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Abstract

Value analysis of a multisided platform

Aksel Wännström, Anthony Montgomery

This study investigates the multisided platform business model this 
implies that there is a requirement for several stakeholders to be 
active dependently on each other to obtain value from such a business 
model. The study uses qualitative interviews to investigate some of a 
company’s stakeholders and these interviews are coded and analyzed 
using Osterwalder’s Value Proposition Canvas. The company that is the 
basis for the interview is called Tillögur AB and the product evaluated 
was their application named Epic Eats. There is an underlying problem 
for fast expanding, start-up companies to properly evaluate their 
potential market and thereby they may try to focus on a market segment 
which sees no direct value in the offerings of the goods and services 
of the company and as such are unwilling to pay for such a product.  
Using the tool of Value Proposition Canvas, each stakeholders' pains, 
gains, and jobs are evaluated against the pain relievers, gain creators 
and products and services that Epic Eats hopes to deliver. The result 
of the study shows that the VPC helps analyze a stakeholder’s interests 
but yields no conclusive evidence for a company’s business model to be 
valid or not. Furthermore, the results show that we should recommend to 
Epic Eats to focus on their consumer market to be their paying customer 
for their specific business model as they derive most value from their 
product. This conclusion is done using deductive reasoning on the part 
of the analysts. 
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Nyckelord  
Multi-sided platform  [MSP] - 

Flersidig affärsmodell som möjliggör transaktioner mellan två eller fler 

intressenter 

Business Model Canvas [BMC] - 

Är ett underlag som kartlägger nio punkter för en affärsmodell. 

Value Proposition Canvas [VPC] - 

Är ett underlag som kartlägger värde för företag och kunder.  

Stakeholders - 

Intressenter för företaget. Dessa kan vara staten, leverantörer, kunder, 

investerare olika marknadssegment. 

Foodies - 

Matintresserade individer som bloggar om de matupplevelser de upplever. 

Oftast delas dessa med hjälp av beskrivande text och bilder kring 

upplevelsen på restaurangen. 

Instagrammare - 

Individer som använder det sociala mediet Instagram. 
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1 Inledning   
Denna studie undersöker utmaningen med att starta företag med en affärsmodell som 

bygger på att skapa interaktioner mellan två eller fler intressenter under samma 

plattform. Under dessa förutsättningar kan det vara svårt att urskilja vilken av parterna 

som ska betraktas som kund, vilka som ska betala för produkten, och vilka som ska 

subventioneras för att erhålla intresset för intressenterna.  

1.1 Bakgrund 

Tillögur är ett litet startupföretag som utvecklar applikationen Epic Eats där målet är att 

rekommendera restauranger till restaurangbesökare. Slutanvändarna, restauranger, 

bordsbokningstjänstfirmor och innehållsskapare är alla intressenter till Epic Eats 

plattformen. Dessa intressenter i deras olika former förser värde till applikationen med 

bland annat grafiskt innehåll, professionella restaurangrecensioner och 

bordsbokningstjänster. För att Epic Eats ska kunna leverera sitt värde krävs det att flera 

intressenter är ombord på plattformen. För att åstadkomma detta måste plattformens 

affärsmodell vara uppbyggd för att kunna tillgodose flera olika behov samtidigt. 

Affärsmodeller med dessa egenskaper kallas multi-sided platforms (MSP) (Osterwalder 

& Pigneur, 2010).  

 

Framgångsrika företag som Airbnb, Uber, eBay och Instagram har alla affärsmodeller 

som innehåller flera intressenter, den betydelse denna affärsmodell har haft för dessa 

företag gör den till ett intressant fördjupningsområde hos vårt startupföretag. Denna 

studie exemplifierar problematiken kring värdeskapandet för alla intressenter och 

företagets intresse att identifiera intressenterna i en flersidig affärsmodell. Studien 

tillämpas på startupföretaget Tillögur hädanefter kommer dock de refereras till efter 

deras applikations namn, Epic Eats då det är den kultur som företaget vill omfatta. 

Studien fullgjordes genom intervjuer; dessa med ägarna, instagram content providers, 

restauranger drivare och bordsbokningspartners som är inblandade i värdeskapandet hos 

plattformen, som huvudmetod. Valet av intressenter beskrivs under avsnittet 

Avgränsningar.  
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Enligt Lindström så har nystartade teknikföretag vars affärsidé innefattar avancerad 

teknik i stor utsträckning svårare att hitta sin första kund än andra startupföretag vars 

affärsidé inte är lika teknikorienterad (Lindström & Olofsson, 2001). Däremot finns 

konversationer hur man, med utgångspunkt från teknikbranschen, faktiskt bär sig åt för 

att identifiera respektive intressents roll i affärsmodellen mindre omfattande. Rochet 

och Tirole (2003) anser att omfattande forskning gällande nätverksekonomins yttre 

omständigheter har gjorts de senaste två decennierna med stora teoretiska framsteg. 

Dock har färre omfattande forskning gällande flersidiga affärsmodeller gjorts, vissa av 

dessa nämns senare i rapporten i kapitlet om MSP. Denna studie tänker attackera det 

kunskapsgap som finns vad gäller tillvägagångssätt för att beskriva flersidiga 

affärsmodeller och utvärdera kunden.  

 

Andra studier kring utvecklingen av nya företag har undersökt hur företag går ur 

startup-stadie till ett fullt skalbart företag. Två av dessa gjordes av Jeannette Paschen 

och Zahayz som skriver om hur företag kan få in kapital i form av crowdfunding 

(Paschen, 2017), och  (Zahaya, et al., 2017). Joseph Picken skriver om de åtta hinder ett 

startup har från att gå från startup till en skalbar business (Picken, 2017) och Tamara 

Oukes har skrivit om relationen och maktförhållanden för startups och hur detta bidrar 

till deras kontinuerliga utveckling (Oukes, et al., 2017). Det noteras att modern 

forskning lägger stor fokus på nystartade företag och dess utveckling kring intäktshinder 

och maktförhållanden. Därför är undersökningen av MSP ett annat sätt att utforska 

framkomsten av nyetablerade företag.  

  

Det existerar företag som behövt ändra hela deras arbetssätt där de realiserat att den 

kund de tror de har haft inte har varit den som varit aktuell för företaget. Att företag, 

från olika branscher, förser marknaden med produkter eller tjänster som inte möter 

deras tänkta kunders behov är inget förvånande. Är detta eftersom de har missat vilket 

värde de levererar eller är det eftersom att deras produkter riktar sig till fel målgrupp? 

Flickr var ursprungligen en bild-delningsfunktion i spelet Game Neverending (Honan, 

2014). Funktionen i sig fick så pass god feedback att man tillslut valde att bygga upp ett 

helt nytt företag runt den funktion som levererade mest värde till spelarna, detta blev 

Flickr. Kotler återberättar historien om Ziba, som sysslar med produktdesign konsulting, 
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och hur deras framgångssaga baserades på deras omfattande arbete i att lära känna 

kundens behov och värderingar. (Kotler & Armstrong, 2010). Att kunna rekommendera 

till Epic Eats hur de ska undvika att rikta in sig på fel kundsegment är ett av resultaten 

studien syftar sig åt att besvara. 

 

Studien kommer att bidra med underlag i form av en kartläggning kring de behov som 

existerar hos några av de potentiella kunderna, det värde som kunderna letar efter och 

det värdet förtaget, Epic Eats, vill generera hos sina kunder. Dessa kommer att 

presenteras med VPC:n, som söker det värde som existerar gemensamt hos både företag 

och kundsegment. I kundsegmentet kan man se vilka "pains" och "gains" som existerar 

hos intressenter. VPC på konceptet BMC som ger underlag för en helhetsmodell hos 

företaget där den kan implementeras i ett MSP för företag som verkar med flera 

intressenter. Syftet med en MSP är att där kan man sammansvetsa alla partners till 

varandra.  

1.2 Epic Eats 

Epic Eats är ett företag som i början av studien hade en applikation i betaversion. Första 

versionen lanserades under studiens gång, våren 2018. Den härstammar ifrån 

applikationsmarknaden, och är en Service as a Product (SaaP) med restaurangbranchen 

som marknadssegment där bordsbokningspartners, restaurangbesökare, foodies, och 

restaurangdrivare är intressenterna. I Epic Eats fall är det vitalt att få mycket trafik på 

sin produkt då applikationer brukar vara lågkostnad och bulk baserade produktmodeller. 

Eftersom Epic Eats inte har stora ekonomiska resurser, eller finansiärer är det av stor 

vikt att ha en genomtänkt marknadsföringsstrategi, för att implementera denna behövde 

de veta vilka deras betalande kunder är.  

Epic Eats produkten skapades av User Experienc innovatören Crille Lampa och 

produktägare Jesper Hellberg, deras samarbete börjad under den tid på företaget 

Bannerflow. Våren 2017 flyttade de in i ett kontor på klostergatan 10 i teknik-

inkubatorn BASE10. Med bolaget Sweet Zombie Jesus som grundades av Crille Lampa 

och JCEH Digital AB som grundades av Jesper Hellberg co-grundade de dotterbolaget 

Lampa Hellberg & Partners och ur detta bolag företag föddes ännu ett dotterbolag 

Tillögur (Epic Eats) som har existerat i 13 månader, Juni 2018.  
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1.3 Problematisering 

I takt med den digitala utvecklingen har det framkommit att det inte alltid är dem som 

använder produkten som ska betala för den, en av Youtubes inkomstkällor är de intäkter 

de får från reklam (Youtube, u.d.). TV4 tjänar pengar också på den reklam som visas 

(TV4Gruppen, 2017). I båda dessa fall får slutanvändarna en produkt de betalar för med 

den tid de ser på reklam, de behöver inte ge någon ekonomisk summa till företagen.  

Det uppstår därför situation för företag som Epic, där det är oklart vem det är som ska 

betala för produkten och därmed anses som kunden, detta är den subventionering man 

får göra i en MSP för att attrahera en eller flera av intressenterna. I Epic Eats fall är det 

fem intressenter som har identifieras som potentiellt betalande kunder. Det är värdet 

som främjas av MSP:n som är av intresse för studien för att kunna dra slutsatser kring 

vilken av dessa är den mest lukrativa kunden.  

 

2 Syfte 
Syftet med denna studie är att: 

Undersöka Epic Eats affärsmodell som bygger på interaktion mellan flera intressenter 

2.1 Avgränsningar 

Epic Eats avgränsningar i projektet är satta till undersökningens relevans för dem. 

Företaget är dock idag i ett sådant stadie att de har svårt att veta vad som kan vara av 

relevans för dem själva. Därför var det av vikt att föra diskussioner med bolaget för att 

dra slutsatser kring vad som var av vikt och vad som kan lämnas utanför ramarna. 

Avgränsningar görs av tids-och kostnadsskäl, då projektet var begränsat till 20 veckors 

heltidsarbete. Det finns en ekonomisk begräsning i projektet i den meningen att Epic 

Eats inte hade ekonomiska resurser avsedda för projektet. Eftersom kunden är okänd 

sägs alla intressenter vara relevanta för en totalundersökning dock blev det allt för 

omfattande, därför valdes enbart fem intressenter att ha med i undersökningen enligt de 

avgränsningar av tid och resurser som tidigare nämndes.  Dessa fem valdes fram utifrån 

Epic Eats intresse och värderingar som kom fram i dem startdiskussioner som hölls. 

Dessa är för att repetera: den allmänna befolkningen; som går på restauranger, 

restaurangägare och driftchefer; då de har koll på den interna och dagliga verksamheten 

av restauranger, instagram foodies; eftersom de ger en personlig kritik på restauranger 



UPPSALA UNIVERSITET Identifikation av värdet i en multi-sided platform 

  

Aksel W. & Anthony M. 2019-02-20 Dnr xxxx 

 

5 

 

och följs och influenserar flera tusentals matintresserade människor, och Epic Eats; 

eftersom det är företaget som är centralt för examensarbetet och deras affärsmodell som 

ligger i fokus.   

2.2 Frågeställning 

För att avgränsa bredden på syftet bröts den ner till frågeställningar som lyder: 

- Hur fyller Epic Eats behovet hos de intressenter de utpekat? 

Detta kommer att utvärderas genom applicering av VPC på de olika 

intressenterna och därmed kan vi se hur, och om. Epic Eats uppfyller något behov hos 

de tänkta intressenterna där behovet framkommer ur intervjuerna.    

-  Hur betalvilliga verkar de olika segmenten vara och varför är de (o)intresserade av 

att betala? 

 Detta är av vikt för alla företag, utan betalvilliga marknader blir det ett 

motstånd mot att driva en ekonomiskt livskraftig verksamhet.  

 

3 Metod 
Denna studie baseras kring företaget Epic Eats som nämns i avsnittet 1.2 Epic Eats 

Enligt Ghauri är fallstudier ett relevant sätt att studera djupet av ett specifikt subjekt. 

Den ger undersökaren möjligheter att kontrollera förståelsen och möjligheter att ställa 

uppföljningsfrågor av den information man känner saknas (Ghauri, 2004). 

 

Ett ramverk bygger på tre grundstenar, det är den kunskap som man själv innefattar, 

andras erfarenhet som offentliggörs och teorier och modeller som kan appliceras på 

problemet som är under observation. Vår egna erfarenhet begränsas till den exponering 

vi har fått under projektets gång samt den kunskap vi hade i början av studierna. Den 

grundas i några grundläggande kurser i marknadsanalys, en förståelse för den 

komplexitet som existerar inom entreprenörskap och att det finns en mångfaldighet i att 

analysera ett företags framgång beroende på vad de har för genomsyrande mål och 

värderingar.  

För att besvara frågeställning letar vi efter svar som erhålls via intervjuer med dels 

företaget själv och med personer som representerar de potentiella kundsegment som 
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studien undersöker. Intervjufrågorna är utformade för att kunna analysera vilka smärtor 

(pains), vilken nytta (gains) och vilken typ av uppgift (customer jobs) intervjuobjekten 

upplever. Den empiriska data som samlats in används i en VPC och BMC. Det kommer 

inte i denna studie finnas intresse av att söka efter statistiskt verifierbara samband dels 

på grund av tidsbrist men också för att intervjuernas omfattning inte kommer att kunna 

kvantifieras i och med att intervjuerna kommer att ske i flera etapper.  

3.1 Intervjustudie  

Intervjustudie är studiens huvudmetod. De vetenskapliga krav som ställs på en 

professionell intervju lyder enligt Annika (Lantz, 1993): 

 

• Metoden måste ge tillförlitliga resultat (kravet på reliabilitet) 

• Resultaten måste vara giltiga (kravet på validitet) 

• Det ska vara möjligt för andra att kritiskt granska slutsatserna 

 

Det är en kvalitativ metod och bygger på intervjuer med intressenter som representerar 

delar av den undersökningsverksamhet man vill undersöka (Ghauri, 2004). Andra 

kvalitativa metoder existerar. Fokusgrupper där man samlar flera intressenter 

tillsammans och låter dem prata öppet om ett ämne, och etnografier där de som är 

inblandade i undersökningen bidrar med egna tolkningar och erfarenheter. Skillnaden 

mellan fokusgrupper och intervjuer är att fokusgrupper samlar intressenter för att 

försöka bygga en uppfattning kring ett ämne men där är även processen viktigt utöver 

de synpunkter som individerna i gruppen har (Alvehus, 2013) (Law, et al., 1998). 

Etnografi är en kvalitativ forskningsmetod den skiljer sig från intervjuer då den 

använder sig av författarens egna erfarenheter där de försöker beskriva världen från 

deras egna forskningsperspektiv (Chang, 2013) (Alvehus, 2013). Fler metoder 

inkluderar enkäter, muntliga eller skrivna rapporter (Ghauri, 2004). Dessa kan användas 

tillsammans med intervjuer för att triangulera fallstudier (Alvehus, 2013). Efter en 

utvärdering av olika metoder så beslutar vi att använda oss av enbart kvalitativa en 

-mot-en intervjuer eftersom vi vill få en djupare uppfattning från individerna och 

därefter bygga en bild kring intressenterna till skillnaden ifrån att få en bred kvantitativ 
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bild som enkäter kan skapa eller en fokusgrupp-inriktning där processtänkandet också 

kan appliceras.  

 

I planering av intervjustudier är det viktigt att man har med olika synpunkter från olika 

källor för att få en möjlighet till en komparativ förståelse (Ghauri, 2004). Eftersom det 

existerar flera olika partners på företaget intervjuar man samtliga för att framställa en 

helhetsbild. 

3.1.1 Reliabilitet hos intervjustudien 

En intervjustudie innebär personlig kontakt med de som deltar i processen. Det innebär 

att man skapar ett personligt förhållande till dem som deltar och influerar då i viss grad 

intervjuprocessen aktivt, vilket i sin tur påverkar reliabiliteten (Lantz, 1993) (Alvehus, 

2013). Beslutet om att utföra intervjuerna semistrukturerade under samma tema togs för 

att enklare kunna jämföra alla respondenternas svar men också på grund av 

tidsbegränsningarna. En längre intervjustudie som kan spänna över ett eller flera år är 

lämplig för att skaffa en djupare förståelse för respondenterna. För att få en reliabel 

studie kan det vara mer lämpligt med en sådan undersökning. En intervjustudie innebär 

att olika frågeställare kan få olika svar på samma frågor beroende på personernas 

ställningstagande till individerna. En kritisk medvetenhet krävs i och med att insikten 

existerar om man ska upprepa studierna med exakt samma individer så kommer det att 

ske vid olika tillfällen, och kan därav ge olika resultat. Människor ändras med tiden och 

kan också ändra uppfattningar mellan de olika intervjupunkterna, vilket innebär en 

ostabilitet i reliabiliteten kring intervjuerna.  Fler faktorer som kan påverka en 

intervjustudie är att ifall man vill tillämpa samma studie i ett annorlunda geografiskt 

område jämfört med det där den första utfördes kan andra faktorer ha olika betydelse för 

individerna, det kan vara kultur, olika företag och olika behov som behöver uppfyllas 

för individerna.  Det som talar för undersökningens reliabilitet är den fördjupande 

kontakt som uppstod mellan oss och intervjuerna där vi skickade tillbaka frågorna och 

svaren som ställdes för att verifiera att tolkningen stämmer överens med det som sades 

och att de kunde bidra med förklarande svar kring de områden som fortfarande 

behövdes fördjupas.  
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3.1.2 Validitet hos intervjustudien 

Validiteten för intervjustudien kvalificeras genom en kontinuerlig bearbetning av 

frågorna som ställdes till de respondenter som var med i intervjustudien. Detta var för 

att försäkra att intervjufrågorna ledde fram till slutsatser angående: pains, gains och 

customer jobs (Se Avsnittet om BMC och VPC), för de fall där intervjufrågorna inte 

medgav den direkta insikten kring pains och gains, så ställdes följdfrågor utöver de 

frågor som var förberedda (Se Bilaga A). De svar som gav oss uppenbar validitet är 

exempelvis frågan där man ber intervjuobjektet beskriva ett tillfälle där de har haft 

problem med matservice och andra negativa erfarenheter hos restauranger.  

Intervjuerna spelades in vid varje tillfälle där respondenten lät sig bli inspelad. 

Inspelningen gjordes för att bearbetningen av intervju skulle kunna göras kritiskt och på 

de svar som gavs.  

 
3.1.2.1 Intern Validitet  

Anthony och Aksel har inte varit aktiva inom branschen som använder sig av multi-

sided platforms eller restaurangmarknaden utöver denna studie. Aksel har haft en kort 

tid av erfarenhet inom den praktiska verksamhetsdelen av restaurangbranschen som 

servitör där han har fått kontakt med driftschefer på restauranger och 

restaurangbesökare. 

   

Datainsamlingen gjordes med intervjuer, det framställdes en del typfrågor utifrån det 

utvecklades dialoger under intervjuerna med respondenter för att framföra idéer av 

pains, gains och customer jobs (Se Avsnitt 4.1.2 VPC) som existerar hos de olika 

intressenterna. Datasamlingen gjordes under en period av två (2) månader där man 

intervjuade sjutton (17) respondenter och kunde utveckla de frågor som ställdes (Se 

Appendix A) allt eftersom att intervjuerna hölls och den insikt vi hade utvecklades så 

ökades kvalitén på intervjuerna eftersom Aksel och Anthony lärde sig hur man 

formulerade frågorna för att få svar som var bearbetaliga.  

Urval av respondenter gjordes inom intressentgrupperna baserat på deras geografiska 

plats men också den erfarenhet som den intressenten borde omfatta. De restaurangägare 

och driftchefer som intervjuades var de med flera år erfarenhet inom branschen som är 

med och aktivt påverkar den dagliga verksamheten hos restaurangen. 
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3.1.2.2 Extern validitet 

Kvaliteten på den tekniska utrustningen som användas för att spela in intervjuerna ställs 

emot kvalitet på den inbyggda mikrofonen i en Samsung Galaxy S7, den gjorde det 

möjligt att på ett enkelt sätt kunna lyssna på intervjuerna igen. 

Kvaliteten på arbetsskrivarna kan bedömas av att dem ska ha en bakgrundsförståelse 

som är på den nivån där frågorna kan formuleras för att få fram relevanta svar. Aksel 

och Anthonys förmåga att hålla bra intervjuer styrktes under den iterativa process som 

användes med intervjuerna med intervjuobjekten. Den handledning som vi fick av 

handledare Jesper Hellberg har varit ovärderlig. Jesper Hellberg är av grundare av 

Lampa Hellberg och Partners och en före detta produktägare på Bannerflow.  

3.1.3 Bearbetning av intervjuerna 

Intervjuernas bearbetning skedde segmentvis genom att först sammanställa segmentens 

svar var för sig i Excel. Varje svar analyserades och färgkodades efter nyckelord och 

meningar som enligt oss representerar gains, pains och customer jobs utifrån intervjun. 

Våra tolkningar av vad som kan räknas som en pain, gain eller customer jobs gjordes i 

enlighet med Osterwalders definition för respektive del (Se avsnitt 4.1.2 VPC).  När 

respektive segment hade färgkodats översattes nyckelorden och meningarna till 

tematiserade fraser som placerades in i form av Post-It-lappar under tillhörande del i  

VPC. Resultatet av bearbetningen ses i kapitel 6 Resultat. 

 

4 Teoretiska begrepp och definitioner 

4.1 Business Model Canvas (BMC) 

Business Model Canvas är en teoretisk modell om hur man kan beskriva, designa och 

utmana företagets affärsmodell.  Den är uppdelad i nio segment där man själv får fylla i 

de olika värdena och resurserna man har samt de aktiveter som företaget gör. Idén är att 

företaget skall utveckla sin idé kring hur de kan växa, vilka nyckelaktiviteter som måste 

göras, kan skapa relationer med partners och kunder samt de olika ekonomiska 

tillställningar som existerar i företaget.  
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Att utveckla sin affärsidé i enlighet med Osterwalders BMC är att kortfattat och 

lättöverskådligt beskriva var och en av de nio byggstenarna, utan inbördes ordning. 

Nedan följer en beskrivning av dessa nio byggstenar i den teoretiska modellen. Under 

Customer Segments listar ett företag upp sina nuvarande och framtida kundsegment 

efter hur man vill prioritera dem. Customer segments enligt Osterwalders modell 

definieras som olika segment ifall deras behov är olika och motiveras av olika 

erbjudande samt att segmenten nås genom olika kanaler. De ska också behöva olika 

relationer och ska medverka och tillföra olika värden som andra segment är villiga att 

betala olika mycket för.  (Osterwalder & Pigneur, 2010), s 20). MSP är en plattform 

som ska användas och hjälpa två eller flera intressenter som är beroende av varandra där 

båda eller flera av partnerna behövs för att modellen ska fungera och skapa värde.  

(Osterwalder & Pigneur, 2010) s 21) Byggstenen som ibland ses som den viktigaste 

byggstenen i modellen är den som handlar om företagets Value Proposition. Under 

denna byggsten ska man skriva vad företaget levererar för värde genom sin tjänst eller 

produkt. Enligt Osterwalder är det företagets värdeproposition som särskiljer företaget 

från sina konkurrenter (Osterwalder, et al., 2014). Under byggstenen Key Partners 

beskriver företag de samarbetspartners som företaget måste etablera ett samarbete med 

för att kunna leverera sin värdeproposition. Här beskriver man också vad för incitament 

till samarbete dessa partners har. De resurser företaget har eller behöver för att kunna 

leverera sin värdeproposition listas under Key Resources. Moment eller så kallade 

nyckelaktiviteter som din värdeproposition behöver listas under Key Activities. För att 

säkerställa överlevnad och framgång hos givet företag måste företaget identifiera vilken 

typ av relation man vill etablera med sina kundsegment, detta faller in under byggstenen 

Customer Relationships. Modellen låter användaren reflektera över vilka kanaler man 

tänker sig att ens kunder vill bli nådda genom och vilka kanaler som är bäst med 

avseende på vilka resurser man har. Detta är Distribution Channel(s). För att få en 

kortfattad överblick av vilka kostnader som är viktigast för att driva igenom affärsidén 

listas dessa upp under Cost Structure. Hur företaget planerar att generera intäkter går 

under Revenue Streams. Här reflekterar företaget bland annat över hur mycket man vill 

ta betalt för det värde företaget levererar samt hur konkurrenternas priser ser ut.  
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4.1.1 Value Proposition Canvas (VPC) 

Författaren till Business Model Canvas har tittat djupare på segmenten Value 

Proposition och Customer Segments som tillsammans upprättar ett tillägg till BMC 

som Osterwalder kallar Value Proposition Canvas. VPC består av två sidor där den 

högra halvan representerar företagets förståelse för kundprofilen (Customer Profile) 

medan den vänstra beskriver hur företaget tänker skapa värde för kundprofilen, denna 

halva kallas Value Map. När företaget har beskrivit båda delar av VPC är det dags att 

utvärdera om värdekartan matchar med korresponderande kundprofil. I figur 4.1 

illustreras vilka delar som i VPC som ska matcha varandra. Författaren bryter ned 

kundprofilen i tre delar: customer jobs, pains och gains. 

 

Under customer jobs beskriver man de saker som ens kunder försöker få gjort i sitt 

vardagsliv eller på jobbet. Osterwalder menar att det är viktigt att sätta sig in i kundens 

perspektiv när man undersöker customer jobs. Någonting vi (som försöker förstå 

kunden) tycker är viktigt behöver inte alls vara något som kunden försöker få gjort i sitt 

liv. Sammanhanget som kunden befinner sig i när denne försöker uträtta sitt jobb måste 

övervägas noga då det har betydelse för vad som är roten till kundens problem. 

Osterwalder förklarar hur sammanhanget har betydelse med ett exempel: Att ringa 

någon när man är på språng har olika begränsningar när man färdas via tåg kontra att 

ringa någon när man kör bil.  

Figur 4.1. Schematisk illustration av VPC 
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När man undersöker jobs måste man skilja mellan tre huvudtyper av jobs och 

supporting jobs. De tre huvudtyperna av jobs är functional jobs, social jobs och 

Personal/emotional jobs. Functional jobs handlar om specifika problem som kunden 

försöker lösa. Det kan handla om allt från att skriva en examensuppsats till att klippa 

gräset. När kunden vill förstärka sin sociala status eller helt enkelt vill förändra hur 

andra uppfattar kunden är detta ett problem/job som faller in under social jobs. Kunder 

som söker en specifik känsla, exempelvis att känna trygghet i sin anställning på din 

arbetsplats faller in under Personal/emotional jobs. Supporting Jobs är det som 

kunder försöker göra utöver, det kan vara att de försöker välja vart de ska gå för att köpa 

en produkt, ifall det skapar produkten i samarbete med företaget, eller hur de ska avsluta 

användningen av en produkt, t.ex. sälja, slänga eller avboka en presentation. Saker som 

dina kunder hålls vakna av om nätterna, saker som ligger i huvudet och skaver innan, 

under, eller efter dina kunder försöker uträtta ett jobb faller in under delen Customer 

Pains. 

Osterwalder pratar om tre typer av pains en kund kan uppleva samt att det bidrar till 

kundförståelsen att skilja på dessa. Besvär som kunden upplever när en lösning inte 

fungerar tillräckligt bra, när kunden känner obehag eller saker som involverar 

egenskaper kunden ogillar klassas som funktionella pains. När något hindrar kunden 

från att ens komma igång med en uppgift eller på något sätt hämmar kunden i sitt 

uppdrag benämns det som hinder. Potentiella oönskade resultat som kan uppstå när 

kunden ska utföra en uppgift kan klassificeras som risk. Customer Gains beskriver de 

resultat eller fördelar som din kund vill nå. Dessa gains kan för kunden antingen vara 

nödvändiga, förväntade eller önskade. Resultat eller fördelar som kunden skulle bli 

positivt överraskad av är också värt att söka efter. Precis som för kundens pains 

betraktas olika typer av gains enligt egenskaperna: funktionell, social, positiva känslor 

och kostnadsbesparingar (Osterwalder, et al., 2014).     

 

Value map visar vad företaget erbjuder där Products and Services är de fysiska, 

immateriella, digitala eller finansiella tillgångar som företaget kan erbjuda deras 

klientel. Dessa kan sedan beskrivas med vilka smärtor, eller Pain Relievers som 

företaget erbjuder. Osterwalder säger att dessa beskriver exakt hur man förhindrar eller 
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reducerar saker som stör ens kunder. Det kan vara saker som att man sparar, i form av 

tid, pengar eller energi. Det kan vara att man hjälper med att reducera andra besvär som 

buller eller otrivsel eller andra obekvämligheter. Osterwalder beskriver utvecklat med 

exempel i sin bok på sidan 31 om flera olika pain relievers som ens produkter kan 

främja.  Den sista delen som Osterwalder beskriver i sin value map är det han kallar 

gain creators, detta handlar om hur produkter skapar värde eller uppfyller önskningar 

hos företagets kunder. Det kan vara att man spar mera resurser i form av tid, pengar 

eller energi och man förbättrar en redan fungerande verksamhet. Målet med dessa är 

inte att man ska para ihop alla pain relievers med pains som ens kund har eller alla 

gains med de gains creators hos företaget. Dessa ska användas så att man kan fokusera 

och se vilken är den potentiellt bästa marknaden för företaget att agera på eller vilka är 

det som man uppfyller mest gains eller reducerar mest pains hos.  

4.2 Multi-sided Platforms (MSP) 

Alexander Osterwalder är uppfinnaren till Business Model Canvas och huvudförfattaren 

till boken Business Model Generation.  I grova drag handlar boken om hans syn på hur 

man praktiserar smart och effektivt entreprenörskap. Författaren inleder avsnittet om 

MSP med att definiera begreppet som en plattform som för samman två eller fler 

distinkta men ömsesidigt beroende kundgrupper. Andra forskare inom MPS-sektorn 

menar att den tidigare nämnda definitionen för en MSP är för grov och tillför en mer 

restriktiv definition enligt följande: 

”Consider a platform charging per-interaction charges [price buyer] aB and [price 

seller] aS to the buyer and seller sides. The market for interactions between the two 

sides is one-sided if the volume V of transactions realized on the platform depends only 

on the aggregate price level 

a = aB + aS, 

i.e., is insensitive to reallocations of this total price a between the buyer and the seller. 

If 

by contrast V varies with aB while a is kept constant, the market is said to be two-sided. 

(Rochet & Triole, 2004)” 
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Eftersom att Epic Eats inte har etablerat ett transaktionssystem för sin plattform ännu så 

anser vi att Osterwalders definition av en MSP gäller i Epic Eats fall och kan då 

betraktas som en MSP. 

En MSP kan endast upprätta värde för en kundgrupp om flera kundgrupperna är med på 

plattformen. Värdet i plattformen uppstår genom att främja  eller förenkla interaktioner 

mellan de olika grupperna. En teoretisk grundsten för forskning inom flersidiga 

affärsmodeller kommer från Rysman som skrev en av de första empiriska 

avhandlingarna med avseende att estimera den så kallade nätverkseffekten i ett två-

sidigt sammanhang i början av 2000-talet. Nätverkseffekten beskriver fenomenet som 

uppstår när värdet av en produkt eller tjänst ökar i takt med antalet kunder som 

konsumerar den. I upprättandet av en MSP är nätverkseffektens närvaro en kritisk del av 

plattformens tillväxt.  

 

Flersidiga affärsmodeller kan betraktas som ett ekosystem där respektive kundgrupp 

representerar olika essentiella beståndsdelar av systemet där helheten tillåter 

ekosystemet att fungera. Ett exempel är Airbnbs affärsidé som är att tillhandahålla en 

online-marknadsplats för uthyrning och bokning av privat boende. Deras plattform för 

samman privatpersoner som vill hyra ut sina bostäder med privatpersoner som vill hyra 

bostäder. Om plattformen hade bestått av enbart personer som vill hyra bostäder hade 

det inte funnits något värde. Osterwalder menar att nyckeln till att upprätta en 

fungerande MSP är att plattformen ska kunna attrahera och tjäna alla grupper samtidigt. 

Ett fenomen som kan uppstå när man kommer igång med en MSP beskrivs av David 

Evans som ”[The] classic chicken-and-egg problem that keeps every platform wannabe 

up at night.” (Evans, 2003). Fenomenet grundar sig i frågan; Hur attraherar man given 

kundgrupp till plattformen utan närvaron av resterande intressenter från start? 

 

Företag med MSP kan lösa detta fenomen genom att subventionera en av 

kundgrupperna och på så sätt vinna över den första sidan på plattformen, exempel på 

subventionering som Epic Eats kanske kan använda sig av är gratis applikationer för 

användare, rabatter till användare (tänk rabattkoder som Uber, eller Foodora använder 

för att värva nya kunder), gratis sponsring av material, rabattering av priser till exempel 

genom avtal. Osterwalder exemplifierar hur dagstidningen Metro effektivt och 
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aggressivt byggde upp en stor läsarskara i samband med deras lansering. Genom att dela 

ut sina tidningar gratis till veckopendlade personer vid tåg -och busstationer lockade 

man ombord ena sidan av plattformen via ett gratis/subventionerat erbjudande. Metros 

stora läsarskara medförde i sin tur större anledning för annonsörer att kliva ombord på 

plattformen och ekosystemet var då i snurr (Osterwalder & Pigneur, 2010). Osterwalder 

pratar däremot inte om hur man väljer vilken av sina kundgrupper som ska 

subventioneras. Parker och Van Alstyne diskuterar i sin studie om hur företag kan 

subventionera tjänster/produkter och samtidigt ha en lönsam verksamhet. En av deras 

slutsatser menar att valet av vilken kundgrupp som ska subventioneras bör väljas 

baserat på graden av förmåner som skapas via plattformens nätverkseffekt. Vid en hög 

grad av förmåner från nätverkseffekten bör man subventionera den sida som skapar 

störst efterfrågan till motpart. För lägre nivåer av förmåner anser författarna att man bör 

debitera båda sidor av plattformen, dock bör man hålla en sidas pris artificiellt låg. 

Artificiella låga prisnivåer skapas när man inte låter ett pris stiga i takt med efterfrågan 

ökar.  (Parker & Van Alstyne, 2005). 

4.3 VPC möter MSP 

En av förutsättningarna för hur en MSP frodas är att man lyckas attrahera samtliga 

intressenter från start (Se Avsnitt 4.1 och 4.2 för VPC respektive MSP). Detta innebär 

då att företagets värdeerbjudande måste tillfredsställa de viktigaste pains, gains och 

customer jobs för varje kundsegment i sin MSP. För att lyckas med detta krävs det att 

man går igenom varje segment enskilt och bygger upp så många VPC:er som det finns 

antal kundsegment. Författaren förklarar vidare att dessa olika värdeerbjudanden oftast 

inte kan tillfredsställa alla pains, gains och customer jobs som finns på motsvarande 

kundprofil. Här gäller det att entreprenören har förstått kunden så pass väl att denne kan 

avgöra vilka behov som är viktigast att möta för att kunden ska komma ombord på 

plattformen (Osterwalder, et al., 2014).  

5 Etik 
Denna studie berör Epic Eats, Uppsala Universitet och de respondenter som 

intervjuades.  
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5.1 Epic Eats 

Då vi har varit en intim del av kärnverksamheten den tid vi var på Epic Eats har vi varit 

aktiva i att välja ut de intervjuobjekt som skulle exponeras till Epic i ett tidigare 

stadium. Vi har skapat ett förhållande till ägarna och en god vilja till dessa i att de ska 

lyckas med deras verksamhet. Att vara en del av kärnverksamheten innebär att man har 

gjort saker utanför aspekten av studien som kundmöten, investeringsargument och 

idéer. Arbetet medför en fördel för Epic då det fick en resurs som de kanske inte annars 

hade valt att ta sig än med deras begränsade ekonomiska resurser.  

5.2 Uppsala Universitet  

Uppsala Universitet sätter en del krav på en studie från ett vetenskapligt och med 

civilingenjörsmässiga krav. Detta innebär att studien formuleras kring dess krav på hur 

en E-uppsatts ska skrivas. Att den ska främja ny forskning, undersöka kunskapsgap och 

förhållanden där det finns möjlighet till fördjupningar i kunskapen.  De grunder som 

skapas är valda av oss själv på en väldigt liten bredd och experter får se att denna studie 

undersöker en alldeles för liten del av intressenter för att vara av en större betydelse.   

5.3 Respondenter  

De respondenter som är med i studien har blivit valda efter deras tillgänglighet och 

villighet att vara med. Ingen av de som ville vara med i studien har blivit nekade från att 

vara med. Den urvalsprocess som användes var att kontakta de foodies, restauranger, 

recensioner, och bokning-partners som vi hade kännedom om i början av studiens gång 

och att försätta arbeta med de som responderade i den mån de var villiga. Alla 

respondenter är anonyma.  

 

6 Resultat 

6.1 Intervjuer 

Intervjuerna hölls på Epic Eats kontor i Uppsala, och restauranger runtomkring i 

Uppsalaområdet. Dessa hölls via telefonsamtal, Skype-samtal och person till person 

intervjuer. De som intervjuades var inom det avgränsade området Norden, med en fokus 

på individer inom Sverige, främst i Stockholm och Uppsalaområdet på grund av 

bekvämlighet och relevans till studien i helhet då det är i detta område Epic Eats är 
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stationerade. Antalet intervjuer som hölls var 17 stycken. En del av intervjuerna är från 

de lokala restaurangerna i området, foodies som har haft tid att vara med i intervjuer, 

bordsbokningstjänster som var villiga att prata med oss om sin verksamhet och "den 

normala användaren" som förhöll sig till den allmänna befolkningen där vi ej 

segregerade in i olika "marknadssegment" utan en helhetsbild från Uppsalaområdet, 

dock här finns det en bias till sådana som känner oss. Detta eftersom att dessa var lättast 

att fråga om de ville vara med på intervjuer. Det gör att det finns en selektivism mot 

yngre, svenskfödda deltagare med högutbildade bakgrunder.  

6.1.1 Restauranger 

6.1.1.1 Intervjuer med restaurangägare och driftchefer   

Restaurangägarna och driftcheferna som intervjuades var de som hade en lokal 

restaurang i Uppsala stadskärna. Dessa intervjuades eftersom de var nära och resursbrist 

från intervjuhållarnas sida gjorde att restauranger utanför staden var ej ekonomiskt 

försvarbara att kontakta. 

5 intervjuobjekt intervjuades inom kategorin restaurangägare och driftchefer. 

Intervjuobjekt ID 10 berättar att det är ett "customer jobb" att vara aktiv på sociala 

medier och att kunna agera flexibelt med sina arbetstider, att kunna lägga ut bilder och 

text på Instagram innan frukost, till lunch och middag. Hen tycker det är en fördel att 

kunna kolla tider och lämna recensioner på sociala medier som Facebook och 

Instagram. Hen tycker också att det är en gain när man pratar med kunderna direkt via 

telefon när det gäller bordsbokningar, då man då får en dialog. Pains med att hålla 

bokningar till ett minimum är att det blir svårt att bemanna på ett dropp-in schema då 

många gäster kan komma samtidigt, samt att det hade varit trevligare med flera foodies i 

Uppsala då det finns få och att detta kan leda till en ojust bild av restaurangen ifall de 

får en dålig upplevelse då alla restauranger inte ska betygsättas enlig samma skala, 

eftersom de kan ha olika målgrupper.  

 

Intervjuobjekt ID 12 tycker att det är en gain ifall man kan skapa symbiotiska 

samarbeten när det kommer till externa public relations. Hen fortsätter säga att det är en 

gain att många kan boka via externa applikationer och att det finns automatisk 

påminnelse istället för att det ska hanteras internt på restaurangen. Det pain som hen vill 
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poängtera är att restaurangens besökare som bokar bord kan bli sena och det stör 

upplevelsen. Något hen skulle tycka vara en gain är att kunna visa upp 

dryckesmenyerna på andra medie-plattformar för restaurangbesökare.  

 

Intervjuobjekt ID 13 tycker att det är viktigt för en restaurang att kunna synas. Ifall det 

är ”hype” via word of mouth, via Instagram eller via Facebook ska det vara enkelt för 

företag att kunna synas. Fler customer jobs som berörs är att man kan få en djupare 

förståelse för vad de olika reaktionerna på sociala medier innebär, t.ex. vad betyder en 

like eller en delning för restaurangen.  

 

Intervjuobjekt ID 14 tycker att Facebook är så bra att hen kallar det deras bästa vän. De 

tar in bordsbokningar via Facebook och all annan information Facebook bidrar med. 

Hen tycker att det finns mycket pains med den missrepresentation man kan få som en 

restaurang på Tripadvisor och att det kan bli väldigt enformigt på den sidan. Problem 

med att man tar in bokningar via en applikation och via telefonen är ifall någon som 

beställer via applikationen också ringer in för att "kolla bokningen" då kan det bli 

dubbla bokningar. Det är imperativt att hålla koll på flödet i restaurangen, detta kan ges 

via en bordsbokningsapplikation. Ett jobb som nämns att det ska prioritera upplevelsen 

för de som bokar bord i förväg. Fortsättningsvis tycker hen att all reklam har värde, 

även negativa recensionen, då det kan bidra till inspiration.  

 

Intervjuobjekt ID 15 anser möjligheten att ställa in egna målgrupper på sociala medier 

är en gain, att statistiken görs externt är en bra fördel, samt att man kan få in mera 

bokningar digitalt är också en gain. Några pains är att digitala-recensioner kan kännas 

köpta och att man inte har möjligheten än till att få informationen som varför gästen 

avbokar och den ökade avgiften per person som bokar via en bordsbokningstjänst.  

6.1.1.2 Customer Profile: Restaurangägare och Driftchefer 

De förenämnda pains, gain och customer jobs för restaurangägare och driftchefer 

placeras sedan in i customer profile i value proposition canvas, dessa kan ses i figur 6.2. 

Här är dem osorterade och visar bara de tre aspekter av customer profile som 
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Osterwalder nämner i Value Proposition Design. Röd färgade är pains, grön färgade är 

gains, och gula är customer jobs.  

 

Figur 6.2 Restaurangägare och Driftchefer - Customer Profile 

  

 6.1.1.3 Rangordning av pains, gains och customer jobs – Restaurangägare & driftchefer 

När man rangordnar pains, gains och customer jobs för restaurangägarna och driftchefer 

gäller det att läsa igenom intervjuerna och se vad det är som de tänker på som verkar 

viktigt. Vad är det alla intervjuade nämner, återkommer det ofta? Vilka känslor som 

finns med när man intervjuar dem kring ett ämne och vad är det intervjuobjekten 

återkommer till. Denna rangordning av restaurangchefer och driftchefer visas i figur 6.3.  
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Figur 6.3 Restaurangägare och Driftchefer - Rangordnade pains, gains och customer jobs 

6.1.2 Foodies 

6.1.2.1 Intervjuer med Foodies  

Foodies är en person som älskar mat och att dela sin upplevelse om mat med andra via 

sociala medier. De Foodies som intervjuades var de med foodie-instagramkonton 

lokaliserad i Stockholmsområdet. De har varierande bakgrunder, erfarenheter och kön 

med ett intresse kring god mat och goda råvaror. Intervjuobjekten valdes ut genom att 

selektivt maila instagram-användare som hade en kontaktadress och de som 

återkopplade med att de ville vara med på en intervju är också de som blev intervjuade. 

Instagramkonton kan drivas som en hobby, ett icke-vinstdrivande intresse eller en 

vinstdrivande affärsverksamhet. 

 

Intervjuobjekt ID 1 tycker att det är en gain ifall man kan hitta restauranger som håller 

bra kvalitet på sina råvaror samt smakar gott och har en bra stämning. Då all dessa tre 

inte alltid är självklara intressentpunkter för alla restauranger. Det är ett customer jobb 

att hitta restauranger som passar foodiens-profil och följarkrets som hen då kan dela 

information om måltiderna ifrån. Hen tycker att det är lite jobbigt att man inte finner det 

riktigt bra lokala restaurangerna på TripAdvisor. Istället finner individen de bra 

restauranger genom att fråga någon som känner staden. Gains med Instagram kommer 
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ifrån möjligheten att "checka-in" och "tagga" för att göra det enkelt för en följare att se 

vart man äter. Det är också alltid trevligt att få gå på mera restaurangöppningar och 

events. Dock kan det bli svårt att ge sanna värderingar till restauranger man är anslutna 

med. 

 

Intervjuobjekt ID 3 tycker att det är hens jobb att sprida den glädje god mat kan ge, det 

är hens mission, hens passion. En gain med att äta ur är att det går att hitta mat med bra 

råvaror och att själva arbetet att hitta restauranger är spännande. Det är hens jobb att 

kunna ta de bästa bilderna och att dela de bästa tipsen med hens följare.  

 

Intervjuobjekt ID 4 tycker att det är valideringen av restauranger som är hens customer 

jobb. Det gäller att få rättfärdiga bilder på restauranger och hen vägrar använda sig av 

bordsbokningstjänster då det är större fördel för restaurangen ifall man bokar via deras 

hemsida. Det man behöver göra för att hålla inspirationen uppe är att följa andra 

Instagrammare med liknande smaker eller att prata med ens vänner.  

 

Intervjuobjekt ID 5 känner att det roligaste, därav en gain, är att få vara på nya ställen 

med bra och trevlig miljö. Hens viktigaste jobb därefter blir sedan att förmedla samma 

känsla via hens Instagramkonto.  Detta görs genom att få en förståelse för restaurangens 

bakgrund, detta kan ske via att man jobbar aktivt med att hitta trovärdiga recensioner. 

Detta är eftersom en del krogrecensioner är svåra att lita på. 

6.1.2.2 Customer Profile foodies 

Customer profil för foodies går att se i figur 6.4. Här har de identifierade gains, pains 

och customer jobbs sorterats in i deras respektiva delar. 
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Figur 6.4 Foodies - Customer Profile 

6.1.2.3 Customer pains, gains, and jobs and services för foodies 

I figur 6.5 har customer jobs rangordnats så att opartiska recensioner var det viktigaste 

jobbet och att läsa (mat) tidningen var det minst viktigaste jobbet då deras säljande 

koncept är de bilder, och omdömen de ger restauranger.  Den största pain är att de 

saknar strukturerade informationskällor och den bästa gain var att de får ge andra 

möjligheten att uppskatta god mat.  
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Figur 6.5. Foodies - Rangordning av pains, gains och customer jobs 

 

6.1.3 Allmänheten / Den allmänna befolkningen 

6.1.3.1 Intervjuer med den anmäla massa  

Intervjuobjekt ID 6 berättar att hen tycker om att vara ekonomisk när hen går ut och äter 

och att hen försöker gärna äta mera sallader när hen äter ute. Hen tycker också om att få 

förslag på bra ”öl ställen” för ’afterworks’ och letar gärna efter lokal kunskap när hen 

ska ut och äta istället för "allmän" kunskap som kan finnas på Google.  Hens gains kan 

tolkas till att spara pengar är positivt, att få bra restaurangupplevelse och att dricka 

diverse goda ölsorter. 

 

Customer jobs tolkas till att hitta lokala restauranger via lik sinnade människor, där det 

finns brett ett öl sortiment. Pains som uppleves är att restauranger man känner till kan 

vara långt borta från platsen man befinner sig på och att man är hungrig just då. Att 

maten man konsumerar inte stämmer överens med den bild eller vision man hade innan 

av restauranger och underpresterar är en av de större pains som kan ske hos 

intervjuobjekt ID 6.  

Intervjuobjekt ID 7 berättade att hen tycker om att umgås med vänner och betrakta 

människor när hen är ute på restauranger. Hen känner att den största gainen för hen 
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kommer av att kunna koppla av när hen är ledig. Hen vill ha koll på tider när 

restauranger inte har mycket människor då det är trevligare att äta när restaurangen ej är 

fullsatt, detta passar bra med hens intresse av människospanande då det är lättare att 

göra i mindre fullsatta restauranger. Hen blir avskräckt och finner det jobbigt när hen 

försöker använda sig av TripAdvisor med hens vänner då hen ej litar på recensioner som 

görs då amatörer kan publicera och även de som bara har fått en dålig upplevelse där de 

ej kanske har förståelse för restaurangbranschen.  

 

Intervjuobjekt ID 8 berättade att hen tycker det att plågsamt att äta ute eftersom det tar 

på ekonomin och kostar för mycket dock försöker hen variera sig med ställena hen äter 

på. Hen planerar aldrig men ifall hen letar efter restauranger läser hen listor; 

klassificeras som ett customer job. Hen tycker att hitta restauranger som är nära är en 

gain. Det är en pain ifall maten tar alldeles för lång tid.  

 

Intervjuobjekt ID 9 försöker aktivt äta ute mer sällan på grund av hens ekonomi, hen 

gör ett aktivt val att försöka äta på billigare ställen. Hen försöker gå och äta med sina 

kollegor då det är ett attraktivt sätt att spendera tiden, det är en gain ifall maten är god. 

Dyr och oprisvärd mat kan tolkas som en pain då det blir ett missnöjde utöver det 

förväntade.  

 

Intervjuobjekt ID 11 tycker att det är jobbigt att äta ute på grund av ekonomisk situation 

men när hen äter ute tycker hen om kaloririk mat och gillar att maten matchar hens 

träningsmål. Det är jobbigt ifall man blir störd under sin måltid och hen vill gärna kunna 

vara ifred när hen äter.  

 

6.1.3.2 Customer profile för den allmänna befolkningen  

Den ej-rangordnade customer profile för  den allmänna befolkningen visas i figure 6.6 

där de gult markerade objekten är customer jobs, de röda är customer pains, och de 

gröna är customer gains.  
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Figur 6.6 Allmänna befolkningen – Customer profile 

6.1.3.3 Customer pains, gains, and jobs and services för den allmänna befolkningen 

Den allmänna befolkningen tycker att de bästa som kan ske när det äter på en restaurang 

är att de får mat och dryck som passar ens smak och en bra helhetsupplevelse. Det 

största problemet med att hitta en restaurang är att de inte litar på källor som 

TripAdvisor och att deras förväntningar inte stämmer överens med verkligheten. Det 

den allmänna befolkningen gör för att uppfylla de behov, och uppnå gains är att hitta en 

prisvärd upplevelse och försöka hämta inspiration från likasinnade Instagrammare. 

Rangordning av behoven ges i Figur 6.7.   
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Figur 6.7 Allmänna befolkningen - Rangordning av pains, gains och customer jobs 

6.1.4 Bokningspartners 

6.1.4.1 Intervjuer med bordsbokningspartners 

Bordsbokningspartners är de partnerskap eller licensieringsproduktägare som 

restauranger använder sig av. Dessa hjälper restauranger att hantera deras 

bordsbokningssystem och har ofta ett bredare engagemang än bara en restaurang, det 

gör att restauranger kan lägga ut den del av deras verksamhets som har med 

bordsbokningar till dessa.  

 

Intervjuobjekt ID 2 känner att det är ’plågsamt’ att hitta ny och rätt personal som kan 

sälja deras produkter. Hen tycker det är bra, ur en konkurrenssynvinkel, att allting är 

webbaserat. Hen säger också att det är trevligt att algoritmer kan placera bokningar i 

bokningsflödet, kontrollera slitningstiderna och övervaka antalet besökande, då detta nu 

blir automatiserat med systemet. Några customer jobs som förekommer är hur man går 

tillväga för att bemöta den lokala restaurangbusinessen samt att hjälpa till att fylla 

restaurangers bord utanför de "vanliga" timmarna för det är där en större del 

värdeskapandet sker för restaurangerna enligt bordsbokningsfirmorna. De försöker 
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också att följa de kärnvärderingar som de restaurangerna följer så att varje sälj och 

erbjudande blir unikt.  

6.1.4.2 Customer Profile for Bordsbokningspartner 

VPC:n för bookningsparners kan ses i figur 6.8, vilket är ett av verktygen som 

Osterwalder nämner i boken. Det uppdelas i de tre kategorierna som nämns i kapitel .  

 

Figur 6.8 Bordsbokningspartners - Customer Profile 

 

6.1.4.3 Ranking of Pains, Gains and Customer Jobs för bordsbokingspartners 

The pains, gains and customer jobs för bordsbokningspartners rangordnas i figur 6.9. Ur 

den kan det tydas att det som bordsbokningspartners vill göra är att skapa 

samarbetsavtal med restauranger som har samma kärnvärderingar som sig själva. Det 

största pain som de har är att hitta ny och rätt personal som kan sälja in deras produkter 

till restaurangerna. Den gain som är mest eftertraktad är att de vill spara mera tid för 

restaurangerna för att göra dem mera lukrativa till fler restauranger.  
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6.1.5 Epic Eats 

6.1.5.1 Intervjuer med grundarna av Epic Eats 

För produktägarna ska man istället för att utforska på pains, gains och customer jobs 

leta efter pain relievers, gain creators och deras produkt eller tjänster.  

 

Intervjuobjekt 16 anser att de pain relievers som de löser är folkets behov av digitalt 

stöd när man ska ut och äta då man inte vet vart man ska gå. Det var som att ingen av de 

nuvarande lösningar löste problemet. Hen känner också att det är skönare att få hjälp 

från en vän än ifrån någon främling och försöker förverkliga detta via en digital vän 

som känner individen väl. Den gain som man försöker skapa är då en digital kompis 

som blir en lokal guide vart man än vänder sig i världen.  Detta gör den genom att skapa 

smak-profiler beroende på betygen du ger den artificiella intelligensen för de 

restauranger du har varit på och vad du tycker restaurangen var bra för, t.ex. dejt, 

barnfamiljer, affärsmiddagar. Det är denna smakprofil som gör att de sedan kan ge bra 

Figur 6.9 Bordsbokningspartners - Rangordning av pains, gains och customer jobs 
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lokala restaurangrekommendationer vart man än är i världen.  Den gain de försökte ge 

var att ändra på det sätt man väljer restauranger och de parametrar man är intresserade 

av. Allt för att göra det till en personlig upplevelse.  En annan gain är att man får dessa 

restauranger på ett fint paketerat sätt för att göra det enklare för användaren att använda 

och göra ett beslut angående vart de vill äta. Fler gains som hen nämner är också att de 

letar efter recensioner och åsikter från trovärdiga källor. Applikationen kommer att vara 

gratis för slutanvändaren av appen. Detta innebär att det är grattis att ladda ner det från 

Appstore eller där man annars får sina applikationer ifrån. Det kommer också göra det 

enklare för restauranger som är partners till bordsbokningspartners till Epic att få 

bordsbokningar av restaurangbesökare till restaurangerna. Det gain man skapar för mat-

fanatikers i sociala medier är att de kan nå ut till en större kundkrets med sina bilder 

exponerade ännu mera till en intressentgrupp utanför enbart instagram. En pain reliever 

är den kredibilitet som Epic Eats kommer att kunna ge på sina recensioner jämfört med 

de aggregerade listorna.  

6.1.5.2 Value Map 

Value map för Epic Eats ses i figur 6.10 där de gröna boxarna är de gain creators som 

företaget har förmedlat med sina intervjuer, de röda är de pain relievers som framkom, 

och de gula är den service och products som förtager levererar.  
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Figur 6.10 Epic Eats - Value Map 

6.1.5.3 Ranking of Pain relivers, gain creators, and products and services 

I figur 6.11 kan man se att den produkt som Epic Eats vill leverera är en applikation 

som skräddarsyr restaurangrekommendationer men en filterfunktion som ändrar från 

tillfälle till tillfälle genom den integrerade artificiella intelligens som ska lära känna 

användares unika smakprofil som skapas av att man får betygsätta restauranger. Man får 

även tillgång till kända foodie-recensioner och professionella åsikter. Det går att se att 

det viktigaste för dem är att det är en applikation som levererar 

restaurangrekommendationer, den ska finnas med vart man än vänder sig och kan 

behöva har användning av den. Att den levererar skräddasydda 

restaurangrekommendationer är det sekundära då detta ställer dem i en särklass från 

andra restaurang rekommendations applikationer. De pain relievers som är 
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nödvändigaste enligt dem själva är att man kan få en ärlig bild av den restaurang som 

rekommenderas. De menar att det är sällan man litar på källor som Trip Advisor utan att 

man allt mer ofta lutar sig till nära och kära som känner en personligen eller som man 

känner en anknytning till. Det som Epic Eats tror är de viktigaste gain creators är att den 

är gratis, att den säkrar en bra restaurangupplevelse och att den sammanställer all 

information på en plats som behövs för att ta ett beslut kring vart man ska äta.  

 

Figur 6.11 Epic Eats - Rangordning av pain relievers, gain creators och Product and Services 

7 Analys 
Fram tills detta avsnitt har den empiriska datan från intervjustudien gett oss en djupare 

förståelse för hur respektive sida och deras behov i Epic Eats MSP förhåller sig till 

restaurangupplevelser. Intervjuerna med grundarna till Epic Eats gav oss en god intern 

förståelse för vad företaget aspirerar att leverera i form av värde från applikationen. 

Nästa steg i Osterwalders VPC-modell är att analysera huruvida Epic Eats 

värdeerbjudande tillhandahåller de olika segmentens behov.   

 

I analysen jämförs de olika segmenten pains, gains, och customer jobs mot den 

motsvarande del i value map som har upprättats via intervjuer med grundarna till Epic 

Eats. Formatet på jämförelsen sker genom att ställa upp de rangordnade värderingarna 

sida vid sida med mot Epic Eats värdeerbjudande för varje segment. I de tre följande 

sektionerna visar vi den analys som görs med VPC modellen i de tre segmenten och 
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utifrån dessa sker en diskussion och sedan en slutats som kan göras gentemot den 

frågeställning som fastställdes under avsnittet Syfte.  

7.1 Pains mot Pain relievers 

7.1.1 Restaurangägare och driftchefer 

Den största pain som tolkades utifrån intervjuerna med restaurangägarna var rädslan 

över att få en dålig recension eller ett dåligt betyg från deras gäster på en ’dålig’ dag, se 

figur 7.1. Detta kan vi förstå baserat på vår kunskap om hur den allmänna befolkningen 

gör för att få restaurangrekommendationer i dagsläget, man rådfrågar en vän. Eftersom 

vännens åsikt upplevs så pass validerad att den blir avgörande för om man besöker 

restaurangen eller inte känns det fullt befogat att en dålig recension har stor betydelse 

för restaurangens rykte. Att få människor att sluta ge restauranger låga betyg eller dåliga 

recensioner ingår inte i Epic Eats värdeerbjudande och därmed adresserar produkten 

inte den allra viktigaste pain för restauranger direkt. Man kan argumentera för att Epic 

Eats indirekt tacklar deras rädsla genom att samla flera olika recensionskällor för varje 

enskild restaurang. Risken för att ett lågt betyg utmärker restaurangen efter enbart en 

dålig dag blir mindre ju fler källor som recenserat den. Recensioner som inte stämmer 

överens med hur verkligheten ser ut är också en av restaurangernas pains som 

adresseras i och med att flera olika källor återger sin bild av restaurangen. Helt enkelt 

översätts detta till en ökad tillförlitlighet när flera oberoende källor recenserar en 

restaurang.  

 

Många av de pains som restaurangerna har kretsar kring ifall bordsbokningssystemen 

fungerar, vilket är intressant men inget som rör Epic Eats värdeerbjudande i sig. 

Däremot kan det ha en stor betydelse för intäktsmodellen i sin helhet om restaurangerna 

skulle avskaffa sina bordsbokningssystem på grund av att de fungerar för dåligt. Då 

Epic Eats vill bygga intäktsmodellen på att ta ut en serviceavgift när ett bord bokas är 

det viktigt för Epic Eats att bokningssystemen har en vis prestanda. Detta kan vara en 

betalningsmöjlighet för Epic Eats ifall de känner sig måna att ta sig an 

bordsbokningsstrategin utöver enbart bordsbokningar. 
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Restaurangrecensioner som bedömer alla restauranger efter samma skala är något som 

inte är omtyckt av restaurangägarna. Att exempelvis Mc Donalds och godtycklig 

Michelin-restaurang bedöms efter samma skala trots att restaurangerna har helt olika 

värderingar. Denna pain adresseras direkt i Epic Eats värdeerbjudande då alla betyg som 

användarna ger ska innehålla det sammanhang man besökte restaurangen.  

 

Gäster som inte håller bokningstider, att det finns för få foodies i Uppsala eller att 

TripAdvisor känns för enformigt är pains som inte adresseras i värdeerbjudandet och 

ligger utanför ramarna för vad Epic Eats kan erbjuda. En juxtaposition på pains och 

Pain relivers visas i figur 7.1. 

 

Figur 7.1. Pains mot Pain relievers – Restaurangägare och driftchefer 
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7.1.2 Bordsbokningspartners 

Representanten från segmentet bordsbokningspartners är en högt uppsatt säljchef som 

under intervjun var väldigt positiv kring företagets verksamhet i stort och hade enligt 

hen få hinder som besvärade dem. Det som vi kunde tolka som en pain var då hen 

beskrev svårigheter med att rekrytera kvalificerad säljpersonal. Hen menade på att de 

har svårt med att hitta säljare som har erfarenheter från restaurangbranschen 

tillsammans med säljerfarenhet. Detta är pains som ligger utanför Epic Eats ramverk för 

vad man kan leverera inom sitt värdeerbjudande, vilket kan tydas i figur 7.2  

 

Figur 7.2 Pains mot Pain relievers - Bordsbokningspartners 
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7.1.3 Foodies  

Det problem som uppstår för foodies är att det saknas bra informationskällor för att 

personer ska känna att det går på restauranger som de kan lite uppfyller den kvalitet som 

eftertraktas. Detta är ett problem som kan förklaras med att foodies behöver hitta 

restauranger för att hålla deras verksamhet intressant och aktiv. Epic Eats angriper detta 

problem delvis med att förenkla för användaren att hitta restauranger i användarens 

område. Foodien kan välja vilka av deras preferenser på restauranger de letar efter för 

deras nästa måltid. Epic Eats hjälper också till med att hitta restauranger som är bra för 

specifika ändamål som värderats utanför TripAdvisor. Detta är eftersom Epic Eats 

strävar att ta vara på lokalbefolkningens kunskap angående restauranger i de städer där 

applikationen är lanserad. Detta gör Epic genom samarbeten med foodiesarna själva och 

genom kontakt med professionella recensionsskrivare. Genom den kontakt och sållning 

av information som sker genom kvalitetssäkrandet av recensioner så hjälper Epic Eats 

att tillhandahålla foodiesar med en pain reliever till denna pain: Att det är svårt att lita 

på krogrecensioner där det kan vara köpta recensioner eller att restaurangerna har gjort 

iordning speciellt för recensionerna. Den sist betraktade av foodiesarna pain att driva ett 

bolag är inget som Epic Eats kan hjälpa dem med från deras value maps.  
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7.1.4 Allmänna befolkningen 

För intressentgruppen den allmänna befolkningen så är deras största pain när 

förväntningarna inte stämmer överens med den upplevelse man faktiskt får på en 

restaurang, ett smidigt exempel att förklara det är ifall man går till en snabbmatskedja 

jämfört med att gå till en tvåstjärnig Michelin restaurang. Om man får samma service på 

båda restaurangerna kommer man att på snabbmatskedjan kanske vara jättenöjd med 

upplevelsen men på Michelin restaurangen kanske väldigt besviken och osedd. Det är 

precis när sådana förväntningar ej uppfylls som den största pain sker hos 

Figur 7.3. Pains mot Pain relievers - Foodies 
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restaurangbesökare. Epic Eats största önskan är att se till att man kommer till 

restauranger och att man då får en ärlig bild av restaurangen.  

 

Figur 7.4. Pains mot Pain relievers - Allmänna Befolkningen 

7.2 Gain mot Gain Creators  

7.2.1 Restaurangägare och driftchefer 

Från samtalen med restaurangägarna och driftcheferna kom man fram till de gains som 

visas i figur 7.5. Där kan man se att den största gainen för dessa intressenter är att kunna 

ge deras kunder bättre tillgänglighet att boka bord. Denna gain är inget som Epic Eats 

tänkt leverera med den plattform de har skapat. Epic Eats vill endast göra det enklare att 
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boka bord än att vara en integrerad bordsbokningsplattform. De vill skapa samarbetes 

avtal med bordsbokningsplattformer inför detta syfte.  

 

Den andra gainen som restauranger letar efter är att frigöra mera tid åt personalen så att 

de slipper hanater bords bokningar. Även på denna gain är det inte i Epic Eats vägar att 

tillgängliggöra en automatisering av bordsbokningar. Dock kan en indirekt effekt vara 

att fler restaurangbesökare bokar bord via existerande bordsbokningssystem så 

restaurangen kan lägga mindre tid på den administrativa delen av bordsbokningar. 

Driftcheferna anser att deras gäster lyckas hitta den information de är i behov av via 

medel som är lämpade för dem. Detta är en gain som Epic Eats kan hjälpa till att 

leverera när de hjälper till att samla all information på ett och samma ställe.   

 

Den gain som Epic Eats utför är att tillhandahålla validerade åsikter. Epic Eats gör detta 

i och med att samla all information som behöves för att ta ett beslut kring angående ett 

restaurangbesök i appen. 
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Figur 7.5. Gain mot Gain Creators – Restaurangägare och driftchefer 

7.2.2 Bordsbokningspartners 

Under samtalet med representanten från segmentet bordsbokningspartners kunde vi 

tolka ett flertal gains som detta segment upplever. En konsensus med samtalen var att 

bordsbokningsföretaget jobbar för att, på ett digitaliserat sätt, minska restaurangernas 

arbete med den administrativa delen av gästernas bordsbokningar. Det man vill att 

restaurangerna ska uppleva när de använder sig av bokningssystemen är att de, 

viktigaste av allt, sparar tid. Restaurangerna ska uppleva att bokningsflödet blir mer 

utspritt för att kunna ge ökad omsättning. Dessa två gains adresseras inte i Epic Eats 

motsvarande gain creators. Fler gains adresseras i stora drag i och med att en av 

funktionerna i Epic Eats applikation erbjuder sina användare att boka bord genom 

bordsbokningssystemen. Vidare lyfte respondenten att de jobbar för att representera en 
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god företagsetik som restaurangerna kan känna sig trygga med, vilket Epic Eats inte 

erbjuder direkt i sitt värderbjudande dock kan man resonera för att en god företagsetik 

är något som företag ofta strävar efter. Att bordsbokningstjänster skall erbjudas som en 

100% digital tjänst samspelar med Epic Eats som är en digital plattform. 

 

Figur 7.6. Gain mot Gain Creators – Bordsbokningspartners 

7.2.3 Foodies  

En person som använder olika sociala medier för att dela med sig av sina 

restaurangupplevelser drivs enligt våra intervjuer av att ge andra möjligheten att 

uppskatta god mat. En av funktionerna i Epic Eats applikation ger slutanvändaren 

tillgång till restaurangrecensioner skrivna av kända instagram-foodies vilket samspelar 

väl med den högst rankade gainen. Denna funktion adresserar även den gain som 

handlar om att foodies vill nå ut till så många som möjligt för att sprida sin passion helt 
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enkelt. Detta ger upphov till en form av igenkännande för de foodies som jobbar för att 

skapa en större följarskara. Resterande gains som uttolkades handlar i stort om saker 

som en foodie önskar att få från sina restaurangbesök. Det handlar om att köket ska 

använda sig av kvalitetsråvaror, upprätthålla en trevlig miljö, att maten ska vara god, 

nyöppnad och populär. Det framgick även att det är viktigt att restaurangen ifråga har en 

egen Instagramsida med tillhörande geografisk tagg som möjliggör enkel åtkomst till 

restaurangens platsinformation.  

 

Figur 7.7. Gain mot Gain Creators – Foodies 
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7.2.4 Allmänna befolkningen 

Ur våra samtal med representanter från den allmänna befolkningen, de så kallade 

slutanvändarna, kunde vi förstå att det som driver folk i allmänhet i samband med 

restaurangbesök är helheten i upplevelsen. Det räcker inte med att en restaurang har god 

mat, utan det ska vara: kompetent service, miljö ska upplevas trevlig, det geografiska 

läget ska anses vara inom räckhåll och att kvaliteten på råvarorna ska hålla god klass. 

Dessa egenskaper är viktiga för att upplevelsen ska kännas komplett och inbjudande för 

att besökarna ska få ett lyckat umgänge, vilket vi tolkar vara den primära drivkraften till 

varför människor går ut på restaurang. En mindre framträdande gain som uttolkades var 

att restaurangbesök ger besökarna en känsla av extravagans, något som anses vara lite 

av ett guldkorn i vardagen.   

 

Värdeerbjudandet till detta segment överlappar i signifikant grad då en av Epic Eats 

huvudfunktioner jobbar för att erbjuda folk skräddarsydda 

restaurangrekommendationer. Detta kommer att säkra en bra upplevelse och att maten 

är anpassad till individens mat preferenser. Dessa är de två högst grundläggande gains 

för folk i allmänhet enligt våra intervjuer, se figur 7.8. 
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Figur 7.8. Gain mot Gain Creators – Allmänna befolkningen 

7.3 Product and Services mot Customer Jobs 

De jobb som kunderna behöver göra ska uppfyllas av de produkter och tjänster som 

Epic Eats levererar. Vi kan se redan från den vänstra delen i figur 7.9 att det inte är så 

många produkter eller tjänster som Epics levererar men att dessa uppfyller en hel del 

olika typer av customer jobs, som att vara en digital applikation som tillhandahåller 

restauranginformation, att skräddarsy restaurangrekommendationer, att filtrera 

restauranger efter vad passar (drinkar, snabbmat, vänner, eller andra alternativ), att man 

får tillgång till kända foodie recensioner och att man får tillgång till professionella 

åsikter.  
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7.3.1 Restaurangägare/Driftchefer  

De customer jobs som restaurangägare och chefer behöver utföra omfattas av att kunna 

få omsättning av gäster, att digitalt marknadsföra restaurangen, att hantera 

bordsbokningar och kontrollera bordsbokningsflödet, att lära känna kundens åsikt. Det 

gäller även att vara flexibel med kundens sittningstider. Epic Eats strategi är att känna 

kunderna på ett unikt sätt och det kan vara en möjlighet att leverera detta till 

restaurangerna i framtiden.  De andra jobben för restauranger är inget som Epic Eats 

tänkt leverera genom sin produkt.  

 

Figur 7.9. Product and Services mot Customer Jobs – Restaurangägare och Driftchefer 
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7.3.2 Bordsbokningspartners  

I samtal med bordsbokningspartners angående de customer jobs som de måste göra är 

att de måste hitta restauranger som har samma kärnvärderingar som de själva och att de 

måste lära sig hur den lokala affärsverksamheten hanteras i varje områden 

bordsbokningspartnerna vill etableras i. Epic Eats levererar ingen produkt eller tjänst till 

bordsbokningspartnerna som kan hjälpa dem med dessa två jobb.   

 

 

Figur 7.12. Product and Services mot Customer Jobs – Bordsbokningspartners 
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7.3.3 Foodies  

I samtal med foodies visade det sig att det fanns fyra customer job som de vill göra. 

Foodies vill skapa och dela opartiska recensioner angående matställen, de vill kunna 

hitta andra foodies på instagram för inspiration och kontakter, de jobbar på att hålla 

längden på deras recensioner kort och de läser tidningar för att få inspiration kring nya 

matställen. Customer jobs, som Epic Eats kan hjälpa till med, är att sätta foodies i 

kontakt med andra foodies konton, detta genom att dem ha etablerat kontakt med ett 

flertal kända foodies som kommer att visas i applikationen och man gillar någon av de 

bilder eller recensioner som dem har skrivit kan man följa dem. De andra tre customer 

jobs som lyfts i figur 7.13 har Epic Eats ingen produkt eller tjänst för att hjälpa 

foodiesarna med.  

 

Figur 7.13. Product and Services mot Customer Jobs – Foodies 
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7.3.4 Allmänna befolkningen 

Från figur 7.14 kan man se att det finns många customer jobs, för den allmänna 

befolkningen, en av de viktigaste för dessa är att det blir en prisvärd upplevelse när man 

är ute och äter, detta hjälper Epic Eats till med genom att skräddarsy deras 

restaurangrekommendationer mot personens egna smakprofil. Denna göras via den 

integrerade AI som skapar användarens smakprofil. Det andra customer jobbet som var 

viktigt är att de vill kunna hämta inspiration från likasinnade instagrammare, detta går 

att göra i appen genom den anknytning Epic Eats har till foodie recensioner. Att 

rådfråga nära och kära för att få inspirationer till vart man ska äta är det customer job 

som Epic Eats vill ersätta med deras integrerade AI. Idén för Epic Eats är att man kollar 

med den istället för att den allmänna befolkningen rådfrågar TripAdvisor, Google eller 

en nära vän. Med Epics tillgång av foodie och professionella åsikter så kan Epic Eats ge 

den lokala kunskapen till deras användare beroende på vilket område dem väljer, detta 

uppfyller ett av det customer jobs som har funnits hos den allmänna befolkningen. Med 

Epic Eats filterfunktion är det möjligt att hitta restauranger för specifika rätt typer eller 

dryckesutbud.    
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Figur 7.14. Product and Services mot Customer Jobs - Allmänna befolkningen 

 

8 Diskussion 
Vi börjar diskussionen med en sammanfattning kring våra frågeställningar.  

 

- Hur fyller Epic Eats behovet hos intressenternas? 

-  Hur betalvilliga verkar de olika segmenten vara och varför är dem (o)intresserade av 

att betala? 
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Från analysen i del 7 ser man att det segment som Epic Eats har mest pain relievers, 

gain creators och products eller services för är den allmänna befolkningen. Det betyder 

att det kan vara i deras intresse att ta betalt av denna intressentgrupp då det är dessa som 

förmodligen kommer att ha mest behov av Epic Eats applikationen. Den allmänna 

befolkningen drar mest nytta för deras eget intresse av applikationen men de tjänar inget 

ekonomiskt i brukandet av applikationen då den enbart förenklar deras möjligheter att 

besöka restauranger.  

 

Restaurangägare och driftchefer finner ett litet intresse i applikationen då den kan hjälpa 

dem med att publicera information som representerar den aktuella bilden av 

restaurangerna men det kan också stjälpa restauranger som försöker dra nytta av köpta 

recensioner. Den generella ställningen man fick av driftcheferna som intervjuades och 

som kan ses i del 7. Resultat är att restaurangägare inte kommer bry sig så mycket ifall 

applikationen levererar mera kunder till just deras restaurang och sållar bort den 

negativa kritiken kring deras restauranger.  

 

Den intressentgrupp som hade minst användning av Epic Eats är bordsbokningspartners 

då dessa hade näst till inga av deras jobs, pains, eller gains lösta av applikationen. Dock 

kan vi se i dagsläget att det finns ett intresse för bordsbokningspartners att vara villiga 

att betala för produkten i helheten själv då de är villiga att sluta avtal angående 

partnerskap och bokningsintäkter med Epic Eats. Detta intresse kan ha missats i den 

studie som gjordes då det var få bordsbokningspartners som intresserade sig i att vara 

med i studien.   

 

Genom den studie som har gjorts har man tydligt identifierat att det finns ett intresse för 

den allmänna folkmassan att enkelt hitta restauranger att besöka när de är hungriga. De 

vänder sig ofta till hjälpmedel som Tripadvisor, Google med flera, men finner dessa 

olämpliga. Det har dock ej framgått ifall Epic Eats kommer att vara rätt för dessa 

användare då vi ej utförde en testmiljö för slutanvändare utan endast en intervjustudie. 

Under studiens gång har vi fått vara med på en hel del av verksamheten som sker internt 

på Epic Eats, tillexempel därifrån kommer informationen angående de avtal som bildats 
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med bordsbokningstjänster. Bordsbokningstjänsterna är exempelvis villiga att betala per 

avslutat kuvert. Det kan betyda att det finns stora marknadssegment som ej har blivit 

uppfångade av bordsbokningstjänster som de vill komma åt genom nya tekniska 

tillvägagångssätt. Detta kan bli en vidare studie på just den intressenten som vi har 

benämnt som Bordsbokningspartners.   

 

VPC, som ett verktyg, hjälpte att kartlägga vilka pains, gains och customer jobs 

intressenterna upplever. VPC är ett verktyg som hjälper till att kartlägga existerande 

problem och värden som kunder letar efter, men det gör det svårt att kartlägga problem 

för de som inte tycker att de har problem. Detta kanske är läget med 

bordsbokningspartners då dessa visar ett intresse i efterhand istället för under 

intervjuerna. 

 

Verktyget har dessvärre inte fungerat bra för att analysera vår flersidiga affärsmodell 

som helhet. VPC som verktyg har däremot fungerat bra för att analysera hur företagets 

värdeerbjudande överensstämmer med respektive intressents behov eller problem.  

 

På grund av ofullständiga intervjudata för intressentgruppen Bordsbokningspartners bör 

resultatet beaktas som otillräckligt. 

 

9 Slutsats 
I den digitaliserade världen finns det ett behov att kunna koppla människor, användaren, 

kunder till varandra, och till tjänster. Den tjänst som kopplar samman flera olika 

intressenter för att hålla tillsammans dem är en multi-sided platform, den löser flera 

problem för flera intressenter. Epic Eats vill vara sådan för restaurangbesökare och 

restauranger. De vill etablera en ny produkt på en existerande marknad, en 

restaurangrekommendationsapplikation. Studien finner att det finns potential för en 

etablering av en lönsam applikation på den existerande marknaden. Detta grundar sig i 

problem och stressfaktorer som identifierats för de olika intressentgrupper från 

intervjuerna. 
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Restaurangbesökare letar aktivt efter nya sätt att hitta information kring restauranger 

och att få bra restauranger upplevelser. Restauranger söker efter intern kontroll på 

bordsbokningssystem och att kunna se efter sina besökares behov. 

Bordsbokningspartners letar restauranger som har samma kärnvärderingar som dem och 

därav kan de tjäna på försäljning av deras bordsbokningssystem.  Foodies letar efter nya 

restauranger att gå på och för att kunna lägga ut deras erfarenheter på sociala medier.  

 

Ifall Epic Eats samlar in foodie-informationen och sållar den så finns det ett ställe för 

information kring restauranger som tar hänsyn till flera olika aspecter. Detta kan locka 

restaurangbesökare att använda sig av applikationen och ifall man kan sammankoppla 

detta med bordsbokningspartners så blir affärsmodellen en fungerande MSP. Dock kan 

vi inte dra slutsatsen om huruvida Epic Eats affärsmodell bör betraktas som en flersidig 

affärsmodell baserat från våra resultat. 

 

I den mån examensarbetets resultat har tillför värde till Epic Eats som företag kan vi 

tyvärr inte påstå att den tillför mer än utökad förståelse för respektive intressentgrupp. 

Utvecklingen av Epic Eats har bara under vår tid som examensarbetare skett i rasande 

takt. När projektplanen utformades var Epic Eats i den position där man inte var säker 

på vilken av intressentgrupperna som skulle betala eller hur affärsmodellen skulle se ut. 

Under studiens databearbetning beslutade företaget hur de skulle gå vidare med sin 

affärsmodell och därför väljer företaget att inte använda studiens resultat som underlag 

då beslut redan har tagits kring de områden studien berör.    

 

Slutligen vill vi rekommendera till Epic Eats att ta betalt av den allmänna massan via 

deras applikation. Hur detta ska göras kan behövas fördjupas in en vidare undersökning, 

ifall det ska vara en engångs avgift, en prenumeration, eller ett freemium koncept där 

delar av tjänsten är öppna för alla men andra delar kräver ett betalningar.  
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Bilagor 

A: Intervjufrågor 

Restauranger 

Respondent: Restaurangägare/PR-ansvarig 

Kort presentation av oss som intervjuar. Respondenten får introducera sig och berätta om 
deras funktion på restaurangen. 

• Hur arbetar er restaurang för att synas? 

o Vilka kanaler används? 

• Arbetar ni med någon typ av samarbetspartners förknippat med PR?  

• Vilka utmaningar möter ni med marknadsföringen? 

• Kan man boka bord hos er? 

o Hur gör man för att boka bord hos er?  

o Använder ni externa tjänster för bordsbokning? 

o Vad funkar bra/dåligt varför? 

• Hur skulle ni beskriva fördelningen på kunder som bokar bord direkt jämfört med 

externa tjänster? 

• Hur förhåller ni er till så kallade foodies som postar och delar med sig av deras 

restaurangupplevelse? 

Foodies 

Kort presentation av oss som intervjuar. Respondenten får introducera sig. 

Respondent: Foodie- Person som älskar mat och att dela sin upplevelse med andra via sociala 

medier. 

• Beskriv vad som driver dig till att dela med dig av dina matupplevelser? 

• Hur ofta äter du ute? 

o I foodieskor? 

o I Privata skor 

• Bokar du bord eller är det drop in? 

• När du väljer restaurang, vad är viktigt för dig? 

• Hur går du tillväga för att hitta stället som tillmötesgår dina behov om; 

o Du befinner dig på bekant område? 

o Du befinner dig på okänd plats? 

• Vad tycker du om respektive metod? 

• Hur ser din målgrupp ut? 

• Vilka kanaler använder du för att nå ut till din målgrupp? 

o Om flera. Vilka funkar bäst, och varför? 

• Hur gör du för att utveckla/förbättra din kanal? 

• Vad är din långsiktiga plan för din verksamhet? 

• Har ni några samarbetspartners? 

o Om ja, beskriv hur respektive part fördel av detta 



UPPSALA UNIVERSITET Identifikation av värdet i en multi-sided platform 

  

Aksel W. & Anthony M. 2019-02-20 Dnr xxxx 

 

55 

 

o Om nej, varför? Finns det på tapeten? 

• Möter ni några hinder/motstånd i er verksamhet?  

 

Den allmänna befolkningen 

Kort presentation av oss som intervjuar. Respondenten får introducera sig. 

• Hur ofta äter du ute? 

• Vad motiverar dig till att gå ut och äta? 

• När du väljer restaurang, vad är viktigt för dig? 

• Hur går du tillväga för att hitta stället som tillmötesgår dina behov om; 

o Du befinner dig på bekant område? 

o Du befinner dig på okänd plats? 

• Vad tycker du om respektive metod? 

Booking partners 

Kort presentation av oss som intervjuar. Respondenten får introducera sig och berätta om deras 

funktion på företaget. 

• Beskriv era kärnvärderingar 

• Om man ser på er business så har vi restauranger här, er i mitten och 

restaurangbesökare här. Jobbar ni något mot besökarna? 

• Beskriv eran value proposition till respektive kundsegment 

• Hur arbetar ni med marknadsföring? 

• Vilka typer av affiliates har ni?  

• Hur ser ni på framtida utvecklingsmöjligheter? 

• Har ni några hinder  

Epic Eats 

Kort presentation av oss som intervjuar. Respondenten får introducera sig och berätta om deras 

funktion på företaget. 

• Berätta om eran mission, varför finns Epic Eats? 

o Vad är det för problem som ni vill lösa? 

• Hur skulle ni beskriva eran value proposition? 

• Vad gör ni som andra inte gör? 

• Vem är er kund? 

o Hur gjorde ni för att komma fram till det? 

• Vilka andra tänkbara kunder finns det?  


