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Sammanfattning 
 
 
 
Service, i form av tjänster, har i vårt samhälle vuxit sig till 
en stor och naturlig del av vår vardag. Utvecklingen går nu 
mot att kunderna får allt större ansvar över service-
processen, vilket slutligen resulterar i vad som kallas 
självservice. 
 
Forskningen kring självservice har i huvudsak varit ur ett 
managementperspektiv och dessutom inriktad mot teknik-
baserad självservice. Denna uppsats avser att komplettera 
befintlig forskning med dels ett kundperspektiv och dels en 
inriktning mot icke teknikbaserad självservice. 
 
Den frågeställning som vi arbetat efter är: 
 
Hur resonerar kunden kring sin roll i serviceprocessen? 
 
Uppsatsen är avgränsad till att gälla hyresgästers 
uppfattningar av ett självservicesystem som kallas för 
VLU, som innebär att hyresgästen får det övergripande 
ansvaret för lägenhetsunderhåll. Det fallföretag som valts är 
Stockholmshem, det första företaget som införde detta 
system. 
 
För att kunna behandla denna frågeställning har en 
kvalitativ studie genomförts, som bestod av 10 
djupintervjuer med hyresgäster boendes i Stockholmshems 
lägenheter. 
 
Analysen av det empiriska materialet är utformad utifrån 
kundernas förväntningar och attityder gentemot själv-
service. En empirisk modell bestående av faktorer som 
visat sig betydande i kundernas resonemang har utvecklats 
och presenteras som ett resultat av analysen. 
 
Studien visar att kunden resonerar i en iterativ process, där 
avstämningar mot faktorer som personlighet och pengar 
kontinuerligt sker. Avgörande för kundens beslut är 
processfaktorer som tid, ork och kunskap. Viljan till 
kontroll och det eftersträvade resultatet är också direkt 
avgörande för hur kunden rollsätter sig själv i service-
processen. 

 
 

 



Innehållsförteckning 

1. INLEDNING.............................................................................................................1 

2. BAKGRUND............................................................................................................3 

2.1. Problemdiskussion ......................................................................................................................................... 6 

2.2. Problemfråga.................................................................................................................................................. 7 

2.3. Syfte................................................................................................................................................................. 7 

2.4. Avgränsningar................................................................................................................................................ 7 

2.5. Disposition ...................................................................................................................................................... 7 

3. METOD ...................................................................................................................9 

3.1. Kunskap och Verklighet ................................................................................................................................ 9 

3.2. Hermeneutik ................................................................................................................................................. 11 
3.2.1. Vår förförståelse ..................................................................................................................................... 11 

3.3. Forskningsdesign.......................................................................................................................................... 12 
3.3.1. Datainsamling......................................................................................................................................... 14 
3.3.2. Val av Teori............................................................................................................................................ 14 
3.3.2.1. Förväntningar ..................................................................................................................................... 14 
3.3.2.2. Attityder ............................................................................................................................................... 15 
3.3.3. Val av respondenter och fallföretag........................................................................................................ 15 
3.3.4. Intervjumetod ......................................................................................................................................... 16 

3.4. Analys och Tolkning .................................................................................................................................... 17 

3.5. Metodkritik................................................................................................................................................... 19 

3.6. Tidigare forskning........................................................................................................................................ 20 

4. TEORI ...................................................................................................................22 

4.1. Teoretisk Ramverk....................................................................................................................................... 22 

4.2. Förväntningar............................................................................................................................................... 23 

4.3. Attityder........................................................................................................................................................ 26 

5. EMPIRISKA TILLÄMPNINGAR............................................................................28 

5.1. Sekundärdata ............................................................................................................................................... 28 
5.1.1. Fallföretag .............................................................................................................................................. 28 
5.1.1.1. Stockholmshem ................................................................................................................................... 28 
5.1.1.2. VLU – Valfritt Lägenhets Underhåll................................................................................................... 28 

5.2. Primärdata.................................................................................................................................................... 29 
5.2.1. Vilka är vi? ............................................................................................................................................. 29 
5.2.2. Spara eller slösa….................................................................................................................................. 33 

 



5.2.3. Om jag får bestämma… ......................................................................................................................... 37 
5.2.4. Vet inte om jag har tid eller ork….......................................................................................................... 42 
5.2.5. Så här vill jag ha det!.............................................................................................................................. 45 
5.2.6. Empirisk Modell..................................................................................................................................... 49 

6. SLUTDISKUSSION...............................................................................................51 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ...................................................................53 

REFERENSER:.........................................................................................................54 
 
Bilaga 1 - Attribute Based Model & Overall Affect Model  
 
Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
 
 

Figurförteckning 
 

Figur 1: Teoretisk Modell....................................................................................22 
 

Figur 2: Serviceförväntnigar (Zeithaml, Berry & Parasuraman 1993)................25 
 

Figur 3: Attityd (Stimuli/Respons) (Friman 2000)..............................................26 
 

Figur 4: Theory of Reasoned Action (Azjen & Fishbein 1980) ..........................27 
 

Figur 5: Empirisk Modell ....................................................................................49

 



1. Inledning 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Med detta kapitel ämnar vi att sätta in läsaren i vårt ämnesområde, service, och presentera de förändringar som 
skett inom dess sfär. I kapitlet ges en historisk tillbakablick för att läsaren ska kunna sätta in fenomenet 
självservice i ett större sammanhang. 
 
“In the next five years we will reduce our workforce significantly because the customers will 
be much more comfortable in handling a self-service method.”  

(Kiely, Beamish & Armistead 2004, s. 141) 
 
Självservice blir ett alltmer vanligt förekommande fenomen, som tillämpas i vitt spridda 
branscher (Lin & Hsieh 2005). Självservice kan, om det används på ett effektivt sätt, förändra 
betydelsen av kommunikation och service mellan köpare och säljare. Om det används rätt 
resulterar självservice i en win-win situation där köparen enklare och snabbare kommer åt 
tjänster och där företagen sparar pengar genom minskade administrations- och 
personalkostnader (antalet tillfällen som kräver mänsklig kontakt minskar). (Howard & 
Worboys 2003) Kunderna får även möjlighet till ökad kontroll och större valmöjligheter 
(Economist 09/18/2004). 
 
Ett exempel på detta är bankmarknaden, där det tidigare funnits strikta regler och direktioner 
och där kunderna lämnats utanför själva produktionen av tjänster. Nu är läget dock 
annorlunda – kunderna integreras mer och mer i bankens tjänsteproduktion genom exempelvis 
Internetbanker där de utför sina transaktioner på egen hand. Ett annat exempel, som inte är 
knutet till teknik, är att hyresgäster fått allt större ansvar för att underhålla sina 
hyreslägenheter, de har blivit en del av företaget i den bemärkelsen att de vårdar företagets 
tillgångar. Enligt Arnerud-Cooper och Edvardsson (1998) är kunden i detta avseende en 
resurs, en medarbetare i tjänsteföretaget. Skickligt utnyttjat kan arbetsuppgifter och 
delprocesser läggas ut på kunden, vilket kan öka produktiviteten, flexibiliteten och kanske den 
kundupplevda kvaliteten och tillfredställelsen (Arnerud-Cooper & Edvardsson 1998). 
 
Under 1900-talet steg servicegraden i vårt samhälle mångfalt i takt med den tekniska 
utvecklingen. Denna utveckling har resulterat i att många individer behöver assistans för att 
klara av de nya krav som ställs på oss som kunder i vårt vardagliga liv. Denna hjälp kan fås 
genom olika former av service, Detta är en av anledningarna till att service som fenomen har 
utvecklats till att bli en så betydande del av våra liv. (Kiely, Beamish & Armistead 2004) 
 
Men det är alltså inte bara mängden service som har ökat, utan även helt nya serviceområden 
har utvecklats och kunden ges ett allt större ansvar (Mitchell, Qinhai & Su 1999). 
Service/Tjänst har tidigare varit något som setts som ett komplement till en vara. 
Uppfattningen var att detta var något sekundärt, ett slags påhäng till den ”riktiga” produkten. 
Exempel på sådan service/tjänst är betalningsvillkor och reparationer. Från omkring början av 
80-talet har dock åtminstone tjänsteföretagen stegvis förflyttat sin syn av den egna 
verksamheten från enbart försäljning till kundservice, tjänstekvalité och till att integrera 
tjänstekvalité i en relationsmarknadsförings kontext. (Arnerud-Cooper & Edvardsson 1998)  
 
Den ökade betydelsen av tjänste/servicesektorn resulterar i de flesta ekonomier världen runt i 
att fler och fler företag ger sig in i serviceindustrin (Mitchell, Qinhai & Su 1999). Många 
serviceföretag har tagit till sig den nya tekniken och implementerat den i företagens olika 
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delar. Utvecklingen inom informationsteknologin har starkt påverkat hur tjänster och service 
skapas, utvecklas och levereras. (Meuter et al. 2005) 
 
Utvecklingen leder även till att kraven på service blir förändrade. I takt med att mängden 
service ökar och servicegraden inom olika områden höjs, ökar också kraven på att servicen 
ska vara av allt högre kvalitet. Detta sker då individer vänjer sig vid en viss grad av service, 
och därför inte accepterar en lägre nivå på servicen. (Kiely, Beamish, & Armistead 2004) Att 
kunna leverera service med hög kvalité är en nödvändighet för att kunna lyckas i den växande 
serviceindustrin (Chiu & Ling 2004).  
 
Serviceområdet förändras kontinuerligt, dess sfär har blivit alltmer omfattande (Perks & 
Riihela 2004). Denna utveckling har historiskt skett på kundernas villkor, för att få dem att 
köpa en tjänst från ett visst serviceföretag. Tidigare har omsorgen från tjänsteföretagens sida 
varit stor om deras kunder, att kundernas behov ska tillfredställas och att servicen måste vara 
av god kvalitet. När nu servicelandskapet förändras, och de olika typerna av service i allt 
större omfattning läggs ut på kunderna genom olika självservicesystem, kan frågan ställas 
vilka det egentligen är som har något att vinna på det. Att som kund få en service utförd, eller 
utföra den själv, det är frågan. 
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2. Bakgrund 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
I detta kapitel beskriver vi fenomenet självservice. Vi exemplifierar närmare förekomsten av självservice och 
presenterar aktuell forskning inom området. Här förs också en diskussion angående bristen på relevant 
forskning kring kundens medverkan i självservice. Detta föranleder vår problematisering vilket resulterar i en 
problemfråga och ett syfte. 
 
I takt med att synen på service utvecklats har även definitionen av kundens roll skiftat från 
”vad kan vi göra för dig” till en mer aktiv kund ”vad kan du göra för oss” (Bendapudi & 
Leone 2003). Enligt Normann (2001) går det att skönja en ökad självbetjäning i samhället. I 
stället för att köpa andra människors tid, som bara blir allt mer kostsam, för att på så vis få 
tjänster gjorda, köper kunden nu verktyg, som tenderar att minska i pris, med vars hjälp de 
själva gör arbetet. Exempelvis utgör en dammsugare plus den tid den används en ersättning 
för tjänstefolk. (Normann 2001) 
 
Enligt Normann (2001) inrymmer detta mönster förekomsten av utbytesvaluta. I stället för en 
transaktion där varor och tjänster går i en riktning medan pengar (och information) går i en 
annan, lägger kunden en mindre del pengar på bordet, plus sin tid, färdighet och eventuella 
andra resurser som han eller hon kan ha. Kunder har enligt Bendapudi och Leone (2003) 
börjat medverka mer i produktionen av service. 
 
Ett exempel på detta är Systembolaget, som har gått från att vara en rent servicebunden butik 
med en disk där samtliga måste gå fram och beställa sina varor till att alltmer övergå till vad 
de kallar ”självplock”, det vill säga kunderna får själva hämta alla varor i butiken och sedan 
bära dem till en kassa för betalning. 
 
Service, eller tjänster, karaktäriseras av att de till skillnad från fysiska produkter inte är 
påtagliga, de tillverkas och konsumeras samtidigt och kunden är till viss del involverad i 
skapandet av servicen (Grönroos 2000). Service kan finnas i olika former till exempel i form 
av support eller tjänster. När vi använder begreppet service syftar vi på tjänster. 
 
Till skillnad från tillverkning av produkter i fabrik är produktionen av service mycket mer 
öppen. Det finns inom ramen för själva serviceprocessen en möjlighet för kunden att påverka 
olika delar eller till och med utföra olika delar själv. Skiljelinjen mellan de aktiviteter som 
producenten respektive kunden står för är väldigt flexibel. Denna flexibilitet möjliggör nya 
organisatoriska konstellationer. I många fall innebär detta att kundens roll måste definieras 
om. Skiljelinjen mellan produktionen och konsumtion blir svävande och aktiviteterna kan 
skifta från företaget till kunden, vilket är det som sker vid självservice. (Van der Aa & Elfring 
2000) Enligt Normann (2001) handlar samproduktion om att väcka och frigöra vilande och 
underutnyttjade resurser och att kompetens effektivare sammanförs i tid och rum genom att 
koppla ihop aktörer i nya konstellationer.  
 
Kundmedverkan kan definieras som den grad som kunden är involverad i produktion och 
leverans av service. Av detta kan tre typer av serviceproduktion utkristalliseras; företags-
produktion, gemensam produktion och kundproduktion (produkten är enbart producerad av 
kunden). (Bendapudi & Leone 2003) 
 
I de fall som produkter ingår i ett erbjudande får de mer rollen av att vara som en plattform för 
serviceerfarenheter (Edvardsson 2005). Ett exempel på detta är IKEA där kunden får bygga 
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ihop produkten på egen hand hemma (Edvardsson 2005; Van der Aa & Elfring 2000). 
Produkten är en del av erbjudandet, men det väsentliga är vad/hur kunden gör eller använder 
sig av produkten, det vill säga vilka erfarenheter produkten för med sig. Serviceerfarenheten 
kan dels ligga i upplevelsen/erfarenheten av den service som det innebär att bygga ihop en 
halvfärdig produkt, designa den etcetera; dels i användandet av produkten, det vill säga att en 
kund med hjälp av en produkt kan utföra en service. Ett exempel på det senare är fallet med 
dammsugaren som nämndes i början kapitlet. 
 
Enligt Vargo och Lusch (2004) är det inte produkten i sig som är av störst betydelse, det 
centrala är snarare de mentala och fysiska aktiviteter som utförs med hjälp av en produkt. 
Produkten blir alltså en värdebärare, medan service som utförs med hjälp av produkten är det 
som tillfredställer kundens behov (Vargo & Lusch 2004). Normann (2001) menar att 
kunderbjudandet bör uppfattas som ett ingångsvärde för den värdeskapande processen. Den 
värdeskapande processen handlar om att en produkt eller tjänst i olika skeenden såsom design, 
utveckling, produktion, marknadsföring och konsumtion tillförs värde genom olika aktiviteter. 
Dessa aktiviteter kan vara av såväl fysisk, emotionell som intellektuell karaktär. (Norman 
2001; Wikström 1996)  
 
Även det postmoderna synsättet medger kunden en producentroll. Deras syn kan bäst förstås 
utifrån deras förhållningssätt till individen och dess identitet.  Enligt Baudrillard (i Firat, 
Dholakia & Venkatesh 1995) blir konsumtion alltmer en produktiv process, målinriktad och 
meningsfull. På senare tid har mycket uppmärksamhet lagts på behovet av individualism och 
sökandet efter en identitet eller en meningsfull självbild (Wiley 1994). Konsumtion blir i sig 
ett allt starkare uttryckssätt för skapandet av identiteter (Firat & Venkatesh 1995). Firat, 
Dholakia och Venkatesh (1995) menar att konsumtion har en framträdande roll på så sätt att 
individer genom konsumtion, användandet av produkter och tjänster, definierar sin självbild 
för såväl sig själva som andra. Firat och Venkatesh (1995) anser att dagens konsumenter är 
mera reflexiva och konsumerar symboler för att på så sätt skapa individuella identiteter eller 
självbilder. Självmedvetenheten, idag mer än tidigare, har kommit att få en central roll. Ju mer 
kunnig kunden är desto mer möjligt blir det för honom/henne att medverka i framställandet av 
sig själv istället för att bara reproducera en image som är externt kontrollerad, det vill säga 
färdiga erbjudanden och produkter. (Firat, Dholakia & Venkatesh 1995)  
 
Detta synsätt till konsumtion hävdar Cova (1997) försvårar det för företag som försöker 
förutse och förklara kunders beteende. På så vis blir det med postmodernistiska 
förhållningssättet svårare att kategorisera människor och komma med färdiga produkter (Firat 
& Venkatesh 1995; Firat, Dholakia & Venkatesh 1995). Utifrån ett postmodernistiskt 
perspektiv är dagens produkter allt mindre ”färdiga” som objekt. Istället föregås objektet av 
en process som kunden är en del av och där kunden har möjlighet att tillföra inputs. Processen 
kan till exempel komma att påverkas av kundens humör, personlighet eller av något infall. 
Exempel på denna typ av processer är möjligheten till att pröva sig fram i formandet av sitt 
eget personliga kök genom ett virtuellt system. Konsumenter medverkar i utformandet av 
servicen och är därmed med och definierar den. (Firat, Dholakia & Venkatesh 1995) Enligt 
Firat, Dholakia och Venkatesh (1995) går det att skönja ett ökat intresse av att bli delaktig i 
processer istället för att vända sig till ”färdiga produkter”. Kunden vill ta ansvar och vara en 
del av produktion och konsumtion, hon/han vill skaffa sig erfarenheter från dessa områden 
(Firat, Dholakia & Venkatesh 1995). 
 
Det postmoderna synsättet påvisar ett ökat behov och medvetenhet av att forma sin identitet 
och definiera sin självbild. Detta bör rimligen ställas mot den kontroll och möjlighet till 
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påverkan och individualisering som vi tidigare nämnt att andra forskare menar att självservice 
leder till. Inom ramen för självservice kan kunden själv påverka och slutföra egna 
symboler/produkter och tjänster samtidigt som hon konstruerar egna erbjudanden. Utifrån 
detta ser vi det som att självservice möjliggör för kunden att utveckla sin identitet på ett friare 
sätt än att stöpas. Enligt Firat, Dholakia och Venkatesh (1995) är det inom postmodernismen 
som konsumenter kan finna potentialen i att bli en medverkande aktör. För att engagera 
konsumenten i den postmoderna eran är det enligt författarna viktigt att företagen öppnar upp 
processer och system, design, leverans, tillverkning etcetera till kunden. På detta sätt blir 
kunden även producent. (Firat, Dholakia & Venkatesh 1995) 
 
Enligt Wikström (1996) förekommer oftast samproduktion i en aktivitet som innefattas i den 
värdeskapande processen, men sällan i alla delar. Eftersom förutsättningarna är olika för olika 
aktiviteter är det viktigt att de analyseras var för sig (Wikström 1996). I artikeln ”The 
customer as co-producer” tar Wikström (1996) upp tre olika typer av aktiviteter; design, 
produktion och konsumtion.   
 
Med hjälp av olika system kan kunden anpassa designen av en produkt eller tjänst. Detta görs 
bland annat hos Volvo där kunden med hjälp av ett tredimensionellt försäljningssystem kan 
välja detaljer och sedan se en helhetslösning av bilen. På detta sätt kan kunden få en mera 
individualiserad och skräddarsydd lösning. (Wikström 1996) 
 
Gällande produktionen är ett alternativ att kunden tar över färdigställandet, för att få en mera 
passande produkt eller för att reducera kostnaderna (Wikström 1996). Exempel kan vara att en 
kund beställer en individuellt anpassad resa, där kunden själv har kontroll över utformandet 
av transportmedel, boende, aktiviteter etcetera. Ett annat sätt för företag att generera ett större 
värde med hjälp av kundens delaktighet är att förse kunden med verktyg eller system. Detta 
möjliggör att kunden kan göra saker de inte tidigare kunnat, vilket handburna skanners för 
kunderna i matvarubutiker är ett exempel på. (Wikström 1996) 
 
I konsumtionsfasen handlar det om att kunden skapar det ultimata värdet samtidigt som 
företaget får en mer tillbakadragen och stödjande roll. Det kan handla om ökat behov av 
information för att tillgodogöra sig en produkt eller tjänst. Aktörer inom olika branscher har 
underlättat användandet av en produkt, exempelvis om en kund köper en kamera följer en 
fotokurs med på köpet. (Wikström 1996) Viktigt är enligt Howard och Worboys (2003) att 
kunderna har alternativ vid konsumtionstillfället, att de kan få hjälp utan alltför stor 
ansträngning. Med olika hjälpmedel, exempelvis Internet kan kunder serva sig själv bättre 
genom att kunna inhämta information om en produkt eller tjänst. 
 
Litteratur inom marknadsföring har i huvudsak fokuserat på de positiva ekonomiska 
konsekvenser som självservice har för företag. Ekonomisk rationalitet har varit den 
huvudsakliga drivkraften. I denna kontext ses självservice som en win-win situation. Det som 
i huvudsak ligger till grund för detta är att företagens arbetskostnader blir lägre. Effekten blir 
indirekt att även kunden får betala ett lägre pris. (Bendapudi & Leone 2003) Forskning har 
även gjort gällande att kunder ska användas i högre grad för att öka företagens produktivitet, 
vilket även detta kan ses som en av de absolut starkaste drivkrafterna bakom utvecklingen 
inom självservice (Bendapudi & Leone 2003; Normann 2001). 
 
Självservice har i huvudsak studerats utifrån ett management perspektiv (Dabholkar 1996; 
Namasivayam 2003). Även då forskningen kommit att fokusera på kundens roll har detta 
oftast skett ur ett management perspektiv (Namasivayam 2003). 
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Forskare har gett uttrycks för att denna nya form av service gett ökade möjligheter till 
individualisering (Howard & Worboys 2003; Van der Aa & Elfring 2002). En annan fördel är 
att kunder kan konsumera till exempel Internettjänster tjugofyra timmar om dygnet (Howard 
& Worboys 2003; Wikström 1996; van der Aa & Elfring 2002). Kunder får på detta sätt 
snabbare och bättre access till service (Howard & Worboys 2003). Tidsaspekten är en fördel 
som ofta lyfts fram i befintlig forskning, delvis gällande tidsåtgången för att utföra en service 
men också möjligheten att själva bestämma när arbetet ska utföras (Howard & Worboys 2003; 
Normann 2001). 
 
De farhågor som brukar nämnas i och med självservice rör ofta behovet av Interaktion. Inom 
ramen för serviceprocessen kan kunden komma att behöva hjälp. (Howard & Worboys 2003) 
Detta kan tänkas ha att göra med den osäkerhet som är förknippad med att kunderna får ökad 
kontroll över serviceprocessen (Arnerud-Cooper & Edvardsson 1998). Den empiriska 
forskningen på området är dock begränsad då forskningen i huvudsak inte varit direkt 
empiriskt uppbyggd utan snarare konceptuell (Bendapudi & Leone 2003). Enligt Bendapudi 
och Leone (2003) är kännedom om kundernas gensvar gentemot kundmedverkan väldigt liten 
då få studier finns gjorda. 

2.1. Problemdiskussion 
En stor del av de olika sorternas självservice baseras på nya typer av maskiner, till exempel 
självskanning i dagligvaruhandeln, eller informationsteknologi som Internetbanker. 
Forskningen kring självservice är mycket koncentrerad kring just teknikbaserad självservice, 
vilket inte är konstigt eftersom det är just det som självservice utvecklats från. (Meuter et al. 
2003; Lin & Hsieh 2005) 
 
Vårt intresseområde är dock inte den tekniskt drivna självserviceutvecklingen, utan snarare 
den utveckling som sker då företag har märkt att kunder accepterar att utföra service som 
tillhandahålls av ett visst företag på egen hand. Företagen ger då kunden möjlighet att själv 
utföra något som tidigare utförts av företaget i fråga.  
 
I en situation där kunden utför självservice med hjälp av en teknisk lösning, kan kunden ses 
som en medproducent. När självservice utförs utan den rent tekniska lösningen hävdar vi dock 
att kunden kan ses som huvudproducent av servicen. Ett tekniskt system utvecklas av ett 
företag som tillhandahåller servicen, och detta system vägleder kunden i serviceprocessen. 
Utan det tekniska systemet får kunden i större utsträckning klara sig på egen hand. Detta 
medför ett större ansvar och ökad osäkerhet för kunden, och kan också tänkas göra att 
kundens upplevelse och beteende blir annorlunda än vid en självservice genomförd med hjälp 
av en teknisk lösning. (Dabholkar, Bobbitt & Lee 2003) 
 
En viktig skillnad mellan en vara och en tjänst är att tjänsten skapas i samband med 
konsumtionstillfället (Grönroos 2000). För kunden kan det te sig problematiskt och ge en 
känsla av osäkerhet att behöva ta ställning till något som inte existerar på förhand. Enligt 
Arnerud-Cooper och Edvardsson (1998) spelar förväntningar en central roll för kundens syn 
på en tjänst/service. De menar också på att förväntningar är av stor betydelse för valet att 
använda en tjänst likväl för den slutgiltiga bedömningen. I litteratur om kundtillfredställelse 
och kundmissnöje betraktas förväntningar som de förutsägelser kunder gör om vad som 
sannolikt kommer att hända under en tjänsteprocess eller i ett tjänstemöte. (Arnerud-Cooper 
& Edvardsson 1998) 
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Frågan är vart kunden ska rikta sina förväntningar då han/hon själv blir huvudaktör i 
produktionen av service. Vid ett servicetillfälle har kunder för vana att luta sig mot tidigare 
serviceerfarenheter med företaget. Ett annat sätt är att värdera ett företags trovärdighet, den 
generella tilliten till ett företag. (Arnerud-Cooper & Edvardsson 1998) Vid självservice sker 
dock en förskjutning av kontrollen över serviceprocessen och ansvaret för det slutliga 
resultatet över till kunden. Samtidigt som kunden får ökad kontroll, och tjänsten/servicen går 
från att vara en standardiserad masstjänst till att bli ett resultat av kundens kunnande och 
användande av sina resurser, ökar även osäkerheten för utfallet.(Wikström 1996) I enlighet 
med Arnerud-Cooper och Edvardssons (1998) syn på förväntningar är det sannolikt att 
kunden skapar sig en helhetsbild av såväl serviceprocess och slutresultat som belöning för 
detta. Sambanden mellan dessa skapar en dynamik i uppbyggnaden av förväntningar. 
Förväntningarna ses ofta som en länk mellan attityder och beteende genom att 
förväntningarna på en service påverkar attityden i en riktning mot att antingen ta del av 
servicen, eller att tacka nej till densamma (Clarke 2001). 
 
Tidigare forskning, som i huvudsak riktat in sig mot teknikbaserad självservice, visar att den 
förväntade belöningen för självservice kan ligga i såväl serviceprocessen, själva utförandet av 
tjänsten, som att faktiskt få en monetär belöning för detta (Howard & Worboys 2003; 
Namasivayam 2003). Kunder kan även söka ”psykologiska” belöningar utifrån utförandet av 
en krävande service där kunden haft en betydande kontroll över serviceprocessen 
(Namasivayam 2003). Denna kontroll kan samtidigt vara ett hinder för att ta del av 
självservice då kunden behöver tryggheten av att åtminstone ha en medproducent, en expert 
som stödjer en i serviceutövandet. Detta är några av de faktorer som kunden kommer att 
behöva beakta inför ett eventuellt deltagande i självservice. 

2.2. Problemfråga 
Hur resonerar kunden kring sin roll i serviceprocessen? 

2.3. Syfte 
Att utforska de överväganden en kund har då han/hon befinner sig i en situation där denne 
ska ta beslutet att utföra en service på egen hand som traditionellt sett tillhandahållits av ett 
företag.   

2.4. Avgränsningar 
Vi avser att endast undersöka service där kunden har möjlighet att få det övergripande 
ansvaret för utförandet av servicen. Uppsatsens empiriska undersökning avser service som 
inte baseras på tekniska lösningar. De skeden som behandlas i denna uppsats är fram till att ett 
beslut fattas, servicen är med andra ord inte utförd. Den empiriska forskningen i denna 
uppsats är begränsad till att behandla hyresgästers uppfattningar om service gällande 
hyreslägenheter, alltså endast kundperspektivet. 

2.5. Disposition 
• I inledningskapitlet ämnar vi att sätta in läsaren i vårt ämnesområde, service, och 

presentera de förändringar som skett inom dess sfär. I kapitlet ges en historisk 
tillbakablick för att läsaren ska kunna sätta in fenomenet självservice i ett större 
sammanhang. 

 
• I bakgrundskapitlet beskriver vi fenomenet självservice. Vi exemplifierar närmare 

förekomsten av självservice och presenterar aktuell forskning inom området. Här förs 
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också en diskussion angående bristen på relevant forskning kring kundens medverkan 
i självservice. Detta föranleder vår problematisering vilket resulterar i en problemfråga 
och ett syfte. 

 
• I metodkapitlet vill vi förmedla vår kunskapssyn. Grunden till detta är att läsaren ska 

kunna förstå den utgångspunkt vi haft då vi beaktat vår problemfråga och med vilken 
kunskap vi bedömer att vi bäst kan besvara den. Genom att ge vår syn och förklaring 
på kunskap respektive verklighet vill vi i uppsatsen skapa en öppenhet för läsaren, för 
att läsare ska kunna ta till sig det material vi presenterar bättre. Vi redogör även för 
hur vi gått tillväga då vi samlat in och tolkat olika typer av data. I kapitlet tar vi även 
upp den metodkritik som vi funnit berättigad.  

 
• I teorikapitlet redovisar vi vårt teoretiska ramverk, vilket hjälper till att identifiera 

olika områden och faktorer som kan tänkas inverka på kundens beslut. Vi redogör 
även med utgångspunkt i tidigare forskning varför detta angreppssätt, med teori kring 
kunders förväntningar och attityder, kan användas för att besvara vår problemfråga 
och vårt syfte. Teorierna utgör även fundamenten för vår kommande tolkning och 
analys. 

 
• I kapitlet med empiriska tillämpningar presenteras resultaten från vår empiriska 

undersökning, uppdelat i sekundär och primärdata. I avsnittet innehållande primärdata 
varvas de empiriska data vi insamlat med analys och vår tolkning. I slutet av detta 
kapitel presenteras en empirisk modell, baserad på de resonemang respondenterna gett 
uttryck för. 

 
• I slutdiskussionen resonerar vi kring de resultat som framkommit, för fram egna tankar 

och återkopplar till vår problemfråga och vårt syfte. 
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3. Metod 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
I detta kapitel vill vi förmedla vår kunskapssyn. Grunden till detta är att läsaren ska kunna förstå den 
utgångspunkt vi haft då vi beaktat vår problemfråga och med vilken kunskap vi bedömer att vi bäst kan besvara 
den. Genom att ge vår syn och förklaring på kunskap respektive verklighet vill vi i uppsatsen skapa en öppenhet 
för läsaren, för att läsaren ska kunna ta till sig det material vi presenterar bättre. Vi redogör även för hur vi gått 
tillväga då vi samlat in och tolkat olika typer av data. I kapitlet tar vi även upp den metodkritik som vi funnit 
berättigad. 

3.1. Kunskap och Verklighet 
Enlig Bryman (2004) är frågan kring godtagbar kunskap en ständigt aktuell fråga och något 
som sedermera även påverkar de val som görs, från såväl teorier som metod och praktisk 
datainsamling. Ett sätt att närma sig en kunskapssyn är att se till den betydelse ett fenomen 
har, något som Asplund menar är det centrala i forskning (Asplund 1970). Att använda sig av 
begreppet ”betydelse” ser vi som ett sätt att ringa in problemfrågan och dess kontext för att 
förstå vad det är för kunskap och verklighet vi söker efter och hur vi önskar besvara 
problemfrågan. Metodiskt ser vi begreppet betydelse som användbart i dubbel bemärkelse; 
dels i vår strävan att som forskare definiera en problemfråga, vilket sedermera även avgör vad 
vi söker efter; och dels handlar det om att se vad som är av betydelse för respondenterna, vad 
de ledsagas av i sina handlingar och beteenden och hur de tillskriver detta betydelse och 
mening. 
 
Synen på kunskap påverkas enligt Bryman (2004) av hur vi som forskare definierar 
verklighet. I detta ligger att ta ställning till verklighetens beskaffenhet, om den bör betraktas 
som en objektiv verklighet som är externt ordnad i förhållande till en aktör eller om verklighet 
bör ses som socialt konstruerad, vilande på sociala aktörers uppfattningar och handlingar 
(Bryman 2004). Enligt Asplund (1970) baseras förståelse av ett socialt fenomen på att vi i 
egenskap av forskare har vetskap om vilka regler det är som styr ett visst socialt beteende. Av 
de olika förhållningssätten till verklighet, ser det förstnämnda mer till strukturer medan den 
senare ser till individen som något unikt och värt att studera (Bryman 2004). Enligt Asplund 
(1970) är det även viktigt att ha vetskap om de regler som de ifrågavarande aktörerna själva 
anser sig följa. 
  
I likhet med Giddens (i Andersen & Kaspersen 2003) ser vi ett problem med den uppdelning 
som tidigare varit vanlig bland tänkare inom samhällsvetenskapen, den mellan det 
ovannämnda system/struktur perspektivet och handlings/aktörs perspektivet. Den ena ser 
samhället på ett objektivt sätt medan den andra är konstruktivistiskt orienterat. Giddens (i 
Andersen & Kaspersen 2003) lösning på detta är strukturdualism, ett sätt att binda samman 
aktör-struktur synsätten där den ena inte har företräde framför den andra. Enligt honom bör 
agenten (kunden) ses som kompetent och kunnig och därmed medveten om sitt handlande och 
är därav även med i konstruktionen av den. Samtidigt omfamnas den kontext hon/han 
befinner sig i av olika regler och resurser som även de inverkar på handlandet. Strukturerna 
blir på det sättet möjlighetsskapande och begränsande. Konsekvenserna av detta är att kunder 
handlar på såväl medveten som omedveten nivå. (Andersen & Kaspersen 2003) Den 
ontologiska synen på verklighetens beskaffenhet anser vi stämma väl överens med hur vi ser 
på vår kontext/problemområde och forskningsfråga. 
 
Om vi översätter Giddens tankegångar till vår problemfråga och vårt syfte, så ser vi en kund 
som utifrån sina förutsättningar ställs inför ett val. De olika kunderna fattar var och en beslut 
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utifrån sin specifika situation. Beslutsunderlagen kan vara uppbyggda utifrån olika sociala 
relationer, kunskap, erfarenhet etcetera men samtidigt är kundens, i detta fall hyresgästen, 
handlande och mål möjliggjorda och begränsade av de val som företaget ger och vad företaget 
till exempel ser som en acceptabel renovering, en bestämd standardnivå. De får alltså ta 
hänsyn till en del, av fastighetsföretaget, bestämda och givna förutsättningar. På det sättet 
påverkas de i sitt handlande av regler och resurser som är framförhandlade på en strukturell 
nivå. Orsakerna som påverkar denna nivå kan naturligtvis vara många, men de gemensamma 
förutsättningarna kan säkerligen förklaras av att få företag har möjlighet att erbjuda helt 
individualiserat framförhandlade system. Kunden måste alltså socialiseras in i och acceptera 
ett givet system.  Med detta menar vi att servicen, som kunden ställs inför, i sig möjliggör och 
begränsar kundens mål i serviceprocessen. 
 
Andra faktorer som vi anser kan inverka på den strukturella nivån är servicetrender eller vana 
vid ett visst beteende. Ett exempel på detta är att det fanns företag som för 20 år sedan 
försökte införa bankomater och självskanning i matvarubutiker utan att lyckas då detta inte 
var accepterat av kunderna (Dabholkar, Bobbitt & Lee 2003). Enligt Dabholkar, Bobbitt och 
Lee (2003) kan detta misslyckande ha berott på att försöket att införa den tekniken ägde rum 
vid en tidpunkt då kunderna helt enkelt inte var redo att ändra sitt beteende. Trender inom 
serviceområdet påverkar på så sätt utvecklingen, vad som är möjligt att utföra men också vad 
som accepteras av kunderna. 
 
En brygga mellan verklighet och kunskap är det som Asplund (1970) kallar för Intelligibilitet. 
Med detta menar Asplund (1970) vad som är fattbart för vårt förnuft, vad vi som forskare kan 
fånga upp. Vi förstår Asplunds förhållande till sociala fenomen som att det inte finns någon 
sanning utan att forskare bör söka betydelsen av ett fenomen och vara flexibel med att 
betydelsen kan ses utifrån olika aspekter. Vidare menar Asplund (1970) att för att 
åskådliggöra denna aspekt bör den sättas in i ett sammanhang då den knappast kan existera på 
egen hand. Utifrån detta ser vi hermeneutiken som användbar som verktyg för att gå från vår 
verklighetssyn till att sträva efter att nå kunskap kring detta fenomen. 
 
”Hermeneutiken är relevant för samhällsvetenskaperna, därför att en hel del av deras 
forskningsmaterial består av meningsfulla fenomen. Med meningsfulla fenomen menas 
exempelvis beteendemönster, värderingar, normer etc.” (Gilje & Grimen 2000, s. 177). 
Fokus ligger på att i första hand förstå individen och dennes beteenden (Bryman 2004). 
Förståelse och tolkning är hermeneutikens främsta kännetecken och arbetsverktyg. Synsättet 
tillåter oss, att som forskare, använda oss av våra fem sinnen för att fånga upp fenomenet och 
att sedermera förstå och tolka det. Hermeneutiken medger också att vi förstår hur människor 
reagerar. (Thurén 1991) 
 
”Vi förstår dem därför att vi själva är människor och kan sätta oss in i hur andra människor 
tänker och känner. Vi kan se in i oss själva och därigenom förstå andra människors känslor 
och upplevelser” (Thurén 1991, s. 46). Dessa förutsättningar är nödvändiga i vår strävan att 
besvara vår problemfråga. Hermeneutiken kräver att den enskildes utsagor betraktas som 
kunskap. Förespråkarna för denna tradition menar på att forskarens roll är att göra tolkningar 
från aktörernas synvinkel. (Bryman 2004) 
 
Vårt mål med uppsatsen är att komma med det som Weber (i Andersen & Kaspersen 2003) 
kallar för förklarande förståelse. Weber (i Andersen & Kaspersen 2003) menar att vi förstår 
och tolkar för att kunna stoppa in tolkningar (data) i en given social kontext och därmed ge 
förklaring till uppkomna handlingar. Förklarande förståelse nås enligt honom när vi känner till 

 10



en persons motiv bakom handlande. Enligt Weber (i Andersen & Kaspersen 2003) är det 
denna typ av förklarande förståelse som vetenskapen bör arbeta med. 
 
De forskningsstrategier som väljs av en forskare bör ses mot bakgrund av de synsätt han/hon 
har gällande epistemologi och ontologi (Bryman 2004). Om vi ser till de avvägningar vi gjort 
i vår uppsats finner vi det kvalitativa arbetssättet som användbart. Den kvalitativa metoden 
möjliggör att vi kommer in på djupet hos våra respondenter, för att förstå hur respondenterna 
förstår och tolkar sin värld (Bryman 2004). En kvalitativ metod är att anse som ett bra 
mätinstrument då syftet med forskningen är att undersöka och till viss del skapa förståelse 
(Andersen 1998). 
 
Med detta som utgångspunkt och den ringa forskning som finns på området gör att vi antar ett 
mer induktivt arbetssätt, där empirin får tala och utgöra grunden för vår teori. Det 
angreppssätt som vi närmat oss vår forskning med är baserat på att vi funnit vad som kallas ett 
gap i forskningen, och vägen vi kan upptäcka nya fenomen genom är via induktion, något som 
brukar benämnas som ”upptäcktens väg”. När induktiv forskning bedrivs går det inte att hitta 
samtliga variabler innan studien, detta medför att forskningen är föränderlig under hela 
processen (Merriam 1994; Andersen 1998). Att jobba Induktivt ligger även i linje med de 
tidigare val vi gjort, enligt Bryman (2004) passar det induktiva arbetssättet mycket bra ihop 
med en kvalitativ forskningsstrategi. 

3.2. Hermeneutik 
Som vi nämnt tidigare i detta kapitel ser vi hermeneutiken som användbar på såväl ett 
filosofiskt som metodologiskt plan. Det vill säga dels vid definierandet av godtagbar kunskap 
och dels som ett arbetsverktyg vid behandling av data. I denna del beskrivs hermeneutikens 
olika delar lite närmare. 
 
Det centrala inom hermeneutik är förförståelse, förståelse och tolkning. Det samspel som 
råder mellan dessa har i syfte att hjälpa forskaren att skaffa sig uppfattning om specifika 
fenomen. (Gilje & Grimen 1995)  
  
Med förförståelse menas de värderingar och bakgrundkunskaper vi som forskare har med oss 
när vi tolkar data. De kan bestå av föreställningar av ett fenomen eller att forskaren har 
specifika åsikter eller erfarenheter från fenomenet. Enligt Gilje och Grimen (1995) är 
forskarens egen livserfarenhet och kunskap en förutsättning för att överhuvudtaget kunna 
tolka data. Utifrån denna förförståelse försöker sedan forskare att skaffa sig en förståelse för 
fenomenet. Den insikt som forskaren grundlägger här är av stor vikt vid den kommande 
analysen då forskaren tolkar det inhämtade materialet. (Gilje & Grimen 1995) 
 
Tolkningen är ett resultat av den förståelse forskaren byggt upp. Vid tolkningen är det viktigt 
att inte enbart beakta fenomenet utan även den kontext i vilken fenomenet 
förekommer/verkar. Den ”hermeneutiska spiralen” ser till sambanden mellan det vi ska tolka, 
förförståelsen och det sammanhang som det måste tolkas i. (Gilje & Grimen 1995) 

3.2.1. Vår förförståelse 
För att redan från starten av en undersökning av detta slag kunna arbeta i rätt riktning och ha 
förmåga att tolka de olika fenomen vi stöter på är det viktigt att vi har en förförståelse för det 
vi ska studera (Gadamer 1997). Vår förförståelse är de uppfattningar som vi fått genom 
tidigare erfarenheter, denna kan utökas genom exempelvis en förstudie. Vi har, då vi befinner 
oss på magisternivå inom marknadsföring, givetvis en uppfattning om vad service är. Denna 
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uppfattning vidgas dock under studiens gång och utvecklas med hjälp av de teorier och de 
respondenter vi kommer i kontakt med. 
 
Vi utförde innan vi började undersökningen en intervju med en fastighetsförvaltare, denna 
intervju syftade helt och hållet till att öka vår förförståelse för ämnet och redovisas därför inte 
i denna uppsats. Intervjun var fokuserad på att öka våra kunskaper om fenomenet självservice 
i hyreslägenheter, och den gav oss en god bild av detta som hjälpte vårt fortsatta arbete med 
studien och hur vi skulle angripa problemet. Vidare träffade vi representanter från ytterligare 
ett fastighetsföretag. Syftet var i huvudsak att komma fram till en metod för att nå 
respondenter men också att ringa in fenomenet självservice inom ramen för ett specifikt 
fastighetsföretag. Vi fick där en introduktion till det erbjudande som företaget i fråga erbjuder 
sina kunder. 
 
Vi själva har däremot ingen egen erfarenhet från ett liknande erbjudande. En åtskillnad mellan 
oss är dock att den ena har för vana att utföra denna typ praktisk service på egen hand medan 
den andra hellre ser att det utförs av någon annan. 
 
Vår studie är, som tidigare nämnts, av kvalitativ karaktär. Patel och Davidsson (1994) menar 
att denna typ av studie påverkas i större grad av författarnas förförståelse än kvantitativa, 
särskilt om djupintervjuer genomförs. Gadamer (1997) skriver att erfarenheter kan ha en 
negativ påverkan på de frågor vi ställer, att vi inte utgår från ett ”tomt ark”. Det är därför 
viktigt för oss att ständigt vara medvetna om detta för att i största möjliga mån inte låta vår 
egen förförståelse påverka de resultat vi får fram. 

3.3. Forskningsdesign 
Enligt Cronbach (i Merriam 1994) kan all samhällsvetenskaplig forskning ses som fallstudier. 
Då en forskare söker att nå insikt eller att upptäcka och tolka ett visst fenomen lämpar sig 
kvalitativa fallstudier väl. Forskare koncentrerar sig på ett visst fall (situation, företeelse) och 
får på så sätt stort fokus på interaktionen mellan olika faktorer som karakteriserar detta fall. 
(Merriam 1994) Metoden kan användas för att analysera ett specifikt fenomen, och genom 
detta fenomen skapa en uppfattning om ett mer generellt problem (Merriam 1994; Yin 2003). 
 
Fallstudier är lämpligt som forskningsmetod då forskaren ska undersöka aktuella skeenden, 
utan att möjlighet finns till att manipulera de variabler som anses vara av vikt (Merriam 
1994). Med att variablerna inte kan manipuleras menas att eftersom vetskapen om dessa är 
relativt liten så har forskaren inte den kunskap som behövs för att kunna ändra och anpassa 
dessa variabler. 
 
Metoder som passar bra för att genomföra fallstudier är exempelvis intervju eller observation. 
Fallstudier syftar ofta till att svara på frågor som kan börja med till exempel ”På vilket sätt” 
eller ”varför”. Dessa typer av frågor ger utrymme för diskussion och därför kan en intervju bli 
av mer öppen karaktär. (Merriam 1994; Yin 2003) Yin (2003) menar att intervjuer är en av de 
absolut viktigaste metoderna för att få in relevant data till en fallstudie. Intervjuerna blir i 
fallstudier mer som guidade samtal än klassiska intervjuer (Yin 2003). Dessa intervjuer kan 
jämföras med djupintervjuer av öppet riktat slag, vilket Rosengren och Arvidsson (2002) 
föreslår för explorativa studier. Dessa intervjuer ger stort utrymme för resonemang och 
öppenhet, och ger oss möjlighet att få uttömmande svar inom de ämnesområden vi 
undersöker. 
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Merriam (1994) menar att om en forskare valt att bedriva fallstudier, och är intresserad av ett 
visst fenomen, så ska forskaren välja ut en specifik individ, organisation eller grupp som 
berörs av detta fenomen. Denna typ av forskning kan därför sägas vara partikularistisk, det 
vill säga koncentrerad på ett visst fenomen, en händelse eller situation. Det faktum att så stort 
fokus läggs vid ett specifikt fenomen, och studierna utgår från detta fenomen, gör att 
fallstudier med fördel används vid studier av vardagliga händelser och praktiska problem. 
(Merriam 1994) 
 
För att vidare motivera varför fallstudier är en för oss lämplig metod har vi valt ut ett antal 
punkter som listas av Merriam (1994) som beskrivning av vilka fördelar fallstudier medför. 
 

• ”visar på komplexiteten i en situation, dvs. det faktum att inte bara en utan många 
faktorer spelar in” (Merriam 1994, s.27) 

• ”kan visa hur personliga faktorer påverkar ett visst problem” (Merriam 1994, s. 28) 
• ”kan innefatta levande material, dvs. citat, intervjuer och tidningsartiklar” (Merriam 

1994, s. 28) 
• ”kan presentera information på en mångfald sätt och utifrån många perspektiv” 

(Merriam 1994, s. 28) 
 
Vidare skriver Merriam (1994) att fallstudien är ett bra instrument för att kunna klarlägga 
varför en förändring fungerat eller misslyckats, något som är mycket intressant i våra studier 
angående kundens roll i serviceprocessen och den förändring som skett i denna roll. Schramm 
(i Yin 2003) menar att det centrala syftet med fallstudier är att undersöka ett visst beslut (eller 
flera beslut), varför beslutet togs, dess implementering och vilket resultat det fick. 
 
Eftersom denna metod anses vara av explorativ och induktiv karaktär, och snarare beskriver 
en process än ett slutresultat (Merriam, 1994, Yin 2003), passar denna typ av forskning väl för 
vår studie. 
 
Vi syftar att lägga upp vår empiriska forskning efter ett fall, där fallet utgörs av hur kunderna 
har reflekterat över den förskjutna roll de fått i serviceprocessen i den specifika situation vi 
valt. Det specifika fall vi valt är Stockholmshem och närmare bestämt deras övergång till vad 
de väjer att kalla VLU1. Kunden får i och med denna förändring en helt ny roll i 
serviceprocessen med exempelvis ökat ansvar som följd. Vi har genom efterforskningar 
upptäckt att fler och fler organisationer inom fastighetsbranschen överlåter allt större del av 
ansvaret för underhåll av bostäder till hyresgäster (SABO 2004). Hyresgästerna ges möjlighet 
att utföra reparationer och renovering själva, något som tidigare helt och hållet skötts av 
fastighetsägaren. 
 
Fallet Stockholmshem är utvalt för att beskriva hur kunderna reflekterar över sin roll i service, 
vilket är vårt syfte att undersöka med denna uppsats. Vi beskriver därför i empirin detta fall 
närmare, och kommer dessutom att se på de enskilda intervjuer vi genomför som fall i sig, 
detta för att få fler perspektiv på det fenomen vi undersöker. Yin (2003) menar att det är 
viktigt vid denna typ av studier att presentera relevant information om de medverkande 
respondenterna. De olika respondenterna kommer att introduceras i empirikapitlet uppdelade i 
två grupper utifrån om de valt att utföra självservice eller inte. Dessa två grupper kommer 
delvis att behandlas var för sig, inom grupperna kommer dock respondenterna att behandlas 

                                                 
1 Valfritt Lägenhets Underhåll, detta beskrivs närmare i det empiriska materialet. 
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som enskilda individer. Denna typ av uppdelning och kategorisering är något som 
rekommenderas av Merriam (1994). 

3.3.1. Datainsamling 
Vi började vår datainsamling med att gå igenom aktuell litteratur inom områden som service, 
service marknadsföring, service management, konsumentbeteende och relationsmarknads-
föring. Efter att ha gått igenom denna litteratur, har en granskning av de referenser som vi 
funnit intressanta för vårt problemområde genomförts, för att vidga våra kunskaper inom 
fältet. Nästa steg i vår datainsamlingsprocess var att utföra databassökningar i de dominerande 
databaserna som finns tillgängliga via Stockholms Universitets virtuella bibliotek. De i 
huvudsak använda databaserna har varit Business Source Premier, Emerald och Science 
Direct. De är alla tre fokuserade på företagsekonomi och har i stort sett tillgodosett vårt behov 
av artiklar. Artiklar har även inhämtats fysiskt från Stockholms Universitetsbibliotek och 
Handelshögskolans Bibliotek. 
 
Efter att vi läst igenom och undersökt litteraturen och de artiklar vi funnit, har vi förstått att 
det inte bedrivits någon direkt forskning som behandlar just vårt specifika problemområde. 
Det finns därför inga direkta teorier riktade exakt mot vårt syfte. Vi måste därför vidga vår 
syn något och granska omkringliggande teorier och fenomen för att på så sätt bygga upp en 
teoretisk referensram. Vi diskuterade efter detta vilka teorier och angreppssätt som skulle vara 
intressanta att undersöka, och det bestämdes att vi skulle utgå från artiklar och teorier kring 
självservice baserat på tekniska lösningar. I dessa artiklar använde vi oss av de delar som inte 
kunde anses vara fokuserade på enbart teknik. Detta ledde till ytterligare artikelsökningar 
vilket i sin tur medförde att vi kunde bygga upp vår teoretiska modell, som presenteras i 
teoridelen. 

3.3.2. Val av Teori 

3.3.2.1. Förväntningar 
Teorierna kring förväntningar är i första hand till för att identifiera olika områden och faktorer 
som kan tänkas inverka på kundens beslut. För att identifiera dem har vi en modell som 
Zeithaml, Berry och Parasuraman (1993) presenterar som grund. Genom modellen ges en 
möjlighet att skapa sig en bild av de verktyg kunden använder sig av för att inhämta 
förväntningar och hur olika förväntningar hänger samman. 
 
Styrkan i Zeithaml, Berry och Parasuramans (1993) modell är förutom den acceptans den 
vunnit inom serviceområdet även den helhetssyn den har för förväntningar. Genom att 
kombinera förväntningar som tidigare tillhört områdena servicekvalité respektive 
servicenöjsamhet uppnås en större bredd. Vi ser även modellen som ytterst relevant för vår 
forskning då den genom att ta hänsyn till den för oss viktiga parametern ”kundens roll” visar 
på medvetenhet kring vårt problems centrala fråga. Vi har under vår datainsamling kring 
förväntningar kunnat notera att modellen haft en betydande roll inom servicekvalité och 
servicenöjsamhet. Även Gummesson2 styrker modellens aktualitet och menar att det inte skett 
några nämnvärda förändringar inom området. 

                                                 
2 Evert Gummesson Professor of Service Management and Marketing Stockholms Universitet, intervju den 23 
mars 2006. 
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3.3.2.2. Attityder 
Genom att studera kunders underliggande attityder går det enligt Bobbit och Dabholkar 
(2001) att förstå och förutsäga kunders beslut, och forskningen visar på flera skillnader i 
attityder bland dem som föredrar självservice och dem som inte gör det. Attityder påverkar de 
intentioner och beteende vi har som kunder. Detta samband har även satts i relationen till 
självservice, i en studie gjord av Bobbit och Dabholkar (2001) själva. Studien rör motivation 
och beteende i förhållande till teknikbaserad självservice. 
 
Flera forskare som studerar attityder gentemot service i olika sammanhang väljer att basera 
sin forskning på Ajzen och Fishbeins modell ”The theory of reasoned action” (Bobbit & 
Dabholkar 2001; Ajzen & Fishbein 1980). Denna modell sätter in attityder som en 
påverkansfaktor mot ett beslutsfattande, och fördelen med denna modell är att den sätter in 
attitydens betydelse i processen i sitt sammanhang för att skapa intentioner gentemot ett beslut 
på ett lättillgängligt sätt. För att analysera attityder kommer vi i huvudsak att använda denna 
modell, detta för att kunna sätta in attityder i ett större sammanhang. Denna modell ger även 
utrymme för diskussion, eftersom den består av en del som beskrivs som ”relativ”, det vill 
säga dess betydelse varierar från fall till fall. Vi tror sammantaget att detta kan leda till en 
intressant diskussion och analys av attityder. 

3.3.3. Val av respondenter och fallföretag 
För att få tag i respondenter kontaktade vi Stockholmshem, vilka var först i Sverige med att 
införa Valfritt Lägenhets Underhåll (VLU) (SABO 2004). Vi hade ett möte med dem och 
efter att vi presenterat våra förslag kom vi överens om att vi kunde få tillgång till listor med 
hyresgäster som beställt renovering (Service) av Stockholmshem. Stockholmshem skulle även 
sända ut listor till två återförsäljare, vilka hyresgästerna har rabatt hos om de ska renovera 
själva (Självservice). 

I samband med att vi fick uppgifter från Stockholmshem respektive de två återförsäljarna 
(Målerimetoder och Ekens Golv) kontaktade vi respondenterna omgående i syfte att boka tid 
för intervju. Huvudskälet till detta är att vi ansåg det vara viktigt att komma i kontakt med 
respondenterna så snart som möjligt efter att de tagit ett beslut om att antingen utföra 
självservice eller beställa service. 

Vårt mål var att få en stor spridning av respondenter gällande psykografiska faktorer, detta för 
att öka studiens giltighet (Rosengren & Arvidsson 2002). Vi hade även som mål att börja 
intervjua motsatser, exempelvis en äldre ensamstående dam och ett ungt par, för att sedan 
intervjua respondenter som alltmer närmar sig varandra psykografiskt. Detta urvalssätt syftar 
till att få en bredd i de data vi samlar in, men även ge en möjlighet till att nå teoretisk 
mättnad.3

När det gäller explorativa studier kan urvalet snarare kallas val, eftersom ett urval fordrar en 
process som inte är direkt möjlig vid utforskande studier. Eftersom det är just utforskande 
studier så är det med andra ord svårt att på förhand ställa upp ramar för vilka kriterier ett urval 
bör ha, det är istället lättare att välja respondenter. (Rosengren och Arvidsson 2002) Vi 
baserar vårt val av respondenter efter andra bedömningsgrunder, det kan exempelvis röra sig 
om expertis inom ett visst område eller individer som befinner sig i en viss livssituation. Detta 
görs då inga klara riktlinjer finns vilka respondenter som bör finnas med i urvalet/valet för att 
nå det aktuella syftet. Vanligt i denna typ av urvalsprocess är att forskaren till att börja med 
intervjuar ett mindre antal individer, för att sedan med hjälp av dessa respondenter vidare 
                                                 
3 Evert Gummesson Professor of Service Management and Marketing Stockholms Universitet, intervju den 23 
mars 2006. 
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utforma sitt urval. Ofta bidrar de initialt intervjuade individerna med relevant information och 
ny kunskap, som underlättar arbetet med att välja ut nya respondenter. (Rosengren och 
Arvidsson 2002) 

Vårt urval är att anse som subjektivt, eftersom vi väljer ut våra respondenter just på grund av 
att vi vet att de har vissa kunskaper och befinner sig i en viss situation. Ett subjektivt urval 
karakteriseras av att vi som forskare har vissa kunskaper om de respondenter som forskningen 
behandlar. Vi kan genom ett subjektivt urval välja ut de respondenter som med största 
sannolikhet kan antas bidra till forskningen på bästa sätt. Denna typ av urval är passande i vårt 
fall därför att det ger en god grund för att nå en större förståelse för det ämne vi forskar inom. 
(Denscombe 2000) 

3.3.4. Intervjumetod 
Vi har tidigare konstaterat att vi bedriver vad som kan kallas fallstudier, och när dessa utförs 
menar Merriam (1994) att intervjuer är en passande metod för empirisk datainsamling. 

Då vi har ett explorativt forskningssyfte, anser Rosengren och Arvidsson (2002) att det finns 
två lämpliga intervjumetoder; riktade öppna intervjuer och öppna intervjuer. Då vi har viss 
kunskap inom ämnet rekommenderar Rosengren och Arvidsson (2002) att vi bör använda oss 
av en riktad öppen intervju. 

Andersen (1998) beskriver vad han väljer att kalla ”Den delvis strukturerade intervjun” som 
en intervju som används då forskare har viss kännedom om ämnet, men ändå är mycket öppen 
för ny information och nya synvinklar. Denna typ av intervju kan likställas med vad 
Rosengren och Arvidsson (2002) väljer att benämna som ”riktad öppen intervju”. 

Yin (2003) skriver att det vid fallstudier är mycket viktigt att genomföra ett ”pilotfall” för att 
testa frågorna och kunna utveckla dem så att de passar studien bättre. En pilotintervju kan 
även ge mycket relevant data och på så sätt vidareutveckla studien (Yin 2003). Vi valde att 
genomföra en pilotintervju när vi utformade frågorna. Från denna intervju fick vi feedback så 
att vi kunde anpassa diskussionsfrågorna för att öka möjligheten att få ut ett gott resultat från 
kommande intervjuer. 

När intervjun genomförs anser Andersen (1998) att kortfattade anteckningar ska göras och att 
sedan, direkt efter intervjun, att ett refererat ska skrivas. Ett exakt referat med hjälp av 
bandning är inte nödvändigt, det skulle enligt Andersen (1998) resultera i mellan 25-30 sidor 
maskintext efter en timmes intervju. Av denna anledning rekommenderas att föra 
anteckningar. Vi diskuterade även detta under en intervju med Evert Gummesson4, där 
Gummesson var av åsikten att det var bättre att föra anteckningar under den här typen av 
intervjuer än att spela in intervjun på band. Denna åsikt baserade Gummesson5 på att: 

• Den som intervjuas inte alltid känner sig trygg med att spelas in, och därför inte vågar 
tala fritt. 

• Vi som intervjuare förlitar oss på inspelningen och inte är tillräckligt uppmärksamma 
under intervjun. 

• Det är mycket tidskrävande att i efterhand gå igenom bandinspelningar. 

                                                 
4 Evert Gummesson Professor of Service Management and Marketing Stockholms Universitet, intervju den 23 
mars 2006. 
5 Ibid. 
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Baserat på dessa rekommendationer av Andersen (1998) och Gummesson6 valde vi att föra 
anteckningar vid intervjuer och direkt efter intervjutillfället skriva ett mer fullständigt 
refererat. 

Vårt mål var att göra personliga intervjuer där vi träffar respondenten. Anledningen till att vi 
hellre vill träffa respondenten än att fråga ut dem via telefon är att vi på så sätt får större 
möjlighet att läsa av sinnesintryck, och även få just en mer personlig intervju. 

En intervjuguide7 utformades i enlighet med vad Andersen (1998) rekommenderar för en 
delvis strukturerad intervju, innehållande ämnen som vi ansåg vara relevanta för vårt aktuella 
syfte. Eftersom vi valt att ha öppna delvis strukturerade intervjuer med mycket utrymme för 
diskussion och reflektion, är denna intervjuguide att se som ett hjälpmedel för att få relevant 
data snarare än ett frågeformulär där varje fråga måste besvaras. Även om vi på förhand 
bestämt oss för vilka områden intervjun ska behandla, så var turordningen inte på förhand 
bestämd, något som Andersen (1998) ger medhåll för. Detta kallas för att genomföra 
semistrukturerade intervjuer och ger respondenten utrymme för att utveckla sina tankar, 
samtidigt som forskare har möjlighet att i viss mån styra diskussionen (Denscombe 2000). 

De ämnen vi har inkluderat i intervjuguiden, och således diskuterat med våra respondenter, är 
uppdelade i tre delar, eller temaområden. De första frågorna behandlar frågor om 
respondenten som individ, dennes livssituation och levnadsvärld. Dessa frågor ställs för att 
kunna skapa en profil av respondenten i fråga, som senare kan behandlas som ett ”fall”. 

Den andra delen av intervjuguiden behandlar respondentens syn på service som fenomen. 
Även denna del är inkluderad i guiden för att öka vår förståelse för den synvinkel 
respondenten i fråga har. 

Den senare delen av intervjuguiden består av frågor som behandlar vad vi väljer att kalla 
attityder och förväntningar gällande serviceprocessen. Här ställs öppna frågor som ger 
respondenten möjlighet att berätta uttömmande om de erfarenheter, förväntningar och åsikter 
etcetera som rör den aktuella serviceprocess de befinner sig i. 

Dessa tre teman är skapade för att öka vår förståelse inom det område vi forskar inom, och de 
är alla skapade med anknytning till vårt syfte. 

3.4. Analys och Tolkning 
Att analysera data från en kvalitativ fallundersökning ses ofta som svårt, varför det är viktigt 
att på förhand utarbeta en strategi för hur analysen ska byggas upp (Yin 2003). Analysen 
kommer också till stor del vara påverkad av författarens livsvärld och uppfattningar, då 
mycket av analysen grundas på spekulationer som författaren kan ha. Dessa spekulationer ses 
dock som nyckeln till att kunna bilda teorier inom kvalitativ forskning. (Merriam 1994) 
 
Vår analys kommer att göras parallellt med presentationen av det empiriska materialet, något 
som både Merriam (1994) och Yin (2003) föreslår vid analys av explorativa fallstudier. Detta 
gör att läsaren lättare kan se sambandet mellan empirisk data och analys. Grunderna för att få 
djup i analysen ligger då i att sortera in det insamlade materialet i olika teman, sorterat efter 
exempelvis återkommande regelbundheter och företeelser i den insamlade datan. Det är 
viktigt att dessa kategorier återger syftet med undersökningen. (Merriam 1994) 
 

                                                 
6 Evert Gummesson Professor of Service Management and Marketing Stockholms Universitet, intervju den 23 
mars 2006. 
7 Intervjuguiden bifogas i Bilaga 2. 
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Att kategorisera är det första steget i det ramverk som Spiggle (1994) utformat för kvalitativa 
studier gällande konsumenter. Kategoriseringen ses som en förutsättning för att behandlingen 
av det empiriska materialet och analysen ska kunna fortgå. Efter att ha funnit dessa teman ska 
de sedan göras mer abstrakta, för att de ska kunna inkludera mer material och inte bli för 
enkelspåriga. Denna abstraktion skapar mer generella teman. (Spiggle 1994) Detta var det 
första vi gjorde vid bearbetningen av vårt empiriska material, och dessa kategorier, eller 
teman presenteras under kapitlet empiriska tillämpningar. 
 
Nästa del i Spiggles (1994) ramverk är att jämföra de data som vi som forskare samlat in. Det 
gäller att jämföra både respondenterna emellan och respondenternas svar i sig. Efter 
jämförelsen ska forskaren sedan bestämma inom vilken dimension de valda temana befinner 
sig. Detta är enligt Spiggle (1994) bidragande till teoribildningen, eftersom det ger forskaren 
möjlighet att definiera samband mellan de olika teman som valts. Vi har utgått från varje 
enskild respondent i sig, och reflekterat över deras åsikter, jämfört dessa med de övriga 
respondenternas och analyserat varför de tycker lika/inte lika. 
 
Att integrera teorin är nästa steg, något som vi valt bort i detta ramverk. Vi vill istället ha ett 
separat teorikapitel, för att göra mer tydligt vad som är ”klassisk” teori och vad som är vår 
analys respektive tolkning. Vi utelämnar alltså till viss del denna teoriintegration i analysen 
som Spiggle (1994) föreslår. 
 
Att röra sig fritt i det empiriska materialet är nästa rekommendation från Spiggle (1994). 
Detta ska ge forskaren flera fördelar, exempelvis genom att flytta sig fram och tillbaka genom 
materialet flera gånger så ser vi som forskare tydligare de mönster som kanske inte skulle ha 
visat sig vid en traditionell genomgång från punkt a till punkt b. Detta ska också enligt 
Spiggle (1994) resultera i ett stöd till det induktiva arbetet. I vår empiridel kommer vi att 
varva material från vår empiriska undersökning med tolkning och analys. Svar på en fråga kan 
jämföras med en annan respondents svar på en helt annan fråga, om de ligger inom samma 
tema. 
 
Det sista steget i Spiggles (1994) ramverk är att hitta motsägelser i det empiriska materialet. 
Finns det individer som hävdar direkta motsatser, eller kanske respondenter som ger svar som 
ej är kombinerbara, så är det intressant att ta upp i analysen (Spiggle 1994). Vi kommer att 
lägga vikt vid och undersöka de motsatser vi upptäcker i materialet noga. 
 
Vi har bestämt oss för att analysera vårt material utifrån ovan givna förutsättningar. Vårt 
empiriska material har vi valt att delvis dela upp i två grupper, de som valt att utföra 
självservice och de som valt att inte göra det. Detta bör underlätta och ge möjlighet till vår 
förklarande förståelse.  
 
Vårt analytiska arbete startade redan i initialskedet av vår empiriska insamling, då vi under 
arbetets gång reflekterat över de svar våra intervjuer genererat med utgångspunkt i vårt 
specifika syfte. 
 
Vår tolkning av det empiriska materialet kommer att vara öppen och delvis subjektiv, något 
som Spiggle (1994) menar är ett bra sätt att tolka kvalitativt forskningsmaterial. Spiggle 
(1994) hävdar att forskaren kan dela upp analys och tolkning, där analysen är mer 
”akademiskt korrekt” och utgår från materialet och eventuella tidigare teorier, medan 
tolkningen kan göras relativt fritt. Forskaren ges då möjlighet att ge uttryck för sina egna 
tolkningar av det empiriska materialet, vilket hjälper till vid teoribildning (Spiggle 1994). 
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Denna typ av tolkning av empiriskt material används i en artikel skriven av Thompson, Pollio 
och Locander (1994) inom konsumentforskning. Deras tolkningar är relativt subjektiva och 
denna artikel har ett upplägg som vi inspireras av när vi utformar vårt empiriska material, att 
varva empiriska data med analys och tolkning (Thompson, Pollio & Locander 1994). 
 
Esaiasson et al. (2004) menar att den hermeneutiska spiralen är ett bra sätt att analysera och 
tolka kvalitativ data. Den viktigaste delen i denna spiral är relationen mellan del och helhet, 
och hur vi pendlar mellan dessa. Hur fenomenet tolkas är beroende av exempelvis hur 
kontexten tolkas och omvänt. Tolkningar motiveras alltid genom hänvisning till andra 
tolkningar. (Gilje & Grimen 1995) Delarna i materialet måste förstås utifrån den helhet de är 
en del utav, samtidigt som helheten måste förstås utifrån dess delar (Esaiasson et al. 2004). 
 
Pendlingen mellan del och helhet kan exemplifieras på två sätt i vår analys, det ena handlar 
om att vi analyserar faktorer på djupet samtidigt som dessa faktorer kopplas samman beskrivs 
och förstås utifrån de andra faktorerna, det vill säga helheten. Det andra rör pendlingen mellan 
individ och gruppnivå inom ramen för varje faktor. 

3.5. Metodkritik 
Vid akademisk forskning talas det ofta om reliabilitet och validitet. Båda dessa har dock en 
stark anknytning till kvantitativa metoder, de fungerar alltså inte särskilt väl när det gäller 
kvalitativa studier. Istället för reliabilitet och validitet finns det dock andra begrepp som kan 
komma ifråga när det gäller att påvisa kvalitativa studiers giltighet. (Patel och Tebelius 1987) 
Patel och Tebelius (1987) menar att begrepp som tillämplighet, trovärdighet, rimlighet och 
samvetsgrannhet är att beakta vid kvalitativa studier, och detta är något vi har i åtanke under 
hela forskningsprocessen. 

Att bedriva induktiv forskning, i sin yttersta spets, kan ses som att gå ut i världen utan några 
som helst kunskaper, omedveten om teorier och utan förförståelse (Alvesson & Sköldberg 
1994). Eftersom vi har en förförståelse inom ämnet, och insamlar en teoretisk bas innan vi 
genomför vår empiriska forskning påverkar det givetvis vårt induktiva angreppssätt till en viss 
grad. För att minska denna påverkan har vi, då vi varit medvetna om denna risk, varit extra 
försiktiga vid insamlingen av vårt empiriska material. Anledningen till att vi är noggranna 
med att inte låta våra förkunskaper inom området påverka vår empiriska insamlig är just att vi 
har ett induktivt förhållningssätt, vi låter våra respondenter tala och ställer mycket öppna 
frågor som inte baseras på den teori vi funnit tidigare. Vi hävdar alltså att vår forskning är 
induktiv, men den kan alltså av vissa ses ligga på gränsen till abduktiv forskning (Alvesson & 
Sköldberg 1994). 

Forsknings relevans brukar ofta omnämnas i termer av förmåga att generalisera, något som 
vid induktiva studier ofta anses vara svårt att uppnå. Forskarens väg mot generalisering är i 
detta fall att hitta samband mellan de enskilda fall som han/hon undersöker, och genom att 
analysera dessa samband dra slutsatser utifrån dem. Det är dock av största vikt att förstå att en 
vetenskapligt korrekt generalisering varken är möjlig, eller eftersträvansvärd vid induktiva 
studier. (Alvesson & Sköldberg 1994) 

Vi har under arbetet med vårt empiriska underlag stött på ett problem; det har visat sig att det 
är väldigt svårt att få män att ställa upp på intervju gällande detta. Detta visar sig särskilt när 
vi kontaktar dem som beställt service av Stockholmshem. I dessa fall har männen visat sig 
vara motvilliga till att gå med på intervju, något som vi inte alls upplever när det gäller 
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kvinnor. Listorna vi blev tilldelade innehöll cirka 50 % män, men de män vi har kontaktat har 
alltså valt att inte ställa upp på intervju. Vad detta beror på kan vi endast spekulera om, men 
det påverkar vår studie eftersom det ger som resultat att vi använt oss av en majoritet av 
kvinnor som intervju underlag. Studien kan alltså antas spegla mer kvinnliga åsikter och 
tankar än manliga. Vi har även haft svårt att få en god spridning bland respondenter med olika 
kulturella bakgrunder. En större spridning av respondenter med rötter i olika kulturer hade 
kunnat skapa en större nyansering av vårt empiriska material. 

En kritik till vårt tillvägagångssätt är att få liknande studier har gjort kring förväntningar och 
attityder. 

Enligt Gummesson8 kan det vara problematiskt att studera förväntningar i syfte att förstå de 
val av service som kunder gör. Enligt honom är ett av problemen de känslor som 
förväntningar påverkas av. Han menar på att dessa är väldigt föränderliga. Ett resultat av att 
de skiftar snabbt är det blir svårt att fånga de förväntningar som kunden hade då beslutet 
fattades.  Det uppstår alltså en problematik i att koppla ihop uppkomna förväntningar med 
kundens faktiska beslut/beteende i ett senare skede.9 Denna bild stärks också av forskning 
från Yen, Gwinner och Su (2004) som menar att förväntningar är dynamiska och uppdateras 
av kunderna då ny information tillkommer eller att kunden på ett eller annat sett skaffar sig 
nya erfarenheter från det berörda området som servicen gäller. Med detta som bakgrund 
menar Gummesson att förväntningar med fördel bör studeras som något föränderligt och inte 
försöka fånga upp dem vid ett visst tillfälle. Fokus bör vara att fånga upp olika drivkrafter, se 
betydelsen av dessa, den roll de tycks spela i beslutsfattandet och hur kunden använder sig av 
dem. I likhet med Dabholkar (i Seth, Deshmukh & Vrat 2005) ser Gummesson10 vikten av att 
fånga upp så väl kognitiva som rationella förväntningar hos kunderna då båda inverkar. 

Att studera attityder kvalitativt anses även det vara svårt, då det inte är direkt påtagligt. Enligt 
Gummesson11 går det dock likväl att mäta attityder kvalitativt som kvantitativt, det är 
emellertid av stor vikt att analysera dem utifrån fall till fall, och inte göra en generaliserande 
analys utifrån flera respondenter. Gummesson12  menar också att stort ansvar läggs på oss 
som forskare att vara öppna och objektiva vid insamlingen av data rörande attityder. 

3.6. Tidigare forskning 
2004 kom Sveriges allmännyttiga bostadsorganisation (SABO) med en utvärdering av de 
medlemsföretag som valt att gå över till arbetssättet VLU. Antalet företag som infört detta är 
17 av 293 medlemsföretag. Sett till lägenheter motsvarar det 17 % av det totala lägenhets-
antalet. Studien ser VLU ur såväl företagets som kundens perspektiv. (SABO 2004) 
 
I studien framgår att det finns stora regionala differenser mellan antalet hyresgäster som väljer 
att utföra jobb på egen hand. Skillnader i de erbjudanden som hyresgästerna möts av kan vara 
en förklaring enligt rapportförfattaren. Dessa skillnader kan bestå av pris, avbetalningstider, 
kontantinsatser etcetera. En annan förklaring kan enligt rapportförfattaren bero på det sätt 
bostadsföretagen införde systemet och hur det kommunicerades ut till hyresgästerna. För 
företagen presenteras systemet som en framgång då kostnaderna sjunkit som en direkt följd av 

                                                 
8 Evert Gummesson Professor of Service Management and Marketing Stockholms Universitet, intervju den 23 
mars 2006. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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införandet av VLU. Rapportförfattaren menar att det är svårt att utvärdera systemet ur 
marknadssynpunkt då systemet ännu inte testats på någon vikande marknad. (SABO 2004) 
 
De undersökningar som gjorts av hyresgäster visar på stora skillnader beroende på 
bostadsföretag. Vissa tendenser går dock att urskönja. Bland annat visar studien på ett större 
missnöje bland hyresgästerna precis vid införandet. Anledningen till detta är enligt rapporten 
upplevelsen av bristfällig ersättning. Att hyresgästerna upplever att de får en kompensation 
vid införandet av VLU är viktigt. Vidare visar undersökningen på att de som flyttat in senast 
är de som är mest positiva medan de som bott längst är mest negativa. Detta förklaras med att 
de nya flyttar in i vetskap om att det är VLU som gäller medan de gamla hyresgästerna är 
vana vid att bostadsföretaget ombesörjer underhåll med jämna mellanrum. (SABO 2004) 
 
Enligt rapporten är det drygt hälften av alla intervjuade hyresgäster som tycker att VLU är 
bra. Det positiva som nämns med systemet är; valfriheten, lägre hyra, lägenhetens skick är 
bra, bra att få hjälp, dela upp betalningen och annat (15 %). Det negativa som brukar nämnas 
är att det är för dyrt, bolagets ansvar, hyressänkning för liten, lägenhetens skick är dåligt, vill 
ej betala gammalt VLU, och annat (15 %). Många företag anser att det gått för kort tid för att 
utvärdera om skicket på lägenheterna försämrats efter införandet. Det påpekas dock att 
företagen många gånger blivit förvånade över hur mycket som blivit gjort och att det verkar 
som att hyresgästerna blivit mer aktsamma. Besiktningarna har inte heller visat att fler 
lägenheter är i sämre skick än tidigare, vilket från början befarades. (SABO 2004) 
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4. Teori 
___________________________________________________________________________ 
I detta kapitel redovisar vi vårt teoretiska ramverk, vilket hjälper till att identifiera olika områden och faktorer 
som kan tänkas inverka på kundens beslut. Vi redogör även med utgångspunkt i tidigare forskning varför detta 
angreppssätt, med teori kring kunders förväntningar och attityder, kan användas för att besvara vår 
problemfråga och vårt syfte. Teorierna utgör även fundamenten för vår kommande tolkning och analys. 
 

4.1. Teoretisk Ramverk 
Vår teoretiska modell, som presenteras nedan, innefattar två specifika delar som vi funnit är 
av stor betydelse när kunden reflekterar över sin roll i serviceprocessen och de val de har 
möjlighet att göra. Dessa är förväntningar och attityder. 
 
 

Val 

Service-
processen 

 
Resultat 

Attityder 

Förväntningar 

Figur 1: Teoretisk Modell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till grund för vårt teoretiska ramverk ligger Dabholkars (1996) studie av teknikbaserad 
självservice. Syftet med denna studie var att se vad som ligger till grund för kunders 
deltagande i teknikbaserad självservice. I likhet med vår uppsats var studien gjord utifrån ett 
kundperspektiv. Enligt Dabholkar (1996) är andra modeller för servicebedömning inte 
förenliga med en situation av denna typ, då kunden eventuellt inte har tidigare erfarenhet. I 
och med detta kan inte kunden utvärdera servicen i vanlig ordning, genom till exempel 
”måttet” förväntning kontra utvärdering eller enbart genom utvärdering av tidigare 
erfarenheter. Det enda sättet för en kund att utvärdera en service de tidigare inte utfört är 
genom förväntningar. Dabholkar (1996) angriper detta problem genom att se till hur attityder 
och förväntningar påverkar kundens intentioner att delta i teknikbaserad självservice. Med 
detta som verktyg söker Dabholkar (1996) efter de underliggande faktorerna till ett sådant 
beslut. 
 
Serviceprocessen och slutresultatet, som även innefattar belöning, är områden vilka vi 
identifierat genom den bakgrundstudie vi gjort av serviceområdet (Howard & Worboys 2003; 
Namasivayam 2003). 
 
I Dabholkars (1996) studie presenteras två alternativa modeller för beslutsfattande i 
servicesituationer. Den attributbaserade modellen har utgångspunkt i en kognitiv syn på 
beslutsfattande. Vissa människor har redan från början förutbestämda idéer och meningar 
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kring en del av attributen, dessa kognitioner ligger till grund för deras betraktelse av servicen. 
De med liten kunskap får istället försöka tänka hur serviceprocessen kommer att utföras, och 
formar därigenom kognitioner kring relevanta attribut och kombinerar dem i syfte att 
utvärdera servicen. Vanligast för denna typ av beslut är nya situationer och när kundens ställs 
inför ett fåtal alternativ. Den attributbaserade modellen är i första hand baserad på 
förväntningar mot serviceprocessens olika delar. (Dabholkar 1996) 
 
”The overall affect model” är baserad på en affektiv ansats till beslutsfattande där kunden 
använder sig av sina generella känsloresponser i formandet av förväntningar kring en service 
situation. Denna känslighet/mottaglighet kan till exempel rikta sig mot självservice. Denna 
modell är särskilt relevant då kunder har en hög mottaglighet gentemot exempelvis 
självservice eller teknologi, om de vill minska den ansträngning som det innebär att fatta ett 
beslut, eller om kunden hellre fattar beslut utifrån mottaglighet/känslighet istället för 
kognitioner som grund. Denna modell har sin grund i kundens attityder gentemot självservice, 
och hur detta i sin tur skapar förväntningar. (Dabholkar 1996) Ovan beskrivna modeller 
bifogas i Bilaga 1. 

4.2. Förväntningar 
En kund som står inför att erhålla en service har redan från början specifika förväntningar på 
vilken nivå denna service kommer att ligga på (Yen, Gwinner & Su 2004).  Förväntningar kan 
beskrivas som de krav, behov, önskningar eller begär en kund har (Ojasalo 1999). Enligt 
Voss, Parasuraman och Grewal (1998) kan förväntningar även förstås som de förutfattade 
meningar en kund har om en produkt eller tjänst. Dessa riktar sig mot såväl den 
serviceprocess som generar resultatet som det slutgiltiga resultatet (Ojasalo 1999). 
Förväntningar har betydelse för hur vi uppfattar den verklighet vi lever i (Yen, Gwinner & Su 
2004). 
 
Inom service har förväntningar i huvudsak haft en central roll inom områdena servicekvalité 
och servicenöjsamhet. Förväntningar har där haft rollen som referenspunkt mot vilken kunder 
utvärderar den service som erhållits (Walker & Baker 2000; Zeithaml, Berry & Parasuraman 
1993). Förväntningar har dock kommit att tillämpas på olika sätt inom dessa områden. 
 
Sett till forskningsområdet servicenöjsamhet, har förväntningar förekommit i form av minimal 
toleransnivå, idealförväntningar, förtjänade förväntningar, erfarenhetsbaserade normer, 
normativa förväntningar och önskvärda förväntningar. Gemensamt för de nämnda är att de 
syftar till de förutsägelser kunder gör om nivån på servicen. Inom ramen för detta område 
inryms det faktum att kunden föregår det som kommer att hända under serviceprocessen. 
(Walker & Baker 2000) Med utgångspunkt från detta synsätt beskrivs även förväntningar som 
den sannolikhet som kunder bedömer att positiva/negativa händelser inträffar till följd av att 
kunden engagerar sig i ett beteende (Zeithaml, Berry & Parasuraman 1993). 
 
Inom servicekvalité har begreppet mer haft betydelsen av krav i mening av vad kunder anser 
att företag bör erbjuda. Mot denna förväntan bedömer sedan kunden den utförda servicen. 
(Walker & Baker 2000)  
 
Sammanfattningsvis representerar alltså servicenöjsamhet förväntan i form av förutsägelser av 
framtida händelser och servicekvalité förväntningar i form av krav (Boulding et al. 1993). 
 
Det har dock blivit allt vanligare att forskare förenar de skilda synsätten av förväntningar då 
detta medfört en bättre förståelse för hur kunder använder sig av förväntningar (Seth, 
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Deshmukh & Vrat 2005). I en modell av Zeithaml, Berry och Parasuraman (1993) nämns tre 
olika typer av förväntningar; önskvärda, adekvata och förutsagda, och hur de samverkar med 
varandra. Av dessa är önskvärda förväntningar något mer stabila över tid medan adekvata 
förväntningar är av mera föränderlig karaktär (Walker & Baker 2000). Adekvata 
förväntningar kan ses som den lägsta standard som kunder är villiga att acceptera (Zeithaml, 
Berry & Parasuraman 1993). Se figur 2. 
 
Förväntningar har även kommit att användas i syfte att studera hur kunder utvärderar olika 
servicealternativ då hon/han står inför ett val. Ett exempel på detta angreppssätt är Dabholkars 
modell (i Seth, Deshmukh & Vrat 2005) rörande teknikbaserad självservice. Syftet med 
modellen är att se hur förväntningar och attityder påverkar intentionen att använda alternativet 
teknikbaserad självservice. Modellen består av två delar, där den ena syftar till vad kunderna 
förväntar sig från ett självservicealternativ medan den andra rör de känslor/attityder som 
kunden har gentemot användandet av teknologi och behovet av servicepersonal. (Seth, 
Deshmukh & Vrat 2005)  
 
När det gäller service är formandet av förväntningar mer komplicerat än för en vara. 
Anledningen till detta är det ogripbara och obestämda som en tjänst innebär. Med detta menas 
att en kund saknar konkreta bedömningsgrunder då en tjänst inte existerar förrän den 
konsumeras. (Bebko 2000; Zeithaml, Berry & Parasuraman 1993) Produktionen och 
konsumtionen av en tjänst är sammanflätade i tid och rum (Grönroos 2000; Arnerud-Cooper 
& Edvardsson 1998). Även kunders medverkan i serviceprocessen medför en komplikation i 
kunders formande av förväntningar (Zeithaml, Berry & Parasuraman 1993). 
 
Kunders medverkan i serviceprocessen ökar oftast osäkerheten i produktionen av service, 
detta kommer sig av att kunder måste bidra med sina egna kunskaper och känslomässiga 
gensvar gentemot servicesituationen. Osäkerhet kan härledas till var, när, till vad och hur en 
kund använder sig av service. (Ojasalo 1999) 
 
Det har visat sig att den upplevda risken ökar som ett resultat av att kunden bedömer att de 
potentiella negativa konsekvenserna av ett handlande kan bli omfattande och att sannolikheten 
för att dessa konsekvenser uppstår är stor. Detta kan alltså uttolkas som att serviceresultatet 
blir mer svårbedömt, och mer och mer ett resultat av kunders input ju större ansvar hon/han 
erhåller. (Wirtz & Bateson 1999) 
 
Enligt Mills och Morris (i Ojasalo 1999) medför även kunders medverkan att hon/han känner 
ett ökat ansvar och en ökad skyldighet för det slutgiltiga resultatet. Denna osäkerhet och 
eventuella förväntade negativa utgång påverkar även kundens beslutsfattande (Wirtz & 
Bateson 1999). 
 
Den samlade bilden från den forskning som finns om förväntningar inom serviceområdet 
visar att information har en central roll i och med det ogripbara som en tjänst innebär. 
Förutsatt att en kund har tillång till utomordentlig information skulle hon/han matcha behov 
och önskningar med förväntningar (Wirtz & Bateson 1999). Detta är problematiskt i en 
servicesituation såtillvida att informationen och ”kvaliteten” på denna minskar i takt med att 
en tjänst/service blir mer ogripbar. Den upplevda risken förväntas därav vara högre för 
servicen än för en produkt. Kunden försöker därför se till pris och andra gripbara bevis istället 
för själva kärnservicen. (Bebko 2000) 
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Voss, Parasuraman och Grewal (1998) menar att kunder använder pris för att bygga upp 
förväntningar kring serviceutförandet. De anser vidare att förköpsförväntningar är en funktion 
av både pris och information om kvalité. I frånvaro av information blir förväntningar 
fullständigt diffusa. I verkligheten har dock kunden många olika informationskällor som 
formar förväntningar för framtida servicetillfällen med ett företag.  Kunder uppdaterar sina 
förväntningar när de erhåller relevant information om servicen genom exempelvis ”word-of-
mouth”, företags kommunikation eller genom kontakt med företagets eller en konkurrents 
”service delivery system” (Boulding et al. 1993). 
 
Om kunder inte har tillgång till gripbara ”bevis” kan det vara svårt att avgöra vilka 
förväntningar de kan ha. Antydningar från omgivningen hjälper kunden att forma 
förväntningar. Förväntningar kan tillskrivas tre faktorer, ”Produkten” i sig, kontexten, och 
individuella särdrag/karaktäristik. (Bebko 2000) Enligt Parasuraman (i Zeithaml, Berry & 
Parasuraman 1993) är även den externa kommunikationen av värde för kunden. 
 
En modell som rönt stor intresse är den som Zeithaml, Berry och Parasuraman (1993) och 
Parasuraman, Zeithaml och Berry (1994) lagt fram rörande de faktorer som inverkar på 
kunders bildande av förväntningar. Den visar hur olika typer av förväntningar samspelar och 
vad dessa förväntningar bygger på. 

   Figur 2 (Zeithaml, Berry & Parasuraman 1993, s. 5) 
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4.3. Attityder 
För att lyckas i en växande serviceekonomi krävs det att marknadsförarna ökar sin 
uppmärksamhet gällande kunders attityder gentemot service. Tillfredställelse som attityd har 
sedvanligt ansetts vara en avgörande faktor för beteenden i framtiden. (Clarke 2001) 
 
Betydelsen av att studera attityder och beteenden rörande självservice är stor, eftersom 
kundernas attityder mot att använda självservice nu förändras över hela världen (Bobbit & 
Dabholkar 2001). Attityder är inget som är medfött, det är snarare så att de lärs in eller 
förvärvas som resultat av information, tankegångar och erfarenheter (Foxall, Goldsmith & 
Brown 1998). 
 
Enligt Fishbein och Ajzen (1972), som av många räknas som två av de absolut främsta inom 
forskningsområdet kunders attityder och beteende, beror en individs attityder gentemot ett 
visst ”attityd-objekt” till stor del på vad individen tror om det aktuella objektet. Detta objekt 
kan exempelvis vara en fysisk produkt eller en service. Individens attityd kan ses som en 
funktion av de känslor som finns och den uppfattning individen har om objektet i fråga. Dessa 
känslomässiga aspekter kombineras på något sätt och får som resultat en viss attityd gentemot 
objektet, det är dock inte klart exakt hur de kombineras. (Fishbein & Ajzen 1972) 
 
Många forskare inom beteendevetenskap hävdar att attityder består av tre delar; uppfattning 
(kognitiv), känslor och intentioner (beteende). Uppfattning som del av attityden är exempelvis 
”Jag tycker att X är bättre än Y”. Känslor kan vara till exempel ”Jag tycker om X” och 
intentioner kan vara ”Jag köper alltid X”. (X och Y kan vara olika typer av tjänster/service.) 
Intentioner (beteende) är ofta det som lättast kan kopplas direkt till attitydbegreppet, då en 
viss attityd kan leda till att beslut tas om att exempelvis tacka ja eller nej till ett 
serviceerbjudande. (Foxall, Goldsmith & Brown 1998) 
 
För att förstå varför individer tar ett visst beslut är det viktigt att undersöka den attityd de har 
gentemot en service. Stimuli, som exempelvis kan vara ett förslag om självservice, är 
observerbart. Även beteendet, den kognitiva och känslomässiga responsen är observerbara, 
medan attityden måste tolkas. I följande figur visas hur ett visst stimuli leder till ett visst 
beteende, och visar även att beteendet (exempelvis ett beslut) är beroende av den attityd som 
finns gentemot det stimuli som har uppstått. (Friman 2000) 
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Figur 3 (Friman 2000, s. 8)   
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En kunds attityd gentemot en viss service kan sägas vara resultatet av en utförlig utvärdering 
av servicekonceptet, snarare än en utvärdering av ett visst servicetillfälle. Kundens attityd 
gällande ett serviceerbjudande är beroende av tidigare attityd mot denna typ av service, delvis 
kombinerad med nöje/missnöje med den aktuella servicen. Kundens nuvarande attityd är 
alltså starkt beroende av tidigare attityder, och kan således vara svåra att ändra på. (Bolton & 
Drew 1991) 
 
En välbeprövad teori för att utforska hur attityder ligger till grund för ett visst beslut är ”The 
Theory of Reasoned Action” som ursprungligen utvecklats av Ajzen och Fishbein (Bobbit & 
Dabholkar 2001). Denna teori behandlar faktorer som resulterar i ett visst beteende. 
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Figur 4: Theory of Reasoned Action (Ajzen & Fishbein 1980, s. 8)  
 
Ajzen och Fishbein (1980) menar i denna teori att en persons attityd gentemot ett visst 
beteende (exempelvis ett beslut) består av två olika delar; a) en uppfattning om att ett visst 
beteende leder till ett visst resultat och b) en utvärdering av resultatet av det beteendet. Om 
resultatet är tilltalande för individen, kommer individen med stor sannolikhet att öka sin 
intention att utföra detta beteende (Ajzen & Fishbein 1980). 
 
Denna modell visar även en andra del som tillsammans med attityden påverkar intentionerna 
till ett visst beteende; Subjektiva normer. Denna del består av yttre påverkan, andras åsikter 
och värderingar. Dessa är inkluderade i denna modell för att de påverkar hur individen 
kommer att agera i sitt beslutsfattande. (Ajzen & Fishbein 1980) 
 
Vilken intention som sen skapas är beroende av vikten individen lägger vid sin egen attityd 
respektive subjektiva normer. Den faktor som beläggs med störst vikt kommer således att 
påverka intentionerna mest. (Ajzen & Fishbein 1980) 
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5. Empiriska tillämpningar 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
I detta kapitel presenteras resultaten från vår empiriska undersökning, uppdelat i sekundär och primärdata. I 
avsnittet innehållande primärdata varvas de empiriska data vi insamlat med analys och vår tolkning. I slutet av 
detta kapitel presenteras en empirisk modell, baserad på de resonemang respondenterna gett uttryck för. 
 

5.1. Sekundärdata 

5.1.1. Fallföretag 

5.1.1.1. Stockholmshem 
Stockholmshem bildades 1937, och dess första bestånd var i Traneberg, Hammarbyhöjden 
och vid Roslagstull. Till en början hade Stockholmshem som huvudsaklig uppgift att uppföra 
vad som kallas ”smalhus”, en sorts mindre hyreshus. Företaget började växa kraftigt efter 
andra världskriget då nya stadsdelar, som Hökarängen, Hässelby och Solberga, växte fram 
runt Stockholms innerstad. Detta berodde främst på den kraftiga befolkningstillväxten i 
Stockholm under denna period. (Stockholmshem 2005) 
 
Stockholmshem är idag Sveriges näst största bostadsföretag då de äger och förvaltar närmare 
32 000 lägenheter och 3 700 lokaler. Företaget har 340 anställda och har huvudkontor på 
Söder i Stockholm. Antalet hyresgäster är idag cirka 60 000, vilket är ungefär lika många som 
bor i en medelstor svensk stad. Bland hyresgästerna är barnfamiljer underrepresenterade, 
medan ungdomar, äldre och ensamstående är överrepresenterade. (Stockholmshem 2005) 

5.1.1.2. VLU – Valfritt Lägenhets Underhåll 
VLU är ett system för underhållsservice av hyreslägenheter som utvecklades av 
Stockholmshem tillsammans med Hyresgästföreningen under hyresförhandlingen 1993. 
Systemet är ett resultat av att förhandlingarna om hyreshöjningar strandade, och då föreslog 
istället Stockholmshem att de kunde minska kostnaderna för ytskiktsunderhållet (kort sagt 
minska service och underhåll av lägenheterna). Parterna kom överrens om att det var en god 
idé, och detta system togs i bruk av Stockholmshem 199413. Efter detta har flera andra 
bostadsföretag valt att använda samma system. (SABO 2004) 
 
Systemet innebär att hyresgästerna har större möjlighet att själva utföra service på sina 
lägenheter, till exempel målning, tapetsering och golvläggning. Syftet är att kunder som väljer 
att göra detta själva ska få en lägre hyra, i genomsnitt har hyran sänkts med 250 kr per månad 
för en lägenhet på 77 kvadratmeter. De får förutom en prissänkning på hyran även möjlighet 
att själva välja hur det ska se ut i lägenheten, vilken typ av golv som ska läggas till exempel. 
Detta ökar kundernas kontroll över sitt eget boende. (Stockholmshem 2006) 
 
Om kunden inte väljer att göra det själv, men ändå vill ha det renoverat i lägenheten har de 
möjligheten att beställa denna service från Stockholmshem. En sådan beställning betalas 
antingen direkt, eller via en avbetalning med ränta i form av höjd månadsavgift på lägenheten. 
Som exempel kan en målning av ett vardagsrum kosta cirka 6000 kronor kontant eller cirka 
78 kr förhöjd månadsavgift under 8 år (totalt cirka 7500 kronor). Om kunden under dessa 8 år 

                                                 
13 Roger Larsson Förvaltare Stockholmshem, intervju den 14 mars 2006. 
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flyttar ut från lägenheten tar nästa hyresgäst över den förhöjda månadsavgiften automatiskt. 
(Stockholmshem 2006) 
 
Kunderna är alltså helt ansvariga för att underhåll sker av lägenheten i detta system, 
Stockholmshem utför ingen service på lägenheter utan att det är beställt av hyresgästen. 
Underhållet ingår inte i hyran, och det är upp till hyresgästen att bestämma när detta ska ske. 
(Stockholmshem 2006) 
 
Med andra ord har kunden ett viktigt val i detta system; att antingen beställa service av 
Stockholmshem eller att utföra det själv. 

5.2. Primärdata 
I denna del presenterar vi det material som inhämtats genom intervjuer. Då vi bearbetat 
materialet har vi funnit fem centrala områden, teman, som kundernas resonemang kretsar 
kring, dessa områden presenteras nedan. 

5.2.1. Vilka är vi? 
Nedan presenteras samtliga respondenter, för att läsaren ska få en bild av de individer vi har 
intervjuat. Förutom rent demo- och psykografiska faktorer presenteras även kort deras syn på 
service, självservice och hur de ser på sitt ansvar i en serviceprocess. Respondenterna är 
indelade i två grupper; först kommer gruppen som valt att utföra självservice, efter det 
kommer gruppen som valt att låta företaget utföra en service. I båda grupperna ingår fem 
olika individer, som på grund av att vi vill värna om respondenternas integritet har fått 
fingerade namn. Att de fått namn syftar till att vi ska kunna frambringa ett mer tydligt och 
lättförståeligt empirisk material. 
 
Respondenternas personligheter speglas i de attityder de har gentemot vad Fishbein och Ajzen 
(1972) kallar ”attitydobjekt”. I vårt fall är självservice i allmänhet och fallet med 
Stockholmshem i synnerhet attitydobjektet. De attityder, deras åsikt, som framkommer är 
alltså starkt beroende av respondenternas personlighet och livssituation. Attityderna kan sägas 
bestå av tre olika beståndsdelar; uppfattning, känslor och intentioner. Dessa tre delar kan 
samverka, men de kan lika gärna vara avvikande från varandra. (Foxall, Goldsmith & Brown 
1998) 
 
Exempelvis tycker Anders att han gör ett bra jobb själv (uppfattning), att det är skönt att ha 
kontroll över arbetet (känsla) och väljer därför att göra själv (intention). I detta fall samverkar 
de delar som formar attityden. I Gabriellas fall anser hon att hon kan göra ett bra jobb själv 
(uppfattning), att det är skönt att ha kontroll över arbetet men väljer att inte göra själv. I detta 
fall samverkar inte attityd delarna, och anledningen till detta är att en annan variabel har 
starkare effekt på intentionen, i Gabriellas fall är det tidsbrist och det faktum att hon inte ser 
lägenheten som ett långtidsboende. 
 
   Gör det själv 
 
• Anders är en 27 år gammal man som är singel. Han jobbar som journalist på sportredaktionen 

hos en stor kvällstidning och anser att han är seriös på jobbet. På fritiden spelar han golf, umgås 
med vänner och bowlar. Anders har många vänner, både ytliga och nära. Han har nyligen börjat 
spela nätpoker, med ganska goda resultat. På semestrarna brukar han resa, gärna till Asien eller 
andra exotiska länder. Anders har tre äldre bröder, alla har flyttat från Stockholm där de växte 
upp. Själv bor han i innerstan, i en lägenhet som är 70 kvadratmeter stor. 

 

 29



Anders ser service som ett sätt att spara tid, förutsatt att han har råd med det. Han kräver också 
att det ska vara bra kvalitet om han betalat för det, och gör gärna något själv om han har intresse 
för det. Självservice ser han som en bra utveckling, där kunden får möjlighet att göra saker på 
egen hand när de har tid för det. Anders tror däremot att äldre kan få svårt att anpassa sig efter 
denna utveckling, eftersom de tar längre tid på sig att lära sig saker. För Anders är det viktigt att 
det finns hjälp att få om han ska utföra en självservice, någon som kan vägleda honom då han 
stöter på problem. 

 
Huvudanledningen till att Anders väljer att utföra självservice anger han är att han på så sätt får 
kontroll över arbetet, så att han vet att det görs rätt. 

 
• Björn är en 45 år gammal man som är gift och har en son. Han jobbar som ekonom inom 

dagligvarubranschen och hans fritidsintressen är golf, tennis, gå i naturen och jogga. Björn har 
en hund som följer med när han går i naturen. Han tycker också om att laga mat, men har inte så 
mycket tid till det. Björn arbetar vanligtvis10 timmars dagar, på helgerna försöker han däremot 
vara med familjen så mycket som möjligt. Lägenheten som Björn och hans familj bor i är på 130 
kvadratmeter och ligger i Sundbyberg. 

 
Björn tycker att service är personlighet och att någon visar intresse för hans behov. Han anser att 
servicenivån i Sverige ligger långt efter exempelvis USA, där han som kund möts med ett större 
engagemang. Han vill känna sig omhändertagen och delaktig när han anlitar ett företag för att 
genomföra en service/tjänst. Björn tycker att självservice är något bra, och att det är roligt att 
företagen initierar sådana projekt. Den som tillhandahåller denna tjänst måste tillgodose hans 
behov, och inte lägga allt ansvar på honom. 

 
Att Björn har valt att göra själv beror i huvudsak på att han tyckte att Stockholmshem skulle ta 
ut en hög avgift relativt arbetet som utförs. 

 
• Camilla är en 45 år gammal kvinna som är sambo utan barn. Hon jobbar som undersköterska 

och är intresserad av musik och friluftsliv. Med sin sambo är hon ofta ute och promenerar i 
naturen. Då hon har sina rötter i Norrland, reser hon gärna dit för att vandra. Hon beskriver sig 
inte som en hemmamänniska. Camilla är inte särskilt tekniskt, men hon tycker om att måla och 
att arbeta med händerna. Tillsammans med sin sambo bor hon i Årsta, söder om Stockholm i en 
lägenhet på 75 kvadratmeter. 

 
Camilla syn på service är att folk gör sitt jobb, det de är avsedda att göra. Ett vänligt bemötande 
brukar räcka för att göra henne nöjd. Hon ser trenden med självservice som ett bra alternativ för 
de som har tid att spara pengar på att göra något själv. För henne är det viktigt att företagen tar 
ansvar och ger tydliga instruktioner, vilket är förutsättningen för att kunder ska klara av att göra 
saker själva. Camilla anser att företagen bör se till individen och möta de specifika behov olika 
individer har. Hon påpekar att det är viktigt att kunden har möjlighet att avstå från att göra själv. 

 
Camilla väljer att göra själv eftersom hon anser sig ha speciell smak, och genom att göra själv 
får hon välja precis vad hon vill. Att få göra det i sin egen takt har också varit viktigt vid hennes 
beslut. 

 
• Diana är en 30 år gammal kvinna som bor med sin sambo och har en 9 månaders bebis. Hon 

jobbar som personlig assistent, precis som sin sambo, och är mycket intresserad av musik. 
Eftersom hon är relativt nybliven mamma så tar hennes dotter upp mycket av hennes tid, det har 
blivit ett stort intresse. Diana gillar att gå ut i naturen, och säger att hon är en person som ”har 
många bollar i luften”. När hon och hennes kompisar träffas är det oftast hon som dragit igång 
aktiviteten. Tillsammans med sin sambo och deras gemensamma barn bor hon vid Sockenplan, i 
en 2: a på 47 kvadratmeter. 
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För Diana är service att alltid få ett bra mottagande, servicen måste också alltid vara 
lättillgänglig. Att det inte tar för lång tid att genomföra den är också av stor vikt. Hon är flexibel 
om vart gränsen ska dras vad en kund kan ta ansvar för i en serviceprocess, men tycker att 
kunderna kan få ta ett relativt stort ansvar. Diana tycker att det är bra att kunder får möjlighet att 
genomföra en service i sitt eget tempo men att det är vitalt att kunden inte utelämnas att sköta 
det helt själv. 

 
Diana tycker att det är roligt att renovera själv, vilket påverkar hennes beslut om att utföra 
servicen själv. Andra faktorer som varit avgörande för hennes beslut är ekonomi, valfrihet och 
möjligheten till kontroll. Även tid, i form av det tillfälle service genomförs, har varit avgörande. 

 
• Emil är en 31 år gammal man som är gift och arbetar som controller på ett 

mjukvaruutvecklingsföretag. Hans stora intresse i livet är idrott i alla dess former både som 
utövare och åskådare. Golf är i synnerhet det han är mest intresserad av, och han är en duktig 
utövare av sporten med tävlingsmeriter. Emil beskriver sig inte som en hemmamänniska och 
säger att han har svårt att sitta still hemma. Tillsammans med sin hustru bor Emil i en 
trerumslägenhet på 67 kvadrat som ligger i Bromma. 

 
Emil tycker att det är viktigt med klara riktlinjer när det gäller service. Att få ett snabbt och 
professionellt bemötande ser han som en självklarhet. Han säger sig vara odelat positiv till att 
kunder får möjlighet att ta större ansvar, då kunder som verkligen behöver hjälp kommer att 
kunna få mer hjälp då företagen får mer tid för just dessa kunder. Att kunder får större ansvar ser 
han som något som bättrar på konkurrensen i samhället, att företagen nu inte bara konkurrerar 
med andra företag, utan även med kunderna, om att utföra service. 

 
Emil ser pengar som den viktigaste faktorn då han fattade sitt beslut. Han tyckte inte 
avgiftshöjningen var motiverad, och är övertygad om att han klarar av att göra ett bra arbete på 
egen hand. 

Låter Stockholmshem Göra 
 
• Filippa är en 21 år gammal kvinna som flyttat hemifrån nyligen. Hon är singel och pluggar 

statsvetenskap på universitetet. När hon har tid jobbar hon extra i en matbutik. Hon är väldigt 
konstintresserad, gillar att gå på museer, och tycker om musik. Filippa är med i en teatergrupp 
(vilket kan ta ganska mycket tid), till vilken hon även syr scenkläder. Hon umgås med vänner 
och tittar på äldre filmer. Är politiskt engagerad och medlem i ett ungdomsförbund. Filippa är 
vegetarian, men det händer att hon äter kött ibland ändå. Filippa har skilda föräldrar och är 
uppväxt med storebror och mamma. Hennes lägenhet ligger i innerstan och är 30 kvadratmeter 
stor. 

 
Filippa ser service som en tjänst hon får betala för, men också att hon kanske får mer hjälp än 
hon på förhand räknat med. Bra service är när företag tar hänsyn till hennes åsikter. Hon tycker 
inte att det är bra i stort att mer och mer ansvar läggs ut på kunder, hon tror att folk inom service 
yrken förlorar jobb på grund av att de till slut inte behövs då kunderna sköter sig själva. Hon 
tycker att företag ibland förväntar sig lite väl mycket av sina kunder, särskilt äldre kunder tror 
hon kommer få problem när de förväntas klara av mer och mer på egen hand. 

 
Att Filippa valt att låta Stockholmshem sköta renoveringen beror till stor del på att hon har 
dåliga tidigare erfarenheter av liknande renoveringar. Hennes bror har tidigare råkat ut för att få 
betala när han renoverat själv, och hon känner inte att hon vågar ge sig på det. 

  
• Gabriella är en 41 år gammal kvinna som arbetar som coach för arbetssökande, konstnär och 

bildterapeut. Kultur och konst är för henne intresse nummer ett, till exempel; teater, dans, 
arkitektur, film, litteratur. Har tidigare bott i ett ”Egna hem” hus och i kollektiv. Intresserad av 
boendemiljöer, och vad som gör dem levande. Beskriver sig inte som en hemmamänniska, och 
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eftersom hon är rastlös så flyttar hon ganska ofta. Hemmet anser hon vara en estetiskt viktig 
punkt, men hon kan även se även offentliga miljöer som sitt hem. Hon tycker att billiga bostäder 
för unga är en mycket viktig fråga. Gabriella är mamma till en 12 årig son, skild från sonens far 
och nybliven sambo med nuvarande pojkvän. Lägenheten ligger i Hökarängen och är en 2: a på 
55 kvm. 

 
Gabriella ser personligt bemötande som det viktigaste i en servicesituation. Att få kvalité, 
komma nära producenter och personliga möten är också essentiellt. Hon tycker att det är bra att 
kunder får ökade valmöjligheter genom självservice, och ser det som positivt att delaktigheten 
ökar. Nackdelen är att det personliga mötet med företagen blir lidande. Att kunden får mer 
ansvar är enligt henne ett resultat av att denne blir mer och mer involverad, men detta ansvar 
som motsvaras av krav från företagets sida måste individualiseras. Servicen måste alltså 
anpassas efter varje enskild individ. 

 
Gabriellas val att inte göra själv är enligt henne baserat på att hon inte ser sin lägenhet som ett 
långsiktsboende. Hade hon ägt lägenheten själv hade hon valt att göra det själv, nu kändes det 
inte så viktigt. Tidsbrist är även något som hon anser påverkat hennes beslut. 

 
• Helena är en 62 år gammal kvinna, gift men särbos. Hon arbetar som lärare i samhällsvetenskap 

på halvtid, eftersom hon är halvtidspensionerad. Hon säger sig ha ganska mycket fritid, och är 
intresserad av djur, natur och litteratur. Tillsammans med sin man har de ett sommarställe i 
Roslagen som besöks nästan varje helg. Det finns där en stor naturtomt, och arbetet i den 
trädgården är ett av hennes största intressen. Hela sommarhalvåret spenderas på sommarstället 
där även hennes hund trivs bäst. Helena har en dotter som är 30 år gammal. Dottern bor inne i 
stan, och har ett eget barn som Helena brukar vakta. Själv bor Helena i en lägenhet som ligger i 
Gröndal på 75 kvadratmeter. 

 
Helena ser service som ett verktyg för att klara av saker hon annars inte skulle klara av. För 
detta betalar hon gärna, det kompletterar hennes egna kunskaper. Hon tycker att det är bra att 
individer får möjlighet till ökat ansvar i service, och anser att det är bra för samhället att det 
utvecklas i riktningen att kunden får mer förtroende av företagen, det kan enligt henne bättra 
kundernas självförtroende. Hon tycker inte att krav kan ställas direkt på kunderna, utan att det 
mer ska finnas en möjlighet att ta en aktiv roll för de kunder som önskar det. 

 
Att Helena valt att inte göra själv, beror till största del på att hon inte har orken att ta tag i det. 
Hon påpekar att hon lägger mycket krut på renovering av sitt landställe. Att lägga ner tid på att 
renovera i sin hyreslägenhet är enligt henne inte värt mödan. 

 
• Iris är en 55 år gammal kvinna, ensamstående men boende med sina 5 katter. Hon jobbar som 

registratorsassistent vid Svea hovrätt. Hon har intresse för heminredning, sina katter och 
litteratur. Iris beskriver sig själv som en hemmamänniska som helst träffar människor i sitt eget 
eller deras hem. Hon tycker om gamla detaljer, och gillade många saker bättre ”som det var 
förr”. Iris har en son som bor i Umeå, och bor i en lägenhet på 51 kvadrat som ligger i 
Hägersten. 

 
Iris syn på service är att det måste bestå av närhet, både geografiskt och fysiskt mellan kund och 
företag. Hon tycker att närheten gällande service blir lidande ju större ansvar som läggs ut på 
kunderna. Visst tycker Iris att kunderna till viss del kan få ansvar över serviceprocessen, men då 
måste det övervakas av företaget för att inte kvaliteten ska bli lidande. 

 
Iris har valt att låta Stockholmshem genomföra kommande renovering. Detta motiverar hon med 
att det på kort sikt blir billigare för henne, och att hon inte skulle orka renovera allt på egen 
hand. 
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• Johanna är en 39 år gammal kvinna som bor med sin sambo och 2 barn. Hon arbetar som 
sjukgymnast och har en hund, vilket är ett av hennes större intressen. Mycket av fritiden går åt 
till att hjälpa barnen att ta sig till fritidsaktiviteter och att vara involverade i dessa. Johanna är 
sportintresserad, och när tid finns så spelar hon gärna badminton eller går till gymmet. Hon är 
äventyrslysten och tycker om att göra långa resor till exotiska platser. För att koppla av sätter 
hon sig gärna och läser en skönlitterär bok. Tillsammans med sin familj bor Johanna i en 3: a på 
78 kvadrat i Stockholmsförorten Hökarängen. 

 
Av ett serviceföretag förväntar sig Johanna ett tillmötesgående beteende, att hon blir adekvat 
bemött. Hon ser den ökade valfriheten som något positivt med självservice, men tror att vissa 
blir mycket stressade över det ökade ansvar som det medför. Hon tycker att kunder på eget 
initiativ kan ta större ansvar under en service process, men att de inte ska bli påtvingade det. 
Företagen måste fortsättningsvis ta stort ansvar när servicen är av betydande och långvarig 
karaktär. 

 
Johanna och hennes familj har valt att låta Stockholmshem genomföra de största delarna av 
deras kommande totalrenovering. De kommer att komplettera med att göra lite enklare uppgifter 
själva. Att de inte gör allt själva beror enligt henne på att de inte har kunskap att genomföra det. 

5.2.2. Spara eller slösa… 
Flertalet av de respondenter som medverkat i vår studie har angivit att beslutet om de vill 
utföra självservice eller inte till stor del beror på någon form av ekonomiska aspekter. Detta är 
ett återkommande fenomen i samtliga intervjuer vi genomfört, och är ofta den aspekt som 
visar sig först, innan respondenterna hunnit reflektera ordentligt över frågorna. 
 
Camilla kommenterar möjligheten att göra själv med att säga: 
 
”Jag tycker att trenden att få göra själv är bra i stort, och ser inga direkta nackdelar med det. 
Till exempel att man har möjlighet att sänka sina kostnader genom att köpa IKEA möbler som 
man bygger ihop själv är bra, även om det kan ta lite längre tid.” 
 
Camilla säger med andra ord att om en kund väl har den tid som behövs för att själv 
genomföra en service, så är det en bra möjlighet för kunden att spara pengar. Hennes attityd 
påverkas av att hon anser att utfallet av självservice är att kunden tjänar pengar på detta. 
Eftersom hon anser att detta är bra, påverkar det hennes attityd gentemot självservice. Denna 
tro om att beteendet leder till ett visst resultat bidrar, enligt Ajzen och Fishbein (1980), till att 
skapa en attityd gentemot ett beteende. Detta i sin tur kan öka intentionen att utföra service 
själv. Björn instämmer i det Camilla säger och hävdar: 
 
”Om de gör jobbet förväntar jag mig att det går snabbt, men att det kostar mer…” 
 
Camillas exempel om IKEA antyder att hennes förväntningar angående den nu aktuella 
servicesituationen kan vara påverkade av tidigare serviceerfarenheter, något som visar sig i 
den modell Zeithaml, Berry och Parasuraman (1993) frambringar. I modellen ses tidigare 
erfarenheter som en stark påverkansfaktor till hur kunden förutspår kommande service. Att 
Camilla tidigare utfört självservice påverkar alltså hennes förväntningar gällande kommande 
självservice tillfällen. Björns och Camillas uttalande tyder på att tiden står i relation till 
kostnaden, om de vill att det ska gå fort får de också betala för det. Att de då väljer att göra 
det själv betyder att de anser att det antingen är för dyrt att låta Stockholmshem göra det, eller 
att de anser sig ha så mycket tid att de likaväl kan genomföra det själva. 
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Diana ser annorlunda på detta och säger: 
 
”Efter att vi diskuterat och resonerat så kom vi fram till att vi inte ville ha en högre hyra, utan 
ta en kostnad nu och göra om... Sen tänkte vi på tidsaspekten, eftersom vi ville göra om när vi 
flyttade in ville vi inte vänta på att Stockholmshems hantverkare skulle få tid, vilket hade 
inneburit att vi hade fått bo i flyttkartonger under månaders tid.” 
 
Anders ser också självservice som ett sätt att spara pengar, samtidigt som han sparar tid på att 
göra det själv: 
 
”Man slipper andra onödiga utgifter, jag slipper betala avgift för att betala räkningar när jag 
använder Internetbanken. Jag tycker att det är bra och effektivt att utvecklingen går i denna 
riktning, man slipper ju ofta stå i kö på Ica också…” 
 
Det visar sig tydligt att Diana och Anders har förväntningar gällande serviceprocessen, dels 
att det blir billigare att göra det själv och dels att det, till skillnad från vad Björn och Camilla 
säger, går snabbare att göra det själv. Deras förväntningar har byggts upp av det de tror är 
sannolikt, precis som Zeithaml, Berry och Parasuraman (1993) beskriver. 
 
I gruppen som inte gör själv är respondenterna lite mer kluvna kring den ekonomiska 
aspekten. Iris anser till exempel att hon sparar pengar på att låta Stockholmshem göra det, 
vilket enligt oss förvisso stämmer, men endast ur ett kortsiktigt perspektiv. Ur ett längre 
perspektiv blir det mer kostsamt, eftersom Stockholmshem tar ut en ränta utöver själva arbets- 
och materialkostnaden. Denna ränta är något som de flesta i denna grupp tycker är mer eller 
mindre skälig (utan att vara nöjda med den). Helena, som låter Stockholmshem renovera, 
kommenterar denna ränta med att säga: 
 
”Jag tycker att det är dåligt, men det är ju så i dagens samhälle” 
 
Detta uttalande speglar något som samtliga i gruppen som inte gör själv ger uttryck för, att de 
förväntar sig att det ska kosta mer. Vi får en känsla av att de accepterar räntan på grund av att 
de anser att ”smakar det så kostar det”. Deras acceptans baseras på något som för dem blivit 
standard i samhället, att om de ska få hjälp med något så måste de också betala ett allt högre 
pris för det. Att de väljer att ändå betala för det tyder enligt vårt material på att de inte litar 
tillräckligt på sin egen förmåga, att de förväntar sig att deras intresse inte räcker till för att 
jobbet ska bli bra gjort eller att de helt enkelt inte skulle orka genomföra det. Bekvämlighets-
aspekten som uppstår i och med att någon annan genomför servicen är något som diskuteras 
av individerna som inte gör själva, det är dock endast en person inom gruppen som ser detta 
som ett huvudmotiv till att betala mer, Helena. För övriga har alltså detta inte tillräckligt stort 
värde i sig för att motivera en högre kostnad, de ser inte pengar som ett sätt att ”köpa” 
bekvämlighet. 
 
Att respondenterna inom gruppen som gör själva anser sig spara pengar på att välja att 
genomföra självservice genomsyrade samtliga intervjuer, och det faller tillbaka på vilken 
personlighet de har. De har alla mer eller mindre beskrivit sig som intresserade av 
heminredning och uppfattas av oss inneha en vilja om att vara aktiva i servicen. Enligt vår 
tolkning ser inte en människa utan intresse för den aktuella servicesituationen lika tydligt att 
de sparar på att göra själv, för dem är det nämligen en mycket högre tröskel att gå över för att 
göra det själv. 
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Flera av dessa respondenter säger sig ha råd att låta Stockholmshem genomföra 
renoveringarna, men ändå väljer de att göra det själva. Detta kan kopplas till att de har 
tidigare erfarenheter och kunskaper för att renovera själva, och att det tidigare gett ett gott 
resultat. Diana yttrar: 
 
”Jag har stora erfarenheter av att renovera själv… det hade blivit dyrt att låta 
Stockholmshem göra det” 
 
Hon visar här tydligt att valet att göra själv inte bara är taget ur ekonomisk synvinkel, utan 
även är baserat på de tidigare erfarenheter hon har av liknande situationer. Ett stöd under 
denna process är något som ofta önskas, och är även det ett skäl till att flera av dem vågar 
renovera själva. Camilla, som anser att ekonomi har spelat stor roll vid hennes beslut om 
självservice, menar att hennes vänner, som har erfarenhet av renovering, fungerar både som 
en inspirationskälla till att vilja påbörja renovering och som ett stöd under processen. 
 
Camillas intentioner har blivit påverkade av de subjektiva normer som Ajzen och Fishbein 
(1980) framhåller i sin modell. Vännerna kan enligt Camilla ibland ta överhand, och inspirera 
henne så mycket, att hennes attityd gentemot dels hennes lägenhets skick (vänners 
kommentarer) och dels självserviceutförandet förändras. Om attityden förändras så kan det 
enligt Friman (2000) leda till att en förändring av beteende sker, till exempel att Camilla 
väljer att renovera själv, trots att hon tidigare inte har valt att göra det. Attitydförändringen i 
det exemplet kan bero på att en av hennes vänner säger att det är jättelätt att göra själv, och 
Camilla accepterar och tar till sig detta påstående. Att Camilla tidigare sagt att ekonomi varit 
den mest betydande faktorn i detta fall behöver alltså inte vara hela sanningen, det kan lika 
gärna vara de subjektiva normer hon blivit ”utsatt” för som påverkat hennes beslut mest. Den 
subjektiva normen är något som vi visat sig påverka båda grupperna vid servicebeslutet. 
 
Samtliga respondenter inom gruppen som gör själva anser att det är oskäligt av Stockholms-
hem att ta ut ränta på renoveringar som de genomför inom sitt eget lägenhetsbestånd, vilket 
kan tolkas som att de, eftersom de antingen har erfarenhet själva av renoveringar eller har stöd 
under processen, anser att någon inte kan ta extra betalt för att ”sälja” denna erfarenhet och 
kunskap. Eftersom de inte ser en stor skillnad på slutresultatet om de gör det själva eller låter 
Stockholmshem göra det, så finns det ingen anledning för dem att betala extra för just detta. 
 
Gabriella ser denna servicesituation utifrån tre ekonomiska alternativ, spara mycket och låta 
lägenheten förfalla, spara lite och göra själv eller betala fullt och få servicen utförd av annan. 
Hon tycker att valfriheten är bra och säger att: 
 
”Det är bra att alla har möjlighet att välja utifrån sina egna förutsättningar” 
 
Hon reflekterar här över kopplingen mellan pengar och valfriheten. Gabriella anser alltså att 
den ökade valfriheten är värd den extra kostnad det medför för just henne i hennes 
valsituation om att välja att göra själv eller inte. Bara det faktum att hon får en ökad valfrihet 
gör att hon tycker att det är värt att betala extra för det, även om hon inte väljer att utnyttja de 
nya alternativ den ökade valfriheten har bidragit med. 
 
Uppfattningen om pengar skiljer sig dock ganska tydligt bland dem som valt att inte göra 
själv, vissa anser att de sparar på att låta Stockholmshem genomföra jobbet medan andra 
hävdar att de är medvetna om att de skulle spara pengar på att genomföra det själva, men att 
exempelvis tiden, orken eller engagemanget inte räcker till. 
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Iris anser att pengar påverkar möjligheten till att nå ett önskvärt resultat: 
 
”De som har råd gör det själva precis som de vill ha det” 
 
Iris menar att exklusiva materialval etcetera spelar in till stor del. Personlig smak, en del av 
personligheten, spelar med andra ord in på hur mycket en kund vill väljer att lägga ned 
ekonomiskt. Vi tolkar det som att Iris menar att det är de som verkligen har höga krav på sitt 
boende, och föredrar lite exklusivare lösningar än standard, som väljer att genomföra servicen 
på egen hand. Eftersom hon inte har dessa höga krav väljer hon alltså en mer tillbakadragen 
roll i serviceprocessen, och låter företaget sköta arbetet. Bristande intresse kan alltså ses som 
en orsak till att vilja ha service utförd istället för att utföra själv, Johanna säger: 
 
”Dessa personer öppnar hellre plånboken” 
 
Det finns även de som låter rädslan för att göra ett dåligt jobb ta överhanden och därför lägger 
mer pengar på renoveringen och låter Stockholmshem göra det. Det tydligaste exemplet på 
detta är Filippa som har dåligare tidigare erfarenheter av liknande situation. Zeithaml, Berry 
och Parasuraman (1993) beskriver i sin modell att påverkansfaktorer för ett kommande 
servicebeslut består av bland annat tidigare erfarenheter, ”word-of-mouth” och hur kunden 
uppfattar sig själv i servicesituationen. 
 
”…jag har hjälp min bror att renovera en gång, han tvingades dock att måla om lägenheten 
efter besiktningen.” (Filippa) 
 
Filippa har hjälpt till att renovera själv tidigare, vilket resulterade i att hennes brors lägenhet 
fick nedslag på besiktningen och fick målas om på broderns bekostnad. Detta skrämmer 
henne, och hon vill inte vara med om samma sak, då hon inte skulle ha råd med det. Hennes 
mamma rekommenderar henne att lägga lite mer pengar nu, för att det blir billigare att betala 
servicen nu än att först göra själv och sedan eventuellt få betala servicen när hon flyttar ut. 
Detta kan likställas med vilken försäkring som helst, hon betalar en viss summa nu för att 
försäkra sig om att slippa betala en summa i framtiden om något gått fel vid renoveringen. Att 
hon själv inte uppfattar sig som en bra målare spär på osäkerheten och rädslan för att förlora 
ett större belopp i framtiden, och bidrar till att hon väljer att inte göra det själv. Filippa 
kommenterar detta genom att säga: 
 
”Stockholmshem är de som har mest att tjäna på detta system…” 
 
Detta syftar tillbaka på den rädsla för att göra fel som tidigare visat sig, att Stockholmshem 
genom att sätta upp krav för hur renoveringarna ska gå till skapar en rädsla för att göra fel, 
och då väljer kunderna istället att låta Stockholmshem göra jobbet som tar ut en ränta på 
arbetet. Eftersom Filippa inte har kontroll över Stockholmshems krav, vågar hon inte chansa 
och utföra det själv på grund av de ekonomiska konsekvenser det kan komma att få. 
 
Gruppen som inte gör själv ser vissa skillnader på slutresultatet om de gör det själva eller 
väljer att låta hantverkare göra det. Majoriteten litar dock på att de skulle kunna genomföra 
servicen på egen hand på ett tillfredställande sätt. Att de trots detta betalar för servicen tyder 
på att slutresultatet i sig inte är helt avgörande för deras beslut om servicen. 
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5.2.3. Om jag får bestämma… 
Vi har i vår empiriska undersökning funnit att upplevelsen av eget bestämmande har haft en 
stor inverkan på kunders resonemang kring självservice. Det handlar till exempel om 
möjligheten att övervaka att arbetet utförs noggrant eller att kunna styra över vad som 
sedermera blir slutresultatet. Respondenterna har gett uttryck för att kontroll innebär 
möjligheten att kunna styra sin tillvaro. Den syn på kontroll som flertalet respondenter gett 
utryck för, oavsett om de valt att göra själva eller fått hjälp av Stockholmshem, stämmer väl 
överens med Helenas syn: 
 
”Kontroll innebär att vara delaktig och ansvara. Ökat ansvar medför mer kontroll och 
bestämmande.” 
 
Sambandet mellan kontroll och ansvar kan ses mot bakgrund av att en kund enligt Mills och 
Morris (i Ojsalo 1999) känner en ökad skyldighet till slutresultatet i och med att graden av 
medverkan ökar. Vår tolkning är att en kund som vill påverka slutresultatet även vill ta ansvar 
och därför eftersträvar en högre grad av kontroll. Vilja till ansvar har enligt vår undersökning 
visat sig bero på bland annat respondenternas intresse för resultatet. Camilla uttrycker detta på 
följande sätt: 
 
”Om jag som kund är intresserad av den aktuella servicen så kommer jag förmodligen vara 
villig att ta ett större ansvar.” 
 
Oavsett grupptillhörighet uttrycktes ett samförstånd på denna punkt. Sambandet mellan 
kontroll och intresse yttrar sig som ett resultat av viljan att få utlopp för sitt engagemang, att 
de ville ha det noggrant utfört eller ha möjlighet att göra precis som de själv vill. De som 
väljer att göra själva är mycket tydligare på denna punkt, de är beredda att ta ett ökat ansvar 
bara det blir som de önskar. Exempel på detta är Anders och Diana som väljer att göra själva. 
 
”Om jag gör det själv får jag det precis som jag vill ha det.”  (Anders) 
 
”Hantverkare är slarviga. De utför sitt arbete på rutin, utan det engagemang som jag har när 
jag målar om min lägenhet. Alltså när jag gör det blir det med största sannolikhet mer 
noggrant utfört.”  (Diana) 
 
De som överlåter arbetet till Stockholmshem använder sig istället av ord som fräscha upp, 
snygga till lite eller inget spektakulärt, till skillnad från dem som väljer att göra själva som 
ofta hade en vilja till mera personliga och individuella lösningar. Även om engagemanget är 
större bland dem som väljer att göra själva så finns det även respondenter från andra gruppen 
som visar sig ha ett starkt intresse. De anser däremot att deras engagemang begränsas av 
Stockholmshem. Filippa som är en av dem, uttrycker sig på följande sätt. 
 
”Eftersom jag är lite ’konstnärlig’ av mig och gillar lite mera vågade saker än många andra 
så hade de nog varit stor chans att Stockholmshem inte hade låtit det gå igenom besiktningen.  
Så jag kom fram till att jag skulle låta Stockholmshem göra jobbet. Jag kommer förmodligen 
inte bo så länge i den här lägenheten heller, så jag kanske kan måla om i nästa lägenhet.” 
 
Trots det starka intresset leder begränsningen till ett lågt engagemang. Vår tolkning är att 
delaktigheten inte sågs som lika viktig då hon ändå inte hade möjlighet att bestämma fullt ut 
hur slutresultatet skulle bli. Camilla däremot reagerar på begränsningarna på motsatt sätt 
jämfört med Filippa, för henne är istället Stockholmshems begränsning en utlösande faktor till 
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att vilja ta över kontroll och ansvar. Begränsningen driver alltså fram ett större engagemang. 
Camilla, som väljer att göra det själv, ser det på följande sätt: 
 
”Jag tror inte att Stockholmshem hade godkänt de färger jag nu målar med, vilka är grönt, 
gult och tegelockra.” 
 
Enligt modellen som Zeithaml, Berry och Parasuraman (1993) presenterar kan den 
begränsning som Stockholmshem kommunicerar ut ses som ett fastställande av 
serviceerbjudandet om Stockholmshem gör jobbet. Det speglar vad kunden ska betrakta som 
möjligt, det vill säga vilka förväntningar kunden kan ha på företagets erbjudande. I Filippas 
fall påverkar det hennes engagemang negativt, hon har inte längre någon möjlighet att 
uppfylla de mål som hennes intresse innebär.  Det gör att hennes förväntningar på servicen 
förändras. I Camillas fall får detta som konsekvens att hon anser att Stockholmshems 
erbjudande inte överensstämmer med den målsättning hon har, erbjudandet faller utanför 
ramen för hennes Zone of Tolerance, vilket innebär att hon får ett ökat engagemang att utföra 
arbetet på egen hand. Istället för att erbjudandet påverkar förväntningarna så fastställer 
förväntningarna de krav hon har på servicen. För Camilla medförde denna begränsning att 
Stockholmshem inte längre ses som ett alternativ. Hon ser istället en chans att realisera de 
önskvärda förväntningarna på egen hand, eftersom de begränsningar som företaget har inte 
lever upp till hennes förväntningar. Denna typ av kunder kan sägas ha en väldigt begränsad 
Zone of Tolerance; stort intresse, högt ställda önskvärda förväntningar och väldigt höga krav 
på vad som kan betraktas som en adekvat nivå. De ser också i hög grad kontrollen som 
nödvändig för att uppnå sina förväntningar. 
 
Vår tolkning av ovanstående exempel, Filippa och Camilla, är att det i huvudsak inte är 
intresset som är den avgörande faktorn för att vilja ta kontroll utan snarare engagemanget. 
Engagemanget kan ses som ett resultat av att kunden anser sig ha möjlighet att uppnå det 
resultat som intresset medför. En begränsning av måluppfyllelsen gör alltså att engagemanget 
faller. Det återstående intresset blir det som servicealternativen sedan värderas mot, och på så 
vis blir alltså viljan till engagemang även den egentliga bedömningsgrunden, och det som 
formar de önskvärda förväntningarna. 
 
De som har stort engagemang visar en vilja till att övervaka hela serviceprocessen, och vårt 
intryck är att de som väljer att göra själv vill inspireras av serviceprocessen i sig. De ger 
uttryck för en medvetenhet i hur de vill ha det samtidigt tolkar vi det som att serviceprocessen 
ses som en del av skapandet för att nå slutresultatet. Björn säger exempelvis: 
 
”Större ansvar för kunden kan nog ge en inspiration till att handla mer, att själv kunna 
utveckla önskad produkt som uppfyller ett behov.” 
 
Kunderna som utför servicen själva anser sig veta bäst hur de vill ha det, de tycker därför i 
större utsträckning att det även är bäst om de utför servicen själv. Detta kan tolkas som att när 
mål eller förväntningar inte blir uppnåeliga eller kunden inte har några tydliga mål eller 
förväntningar så anses företaget klara av att sköta renoveringen som gör att det blir ”fint”. 
Däremot anses inte företaget ha kompetens nog att ge lägenheterna personlig touch. Diana 
uttrycker det på följande sätt: 
 
”Jag tycker att det vore bra om de hade målat om och fräschat upp, så kunde jag ha satt en 
personlig touch på det sen istället för att utföra hela arbetet.” 
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I detta ser vi att viljan till det personliga också medför en vilja till kontroll. Inom ramen för 
viljan till kontroll ligger förutom intresse, förväntningar på resultatet och engagemang även de 
förväntningar kunden har på sin egen prestation och företagets, det vill säga vem som kan 
uppnå bäst resultat. Det är väldigt tydligt att de förväntningar som finns på resultatet påverkar 
benägenheten till kontroll. Enligt Zeithaml, Berry och Parasuraman (1993) påverkas de 
adekvata förväntningarna, det vill säga de lägst ställda förväntningarna, av kundens 
självupplevda roll i serviceprocessen. 
 
Vår tolkning är att den som utifrån sitt engagemang anser sig kunna bidra med något till 
serviceprocessen eller slutresultatet även ställer högre krav på den adekvata nivån på servicen. 
Ett exempel är Dianas fall, där Stockholmshems erbjudande utesluts som ett tänkbart 
alternativ då företaget har svårt att åstadkomma det ”personliga”. Den adekvata nivån 
överstiger alltså Stockholmshems erbjudande. I de fall som kunden gör själv på grund av 
noggrannhet, har Stockholmshem fortfarande en chans till att få utföra servicen. 
 
Vi tolkar det som att intresset och engagemanget i enlighet med modellen Zeithaml, Berry och 
Parasuraman (1993) presenterar påverkar Zone of Tolerance på två sätt; dels genom de krav 
jag som kund ställer och dels om jag som kund anser mig kunna bidra med något till 
serviceprocessen eller slutresultatet. Intresset påverkar alltså båda den adekvata nivån, som 
beskrivits ovan, samt den önskvärda nivån. Den medvetne kunden har enligt Zeithaml, Berry 
och Parasuraman (1993) en högre nivå för vad som är önskvärt, samtidigt är även den 
adekvata nivån för service högre om kunden på egen hand kan bidra till ett förbättrat resultat 
genom medverkan. 
 
Om en kund däremot har litet intresse och därmed inte har lika tydligt uttalade förväntningar 
medför det ett bredare spektrum av Zone of Tolerance, där lägsta nivån är betydlig lägre och 
där de önskvärda förväntningarna är mindre specifika. Tolkningen av vårt material är att detta 
leder till att kunder använder den adekvata servicenivån som riktmärke i hög grad. För den 
medvetne kan de önskvärda förväntningarna tänkas bli mer talande och fungera som 
riktmärke, och de önskvärda och adekvata förväntningarna kan för dessa kunder tänkas ligga 
närmare varandra. Zone of Tolerance blir alltså väldigt stort för den som inte är intresserad, då 
acceptansen är betydligt större, medan Zone of Tolerance blir betydligt mindre för den 
intresserade, kunden som vet vad han/hon vill. 
 
De kunskaper och tidigare erfarenheter som kunderna besitter tycks inverka på huruvida de 
vågar ta ansvar och därmed ta över kontrollen för serviceprocessen. Ifråga om kunskap är det 
särskilt två faktorer som är utmärkande mellan de båda grupperna. Förutom att de som gör 
själva anser sig vara kunnigare så har de också i stor grad hjälp av andra. Den högre 
kunskapsnivån tyck medföra en självsäkerhet i utförandet och högre ställda krav, något som 
bland annat Anders och Camilla ger uttryck för: 
 
”Det känns ju bra att man vet precis vad som gjorts, så att det inte är något som ’fuskats’ 
med. Jag vill ha kontroll över att det görs ’rätt’, jag vet inte om jag kan lita på hantverkare.” 
(Anders) 
 
”Jag tror att jag är noggrannare än en hantverkare, eftersom det är mitt eget hem det rör sig 
om.” (Camilla) 
 
Den negativa attityden till hantverkare visar sig ha en stor inverkan på kundernas valsituation. 
Uppfattningen att hantverkare är slarviga är något som båda grupperna ger uttryck för, och 
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valet att låta hantverkare utföra jobbet samt tron att detta skulle leda till ett dåligt resultat 
påverkar intentionen att låta Stockholmshem göra jobbet eller inte. Noterbart är också att de 
som väljer att göra själva ofta har någon vän, familjmedlem eller annan person med erfarenhet 
och kunskap att luta sig emot, medan den andra gruppen i mindre utsträckning tycktes ha 
denna möjlighet. Diana, som ska utföra servicen själv, uttrycker sig på följande sätt: 
 
”Min mamma hjälper framförallt till med själva utförandet, medan min kompis som är målare 
hjälper till med bland annat färgval. Utan denna hjälp vet jag inte om jag valt att renovera på 
egen hand. Jag tror inte det finns många som väljer att renovera på egen hand som inte har 
någon form av hjälp av andra till hands.” 
 
Helena däremot ser något annorlunda på hjälp: 
 
”Jag tycker det känns som att utnyttja hjälp i onödan, jag har råd att låta SH göra det.” 
 
De som låter Stockholmshem göra jobbet, men som eventuellt kunde få hjälp, uttrycker sig på 
liknande sätt som Helena. Enligt Ajzen och Fishbein (i Bobbit & Dabholkar 1991) påverkas 
kundens subjektiva normer av andras åsikter och värderingar. Vår tolkning är att hjälpen 
naturligtvis fungerar som en trygghet, samtidigt tror vi att denna trygghet medför en tro att 
kunden sannolikt själv kan klara av att göra jobbet bättre än en hantverkare i vissa situationer. 
Detta pekar enligt oss på att attityden haft stor betydelse för dem som ansetts sig ha alternativ. 
Den effekt detta kan medföra på kundens förväntningar är att de kan stämma av sina krav med 
någon kunnig på området och därmed göra mera kvalificerade bedömningar av vad de själva 
klarar av. 
 
Enligt oss påverkas våra respondenter på så sätt att de kan skapa sig en uppfattning om vad 
som kan betraktas som rimliga förväntningar och även realisera de alternativ de har. I detta 
ser vi även det greppbara som inryms i Zeithaml, Berry och Parasuramans (1993) modell. 
Som vi nämnt tidigare är det stor skillnad mellan en produkt och en tjänst på så sätt att det är 
svårare att bedöma en tjänst då den inte är ”producerad” på förhand (Arnerud-Cooper och 
Edvardssons 1998). Genom till exempel någon väns kunnande eller/samt kundens egen 
kunskapsnivå och erfarenhet kan kunden bedöma vilken kunskapsnivå som krävs för att 
utföra ett visst arbete, hur hantverkare vanligtvis brukar utföra arbetet och om det finns 
alternativ som gör att det blir mer som kunden önskar. Kunden kan på detta sätt känna en 
trygghet i att ”veta” vad hon/han kan åstadkomma och när det är dags att lämna över till 
hantverkare.  Det är dock viktigt att poängtera att samtliga respondenter anser att det finns en 
gräns för vad just de klarar av och när det är dags att anlita hantverkare. Denna gräns skiljer 
sig dock mycket mellan olika respondenter men framförallt mellan de två grupperna. Bland 
dem som gör själva anses det dock att de på egen hand bättre kan uppnå de egna kraven, så 
länge det inte är alltför komplicerade arbetsuppgifter. 
 
Som vi tidigare nämnt upplever respondenterna att kontroll även medför ansvar. 
Respondenternas utsagor tyder på att deras attityd mot VLU i stort även har inverkan på 
ansvarsfrågan. Flera delade det synsätt som Johanna har: 
 
”Jag har bott länge i Stockholmshem och tidigare (innan VLU) när jag flyttat in så 
renoverade dom om då det inte såg fint ut. Jag tycker att de borde ta ett större ansvar för 
lägenheten. Ofta får de som flyttar in gamla slitna lägenheter, på grund av att de som bott där 
innan valt att spara in på underhållet av lägenheten. Det resulterar i att man som ny 
hyresgäst kanske tvingas att fixa till allt på en gång i sin ’nya’ lägenhet, vilket blir väldigt 
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dyrt. Företaget borde se ett intresse av att hålla en viss minimistandard på lägenheterna, att 
de gick in och gjorde en ’basic’ uppfräschning om det var sunkigt i lägenheten. Nu har de inte 
det ansvaret vilket leder till att jag som hyresgäst får flytta in i en lägenhet som kan vara i 
stort sett hur nedgången som helst. Jag tror att de skulle tjäna på att ta ett större ansvar.” 
 
Enligt Bolton och Drew (1991) kan en kunds attityd gentemot en viss service sägas vara ett 
resultat av en utförlig utvärdering av servicekonceptet, snarare än en utvärdering av ett visst 
servicetillfälle. Johanna antyder att hon fått flytta in i en lägenhet med dåligt skick. Hon 
menar sig se ett samband mellan lägenhetens dåliga skick och systemet VLU, det bristfälliga 
underhållet är ett direkt resultat av systemet VLU. Med utgångspunkt från Theory of 
Reasoned Action påverkas intentionen att utföra beteendet av uppfattningen, att ett visst 
beteende leder till ett visst resultat, samt en utvärdering av resultatet som beteendet medfört 
(Ajzen & Fishbein 1980). 
 
Även om vi inte ser något direkt samband mellan beteendet att välja det ena eller andra 
alternativet så visade det sig att denna attityd ledde till att ett stort missnöje riktades mot 
Stockholmshem oavsett det val kunden gjort, då inget alternativ sågs som attraktivt. Johanna 
och ett antal respondenter till, från båda grupperna, förväntar sig att Stockholmshem tar ett 
större ansvar och är mer delaktiga i serviceprocessen av lägenheterna. När de pratar om detta 
hänvisar de ofta till det system som varit tidigare. 
 
Respondenternas vilja till ansvar påverkas även av den hjälp de anser sig behöva från 
företaget sida för att våga ta kontroll över serviceprocessen. Båda grupperna menar dessutom 
att tydlighet är viktigt, det vill säga att de vet vilka krav de är tvungna att uppfylla för att 
senare få godkänt på en besiktning. Även om båda grupperna tycker att Stockholmshem är 
otydliga på denna punkt uttrycks detta missnöje framförallt av dem som gör själva, vilket kan 
tänkas bero på att de anser sig beröras mest av det. Båda grupperna är också överens om att 
det är viktigt att företaget har en stödjande roll om arbetet utförs på egen hand. Iris, som tycks 
vara osäker, tillhör dem som anlitar Stockholmshem medan Björn och Diana tillhör de som 
ska göra själva: 
 
”Kan tänka mig ett visst ansvar men tycker att det bör övervakas av den som tillhandahåller 
servicen. Tror annars att kvalitén blir sämre. Det är viktigt med bra instruktioner. Samtidigt 
känns det bra att de tar ett stort ansvar, tryggt med proffs. Bra att de utför, då tar de ansvar 
för det också.” (Iris) 
 
”De ska ha en mer stödjande roll enligt mig, så att jag får hjälp i min roll som hantverkare 
som jag får iklä mig. Jag behöver råd när jag ska gå in i den rollen, eftersom jag varken är 
utbildad eller särskilt erfaren gällande hantverk.” (Björn) 
 
”Har funderat över vad som krävs för att kalla att arbetet är utfört ’professionellt’. Jag har 
säkert en annan uppfattning än SH. Har en viss oro för att jag kan få nedslag på 
besiktningen. Tycker att de kunde ha varit tydligare med vad man får/inte får göra. 
Otydligheten ökar osäkerheten. Det borde ligga i Stockholmshems intresse att förtydliga vad 
som är OK att göra. Denna information tycker jag är deras ansvar.” (Diana) 
 
De som har valfrihet anser sig ha möjligheten att handla utifrån kunskap och information, de 
anser sig alltså ha kontroll över sin valsituation. Förväntningar bör alltid ses ur två perspektiv, 
dels vad kunden anser sig vilja ha och dels vad som är realiserbart.   
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När kunden vet vilka förutsättningar som gäller kan hon/han ställa sin Zone of Tolerance mot 
det erbjudande som företaget har, och bestämma sig för om denne vill ta över kontrollen. För 
dem utan intresse, kunskap, tid etcetera minskar behovet av kontroll över processen, kunden 
har inget direkt alternativ till Stockholmshem. För den som har tid och är intresserad och 
kunnig finns en annan valfrihet, och denne kund har förutom en snävare Zone of Tolerance 
med högre krav även alternativet att realisera det på egen hand. Det är först vid denna 
valfrihet som kunden har något övervägande att göra gällande att vilja ha kontroll eller ej. 

5.2.4. Vet inte om jag har tid eller ork…  
Respondenterna ger uttryck för ett antal faktorer som enligt dem påverkar deras 
förutsättningar och möjligheter till att ta en aktivare roll i serviceprocessen. Dessa faktorer har 
sin utgångspunkt i kundernas betraktelse av vad själva serviceprocessen för med sig. En av 
dessa faktorer är tid, som visat sig spela en central roll för hur kunderna resonerar kring 
självservice. Respondenterna är oeniga om de sparar tid eller inte på att göra det själva, något 
som vi tolkar som att betydelsen av tid är olika för de olika individerna. Johanna, som inte gör 
själv, säger till exempel: 
 
”Det är inte viktigt att det går så snabbt, såvida det inte är något som är absolut akut” 
 
Johannas uttalande tyder på att hon har tålamod, vilket resulterar i att hon inte anser att det är 
något speciellt med att vänta exempelvis en månad eller två. Hon tycker inte att renoveringen 
är akut, och väljer därför att beställa renoveringen från Stockholmshem. Till skillnad från 
Johanna så är de som gör själva mer benägna att få det gjort med en gång. Tid ses som en 
viktig faktor för att kunna bestämma själv över när arbetet ska genomföras. Kunden vill själv 
kunna avgöra när arbetet ska sätta igång och när det ska vara slutfört. Erik är en av dem som 
ger uttryck för detta: 
 
”Att jag väljer att göra själv beror på att jag får möjlighet att göra det precis när jag vill…” 
 
De som är av samma uppfattning som Erik har oftast också större möjlighet till att påverka sin 
situation. Tidsuppfattning visade sig många gånger bero på kundernas kunskapsnivå. Ett sätt 
som detta yttrar sig på är att de som inte har tidigare erfarenheter av att renovera, i större 
utsträckning förväntar sig att det tar lång tid att göra själv. De som har kunskap är däremot av 
uppfattningen att de istället spar tid genom självservice. För Iris är oron för att det skulle ta 
lång tid en anledning till att hon överlåter ansvaret för renoveringen till Stockholmshem. Hon 
uttrycker sig på följande sätt: 
 
”Har inte kunskap, då tar det lång tid, villig att betala för att det inte ska ta den tiden.” 
 
I huvudsak framträder två olika förhållningssätt till tid i en självservicesituation. Vissa anser 
att tid är en viss tidpunkt, det vill säga att arbetet påbörjas inom exempelvis en månad, medan 
de andra ser det i timmar och minuter, den tid själva renoveringen tar i anspråk. De som 
fokuserar på arbetstiden anser att det tar längre tid att göra själv, mycket på grund av att de 
anser sig ha bristfälliga kunskaper för att utföra renoveringen. Av dem som har denna 
uppfattning är de som anlitade Stockholmshem överrepresenterade. De som gör själva ser 
däremot mer till tidpunkten, de anser i högre grad att det går snabbare att göra själv. Denna 
uppfattning kom sig av att de till exempel anser sig slippa vänta på hantverkare och anpassa 
sig efter dem.  
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Intresset visar sig också påverka hur kunderna förhåller sig till såväl tidsåtgången för att 
utföra arbetet som hur snabbt kunden vill ha arbetet utfört. Om kunden inte har något direkt 
intresse ses den tid som det tar att utföra arbetet på egen hand som mer dyrbar. Arbetstiden är 
mer kritisk än att arbetet skulle påbörjas först om en månad. De som delar denna uppfattning 
har en benägenhet att koppla samman tid och intresse med pengar. Helena är en av dem som 
ger uttryck för detta. Vi tolkar hennes uttalande nedan som att hon anser sig slösa tid på att 
renovera själv. Bristen på intresse medför att tid värderas högre än pengar.  
 
”Det är värt det, bara jag slipper att renovera själv… jag förlorar tid till att göra andra saker 
som jag tycker är roligare. Pengarna kändes inte som något problem, jag har ordnad 
ekonomi... jag har råd att låta Stockholmshem göra jobbet… det är skönt att låta någon 
annan göra det, då sparar jag tid och ork” 
 
Helena anser att tidsaspekten är betydligt viktigare än den ekonomiska i detta fall, hon 
prioriterar tid före pengar. Det är ett upprepat fenomen inom gruppen som inte gör själv att de 
anser att de sparar tid på att låta någon annan göra det. Deras uppfattning om tid är alltså att 
service genomförs under en så kort tid som möjligt, inte att den görs så nära beslutstillfället 
som möjligt. Därför är de beredda att betala ett något högre pris. 
 
För kunder med erfarenhet, kunskap och intresse ses självservice som något positivt utifrån en 
tidsaspekt. Utifrån ett tidsperspektiv kan kunskapen och intresset sägas höja den lägsta nivån i 
Zone of Tolerance och därmed minska det totala utrymmet för vad för service som kunden 
accepterar. Kunden förväntar sig att det ska gå snabbt att göra själv och har dessutom 
ingenting emot att avsätta tid för detta ändamål. Kunderna ställer alltså högre krav på till 
exempel när arbetet ska utföras och hur lång tid det får ta. Viljan till att acceptera 
Stockholmshems erbjudande att genomföra service minskar. De som besitter kunskap 
kommer med andra ord kräva ett ”bättre” erbjudande än den som inte innehar några 
förkunskaper om servicen. Den som inte har kunskaperna som krävs accepterar i högre grad 
att det tar lång tid (relativt) innan renoveringen påbörjas, eftersom de inte har en möjlighet att 
påbörja den själva snabbare. 
 
Helena ger uttryck för den balansgång som i huvudsak kunskap ger upphov till: 
 
”Att göra själv ökar kontrollen, kan sätta mer personlig touch. Samtidigt finns det en större 
osäkerhet kring resultatet. Det är tryggt att låta Stockholmshem göra jobbet, men det medför 
också minskad kontroll och risk för en sämre kvalité om Stockholmshem gör det då 
hantverkare kan vara väldigt slarviga.” 
 
Exemplet ovan visar på de avväganden kunderna måste göra mellan de önskvärda 
förväntningarna och den egna kunskapen. Rädslan för att den egna kunskapen inte ska räcka 
till påverkar kundens övervägande och benägenhet till att överta kontrollen över 
serviceprocessen. Den risk som Helena ser i att utföra arbetet på egen hand är påtaglig hos 
samtliga respondenter. Den största farhågan är att de ska få nerslag på besiktning. Dessa 
farhågor är störst bland dem som bestämmer sig för att överlåta renoveringsansvaret till 
Stockholmshem. De med liten erfarenhet och kunskap anser i högre utsträckning att det är 
bättre att låta någon kunnig utföra arbetet. Enligt Wirtz och Bateson (1999) finns det en klar 
koppling mellan kundens egen medverkan och den ökade osäkerheten, enligt dem kan 
serviceresultatet upplevas som mera svårbedömt. Vår upplevelse är också att det finns en viss 
trygghet att låta hantverkare utföra arbetet även om de kan vara slarviga. De med högre 
kunskapsnivå och med mer erfarenhet tycks dock se det som att de potentiella negativa 
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konsekvenserna av deras handlingar inte blir alltför omfattande. Framförallt anser de att 
sannolikheten för ett sådant utfall är väldigt litet. De relaterar istället till hantverkares 
slarvighet som att de kan göra jobbet noggrannare själva. 
 
Om vi analyserar specifikt kunskapens generella roll i självservice utifrån Zeithaml, Berry och 
Parasuramans (1993) modell, så påverkar kundernas kunskapsnivå och tidigare erfarenheter 
såväl de önskvärda, adekvata som förutspådda förväntningarna. Vår tolkning är att kunskap 
påverkar Zone of Tolerance genom att bibehålla förväntningarna, eller att förväntningarna 
minskas på grund av att de inte är realistiska. Vi tycker oss kunna se att de som besitter 
kunskap kan behålla en betydligt högre adekvat nivå för service än dem utan kunskap. 
Kunskap skapar för kunden en greppbarhet av servicen. Med detta menar vi att kunskap 
möjliggör och förtydligar alternativen och förväntningarna. Oftast har de som väljer att göra 
själva erfarenhet av och kunskap om service och som vi nämnt tidigare ofta hjälp från någon 
annan. Detta gör att de kan förvänta sig en hög servicenivå, om inte Stockholmshem kan 
erbjuda det så har de alltid alternativet att själva åstadkomma det. De ser alltså sitt eventuella 
bidrag, som åstadkoms genom deras kunnande, som något positivt till skillnad från dem utan 
kunskap. De som anlitat Stockholmshem har ofta ansett att deras kunskapsnivå är relativt låg. 
 
Den egna kunskapsnivån tillsammans med någon väns eller anhörig påverkar alltså 
möjligheten till kontroll och realiserbarheten av förväntningarna. Den kunnige kan alltså ställa 
högre krav och anser sig ha alternativ på ett annat sätt än den med liten kunskap. De med liten 
kunskap har följaktligen inga handlingsalternativ och därav ingen valfrihet. Dessa kunder 
tycks i högre grad känna missnöje med det nya servicesystemet, då kunderna i detta fall ges 
alternativ som inte är giltiga för dem. 
 
Enligt Zeithaml, Berry och Parasuraman (1993) påverkas Zone of Tolerance av de olika 
servicealternativ kunden har. För att få valfrihet måste kunden kunna realisera ett alternativ 
till Stockholmshems erbjudande. Kunskap handlar alltså om att realisera sina förväntningar, 
det vill säga vad som är rimligt att få. Om kunden inte har kunskap kanske hon/han inte kan få 
det personligt som hon/han från början önskar eller att vara säker på att det verkligen blir 
ordentligt gjort.  
 
Förutom kunskap visar det sig att även engagemang och ork ge upphov till en känsla av 
osäkerhet för serviceprocessens fortgång. Detta yttrar sig framförallt när respondenten i fråga 
ska göra en omfattande renovering av sin lägenhet. För respondenten blir renoveringen då inte 
greppbar, vilket leder till att de inte vet vilken del de ska börja med och således försvinner 
orken och engagemanget. Det blir för många ”projekt” för hyresgästen samtidigt, och de anser 
då att risken finns att allt ”rinner ut i sanden”. Iris är en av dem som har denna åsikt: 
 
”Risken finns att det skulle dra ut väldigt på tiden, att man inte skulle orka göra det klart. Det 
är nog den enskilt största risken i mitt fall om jag skulle välja att göra det själv.” 
 
Iris tror inte att hon har den fysiska orken som krävs för att genomföra renoveringen, och inte 
heller orken till att tillskansa sig den kunskap som behövs. Hennes förväntning är att hon inte 
kommer att klara av att genomföra det själv, och precis som Voss, Parasuraman och Grewal 
(1998) beskriver speglas också deras förväntningar av att deras förutfattade meningar gällande 
service processen i detta fall är att den är ansträngande och avancerad.  
 
Ork kan även ses i relation till personlighet och livssituation. Gabriella berättar att hon är 
ensamstående mamma och säger att det då: 
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”…är skönt att kunna knäppa med fingrarna så gör någon annan jobbet.” 
 
Detta resonemang liknar det som flertalet av respondenterna har angående att ha möjlighet till 
hjälp och stöd av andra personer, exempelvis vänner eller familj. De som gör det själva menar 
ofta att de inte skulle genomföra arbetet själva om de inte hade stöd, orken hade inte funnits 
om de inte hade haft tillgång till någon form av vägledning under processen. Kunden är i en 
form av beroendesituation, vilket gör det lättare att påverkas av den subjektiva normen. Ett 
exempel på detta är Helena: 
 
”Jag hade möjligheten att ta en stor roll i denna service, men jag avstod eftersom jag inte 
tror att jag har orken och viljan som skulle krävas för en renovering.” 
 
Hennes resonemang följs av att hon berättar att hennes man inte rekommenderade henne att 
göra arbetet själv, då hon enligt honom alltid brukar tycka att liknande uppgifter är ”jobbiga”. 
Hennes egen uppfattning, att hon inte tror att hon har ork, har här blivit bekräftad av en 
subjektiv norm, hennes man anser att hon inte brukar orka med det. Detta leder till att 
attityden till att inte genomföra självservice stärks, sannolikheten att hon skulle genomföra 
arbetet själv är alltså mycket liten.  
 
Faktorerna tid, kunskap och ork visar sig ha stor betydelse för vad kunden upplever sig ha 
möjlighet att realisera. Då kunden resonerar kring dessa faktorer blir hon/han mer medveten 
om vad som krävs för att nå ett eftersträvat resultat och vilka konsekvenser detta för med sig. 
En konsekvens av detta kan vara att kunden justerar sina förväntningar på resultatet. Av detta 
påverkas även kundens syn på och vilja till kontroll. Antingen blir kunden mer tveksam till att 
klara av att hantera serviceprocessen och att nå resultat på egen hand alternativt att kunden 
inte längre ser någon anledning till att styra processen då han/hon sänkt kraven som ett 
resultat av att kunden inte är beredd att ”offra” det som krävs. Om Stockholmshems 
erbjudande motsvarar de nya kraven blir deras erbjudande mera attraktivt än tidigare och 
chansen att de utför arbetet ökar. 

5.2.5. Så här vill jag ha det! 
Då vi analyser de resonemang kunderna fört kring resultat förstår vi att detta inte kan 
betraktas som något statiskt mål som kunden försöker nå, utan förändras kontinuerligt. Utifrån 
det eftersträvansvärda resultatet växer även kundens Zone of Tolerance fram, vilken hon/han 
försöker matcha mot sina servicealternativ. Viktiga faktorer för att förstå kundernas 
resonemang kring slutresultatet är till exempel deras syn på ägande, ”det personliga resultatet” 
och synen på det eventuella egna bidraget. Vi har även sett att resultatet inte bara kan ses som 
det ”faktiska” slutresultatet utan måste även inkludera serviceprocessen och de värden kunden 
känner eller upplever att processen för med sig.  
 
Under intervjuerna framkom att synen på ägande och den förmodade boendetiden14 spelar en 
stor roll för kundernas syn på det eftersträvansvärda resultatet. Merparten av dem som anlitar 
Stockholmshem instämmer på ett eller annat sätt med det Johanna säger: 
 
”Vi ska inte bo kvar så länge, vilket gör att vi inte känner att vi behöver göra det extremt 
personligt genom att göra allt själva. Att måla skåpluckor och lägga golv är väldigt svårt att 
göra själv, så därför låter vi Stockholmshem ta hand om det, så kan de inte slå ned på 
resultatet sen.” 

                                                 
14 Hur länge kunden tror att denne ska bo kvar i lägenheten. 
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Gabriella poängterar även att ägandet påverkar känslan för lägenheten: 
 
”Om man inte älskar hemmet känns det inte så viktigt att göra det själv. Om jag hade ett hus 
skulle jag göra det själv, och få det precis som jag vill. Jag skulle nog känna mig ganska stolt 
över resultatet om jag gjort det själv. Men eftersom jag inte älskade lägenheten så spelade det 
inte så stor roll.” 
 
Det som ges uttryck för i dessa uttalanden är att det personliga är eftersträvansvärt, men också 
att kunden åstadkommer ett sådant resultat på egen hand. Deras syn på boendetiden/ägandet 
präglar alltså resultatet genom att de inte anser sig vilja tillföra vad som krävs för att göra det 
personligt, det upplevs inte vara värt det. Det är dock viktigt att poängtera att detta oftast inte 
framhölls i början av intervjuerna utan mer som ett stödargument till andra motiveringar till 
varför de inte skulle göra själva, exempelvis att hyresgästen inte har tid eller ork. 
Boendetiden/ägandet används alltså som ett rättfärdigande och kompletterande argument till 
de förväntningar kunden har på processen, det vill säga vad den för med sig i form av ansvar, 
kunskap, tid etcetera. Boendetiden/ägandet påverkar alltså viljan till resursutnyttjande. Ett 
växelspel tycks råda mellan viljan till att lägga ner olika typer av resurser och synen på 
boendetiden/ägandet.  
 
Intentionen att välja det ena eller andra alternativet påverkas i detta fall dels av kundens 
uppfattning om de resurser som krävs för att uppnå ett önskvärt resultat, och dels en 
utvärdering av det resultat som det ena eller andra alternativet för med sig. Vi upplever det 
som att de som väljer att anlita Stockholmshem i större grad har begränsade resurser av 
faktorer som tid och kunskap än de som väljer att göra själva. Bristande resurser påverkar 
också till att det personliga resultatet upplevs vara ”långt bort”, och därför svårt att 
åstadkomma på egen hand.  Detta tycks medföra en uppfattning att det krävs väldigt mycket 
för att uppnå ett ”personligt” resultat, men också att det finns osäkerhet och risker med det 
”personliga” resultatet. 
 
Detta menar vi är något Johanna även ger uttryck för då hon riktar blicken mot den 
kommande besiktningen. Hon anser att det inte är värt att chansa då besiktning upplevs vara 
nära förestående, eftersom servicen inte bara ska uppfylla hennes krav, utan också i hög grad 
Stockholmshems krav. Ett sådant resultat blir lättare att leva upp till för Stockholmshem, 
vilket gör att kunden ser deras erbjudande som mer attraktivt. Vår tolkning är att ju fler 
kritiska faktorer som kunden anser sig ha, och ju mer kritiska de är, desto mer benägen är 
kunden att använda sig av argumentet boendetid/ägande. 
 
Det eftersträvansvärda resultatet påverkar även kundens vilja till deltagande. Gabriella och 
Johanna stämmer in i det som tidigare framkommit, att det personliga resultatet medför en 
vilja till delaktighet. Gabriella säger även: 
 
”Folk som vill påverka sin miljö renoverar själva.” 
 
Gabriella menar att medverkan präglas av en vilja till påverkan, hon och Johanna ger även 
uttryck för att om de eftersträvar ett personligare resultat så har de möjlighet att uppnå detta i 
fall de deltar i större utsträckning. Vi tolkar detta som att viljan även kan ses som ett behov, 
något som kunden önskar få ut av servicen, och medverkan är verktyget för att tillfredställa 
viljan till påverkan. De som väljer att göra själva visar sig även ha en starkare vilja till 
påverkan, och vi upplever det också som att de ser ett större värde i serviceprocessen. En 

 46



tolkning är att det egna kunnandet och vetandet får ett större värde om kunden vill ha det 
personligt, då kunden anser sig kunna tillföra något som företaget inte kan. De som inte gör 
själva tycks inte anse att deras delaktighet direkt kan bidra med något ytterligare till 
serviceprocessen eller slutresultatet. De som anlitar Stockholmshem anser i högre grad att 
denna typ av service är av praktisk karaktär och att en professionell hantverkare kan 
åstadkomma ett bra jobb. Vi ser detta som ett uttryck för att resultatet bedöms olika beroende 
på hur ”personligt” resultat kunden eftersträvar. 
 
Utifrån Zeithaml, Berry och Parasuramans (1993) modell ser vi att detta får effekt på de 
adekvata förväntningarna då kunden värderar sin roll högre och att han/hon upplever att det 
finns alternativ. Vår tolkning är att dessa hamnar närmare de önskvärda, kunden ser en 
möjlighet att realisera de önskvärda förväntningarna. Från detta tolkar vi det som att det är 
lättare att företagets serviceerbjudande hamnar utanför kundens Zone of Tolerance eftersom 
tröskeln höjs. Skillnad mellan de båda grupperna gällande viljan att delta och att påverka 
processen kan ses mot bakgrund av Anders som väljer att göra själv och Iris som anlitar 
Stockholmshem: 
 
”Skönt att få bestämma vad, när, hur arbetet ska göras.” (Anders) 
 
”Jag har varit en del av servicen, har bestämt materialval.” (Iris) 
 
Anders tycks ha en vilja till att detaljstyra processen medan Iris har ett mera övergripande 
synsätt och anser sig vara delaktig bara hon får göra materialvalet. Detta menar vi 
symboliserar olika krav och förväntningar på slutresultatet. Bakgrunden till ovanstående syn 
på delaktighet kan förstås av deras krav på resultatet, kravet kan ses med utgångspunkt av det 
intresse som kunden har. Vår tolkning är att intresset påverkar kundernas ”behov” och har 
därmed effekt på det önskvärda resultatet. Anders berättar om sin önskan på resultatet: 
 
”Jag vill ha en snygg och fräsch lägenhet, för att jag mår bra av det. Jag har ofta vänner och 
bekanta hemma på middag och fester, då vill jag att lägenhet ska vara inbjudande, det sätter 
ju stämning på festen. Jag är ganska intresserad av inredning, och vill att lägenhet ska vara 
modern och stilren, jag känner att jag blir ganska inspirerad av alla program som visas på tv 
om heminredning och renovering. Jag känner mig ganska duktig när jag gjort själv. Det 
känns ju bra att man vet precis vad som är gjort, så att det inte är något som ’fuskats’ med 
också.” 
 
Iris däremot har större fokusering på utförandet än vad hon inspirerats av: 
 
”Det är klart att man är lite stolt när man gjort det själv, som jag tidigare gjort i köket. Fast 
jag ser nog inte annorlunda på resultatet, så länge det är bra gjort. Sen tror jag att 
ensamstående ofta väljer att låta någon annan göra det, man kanske inte är lika engagerad i 
sitt boende.” 
 
Helenas sätt att uttrycka sig nyanserar och förtydligar sambandet mellan delaktighet och 
resultat:   
 
”Nej, jag bryr mig faktiskt inte så mycket om jag gjort det själv, eller om någon annan gjort 
det, så länge det ser bra ut. Jag fick ju ändå välja precis hur det ska se ut, så jag är lite 
delaktig. Hade någon annan valt det hade jag förmodligen sett annorlunda på slutresultatet.” 
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Anders, som ger uttryck för en vilja att skapa någon mera personligt, berör även vikten av 
processen, han får en känsla av duktighet genom att göra själv. Björn menar att det inte är det 
egentliga resultatet som är det viktiga utan snarare deltagandet:  
 
 ”Det handlar också om personligt intresse för renovering och livskvalitet. När jag gör det 
själv så kan jag känna mig stolt över det, och även om jag kanske inte gjort allt perfekt så blir 
jag nöjd med resultatet.” 
 
Både Anders och Björn ger uttryck för att få utlopp för ett intresse, och båda förväntar sig 
känna stolthet av att utföra jobbet på egen hand. De förväntar sig även att det ska bli roligt 
eftersom de har ett intresse för det. Delaktighet i sig tycks ha ett stort värde, de tycks vilja 
åstadkomma något och anser att deras engagemang tillför något personlighet till resultatet.  
 
Vår tolkning är att de inte bara vill ha ett personligt resultat utan att lägenheten också är ett 
uttryck för deras personlighet. De använder alltså sin lägenhet för att framhäva sin 
personlighet, och är av uppfattningen att de tillför något till resultatet som helhet.  
 
Vi anser att de båda ger uttryck för att det personliga inte bara finns i slutresultatet utan även i 
hög grad i att ha gjort det själv. Resultatet måste förstås mot bakgrund av den process och det 
intresse som föranleder resultatet. Engagemanget som växer fram ur kundens intresse, 
förväntningar och attityder påverkar den eftersträvade nivån och synen på vad den ena eller 
andra parten kan tillföra. Aktiviteten i processen har även betydelsen för vad som betraktas 
som resultat, vi har till exempel kunnat se att den intresserade ser ett större värde av 
processen, dels i sig självt (kunden tycker det är roligt) och dels att kunden anser att processen 
har stor påverkan på slutresultatet. 
 
Synen på resultatet kan också ses mot bakgrund av att de som inte anlitar Stockholmshem 
som beskrivits tidigare har en annan syn på ägande/boende. Istället för att de hämmas av att 
inte äga lägenheten betraktar de hemmet som deras och menar därför att de är noggrannare än 
en hantverkare. Camilla ger uttryck för att det är ”hennes” hem: 
 
”Jag tror jag är noggrannare än en hantverkare, eftersom det är mitt eget hem det rör sig 
om.” 
 
Det eftersträvansvärda resultatet ger upphov till och är utgångspunkten för kundens bildande 
av sin Zone of Tolerance. Resultatet ombildas kontinuerligt då det utvärderas mot vad som 
kan realiseras sett utifrån möjligheter och de egna resurserna. Resultatet påverkas av 
realiserbarheten som i sin tur påverkar kundens resonemang kring det eftersträvansvärda 
resultatet, och så fortsätter det. För de som är intresserade spelar det förväntade resultatet en 
betydande roll i valet av service. Däremot ger de som låter Stockholmshem göra jobbet 
uttryck för att de inte ser någon skillnad på resultatet beroende på om de själva gör jobbet 
eller om de överlåter det. Resultatet tycks alltså vara av mindre betydelse för de utan specifikt 
intresse eller engagemang, för dessa tycks istället processfaktorer (tid, kunskap etcetera) och 
pengar vara mer avgörande, även om ingen av dessa är direkt kritiska faktorer i deras fall. 
Med detta som bakgrund ser vi det som att det är större chans att företaget utför servicen då 
kunden inte har några direkta krav på personlighet, servicen är då av mer praktisk karaktär. 
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5.2.6. Empirisk Modell 

 
     Figur 5: Empirisk Modell 
 
 
Det empiriska materialet visar ett antal faktorer och deras kopplingar till andra faktorer. 
Ovanstående modell är ett resultat av den analys som gjorts av vårt empiriska material, då vi 
tittat på hur kunden resonerar kring sin roll i serviceprocessen. Modellen kan följaktligen ses 
som vår slutsats. Vi tror att denna modell underlättar för läsaren att förstå hur vi som forskare 
analyserat materialet. 
 
I modellen sker en kontinuerlig iterativ process, i huvudsak i kärnan. Egentligen finns det 
ingen början eller slut. Olika personer, med varierande bakgrund, kan alltså börja sitt 
resonemang kring att göra arbetet själv eller låta Stockholmshem göra det på olika platser i 
modellen, och kundens resonemang kan färdas i olika riktningar. 
 
Kärnan är det centrala i modellen. De resonemang kunden för inom ramen för kärnan är mer 
rörliga och därav mer föränderliga.  Kundens resonemang kan gå runt fler varv i kärnan och 
stäms då och då av mot personlighet och pengar. Förväntningar och attityder skapas, 
förändras och byts ut beroende på förändrade förutsättningar eller att kunden ändrar sig och 
överväger ett annat alternativ. Denna aktivitet kan ske inom ramen för varje faktor.   
 
Personlighet  
 
De attityder kunden har med sig i bagaget då hon/han ställs inför en självservice situation 
påverkar viljan till att utföra servicen på egen hand. Exempel på frågeställningar som kunden 
tar ställning till är kundens syn på självservice och uppfattningen om ansvarsfördelningen. 
Inom ramen för faktorn personlighet ser vi även till kunders intresseområden då dessa har 
betydelse för vad kunden kan tänka sig att göra och vad hon/han prioriterar. Personlighet är i 
sig inte en faktor som visat sig avgöra vilket alternativ som väljs på egen hand. Genom att 
kundens attityder påverkar hur kunden förhåller sig till andra faktorer spelar den ändå en 
viktig roll i kundernas resonemang.  
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Pengar 
 
Denna del handlar i huvudsak om förhållandet till pengar och upplevelsen av pengar i en 
självservicesituation. Kunder kan se väldigt olika på en och samma kostnad. Deras slutsats av 
vad som är dyrt eller värt att utföra är därför relativt utifrån det resonemang de för. 
Upplevelsen av pengar förstås också utifrån hur kunder relaterar till andra faktorer. En person 
med liten kunskap är till exempel mer benägen att betala för att få arbetet utfört. Likväl så vill 
en kund som anser att servicen i huvudsak är företagets ansvar ha större kompensation för att 
utföra servicen på egen hand. 
 
Kontroll 
 
Kontroll har visat sig ha en betydande effekt på kundens resonemang. En del har gett uttryck 
för att kontroll innebär mer valfrihet samtidigt som andra påpekat att kontroll även medför ett 
större ansvar, vilket kan upplevas som riskabelt. Kontroll förstås bäst genom att sätta det i 
relation till andra faktorer. För den intresserade eller extra noggranna finns det ett intresse av 
att styra arbetet, vilja till att ta ansvar, och att övervaka att arbetet utförs på ett bra sätt. 
Kunden måste hela tiden värdera vad hon/han vill uppnå och de konsekvenser detta för med 
sig.    
 
Processfaktorer 
 
Att utföra arbetet själv kräver vissa förutsättningar, denna faktor berör därför de faktorer som 
respondenterna gett uttryck för att de förknippar med serviceprocessen. Dessa faktorer är tid, 
ork och kunskap. Förutsättningarna för att hantera serviceprocessen medför att såväl 
möjligheten till kontroll och att nå önskat resultat realiseras. Upplevelsen av till exempel vad 
kunden orkar eller har tid med kan skifta snabbt. En förändring medför att kunden eventuellt 
även måste värdera om viljan till kontroll och det resultat kunden ska eftersträva.   
 
Eftersträvat resultat 
 
Det eftersträvade resultatet handlar om kundens syn på och upplevelse av det resultatet som 
en service medför. Förutom kundernas vilja att uppnå något specifikt så vill kunderna även att 
vissa förutsättningar är uppfyllda för att kunden ska kunna tänka sig att utföra arbetet, till 
exempel att kunden inte funderar på att flytta inom snar framtid. Det är också viktigt att förstå 
att resultatet inte enbart består av slutresultatet utan även serviceprocessen. Kundens 
upplevelse av vad serviceprocessen för med sig har visat sig ha betydelse för vad kunden 
önskar uppnå med sin renovering. Ju mer personligt resultat som eftersträvas desto större 
betydelse har serviceprocessen. 
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6. Slutdiskussion 
___________________________________________________________________________ 
I detta kapitel resonerar vi kring de resultat som framkommit, för fram egna tankar och återkopplar till vår 
problemfråga och vårt syfte. 
 
Majoriteten av respondenterna i vår undersökning ger uttryck för att de i huvudsak är positiva 
till den trend som finns i samhället som innebär att de som kunder får större ansvar vid 
utförandet och utformandet av service. De ser fördelar som kontroll, valfrihet, 
anpassningsfrihet och förbättrad ekonomi som resultat av detta och skulle inte vilja gå tillbaka 
till det som varit förut. 
 
Rollen som självservice medför upplevs vara ansvarsfull. En stor del av de resonemang 
kunderna för handlar om möjligheten och viljan till att hantera detta ansvar, det vill säga att 
klara av att kontrollera serviceprocessen. Det har visat sig att den attityd som kunden har med 
sig inför valsituationen har haft stor betydelse för vad vi förväntar oss av serviceprocessen. Om 
kunden exempelvis har en positiv attityd till ökat ansvar, kommer förväntningarna om ökat 
ansvar under processen att vara stora. Alternativet självservice ses då som en möjlighet att 
uppnå sina personliga önskemål om ökat ansvar. 
 
En kund som inte ser ökat ansvar som något positivt vill istället ha en högre premie för att 
genomföra det själv. Eftersom en kund av detta slag ser det som en uppoffring, att behöva 
tillföra resurser som de egentligen inte vill tillföra, kräver kunden en annan resurs i utbyte, 
exempelvis pengar (genom sänkt hyra). 
 
Flera av respondenterna sade sig vid våra intervjuer ha fattat beslut om genomförandet av 
självservice på ekonomiska grunder. Detta tycker vi kan ifrågasättas, då personer från båda 
grupperna (att göra själv eller inte göra själv) har angett att det är mest förmånligt att göra som 
de valt. Detta kan tolkas som att de utgår från sina förutsättningar och sin situation, de väljer 
snarare alternativ utifrån vad de själva uppfattar som det mest ekonomiska än vad som faktiskt 
är mest ekonomiskt. Det som de anser vara det mest ekonomiskt alternativet kan ses som något 
helt subjektivt, och är kanske inte det som skulle anses som ekonomiskt generellt i samhället. 
Kunden upplever att det är ekonomiskt med utgångspunkt från vilket resultat som eftersträvas 
och vilka resurser som måste tillföras för att nå det. 
 
Valfriheten som självservice mynnar ut i har i vår undersökning visat sig vara bristfällig. I 
vissa fall infinner sig inte valfriheten, då kunderna inte anser sig ha möjlighet att tillgodogöra 
sig alternativet självservice eller då kunden inte upplever att hon/han egentligen fått välja. En 
förklaring till att kunden upplever detta missnöje är att hon/han haft en negativ attityd till 
självservice från första början. Den negativa attityden leder till att kunden i högre utsträckning 
än dem med positiv attityd upplever att hon/han påtvingats ansvar som de själva egentligen inte 
efterfrågat. 
 
Valfriheten har också setts som begränsad då Stockholmshem ändå varit den part som bestämt 
riktlinjerna och satt upp krav för resultatet. Av den anledningen har självservice följaktligen 
inte setts som ett alternativ då en del av syftet, det vill säga att nå ett visst eftersträvat 
resultatet, ändå inte varit möjligt. Resursbrist är en annan anledning till att vissa i vår 
undersökning inte upplevt att de haft några egentliga valmöjligheter. Brist på tid, pengar, ork, 
kunskap med mera leder till att möjligheten att utföra jobbet själv minskar. Det medför även att 
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känslan av att kunna kontrollera serviceprocessen avtar. Vetskapen om en kommande 
besiktning orsakar även att rädslan för att göra fel ökar. 
 
För dessa kunder återstår med andra ord inte mer än ett alternativ; att beställa service från 
Stockholmshem. Systemet som skulle leda till valfrihet och ökad kundmedverkan har inte gett 
de kunder som saknar resurser fler alternativ, de upplever istället att de fått en sämre 
valsituation än tidigare, och att de fått ett icke önskvärt ansvar.  
 
Ett sätt för kunderna att kompletterat sina resurser är i form av stöd från medmänniskor. Detta 
har visat sig vara viktigt då hjälpen från företaget i vissa fall varit knapp. På förhand misstänkte 
vi att en social aspekt skulle vara av en annan betydelse, att det var på grund av att exempelvis 
en familj ville göra något tillsammans som någon väljer att utföra självservice. Detta har visat 
sig vara en i stort sett obefintlig anledning, som endast nämnts förbifarten i ett enskilt fall. Att 
interaktioner med sina medmänniskor skulle vara ett betydande skäl för den valsituation vi 
undersöker har således visat sig vara ett näst intill obefintligt fenomen, medmänniskor fungerar 
alltså istället mer som ett förväntat stöd. 
 
Ägandet, eller snarare det faktum att hyresgästerna inte äger sina lägenheter, har visat sig ha 
stark koppling till viljan att tillföra resurser som tid och kunskap. Det faktum att någon annan 
äger lägenheten ger upphov till upplevelsen att det inte är värt att lägga ner resurser, servicen 
utförs för någon annan. Hyresgästen upplever att denne får göra ett stort jobb och ta mycket 
ansvar, men att resultatet av detta i förlängningen tillfaller någon annan. Vi upplever det som 
att motivationen till att förädla något som ägs av en annan part, i detta fall Stockholmshem, är 
relativt låg. Flera respondenter påpekar just att de valt att inte lägga ner resurser på servicen på 
grund av att de inte äger lägenheten själva. 
 
Synen på och viljan till att medverka har visat sig skilja mellan grupperna. Vi har funnit att 
respondenterna har haft olika syn på vad som uppfattas som aktiv respektive passiv roll. En 
kund anser att han/hon är aktiv då denne till exempel väljer färg på en vägg, medan en annan 
kund anser sig vara aktiv då denne medverkar i hela processen. Den senare kunden skulle med 
största sannolikhet anse att den förre är passiv, eftersom den senare kunden ser processen i sig 
som en utökad valsituation. Väljer kunden självservice kommer kunden senare att utsättas för 
flera ytterligare valsituationer, och därmed ökar aktiviteten. 
 
Vi ser det som att det i slutändan handlar om att uppnå förväntat resultat. För högre krav på 
resultatet krävs också en ökad aktivitet, den aktive kunden kan med andra ord i större grad 
uppfylla sina förväntningar. Detta bör också ses mot bakgrund av att det personliga ofta är det 
eftersträvansvärda för den aktiva kunden. För att det personliga ska uppnås, krävs det att 
kundens eget kunnande och vetande tillförs i processen. En aktiv roll är alltså nödvändig för 
upplevelsen av ett personligt resultat. 
 
Vi upplever att personer som väljer att göra det själva är i högre grad förväntansstyrda, medan 
de som väljer att låta Stockholmshem genomföra service i högre grad är attityd styrda. De 
förväntansstyrda ser mer till resultatet och vad de kan tillföra i en självservice situation, medan 
de attitydstyrda istället upplever att de får offra någonting, och att de inte är deras ansvar att 
tillföra någonting. 
 
Sett ur ett samhälleligt perspektiv finns det enligt några respondenter en del orosmoln på 
servicehimlen, nämligen att alla kanske inte klarar av denna utveckling. Vad händer med dem 
som faktiskt behöver hjälp? Kommer företagen att avveckla deras kundtjänst när de märker att 
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kunderna sköter sig själva? En respondent gav uttryck för att hon var orolig för att människor 
känner sig stressade över att behöva ta så mycket ansvar själva. Vi tror att detta kan bli ett allt 
större problem. När kunderna får allt större ansvar riktas allt större krav mot dem, precis som 
vi konstaterat i vår empiriska forskning. Alla klarar inte av dessa krav, och blir på så sett 
stressade av dem vilket kan leda till stora problem för dem personligen och i förlängningen 
även för samhället i stort. Många människor lever redan stressiga liv med stora krav riktade 
mot sig, frågan är om de verkligen behöver känna fler krav. 
 

Förslag till vidare forskning 
Med utgångspunkt i det som framkommit i denna studie dels gällande den forskning som 
bedrivits på området och dels det resultat vi kunnat visa, ser vi ett flertal möjliga områden 
med behov av vidare forskning. Vi presenterar nedan förslag på tre olika typer av studier vad 
gäller forskningsmetod, men också olika ämnesområden och infallsvinklar av självservice. 
Dessa anser vi kompletterar vår forskning genom att pröva vårt resultat, men också bygga 
vidare på det. Förslagen är också tänkta att ha sin utgångspunkt i olika skeenden i processen 
från valsituationen (förköpsbeteende) till själva serviceprocessen och kundens utvärdering av 
denna (efterköpsbeteende). Nedan följer de tre förslagen: 
 

• Då vår forskning varit kvalitativ har vi inte kunnat se dess generaliserbarhet. Vi ser 
därför utrymme för en kvantitativ studie med utgångspunkt från vår analys och vårt 
resultat. Detta gäller dels generaliserbarheten inom vårt avgränsningsområde, 
hyresrätter, dels att se möjligheten till att tillämpa vår forskning inom andra branscher 
med liknade förutsättningar, det vill säga icke teknisk självservice och där tjänsten 
som utförs är av något mer kvalificerad art.  

 
• Utgångspunkten för självservice är att öka kundens deltagande i serviceprocessen i 

varierande grad. Utifrån vår analys och vårt resultat ser vi att den rollförskjutning som 
självservice ger upphov till dels påverkar förhållandet till produkten, dels förhållandet 
till företaget. Dessa ändrade förutsättningar gör av vi finner anledning att tro att 
relationen mellan kund och företag påverkas av en självservice situation. Vi anser det 
därför finnas behov av att studera detta närmare.  

 
• Det tredje området rör möjligheten till att kunna fånga upp kunders utvärdering av 

självservice. Genom att göra en studie på kunders faktiska upplevelse av självservice, 
det vill säga efter utfört arbete, fås den kompletterande forskning som behövs för att få 
en djupare förståelse för kunders upplevelse av servicekvalité och servicenöjsamhet i 
en självservice situation. Dessa två mått vilar vanligtvis på sambandet förväntning 
kontra utvärdering. 
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Bilaga 1 – Attribute Based Model & Overall Affect Model 

 
  (Dabholkar 1996, s. 31) 

 



Bilaga 2 – Intervjuguide 
Intervjuguide 

 
Med denna guide till grund genomförde vi intervjuer. Guiden är uppdelad efter olika 
kategorier, teman, som på olika sett kan kopplas till vårt syfte. Detta var endast basen för 
intervjuerna, förutom dessa frågor ställdes exempelvis individspecifika följdfrågor. 
 
 

Respondenten 
Under detta tema vill vi få reda på så mycket som möjligt om den respondent vi intervjuar, 
exempelvis dess livssituation, sysselsättning och andra psykografiska faktorer. Detta görs för 
att kunna skapa respondentprofiler, och även för att skapa förståelse för svar och grund till 
analys. 
 
Frågor som rör detta tema är: 
 
Ålder, familjesituation, yrke/sysselsättning och intressen. 
 
Vart bor du? Hur stor lägenhet bor du i? 
 
 

Service 
Med dessa frågor ville vi skapa oss en uppfattning om vad kunder har för åsikter om service 
som fenomen. 
 
Vad är service för dig? 
 
Vad är din åsikt gällande den trend som finns i samhället att kunder får möjlighet att utföra 
service själv? (Exempelvis själv-scanning i dagligvaruhandeln, Internetbanker.) 
 
 
Vad tycker du det är rimligt att en kund ska utföra i en serviceprocess? 
 

Förväntningar och attityder 
Med detta tema vill vi skapa en bred bas för analys. Öppna frågor ställs och utrymme ges för 
diskussion. De olika frågorna anpassas under intervjutillfället beroende på om respondenten 
tillhör grupp 1 (Utför självservice) eller grupp 2 (utför inte självservice). 
 
Hur resonerar du allmänt kring de alternativ som du ställs inför? 
 
Har du tidigare erfarenhet av att renovera själv? 
 
Hur fick du information om det system som innebär att du får ansvaret för ytunderhållet av 
din lägenhet? 
 
Hur resonerar du kring den avgift som tas ut av om Stockholmshem gör jobbet? 
 
Vad är ditt syfte med renoveringen, vad vill du uppnå med den? 
 
Ser du några risker med att göra jobbet själv? 

 



 
Hur ser du på rollfördelningen mellan dig och företaget i fråga i denna serviceprocess? 
 
Har du några förslag på hur samarbetet mellan dig och företaget skulle kunna förbättras? 
 
Ser du annorlunda på slutresultatet om du själv utfört det eller om du låter Stockholmshem 
utföra det? 
 
Kan du berätta lite om hur du resonerade innan du bestämde dig för om servicen skulle 
utföras av dig eller med hjälp av hyresvärden? 
 
Finns det folk i din omgivning som har renoverat på egen hand, har detta inverkat på ditt 
beslut? 
 
Vad tror du påverkar folk att välja att utföra denna service själv eller låta någon annan göra 
det? 
 
Vilka faktorer har påverkat dig mest i ditt beslut? 
 
Vad anser du är fördelarna/nackdelarna med att göra detta själv eller låta någon annan göra 
jobbet? 
 
Antag att du fick möjlighet att återgå till det tidigare systemet där hyresvärden var ansvarig 
för underhållet, och hyran var något högre, skulle du då välja att återgå till detta system? 
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