförande av hur demonstration och utvärdering av vårt EMS har skett 

 Analys av resultaten som vi har fått från enkäter 

 Intervjuer med restaurangsägare 

 

6.1 Utföra demonstration och utvärdering i en restaurang 

 

Syftet med demonstration och utvärdering i restaurangen var att genom att presentera och 

demonstrera våra applikationer till båda kunder och personaler i en restaurang samt dela ut enkäter 

till kunder, ville vi samla in förslag och åsikter kring detta matbeställningssystem vi hade utvecklat. 

Dessa förslag och åsikter kunde hjälpa oss att förbättra vårt system och viktigare så ville vi få en 

överblick över om vårt system skulle kunna vara användbart på marknaden. (delkapitel 6.2).  

 

Vår demonstration och utvärdering skedde på en liten restaurang eftersom i delkapitel 5.1 fick vi ett 

resultat som visade att vårt system är effektivast i de små restaurangerna. En thai restaurang som heter 

Pappa Thai [60] lät oss att göra vår demonstration och utvärdering. Restaurangen är liten och ligger 

på Södermalm i Stockholm, restaurangen hade tydliga och fina matbilder med detaljerad beskrivning 

av maträtterna.  

 

På testdagen hade vi förberett oss med 50 enkäter (appendix D) till kunder och några intervjufrågor 

(delkapitel 6.3) till restaurangägaren. Först introducerade vi vårt EMS till personalen och 

restaurangägaren, vilken handlade om hur systemet hanterade beställningar mellan kunder och 

restauranger, vilka för- och nackdelar kring detta system som fanns osv. Samtidig demonstrerade vi 

olika funktionaliteter i olika applikationer som nämndes i föregående kapitel (delkapitel 4.2) för dem. 

Sedan presenterade vi applikationen till alla kunder som besökte restaurangen. Efter presentationen 

fick de fylla i en enkät. Vi gjorde också en kort intervju medan de fyllde i enkäten, eftersom några av 

frågorna var svåra att beskriva i enkäten. Intervjuerna handlade mest om vilka anledningar det var 

som gjorde att kunder valde att äta lunch på en snabbmatsrestaurang eller en traditionell restaurang. 

 

Vi valde att göra vår demonstration och utvärdering mellan kl.14:00 och 16:00, eftersom det var 

lagom antal kunder som besöker restaurangen under den tidsperioden. Vid en annan tid som t.ex. 
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lunchtiden var det svårt att introducera applikationen till kunder en och en eftersom det blev alltför 

många kunder som kommer på en gång. En annan anledning till detta var att våra applikationer 

fortfarande var i teststadiet och risken fanns att oväntade fel skulle uppkomma., t.ex. att applikationen 

slutade fungera, anslutningsproblem m.fl. Därför ville vi hitta en lugnare miljö för att utföra 

demonstrationen. Det var inte så många kunder som besökte restaurangen under testdagen (15 

stycken), därför valde vi att dela ut resten av enkäterna (35 stycken) till våra vänner och några 

studenter vid KTH som regelbundet besöker restaurangen. Insamlade data i enkäterna analyseras i 

nedanstående kapitel (delkapitel 6.2).   

 

6.2 Analys av data från enkäter 

 

Enkäten (appendix D) bestod av två delar. Den ena delen handlade om restaurangen, bl.a. antal gånger 

man äter lunch i restaurangen, nöjdhet med väntetiden m.m. Den andra delen var relaterad till 

applikationer som bestod av frågorna som t.ex. vilken plattform har din smarttelefon? Vilka 

funktionaliteter tycker du att de ska finnas i en matbeställningsapplikation? I delkapitel 6.2.1 och 

6.2.2 gjordes en analys kring de data vi fick från enkäter. 

 

6.2.1 Om restaurangen 

 

Vi ville främst intervjua personer som brukar besöka restaurangen eftersom de påverkar resultaten 

mer än de som sällan går till restaurangen. Enligt figur 6.1 så äter 94 % av personerna som deltog i 

vår undersökning någon restaurang minst en gång i veckan.  

 

Figur 6.1 

3 st; 6%

19 st; 38%

26st; 52%

2st; 4%

Antal gånger i veckan man äter lunch i 
restaurangen

Sällan 1-2 ggr/veck 3-5 ggr/veck >5 ggr/veck
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Ca 60 % brukar äta lunch i en snabbmatsrestaurang medan 32 % valde en traditionell restaurang (figur 

6.2). Vi ställde frågan till några som har valt en snabbmatsrestaurang om varför de inte åt i en 

traditionell restaurang. De flesta betonade att väntetiden är den mest avgörande faktorn som 

påverkade deras val. Resultatet i figur 6.3 stödde deras synpunkter. 65 % som valt 

snabbmatsrestaurangen var nöjda av väntetiden medan det endast var 25 % nöjda i de traditionella 

restaurangerna. Andelen personer som tyckte att väntetiden var för lång var 4 % mot 38 % enligt figur 

6.3. 

 

 

Figur 6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.3 
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Restaurangstyp man brukar går

Traditionell restaurang Snabbmatsrestaurang Café Annan
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Nöjdhet av väntetid i 
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Nöjd Lagom Acceptabel För lång
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Gränstid i den traditionella restaurangen mellan en lagom och för lång väntetid var ungefär 15 minuter 

enligt nedanstående tabell (figur 6.4). Genomsnittliga väntetider hos stora och medelstora 

restauranger i simuleringsmodellerna var 22,2 min resp. 13,9 min (figur 5.1). Om man kunde 

minimera väntetiden så skulle antagligen fler välja traditionella restauranger istället.  

 

Väntetiden i traditionell 

restaurangen 

Nöjd Lagom Acceptabel För lång 

<5 min 0 0 0 0 

5-10 min 3 1 0 0 

10-15  min 1 4 0 0 

15-20 min 0 0 1 5 

>20 min 0 0 0 1 

 

Figur 6.4 

 

6.2.2 Om applikationer 

 

I vår undersökning, hade 78 % av personer tillgång till en smarttelefon och nästan hälften använde 

Android (figur 6.5 och figur 6.6). Dessa data stödjer att vårt EMS har stor möjlighet att användas i 

dagens marknad.  

 

 

Figur 6.5 
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Figur 6.6 

 

Det mest effektiva sättet att sprida vår matbeställningsapplikation var att ladda upp den till Google 

Play eller en liknande onlinebutik för Androidapplikationer enligt figur 6.7. Att göra en hemsida om 

vårt EMS var också en bra idé för att låta folk läsa på mer om vårt system. 

 

 

Figur 6.7 
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De mesta nödvändiga funktionaliteterna (figur 6.8, över 50 %) var att man får välja olika restauranger, 

att applikationen kunde visa aktuell väntetiden för restaurangerna, mobil betalning och information 

om rabatter och erbjudanden. De andra funktionaliteterna som vi har nämnt i enkäten hade också fått 

tillräckliga antal valen. Några hade valt annan för att ge oss ytterligare funktionaliteter som vi inte 

hade hittat på förut. Dessa funktionaliteter var vägbeskrivning med Google maps, att man får sätta 

betyg på restauranger och share-funktion (facebook, twitter osv.). 

 

 

 

Figur 6.8 
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6.3 Intervjufrågor till restaurangägare 
 

Fråga 1: Är ni intresserad av att använda ett elektroniskt matbeställningssystem i stället för pennor 

och papper? 

 

Inte i nuläget, men kanske i framtiden. Jag har aldrig hört detta system förut. Vi kommer nog att 

prova det om många andra restauranger som ligger nära oss börjar använda detta system.  

 

Fråga 2: På vilket sätt vill ni få information om ett sådant matbeställningssystem? (Internet, reklam, 

försäljare, från andra restaurangägare)  

 

Försäljare. Vi brukar få information om nya produkter från försäljaren. De ger ofta bra support. Som 

t.ex. om det finns problem med produkter kan vi kontakta dem direkt.  

 

Fråga 3: Med det här systemet kommer viss betalning att ske på användares mobil (med bankprogram, 

Paypal), kommer ni att lita på det? 

 

Ja. Om system är kopplat till de banken som vi känner. 

 

Fråga 4: Vilka funktioner vill ni tillägga i vårt nuvarande system? 

 

Mobilbetalning och bokningssystem. 

 

Fråga 5: Vill ni inköpa ett sådant system vilket utveckla av privatpersoner?    

 

Nej, för ett sådant system kommer vi att välja det som är utvecklats av något företag. Eftersom detta 

system kommer att innehålla betalningsfunktion som kan möjligt medföra säkerhet- och 

juridikproblem, är det svårt för oss att lita på privatpersoner.  
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7. Slutsats 

 

I detta kapitel sammanfattas hela arbetet vi har utfört och berättar kort om vad som kan förbättras  

kring vårt EMS i framtiden. 

 

7.1 Diskussion om vårt EMS 

 

Vårt arbete utfördes med målet att utveckla ett EMS beståendes av fyra olika applikationer som 

användas av kunder och restauranger. Applikationerna som vi utvecklade har i stort sett uppnått målet 

men med några brister och begränsningar (se delkapitel 7.2). Applikationerna utformades med 

ambitionen att vara lättanvända, välstrukturerade och kunna förkorta väntetider för kunder som 

besöker restauranger, samtidigt kan den skapa en mer effektivt arbetsrutin för personaler i 

restaurangerna. Vårt system är också miljövänligt eftersom man slipper använda papper och pennor 

vid beställningen. 

 

Vi har simulerat vårt system virtuellt och demonstrerat det i verkligheten. Resultaten visar att EMS:et 

kan hjälpa personalen att minska arbetsbelastningar och samtidigt förkorta väntetiden för kunden. 

Med vårt EMS minimeras också chansen att göra misstag vid matbeställningar vilken i sin tur leder 

till förbättrade arbetsrutiner i restaurangen. Vi har tyvärr inte fått tillståndet att testa applikationerna 

under lunchtiden i den valda restaurangen. Istället har vi gjort undersökningar om väntetiden under 

lunchtiden med simuleringsverktyget AnyLogic (delkapitel 4.1). Simuleringsresultat visar att vårt 

EMS är kapapel till att förkorta väntetider för kunder under lunchtiden, eftersom alla data som vi har 

samlat in och använts i simuleringen är insamlat från verkligheten. Efter demonstration och 

undersökning av vårt system i verkligheten  ansåg vi att både kunder och restaurangägare var ganska 

intresserade av vårt system. Och vårt system var välanpassat för restaurangen. För att hitta hur lång 

tid man kunde spara med vårt system, krävdes det att göra många test i olika restauranger i framtiden.  

 

Även om vårt EMS har många fördelar anser vi att allt som vi har gjort är bara en början för att införa 

systemet till marknaden. Vår idé om EMS är fortfarande en främmande teknik i Sverige eftersom 

många restaurangägare är oftast äldre, över 40 års. Många av dem vill inte förändra sina arbetssätt 

och koncept på grund av de ofta föredrar traditionellt metoder. Det krävs att man satsar mer kraft på 

att presentera och förbättra systemet för att göra restaurangägaren mer intresserad av den nya tekniken. 

Såsom många nya produkter bör man göra tillräcklig många testningar av vårt system i olika miljöer, 

dvs. i olika restauranger. Man kan få fler erfarenheter och hitta brister i systemet m.h.a. dessa 
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testningar.  

 

7.2 Framtida utveckling 

 

Efter slutfört arbete finns det fortfarande några brister i vårt EMS som behöver förbättras innan det 

ska accepteras av restaurangägare och kunder. Dessa brister är: 

 

 Ostabil anslutning 

 Vissa funktionaliteter saknas, bl.a. mobilbetalning, bokningssystem (boka bord), kartfunktion 

(vägbeskrivning) osv. 

 Support saknas, vilket inkluderar publicering av uppdateringar, ett bra sätt att introducera vårt 

system i samhället, en självständig server och en databas 

 Säkerhetsbedömning kring applikationer har inte genomförts 

 

Det bästa sättet att lösa samtliga problem är att samarbeta med ett företag som är intresserad av vårt 

system. Vi kan då erhålla en bra teknisk support och all nödvändig utrustning. Våra slutprodukter blir 

därmed lättare accepterade av restaurangägare och kunder. Även om vi inte kan hitta något företag 

idag så kan vårt arbete fungera som en prototyp och ge erfarenheter till de andra som också är 

intresserade av att utveckla olika matbeställningssystem i framtiden.  
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Appendix A 

Elförbrukning för Android-enheter 

Standard batterikapacitet är 9500 mAh för en Galaxy NotePRO 12,2” Wi-Fi. Laddare brukar vara 

12V för en GALAXY NotePRO 12,2” Wi-Fi. 

 

Enligt funktion: beräkna att hur många Watts behövs under en timma: 

𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 = 𝐴𝑚𝑝𝑠 × 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠 = 9500𝑚𝐴 × 12𝑉 = 114000𝑚𝑊 = 114𝑊ℎ = 0,114𝑘𝑊ℎ 

 

En månad har 300 timmar  

300 × 0,114𝑘𝑊 = 34,2𝑘𝑊 

25,36 ö𝑟𝑒 𝑘𝑊ℎ⁄  → 34,2 × 25,36 = 867 ö𝑟𝑒 

 

Fyra Android-enheter  

4 × 867 = 3468 ö𝑟𝑒 = 37 𝑘𝑟 

 

Pappersanvändning i restaurangerna 

Många restauranger brukar använda post-it block vid beställning. Det kostar 19 kr* per 100 blocken 

[D]. Dvs. 19 kr per 100 beställningar. För en restaurang med 200 beställningar om dagen, kostar 

papper 38 kr per dag, eller 1140 kr per månad.  

 

*pris kan varieras med olika post-it block, det här är bara ett exempel.  

 

Källor:  

[A] Hemsidan av Samsung 

 http://www.samsung.com/se/ 

 

 [B] Convert Watts to Amps 

http://www.powerstream.com/Amps-Watts.htm#amps-watts 

 

[C] Hemsidan av Sveriges energi 

http://www.sverigesenergi.se/Produkt--prisar/EL-TILL-

INKOPSPRIS/?gclid=CMGy1Njrur4CFYEMcwodolEAOA#Pris 

 

[D] post-it block pris i Clas ohlson 

http://www.clasohlson.com/se/Post-it-block/Pr212860000      

http://www.samsung.com/se/
http://www.powerstream.com/Amps-Watts.htm#amps-watts
http://www.sverigesenergi.se/Produkt--prisar/EL-TILL-INKOPSPRIS/?gclid=CMGy1Njrur4CFYEMcwodolEAOA#Pris
http://www.sverigesenergi.se/Produkt--prisar/EL-TILL-INKOPSPRIS/?gclid=CMGy1Njrur4CFYEMcwodolEAOA#Pris
http://www.clasohlson.com/se/Post-it-block/Pr212860000
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Appendix B 

 

B1 Verifiering av normalfördelning 
 

 Medelvärde: =𝑥
− ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 ≈ 2,46 

 Varians: 𝑆2 =  
∑ 𝑥𝑖

2−𝑛 2𝑋
−𝑛

𝑖=1

𝑛−1
 ≈ 1,23  

 Söka endpoint från 𝑎0 till 𝑎4 

𝐹(𝑎0) = 0,0        𝐹(𝑎1) = 0,25        𝐹(𝑎2) = 0,50        𝐹(𝑎3) = 0,75        𝐹(𝑎4) = 1,00 

 

 ”Standard Normal Distribution Table” användas för att räkna ut intervall: 

𝑓(𝑧1) = ∅(𝑧1) = 0,25 

     ∅(−𝑧1) = 1 − 0,25 = 0,75 

     → 𝑧1 = −0,67 

     →  𝛼1 =  √𝑆2 × 𝑧1 + ≈𝑥
− 1,713 

 

Intervall Uppmärksammades, 

𝑂𝑖 

Förväntad, 

𝐸𝑖 

(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖
 

−∞ < 𝑋 < 1,713 8 11,5 1,065 

1,713 ≤ 𝑋 < 2,457 20 11,5 6,283 

2,457 ≤ 𝑋 < 3,200 10 11,5 0,196 

3,200 ≤ 𝑋 < ∞ 8 11,5 1,065 

Summan 46 46 𝑋0 = 8,609 

 

 Degrees of freedom = 4(intervall)-2(parameter) -1 = 1   

 Kolla upp på ”Chi-Squared Table” 𝑋0.05,1 = 3,84  

 𝑋0
2 > 𝑋0.05,1  → 𝑅𝑒𝑗𝑒𝑐𝑡 𝐻0 Vilket betyder att det inte är en normalfördelning 

 

 

 

”Standard Normal Distribution Table” 

http://statistics.about.com/od/Formulas/a/Standard-Normal-Distribution-Table.htm 

http://statistics.about.com/od/Formulas/a/Standard-Normal-Distribution-Table.htm
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B2 Verifiering av poissonfördelning 
 

 Medelvärde: =𝑥
− ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 ≈ 2,46 

 Sannolikhetsfunktion: 𝑝(𝑥) = {
𝑒−𝑎𝑎𝑥

𝑥!

∅ 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠
 𝑥 = 0,1,2 … 

Anta 𝑎 ≈ 2,46 

p(0) ≈ 0,085        p(1) ≈ 0,210        p(2) ≈ 0,259        p(3) ≈ 0,212              

p(4) ≈ 0,130        p(5) ≈ 0,064        p(6) ≈ 0,026 

 

𝑥𝐼 Uppmärksammades, 

𝑂𝑖 

Förväntad, 

𝐸𝑖 

(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)
2

𝐸𝑖
 

0 0 8,5 8,50 

1 8 21 8,05 

2 20 25,9 1,34 

3 10 21,2 5,92 

4 5 13,0 4,92 

5 3 6,4 1,81 

6 0 2,6 2,6 

                                                             𝑥0
2 = 33,14 

 Degrees of freedom = 7(intervall)-1(parameter) -1 = 5 

 Kolla upp på ”Chi-Squared Table” 𝑋0.05,5 = 11,1  

 𝑋0
2 > 𝑋0.05,5  → 𝑅𝑒𝑗𝑒𝑐𝑡 𝐻0 Vilket betyder att det inte är en poissonfördelning 

 

”Chi-Squared Table” 

http://www.unc.edu/~farkouh/usefull/chi.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unc.edu/~farkouh/usefull/chi.html
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Appendix C 
 

Beräkning av väntetid i simuleringsmodellen 
 

 

 

Ovanstående bilden visar en simulering i 120 vituella minuter hos en restaurang. Väntetiden beräknas 

med formeln: 

  

𝑇 = 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒 + 𝑐𝑜𝑜𝑘𝑖𝑛𝑔𝑡𝑖𝑚𝑒 +  ∑ 𝑞𝑢𝑒𝑢𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒 

Där 

 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒 =  
∑ 𝑠𝑒𝑙𝑓𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒+ ∑ 𝑤𝑎𝑖𝑡𝑒𝑟𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑇𝑖𝑚𝑒1+ ∑ 𝑤𝑎𝑖𝑡𝑒𝑟𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑇𝑖𝑚𝑒2

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟
=

 
0.884 ×17+2.699 ×39+2.558 ×32

17+39+32
 ≈ 2.30 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 

 

 

𝑐𝑜𝑜𝑘𝑖𝑛𝑔𝑡𝑖𝑚𝑒

=  
∑ 𝑐𝑜𝑜𝑘𝑖𝑛𝑔𝑇𝑖𝑚𝑒1 + ∑ 𝑐𝑜𝑜𝑘𝑖𝑛𝑔𝑇𝑖𝑚𝑒2 +  ∑ 𝑐𝑜𝑜𝑘𝑖𝑛𝑔𝑇𝑖𝑚𝑒3 +  ∑ 𝑐𝑜𝑜𝑘𝑖𝑛𝑔𝑇𝑖𝑚𝑒4

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟

=  
6.618 × 17 + 6.377 × 16 + 6.19 × 16 + 5.485 × 17

17 + 16 + 16 + 17
 ≈ 6.16 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 
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∑ 𝑞𝑢𝑒𝑢𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒 =  𝑞𝑢𝑒𝑢𝑒 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ +  𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑞𝑢𝑒𝑢𝑒 𝑖𝑛 𝑘𝑖𝑡𝑐ℎ𝑒𝑛

=  
∑ 𝑤𝑖𝑡ℎ𝐴𝑝𝑝𝑄𝑢𝑒𝑢𝑒 + ∑ 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡𝐴𝑝𝑝𝑄𝑢𝑒𝑢𝑒1 +  ∑ 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡𝐴𝑝𝑝𝑄𝑢𝑒𝑢𝑒2

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟

+  
∑ 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑄𝑢𝑒𝑢𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒1 + ∑ 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑄𝑢𝑒𝑢𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒2 +  ∑ 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑄𝑢𝑒𝑢𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒3 +  ∑ 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑄𝑢𝑒𝑢𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒4

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟

=  
0 × 17 + 3.121 × 40 + 2.439 × 32

17 + 40 + 32

+  
11.597 × 18 + 11.303 × 17 + 10.071 × 17 + 8.099 × 18

18 + 17 + 17 + 18
 ≈ 10.82 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 

 

𝑇 = 2.30 + 6.16 + 10.82 = 19.28 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 
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Appendix D 

Enkät 

 

Fråga nr.1 

Vad är din ålder?  

○ Under 20  ○ 20-30 

○ 30-40   ○ 40-50   ○ Äldre än 50 

 

Fråga nr.2 

Hur ofta äta du lunch på en restaurang? 

○ 1-2ggr/veck   ○ 3-5ggr/veck   

○ Mer än 5 ggr/veck  ○ Sällan  

 

Fråga nr.3 

Vilken typ av restaurangen brukar du gå under lunchtiden? 

○ Traditionell restaurang ○ Snabbmatsrestaurang 

○ Café    ○ Annan  

 

Fråga nr.4 

Vad tycker du om väntetiden i den restaurangen du brukar gå? 

○ Nöjd   ○ Lagom  ○ Acceptabel  

○ För lång  ○ Vet ej 

 

Fråga nr.5 

Hur lång tid brukar du vänta för att få din mat?  

○ <5 min     ○ 5-10 min  ○ 10-15 min     ○ 15-20 min       ○ >20 min 

  

 

Fråga nr.6 

Har du tillgång en smartphone eller en surfplatta? 

○ Ja  ○ Nej (Hoppa till Fråga nr.12) 

 

Fråga nr.7 

Vilken plattform har din smartphone/surfplatta? 

○ IOS   ○ Android 

○ Windows  ○ Blackberry  ○ Annan 
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Fråga nr.8 

Hur brukar du få informationer om nya mobil applikationer? (Flerval) 

□ Familjemedlem 

□ Vänner 

□ Internet  (t.ex. hemsida, facebook, twitter, forum) 

□ Google play/App Store/Windows App Store m.fl. 

□ Reklam (epost, tidningar) 

□ Annan 

 

Fråga nr.9 

Om det finns möjlighet att använda en mobilapplikation för att beställa maträtter i framtiden, kommer du att 

ge den ett försök? 

○ Ja  ○ Nej  ○ Kanske 

 

Fråga nr.10 

Har du någon gång använt mobilbetalning med din mobil? 

○ Ja  ○ Nej  ○ Vet ej 

 

Fråga nr.11 

Vill du tillåta ett tredjepartsystem (som t.ex. PayPal) att hantera din betalning via matbeställningen? 

○ Ja  ○ Nej  ○ Vet ej 

 

Fråga nr.12 

Vilka funktionaliteter tycker du att de skall finnas i en matbeställnings applikation? (Flerval) 

□ Att man får välja olika restauranger  

□ Att visa aktuell väntetiden i restaurangen du tänker gå 

□ Boka bord 

□ Mobilbetalning 

□ Kommunikationsfunktion mellan kunder och restaurangen (recension, feedback) 

□ Rabatt, erbjudan 

□ Annan  

 

 

Tack för ditt svar! 
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