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 Besökarens besök i bilhall 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En studie om kundupplevd 

tjänstekvalitet 
 
Syfte:  Syftet  med  denna  uppsats  är  att  undersöka  kundupplevd 

tjänstekvalitet  vid besök  i  bilhall.  Informationen  skall  i  ett  senare 
skede kunna användas för att höja kvaliteten av kunders besök hos 
den auktoriserade bilhandeln. 

 
Tillvägagångssätt:  Syftet gav upphov till flera problemformuleringar som krävde både 

ett kvalitativt och kvantitativt insamlingssätt. Empirin samlades in 
genom kundenkäter och  semi‐strukturerade  intervjuer vilka båda 
ägde rum hos Bilia i Västerås. Både kundenkät och intervjuguide är 
uppbyggda  och  analyserade  enligt  SERVQUAL,  Gapanalysen  samt 
Grönroos modeller för upplevd kvalitet. 

 
Slutsats:  Flera  olika  bristfälliga  punkter  inom  tjänsteleveransen  har 

påfunnits. Kunderna anser att det finns förbättringspotential inom 
de  flesta  delar  av  tjänsten,  dock  vissa  mer  än  andra.  Framförallt 
upplevs  tjänsten  bristande  inom  det  som  SERVQUAL  kallar 
Responsiveness  och  Empathy,  samt  det  som  Grönroos  kallar  för 
Funktionell kvalitet. Dessa områden berör på olika sätt hur kunden 
blir  bemött  vid  tjänsteutförandet,  det  vill  säga  den  mänskliga 
interaktionen  mellan  kund  och  företag  som  avgör  om  en  tjänst 
upplevs  som  lyckad  eller  inte.  Om  företaget  lyckas  förbättra  den 
upplevda kvaliteten inom ovan nämnda områden anser författarna 
att konkurrenskraften höjs vilket på sikt kommer att leda till ökad 
försäljning av begagnade bilar. 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during the visit  to  the car dealership. The  information can 
later be used by car retailers to improve their service quality. 

 
Method:  In  order  to  satisfy  our  purpose,  the  authors  decided  to  use  both 

qualitative and quantitative research methods. The empirical data 
was  collected  by  both  questionnaires  and  semi‐structured 
interviews, which  both  took  place  at  Bilia  in  Västerås.  The  above 
methods were  both  based  on  and  analyzed  using  SERVQUAL,  the 
Gapanalysis and the model for total perceived 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Conclusion:  The 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that most 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the different 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delivery can 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While keeping that 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the study 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greater 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SERVQUAL 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 Empathy  and  what 
Grönroos calls Functional Quality. These areas can be described as 
how the customers are met and taken care of during their visit at 
the  car  dealership.  In  other  words,  the  main  areas  that  need 
improvement  are  related  to  the  human  interaction  between  the 
customer  and  the  company.  According  to  the  authors,  if  the 
company manages to increase the perceived quality in these areas, 
a competitive edge will be gained. This will lead to increased sales 
of used cars. 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1 INTRODUKTION 
Den  gamla  handelskanalen  mellan  privatpersoner  har  fått  ett  hjälpmedel,  Internet. 
Denna tekniska revolution har inte bara radikalt förändrat musik‐ och bokhandeln utan 
numera  också  handeln  med  begagnade  bilar.  Om  bilhandlarna  skall  kunna  återta 
tappade marknadsandelar måste besöket i bilhallen uppfattas som något starkt positivt. 
Om  detta  inte  sker  finns  risken  att  kunderna  inte  uppfattar  de  mervärden  den 
auktoriserade  bilhandeln  medför.  Fokus  bör  således  sättas  på  den  upplevda 
tjänstekvaliteten. Av denna anledning kommer uppsatsen ur flera synvinklar undersöka 
detta centrala begrepp. 

1.1 Problembakgrund 
 
Återförsäljarna  säljer  allt  färre  begagnade  bilar.  Under  augusti  2008  tappade  den 
auktoriserade  bilhandeln  hela  15,4 %  av  försäljningen  på  begagnade  bilar  vilket  skall 
jämföras  med  motsvarande  minskning  för  handel  mellan  privatpersoner  på  5,0 % 
(Bilcert, 2008). Sedan början av 2000‐talet har det årliga antalet begagnatförsäljningar 
hos bilhandlare anslutna till Motormännens riksförbund (MRF) minskat från 300 000 till 
200 000. Samtidigt har privatmarknaden ökat fram till och med 2008 med cirka 10 000 
bilar  per  år  (Blomfeldt,  2008).  Det  är  alltså  uppenbart  att  privatmarknaden  under 
senare  år  samt  i  denna  stund  erövrar  stora marknadsandelar  från  den  auktoriserade 
bilhandeln.  Utvecklingen  kan  tänkas  oroa  och  till  viss  del  även  hota  traditionella 
bilhandlares överlevnad.  
 
En omfattande undersökning som genomfördes på uppdrag av MRF visade att ungefär 
en tredjedel av begagnatbilköparna planerade att handla privat. Ytterligare en tredjedel 
planerade  att  inhandla  bilen  hos  bilhandlare  och  resterande  tredjedel  var  öppen  för 
båda  inköpskanalerna.  Utfallet  blev  likvärdigt  vad  gäller  de  två  första  tredjedelarna. 
Utav  den  sista  tredjedelen  valde  cirka  80 %  slutligen  att  handla  från  en  privat  säljare 
(Fahlgren,  2008b).  I  detta  segment  torde  den  auktoriserade  bilhandeln  relativt  enkelt 
kunna attrahera fler kunder. Tomas Ulander, bilhandelsansvarig på MRF kommenterar 
resultat  på  följande  vis:  ”Det  tycker  jag  visar  på  en  brist  på  effektivitet  eller 
verkningsgrad i säljarbetet – både i marknadsföring och försäljning” (Fahlgren, 2008b). 
 
Bilia Personbilar i Västerås har likt de flesta övriga bilhandlare tappat mycket av deras 
begagnatförsäljning  de  senaste  åren.  Regionchef  Sören  Johansson  (personlig 
kommunikation,  2:a  september,  2008)  menar  att  tappet  uppgår  till  cirka  30‐40 %. 
Företaget har försökt vidta vissa åtgärder som till exempel införandet av något de kallar 
”Maxitrygg”.  Detta  för  att  förstärka  en  av  enligt  dem  största  konkurrensfördelarna 
gentemot  privathandeln,  nämligen  trygghetsaspekten.  Trots  detta  har  försäljningen 
fortsatt att minska varför man är osäker på om det haft en nämnvärd effekt. 
 
Det är alltså kartlagt att den auktoriserade bilhandeln tappar marknadsandelar till den 
privata  marknaden.  Om  handlarna  på  ett  effektivt  sätt  skall  kunna  förbättra  sin 
konkurrenskraft krävs en grundligare studie. För att göra det bör problemet benas upp i 
mindre delar. En del  är köparens  sökprocess. Det vill  säga hur köparen  i  en  första  fas 
söker  och  värderar  de  olika  handlaralternativ  som  finns.  Denna  del  kommer  inte  att 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studeras  i  denna  studie  eftersom  den  av  författarna  anses  behöva  en  annan  typ  av 
undersökning. 
 
Den del som kommer undersökas i denna studie är hur begagnatköparen uppfattar det 
fysiska besöket i bilhallen. Detta är särskilt intressant eftersom det visats att hälften av 
de  köpare  som  slutligen  valt  den  privata  köpkanalen,  tidigare  under 
köpbeslutsprocessen  besökt  en  eller  flera  bilhallar.  Stor  del  av  dem  var  också  seriöst 
intresserade av ett visst objekt (Fahlgren, 2008a). Av tidigare nämnda MRF studie är det 
uppenbart  att  bilhandlarna  förlorar  många  potentiella  kunder  efter  deras  besök  i 
bilhallen. Av denna anledning är det mycket viktigt att undersöka både potentiella och 
verkliga kundernas förväntningar och behovsupplevelse av besöket. Detta eftersom att 
den  upplevda  kvaliteten  kan  mätas  genom  att  jämföra  kundens  förväntningar  med 
dennes upplevelse (Grönroos, 1984; Parasuraman, Zeithaml, Berry, 1988a). Vidare kan 
också kundens förväntningar och upplevelse jämföras med vad företaget tror att kunden 
förväntar  sig  (Parasuraman,  Zeithaml,  Berry,  1988a)  .  Om  dessa  ej  överensstämmer 
kommer företaget att vidta fel åtgärder vilket både är dyrt och tidkrävande. Dessutom är 
det  av  största  vikt  att  företag  och  kund  definierar  kvalitet  på  samma  sätt  (Grönroos, 
2002, s75). 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1.2 Problemområde och syfte 
 
I problembakgrunden framgår att begagnathandeln inom den auktoriserade bilhandeln 
kraftigt minskar. Problemet är omdiskuterat och högst aktuellt. Denna trend kan på lång 
sikt  till  och med  vara  ett  hot mot många  bilhandlares  överlevnad.  Problematiken  kan 
delas upp i ett antal delar som var för sig bidrar till att problemet kan lösas. 
 
I  denna  studie  studeras  begagnatköparens  besök  i  bilhall  samt  hur  denne  upplever 
tjänstekvaliteten  av  det  samma.  Genom  att  mäta  olika  ”kritiska  faktorer”  av  besöket 
kommer bland annat slutsatser om vilka delar som ej uppfyller kundens förväntningar 
kunna  dras.  Vidare  skall  studien  även  resultera  i  en  analys  av  eventuella  skillnader 
mellan  kundens  förväntningar  och  upplevelse  samt  företagets  tro  om det  samma. Om 
skillnader  föreligger  ges  företaget  i  och med  studien  en möjlighet  att  korrigera  dessa. 
Studien  avser  också  att mäta  hur  kunden  tror  att  besöket  påverkat  utgången  av  hela 
köpbeslutsprocessen. 
 
Problemområdet kan sammanfattas i ett antal frågeställningar: 
 

1. Vilka  skillnader  finns mellan  kundens  förväntningar  och  upplevelse  av  besöket 
hos Bilia? 

2. Vilken  påverkan  anser  kunderna  att  besöket  har  på  köpbeslutsprocessens 
utgång? 

3. Vilka  skillnader  föreligger mellan  kundens  förväntningar  och  upplevelser  samt 
företagets tro om dem? 

4. Vilka  skillnader  föreligger  mellan  olika  representanter  inom  företagets  syn  på 
den upplevda tjänstekvaliteten?  

 
Syftet  med  denna  uppsats  är  att  undersöka  kundupplevd  tjänstekvalitet  vid  besök  i 
bilhall. Informationen skall i ett senare skede kunna användas för att höja kvaliteten av 
kunders besök hos den auktoriserade bilhandeln. 

1.3 Målgrupp 
 
Denna  studie  vänder  sig  till  den  auktoriserade  bilhandeln  och  i  synnerhet  vår 
uppdragsgivare Bilia i Västerås. 

1.4 Avgränsning 
 
Arbetet  i  denna  studie  har  avgränsats  geografiskt  till  Bilia  i  Västerås  samt  dess 
potentiella och  faktiska kunder. Vidare har  författarna avgränsat  till att endast kunder 
som  under  köpbeslutsprocessen  fysiskt  besökt  bilhandlaren  kan  komma  att  ingå  i 
undersökningen. 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2 REFERENSRAM 
En  stor  andel  av  begagnatbilhandelns  kunder  väljer  att  besöka  en  bilhall  före  köpet 
(Fahlgren,  2008b).  Författarna  planerar  att  med  stöd  av  en  undersökning  gjord  på 
uppdrag av MRF och relevanta teorier/modeller finna områden för kvalitetsförbättring 
rörande kundernas besök  i  bilhallen.  För  att undersöka detta  fokuserar  författarna på 
kvalitetsmodeller  som  behandlar  skillnaden  mellan  kundens  förväntningar  och 
upplevelse.  Två  viktiga modeller  för  att mäta  kvalitet  är  Gapanalysen  och  SERVQUAL. 
Främst med  hjälp  av  dessa  planerar  författarna  att  ta  fram  relevanta  och  intressanta 
frågeställningar.  Vidare  skall modellerna  även  ge  stöd  i  valet  om  vilka  personer  inom 
företaget  som  skall  ingå  i  undersökningen.  I  teoriavsnittet  redogörs  förutom  ovan 
nämnda modeller även för Grönroos modeller för upplevd kvalitet. Trots att författarna 
valt att fokusera på Gapanalysen och SERVQUAL anses även Grönroos modell vara högst 
relevant för föreliggande studie då dess indirekta syfte är att höja just kvaliteten. För att 
ytterligare  säkerställa  att  författarna  valt  korrekta  dimensioner  för  undersökning  av 
kvalitet  har  även  senare  forskningen  innefattats.  Den  som  används  kommer  från 
forskarna  Saravanan och Rao. De har  genom omfattande  litteraturstudier  bland  annat 
kommit fram till ett antal kritiska faktorer inom tjänstekvalitet. Genom användandet av 
ovan nämnda teorier anser författarna att syftet med studien kan uppnås. 
 
De  tre  mest  centrala  begreppen  i  teorin  är  kvalitet,  förväntningar  och  upplevelse. 
Begreppet  kvalitet  kan dessutom också delas  i  upp begreppen  teknisk‐  och  funktionell 
kvalitet.  För  att  få  en  ytterligare  fördjupad  förståelse  för  begreppet  kvalitet 
rekommenderar författarna läsaren att läsa bilagan om Gummessons 4K modell.  
 

 
Figur 0, Hur de olika teorierna har använts 

Gapanalys 

Frågeställningar till 
respondenter 

Grönroos 
kvalitetsmodeller 

Analys och 
Slutsats 

Saravanan & Raos 
kritiska faktorer 

MRF‐studie 

SERVQUAL 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3 TEORI 
Varan  eller  tjänstens  kvalitet  är  vad  kunden  upplever  att  den  är  (Gummesson  1988, 
s14).  Av  denna  anledning  är  det  också  nödvändigt  att  företaget  och  dess  ledning 
definierar kvalitet på samma sätt som dess kunder. I annat fall kommer företaget inte ha 
förmågan att prioritera rätt program för kvalitet och kundnöjdhet (Grönroos 2002, s75). 
Ett  sådant  misslyckande  är  både  kostsamt  och  tidskrävande.  Författarna  har  valt  att 
nedan redogöra för ett antal teorier/modeller som funnits särskilt intressanta i arbetet 
för att uppnå studiens syfte. 

3.1 Modell för Total kvalitet 
 
Grönroos  (1988,  s10  ff.)  beskriver  två  dimensioner  för  den  totala  kvaliteten.  Dessa 
begrepp  benämns  Resultatets  tekniska  kvalitet  och  Processens  funktionella  kvalitet. 
Vidare ingår ett tredje påverkande begrepp kallad Image och servicekvalitet (se figur 1). 
 
Den förstnämnda dimensionen är det som beskriver vad kunden erhåller i interaktionen 
med  företaget.  Exempel  på  denna  dimension  är  måltiden  som  restaurangbesökaren 
serveras,  taxiresenärens  förflyttande  från punkt A  till B  eller bilägaren  som  får  sin bil 
reparerad  på  verkstan.  Grönroos  menar  att  det  är  denna  dimension  som  ”kan mätas 
tämligen  objektivt  av  kunderna  eftersom  den  består  av  en  teknisk  lösning  på  ett 
problem” (Grönroos 2002, s76). Det vill säga fungerar bilen efter reparationen eller kom 
resenären dit han skulle? Att den tekniska kvaliteten går att mäta objektivt är givetvis  
inte alltid fallet (vilket Grönroos vidare också påpekar). Grönroos skriver (1991, s47) att 
den  tekniska  kvaliteten  kan  förbättras  genom  ”Appropriate  use  of  machines  and 
computerized  systems”.  Den  totala  kvaliteten  innefattar  dock  mer  än  bara 
kärntjänsten/produkten.  Den  påverkas  också  till  stor  utsträckning  hur  processen 
genomfördes. Ytterligare en dimension är därmed nödvändig. 
 
Den  andra  dimensionen  är  den  funktionella  kvaliteten  och  rör  hur  den  tekniska 
kvaliteten  ”överförs”  till  kunderna.  Här  ingår  till  exempel  den  geografiska 
tillgängligheten  till  bilverkstan/bilhandlaren  (förutsatt  att  bilhandeln  ses  som  en 
förmedlingstjänst) eller hur väl utfört reparationsarbetet är. Denna dimension handlar 
också om hur personalens bemötande varit i de olika ”Moment of Truths” (”sanningens 
ögonblick”) som utspelats under interaktionen mellan köpare och företag. 
 
De ovan nämnda dimensionerna filtreras genom företagets image. Stora företag kan ha 
både  en  lokal  image  och  eller  en  image/profil  för  hela  organisationen.  Om  det  är  en 
positivt  laddad  image  innebär detta att kunderna ofta kan  förlåta mindre misstag. Vid 
förekomsten av en starkt negativ image är effekten den motsatta. Kundens missnöje blir 
förstärkt.  En  positivt  laddad  image  förändras  givetvis  negativt  om  misstagen 
återkommer. Även om  företaget har en bra  image måste de alltså prestera  för att den 
inte skall vända och ge en motsatt och oönskad effekt. (Grönroos 1988, s11‐12). 
 
Som  slutsats  kan  konstateras  att  de  båda  dimensionerna  är  relaterade.  En  fullgod 
teknisk  kvalitet  kan  ses  som  en  förutsättning  för  en  fungerande  funktionell  kvalitet. 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Dock  kan  kunder  vara  mer  överseende  för  mindre  misstag  i  den  tekniska  kvaliteten 
förutsatt att den funktionella kvaliteten är tillräckligt god (Grönroos 1991, s47). 
 
Sedan  Grönroos  artikel  publicerats  har  flera  andra  forskare  ansett  att  ytterligare 
dimensioner bör adderas  till denna modell. De ekonomiska effekterna av de  lösningar 
som  tjänsten  medför  kan  föras  in  i  modellen  genom  en  dimension  kallad  ekonomisk 
kvalitet (Holmlund 1997). Med ekonomiska effekter avses inte enbart ”prismässiga eller 
andra uppoffringar”  (Grönroos 2002,  s78)  för  köparen. Det  berör  ”upplevelsen”  av de 
ekonomiska  effekterna.  Två  forskare  vid  namn  Rust  och  Oliver  menar  också  att  en 
särskild  dimension  för  tjänstelandskapets  kvalitet  är  nödvändig.  Detta  kan  beskrivas 
med  att  frågan  ”var”  tillförs  de  två  befintliga  frågorna  ”vad”  och  ”hur”  (Rust & Oliver 
1994). Tjänstelandskapet beskrivs av Bitner (1992, s57‐71) som diverse faktorer i den 
fysiska miljön där  tjänstemötet utspelas. Grönroos menar att denna aspekt mycket väl 
kan användas  för att ytterligare  tydliggöra modellen men att denna egentligen  inryms 
under den funktionella dimensionens kvalitet (Grönroos 2002, s77‐78). 
 

 
 

3.2 Total upplevd kvalitet (Perceived Service Quality) 
 
Grönroos modell  för  total  upplevd  kvalitet  kan  sägas  vara  en  vidareutveckling  av  den 
ovan beskrivna modellen för total kvalitet. En fullständig modell för upplevd kvalitet är 
nämligen mer komplicerad. Detta eftersom ytterligare en direkt avgörande aspekt måste 
vägas  in.  Grönroos  skriver  (1991,  s38)  It  thus  seems  reasonable  to  state  that  the 
perceived  quality  of  a  given  service will  be  the  outcome  of  an  evaluation  process where 
consumers compare  their expectations with  service  they perceive  they have got,  i.e.,  they 
put  the perceived  service against  the expected  service. Om kunden skall uppleva en bra 
kvalitet måste den minst motsvara dennes kvalitetsförväntningar. Om upplevelsen  inte 
lever upp till förväntningarna kommer totalkvaliteten uppfattas som låg. Detta även om 
den med ett objektivt mått kan anses som hög. 

Figur 1, Egen bearbetning av Grönroos figur för tjänstekvalitetens två dimensioner (2002 s77) 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Den  förväntade  kvaliteten  kommer  av  ett  stort  antal  faktorer  som  företagets  externa 
marknadsföring, försäljningspris, generella image, rykte, PR samt kundernas egna behov 
och  förväntningar.  Den  kanske  viktigaste  orsaken  till  skapandet  av  förväntningar  är 
wordofmouth  (WOM). WOM  är  den  information  om  företaget  som muntligen  sprids 
mellan olika konsumenter,  såväl  faktiska och potentiella som  icke potentiella. Vissa av 
de  olika  påverkansfaktorerna  kan  företaget  direkt  själva  påverka  men  vissa  endast 
indirekt. Exempelvis kan de bara indirekt påverka ryktet medan marknadsföringen kan 
utformas och styras helt och hållet av organisationen själv.  
Modellen påvisar problematiken  förknippad med att  inte hålla vad  företaget  lovat. Det 
är  med  andra  ord  mycket  riskfyllt  och  kortsiktigt  att  ge  kunden  löfte  om  en 
tjänsteleverans som inte kan infrias. Grönroos menar (2002, s81) att ”Det är ännu bättre 
att lova för lite och ge för mycket”. En hotellgäst som checkar in på ett femstjärnigt hotell 
förväntar sig en viss service. Om kunden istället checkar in på ett fyrstjärnigt hotell men 
erhåller  femstjärnig  service  kommer  han/hon  bli  positivt  överraskad.  På  detta  vis 
skapas en reaktion som i annat  fall  troligtvis hade uteblivit. Positiva reaktioner skapar 
positiv WOM, den billigaste och kanske mest effektiva marknadsföringen. 
 

Figur 2, Egen bearbetning av Grönroos modell för total upplevd kvalitet (2002, s80) 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3.3 Gapanalys 
 
Gapanalysen  är  ett  verktyg  som  kan  användas  av  företag  eller  marknadsförare  när 
kundens  förväntningar  inte  stämmer överens men vad kunden  får ut  av  tjänsten eller 
varan. Denna kan  sammanfattas  som en  analys  av  kvalitetsproblemens bakgrund  som 
kan hjälpa  företag att  förstå hur kvaliteten kan  förbättras  (Grönroos, 2002,  s115). För 
att  täcka  alla  de  faktorer  som  kan  ligga  till  grund  för  detta  problem  har  skaparna  av 
modellen  delat  in  den  i  fem  stycken  ”Gap”.  Gapanalysen  fungerar  genom 
uteslutningsmetoden.  Företaget  genomgås  steg  för  steg  för  att  finna  den  eller  de 
bakomliggande  faktorer  som  ligger  till  grund  för  problemet.  Gapanalysen  påvisar  vad 
som  skall  beaktas  inom  de  olika  teoretiska  delmomenten  av  tjänsteutföring.

Personal Needs 
Word of Mouth 
Communications  Past Experience 

Expected Service 

Perceived Service 

Service Delivery 
(including pre‐ and 
post‐contacts) 

Translation of 
Perceptions Into 

Service Quality Specs. 

Management 
Perceptions of 

Consumer Expectations 

External 
Communications 
to Consumers 

Marketer 

Consumer 

Gap 1 

Gap 5 

Gap 3

 

Gap 2 

Gap 4 

Gaps 

Figur 3, Egen Bearbetning av GAP‐modellen (Zeithaml, V., Berry, L., & Parasuraman, A. (1988), 
s36 

!
"#$!%!

!
"#$!%!
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Första steget är att kontrollera att företagets chefer och ledning vet vad konsumenterna 
har  för  förväntningar. Detta gap har en benägenhet att vara större vid producering av 
tjänster än varor. Detta kommer av att tjänster har en ogripbar natur, det vill säga de går 
inte  att  mäta  och  bedöma  lika  lätt  som  varor.  Detta  gap  uppstår  antingen  genom 
bristande kundinformation hos företagsledningen eller genom att  företagsledningen är 
inkompetent.  I  de  flesta  fall  går  detta  gap  att  stänga  genom  att  införskaffa  korrekt 
information om kundens förväntningar (Zeithaml, V., Berry, L., & Parasuraman, A, 1988). 
 
För att stänga detta gap bör tre speciella faktorer hållas i åtanke. 
 
1. Rätt utförd marknadsundersökning 

Studier  har  visat  att  tjänsteföretag  ligger  efter  vid  användning  av 
marknadsundersökningar  jämför  med  produktföretag.  Detta  ”gap”  kan  vara 
mycket stort om  företaget  inte genomfört  tillräckliga marknadsundersökningar. 
Vidare är det viktigt att beakta om marknadsundersökningen är använd på rätt 
sätt. Marknadsundersökningarna måste  även  fokusera  på  kvalitet.  Detta  för  att 
företagets marknadsundersökningar ska hjälpa företaget att öka just kvaliteten. 
I de fall där ledningen har mycket och/eller bra kontakt med slutkonsumenten av 
varan/tjänsten  minskar  detta  gap  betydligt  (Zeithaml,  V.,  Berry,  L.,  & 
Parasuraman, A. 1988b, s37‐39). 
 

2. Uppåtkommunikation inom företagshierarkin 
Inom större  företag  finns  inte möjligheten  för  företagsledningen  att  ha kontakt 
med  tillräckligt  många  konsumenter  för  att  få  en  bra  helhetsbild.  Inom  dessa 
företag är kommunikationen mellan arbetare och chef mycket viktig. Detta för att 
cheferna/ledning ska kunna få full förståelse för kunderna. Det går att mäta hur 
mycket  företaget värdesätter synpunkter  från arbetare.  Ju högre prioritet dessa 
har  desto mindre  är  sannolikheten  för  att  chefernas  syn  på  kunden  är  felaktig 
(Zeithaml, V., Berry, L., & Parasuraman, A. 1988b, s37‐39). 
 

3. Hierarki nivå i företaget 
Även  med  utgångspunkten  att  det  finns  en  bra,  löpande  och  värdefull 
kommunikation mellan de olika hierarkiska nivåerna inom företaget, kan det inte 
förutsättas att  ledningen har en korrekt bild av kunderna. Eftersom  information 
uppfattas olika beroende på individ kommer ändringar att ske och informationen 
blir mindre  korrekt  desto  fler  hierarkiska  nivåer  den måste  passera.  (Grönroos 
2002, s116‐117, Zeithaml, V., Bitner, M.J., & Gremler, D. 2006, s35‐38, Zeithaml, V., 
Berry, L., & Parasuraman, A. 1988b, s37‐39). 

 
När detta gap är stängt eller minimerat bör nästa gap analyseras. 
 
Det andra gapet handlar om brister vid ledningens utvecklande av kvalitetsnormer och 
strukturer. Detta gap uppstår på grund av en rad olika faktorer. Ofta handlar det om att 
företaget fokuserar på korttidsvinster istället för kvalitet. Andra vanligt förekommande 
orsaker till detta gap är att ledningen inte värdesätter kvalitet tillräckligt högt eftersom 
att den är relativt svårmätt. Till exempel är det lättare att beräkna antalet producerade 
tjänster eller antalet sålda bilar. 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Gap  två  inom  gapanalysen  är  till  för  att  identifiera  problem  som  uppstår  vid 
utformandet av tjänstebeskrivning. Exempel på dessa är: Ledningens engagemang för en 
hållbar  kvalitet,  utformande  av  mål,  standardiserad  utformning  av  uppdraget  samt 
uppfattningen  om  att  företagets  mål  är  realistiska  och  genomförbara.  Om  ledningen 
genom engagemang skapar en företagskultur som sätter kvalitet i fokus samt sätter upp 
klara  handlingsplaner  för  att  kvalitet  ska  upprätthållas  vid  varje  tjänstetillfälle,  är 
troligen  detta  gap  stängt  eller  mycket  litet  (Grönroos  2002,  s117‐119,  Zeithaml,  V., 
Bitner, M.J., & Gremler, D. 2006, s38‐39, Zeithaml, V., Berry, L., & Parasuraman, A. 1988b, 
s39‐41). 
 
I och med detta bör gap ett och två vara minimerade. Det vill säga att ledningen vet vad 
konsumenterna  förväntar  sig  och  det  finns  ett  engagemang  och  strukturer  för  att 
upprätthålla  en  jämn  hög  kvalitet  inom  företaget.  Tredje  gapet  handlar  om  huruvida 
tjänsteförmedlarna lyckas eller misslyckas vid tjänsteutföringen. Gapet uppstår när den 
specificerade kvaliteten inte uppfyller den service företaget vill uppnå. Vidare kan detta 
ske  när  arbetare  inte  kan/vill  leverera  enligt  den  höga  kvalitetsstandarden  som 
företaget eftersträvar. Det kan finnas flera skäl till detta. Exempelvis för snäva och svåra 
tjänstespecifikationer  eller  att  kundkontakten  inte  passar  in  i  arbetsuppgiften, 
arbetsplatsen eller tillsammans med arbetskollegorna.  
 
Gap  tre  berör  problemen  som  uppstår  när  den  anställde  inte  kan/vill  utföra  tjänsten 
enligt  den  kvalitetsstandard  företaget  eftersträvar.  Detta  gap  beror  oftast  på 
företagskultur,  hur  bra  den  anställde  passar  in  i  sin  position  inom  företaget,  hur 
auktoriteten  inom  företaget  är  fördelad  etcetera.  När  dessa  faktorer  är  behandlade 
kommer  även  detta  gap  att  vara  förminskat  eller  borttaget.  Har  företaget  lyckats 
precisera  och behandlat  svagheterna  inom  tjänsteutföringen  finns det  enligt  teorin  en 
punkt  kvar,  nämligen  gap  fyra  (Grönroos  2002,  s118‐119,  Zeithaml,  V.,  Bitner, M.J.,  & 
Gremler, D. 2006, s39‐42, Zeithaml, V., Berry, L., & Parasuraman, A. 1988b, s41‐44).  
 
Gap nummer  fyra består av skillnaden mellan det som kunden  får  i  form av vara eller 
tjänst och det som marknadskommunikationen utlovar. Detta gap grundar sig i att hur 
bra  en  vara  eller  tjänst  än  är  kommer  konsumenter  att  vara  besvikna  om  det  i 
utgångsskedet  utlovas  mer  än  vad  som  levererats.  Problem  mellan  osynkroniserade 
avdelningar  går  att minskas  genom  en  utökad  kommunikation  eller  snäva  regler  som 
följs till punkt och pricka. De viktigaste faktorerna som bör finnas i åtanke vid problem 
av detta slag är horisontal intern kommunikation och att inte lova för mycket. 
 
Efter noga analys  av  samtliga ovanstående  faktorer  samt att  åtgärder  satts  in bör  gap 
fem (”Customer gap”) vara  relativt  litet. Målet med Gapanalysen är  som diskuterat att 
minimera  eller  helt  stänga  detta  gap.  Detta  innebär  att  konsumenterna  får  ut  vad  de 
förväntar  sig  av  tjänsten.  Därmed  får  företaget  nöjda  kunder  som  har  en  större 
sannolikhet att ge positiv feedback i form av wordofmouth (Grönroos 2002, s120). 
 
Gapanalysen  är  ett  bra  verktyg  som analyserar  orsaker  från  gap  ett  till  och med  fyra. 
Denna  avser  påvisa  att  företaget  genom  arbete  på  dessa  fyra  gap  även  minskar  det 
femte. Skaparna av gapanalysen poängterar att som ett bra komplement till gapanalysen 
kan  ”SERVQUAL  scale”  användas.  SERVQUAL  är  ett  verktyg  som  fungerar  optimalt 
tillsammans med  gapanalysen.  Tillsammans  ger  dessa  den mest  kompletta  teoretiska 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verktygslådan som kan användas för att få kundens förväntade och upplevda kvalitet att 
väga jämt (Zeithaml, V., Berry, L., & Parasuraman, A. 1988b, s45‐47). 

3.4 SERVQUAL scale 
 
SERVQUAL utvecklades under mitten av 1980‐talet av Berry, Parasuraman och Zeithaml. 
Instrumentet är en av de mest använda och diskuterade i forskning rörande jämförelser 
mellan konsumentens förväntningar och upplevelse (Grönroos, 2002, s86 ff.). 
 
SERVQUAL bygger på tanken att det finns ett gap mellan den förväntade och upplevda 
kvaliteten  (Echeverri  &  Edvardsson  2002,  s228).  Den  ursprungliga  versionen  av 
instrumentet  hade  tio  determinanter  som  styrde  kundernas  upplevelse  av  en  tjänst. 
Dessa  tio  determinanter  var  tillförlitlighet,  respons,  kompetens,  tillgänglighet, 
uppträdande,  kommunikation,  trovärdighet,  trygghet,  förstå/känna  kunden  samt 
materiella ting (Grönroos 2004, s88). 
 
Några  år  senare  presenterade  samma  forskare  en  vidareutveckling  av  samma 
instrument.  De  tio  determinanterna  reducerades  till  fem  (Parasuraman,  Zeithaml  & 
Berry 1988, s.12‐40): 
 
1. Tangibles (Materiella ting): Fysiska lokalerna, utrustning samt personalens 

utseende.  . 
 
2. Reliability (Tillförlitlighet): Förmågan att leverera den service man utlovat på ett 
korrekt sätt. 

 
3. Responsiveness (Respons): Företaget och dess personals vilja att hjälpa och ge 

omgående service. 
 
4. Assurance (Garanti): Personalens kunskap och vänlighet samt deras förmåga att 

inge förtroende och självsäkerhet. 
 
5. Empathy (Empati): Omtanke och individuell uppmärksamhet som företaget ger 

sina kunder. 
 
De  två  sistnämnda  dimensionerna  är  de  som  i  den  senare  versionen  ”inkluderar”  de 
övriga  sju  dimensionerna  (kommunikation,  trovärdighet,  kompetens,  förstå/känna 
kunden, uppträdande, trygghet samt tillgänglighet). 
 
SERVQUAL  mäter  den  upplevda  kvaliteten  genom  att  kundernas  förväntningar  och 
uppfyllelse ställs mot varandra. Kunderna ombedes att på en sjugradig skala fylla i vad 
de  förväntat  sig  och  därefter  hur  de  upplevde  tjänsten  (Zeithaml  2006,  s153).  Den 
sjugradiga  skalan  sträcker  sig  från  ”Strongly  Disagree”  till  ”Strongly  Agree”.  I 
undersökningen ingår vanligtvis 22 attribut inom de fem dimensionerna (Parasuraman, 
Zeithaml & Berry 1991, s420 ff). Resultatet för undersökningen räknas fram genom ett 
medelvärde  för  varje  upplevelse/förväntning  inom  varje  påstående.  Jämförelser  kan 
sedan göras mellan  förväntningarna och upplevelserna. SERVQUAL skall visa huruvida 
det finns ett gap eller ej mellan förväntan och upplevelse inom de olika dimensionerna. 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Figur 4, De sex kritiska faktorerna för kundupplevd servicekvalitet (Saravanan & Rao, 2007, s17) 

Ett  negativt  gap  innebär  att  den  upplevda  kvaliteten  inte  lever  upp  till  förväntan.  Ett 
positivt gap innebär således att upplevelsen har överträffat förväntan. 
 
Företagets  vinning  med  SERVQUAL  är  alltså  instrumentets  förmåga  att  identifiera 
styrkor  och  svagheter.  Med  detta  som  stöd  underlättas  processen  att  på  ett 
resurseffektivt sätt uppnå en högre kundupplevd kvalitet. 

3.5 The critical factors of consumer‐perceived service quality 
 
Saravanan och Rao har i flera studier studerat upplevd kvalitet. Den senare är dessutom 
applicerad  på  bilindustrin  (Saravanan  &  Rao.,  2005,  2006,  2007.).  För  att  mäta  den 
upplevda kvaliteten i bilsektorn gjorde författarna till ovan nämnda studier långtgående 
litteraturstudier.  Dessa  resulterade  i  identifierandet  av  ”six  factors  of  service  quality 
critical from the customer’s perspective” (Saravanan & Rao, 2007, s16). 
 
”Human aspects of  service delivery”  innefattar de delar av  interaktionen mellan  företag 
och  konsument  som har mänsklig  påverkan.  Exempelvis  berör  det  den pålitlighet  och 
trygghet  som  personalen  eller  företaget  som  helhet  utger.  Ett  annat  exempel  är  hur 
personalen  eller  företaget  visar  en  vilja  att  hjälpa  kunden  eller  förståelse  för  dennes 
behov  och  önskemål  (Saravanan  &  Rao,  2005,  s533‐539).  Med  ”Tangibles  of  service” 
avses  de  materiella  fysiska  faktorer  som  påverkar  kundens  upplevelse  av  tjänsten. 
Exempel  på  innehåll  i  denna  kritiska  faktor  är  anställdas  utseende  samt  faciliteternas 
planlösning  och  färg.  Båda  ovan  nämnda  ”kritiska  faktorer”  baseras  främst  på  den 
tidigare beskrivna modellen SERVQUAL (Saravanan & Rao, 2007, s16‐17). 
 
The critical factors of customerperceived service quality 
Critical factors  Explanation of the critical factors 

Human aspects of 
service delivery 

Human aspects of service delivery refers to all activities (for example, reliability, 
responsiveness, assurance, and empathy) connected with the human element in 
service delivery. 

Core service  Core service refers to the various service facilities and the schemes that are made 
available to the customers by the service provider. 

Social responsibility  The responsibility of the service organization to function with social 
considerations for the society upon which it thrives. Social responsibility help the 
organization to improve its image, goodwill, overall service quality, and loyalty 
from the customers’ perspective. 

Systematization of 
service delivery – 
nonhuman aspects 

Simplification and standardization of the processes and systems in the 
organization ensures proper service delivery to customers without any 
bottlenecks. 

Tangibles of service – 
servicescapes 

Servicescapes concern the impact of tangible faces of service on the customers 
effects of man‐made environment (for example, appearance of employee, color of 
equipment, building layout, ventilation, and so on). 

Service marketing  This includes the marketing techniques followed in the organization to attract 
customers, like advertisement in the audio/visual media, distributing pamphlets, 
announcing special attractive schemes, and so on. 

 
 
”Core service”, ”Service responsibility” samt ”Systematization of service delivery” bygger på 
faktorer  framtagna  av  Sureshchandar,  Rajendran  &  Anantharaman  (2002).  I  detta 
avseende  avser  ”Core  service”  till  exempel  huruvida  företaget  erbjuder 
generösa/bekväma öppettider för sina kunder. Det kan också handla om att erbjuda sina 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kunder  alla  typer  av  faciliteter  vid  företagets  samtliga  anläggningar.  ”Social 
responsibility” rör huruvida och till vilken grad företaget arbetar för att få verksamheten 
att  ha  en  positiv  inverkan  på  samhället  det  agerar  i.  Det  kan  exempelvis  vara  att 
företaget  informerar  och  varnar  om  risker  förknippat  med  att  köra  bil.  Den  tredje 
faktorn,  ”Systematization of  service delivery”, berör hur  företaget genom att  simplifiera 
och standardisera system och processer i organisationen säkerställer kunden ett korrekt 
och problemfritt levererande av tjänsten. 
 
Den  sista  kritiska  faktorn  är  ”Service  marketing”.  Denna  faktor  inkluderar  de  olika 
strategier  företaget  använder  sig  utav  för  att  attrahera  kunder.  Det  kan  exempelvis 
handla om annonsering eller generösa garantier. 
 



  14         

4 METOD 
Denna del  är  avsedd att  ge  läsaren en genomgående  förståelse  av hur  arbetet mot  att 
uppnå studiens syfte har framskridits. Vidare skall den ge en förklaring av den medvetet 
valda  metoden  för  insamling,  sammanställning  samt  evaluering  av  data.  Dess  delar 
kommer  både  att  behandla  vad  som  gjorts,  hur  det  har  gjorts  samt  en motivering  till 
varför författarna har valt att genomföra det valda momentet på beskrivna vis. 

4.1 Inledning 
 
Författarna har valt att göra en normativ studie  (Björklund & Paulsson, 2003,  s58) då 
uppdragsgivaren har viss kännedom  inom området. Författarna är ute efter att ge  råd 
och  rekommendationer  för  att  Bilia  (uppdragsgivaren)  skall  kunna  förbättra  sin 
tjänstekvalitet. Som tidigare nämnts är uppsatsens mål att samla in relevant data för att 
kunna dra slutsatser om begagnatbilköparens förväntningar och upplevelse av ett besök 
i  Bilias  bilhall.  Vidare  skall  relevant  information  inhämtas  för  att  ge  en helhetsbild  av 
företagets tro om kundernas förväntningar och upplevelser. Detta för att slutligen kunna 
dra  slutsatser  om  skillnader  och  likheter.  För  att  simplifiera  förståelsen  av 
uppsatsarbetet  har  författarna  här  valt  att  återge  arbetsprocessen  i  en  kronologisk 
ordning. 

4.2 Tillvägagångssätt 
 
Då  uppsatsens  syfte  och  problemformulering  var  utformad  påbörjades  steg  1  i 
uppsatsarbetet ‐ Litteraturstudie. Med hjälp av primärdata och framförallt sekundärdata 
har relevanta teorier och modeller införskaffats. Steg 2 var att med dessa modeller som 
utgångspunkt hitta den mest korrekta metoden för  insamling av empiri. Dessutom har 
teorin  i kombination med metodval givit  författarna  insikt om vilka respondenter som 
bör användas för att tillföra undersökningen relevant fakta och/eller åsikter. Steg 3 var 
genomförandet av intervju och enkätundersökningar samt sammanställande av resultat. 
Denna  del  behandlade  främst  framställningsarbete  av  enkät  och  intervjuguide  samt 
sammanställandet  av  resultat.  Steg  4  bestod  av  analys  och  diskussion  samt 
rekommendationer som framkom av undersökningens resultat.  
 

 

Figur 6, Tillvägagångssätt 
 

Litteraturstudie 

 
 
 

Empiri 

Enkät 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Sammanställning 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och 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samt 
rekommendation 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4.2.1 Steg 1 – Litteraturstudie  
 
Förundersökningen  inleddes  med  att  författarna  studerade  en  större  undersökning 
gjord på begäran av MRF  (Motormännens  riksförbund). Vidare har  författarna haft  en 
löpande  kontakt med  chefer  på  Bilia  i  Västerås.  Dessutom pågick  i  början  en  löpande 
kontakt med Tomas Ulander (bilhandelsansvarig MRF) samt Jörgen Hector (konsultchef 
ISI Wissing).  Jörgen Hector var ansvarig på det  företag som genomförde ovan nämnda 
MRF‐undersökning.  Denna  information  samt  en  fortlöpande  diskussion mynnade  ut  i 
uppsatsens problemformulering. När problemet formulerats påbörjades sökandet efter 
relevanta teorier. Teorierna kunde tillsammans bilda en stadig grund för empirin samt 
slutligen analys och rekommendationer. Detta har  främst genomförts genom att söka  i 
högskolebibliotekets  databaser.  Sökord  som  används  är  blanda  andra  Kvalitet, 
Sällanköpsvaror, Tjänstekvalitet, Begagnathandel, Used cars, Service quality, models, trust 
etcetera.  Författarna  har  även  använt  sig  av  ett  flertal  olika  marknadsföringsböcker. 
Efter  framtagandet  av  en  relativt  bred  litteraturdel  har materialet  utvärderats  utifrån 
relevans för just denna studie. Författarnas slutsats är att det bästa sättet att mäta och 
jämföra  förväntningar och upplevelser är genom en modell  som heter SERVQUAL. Det 
mest  centrala  begreppet  inom  vår  del  av  marknadsföringen  är  den  ”Totalt  Upplevda 
Kvaliteten”.  

4.2.2 Steg 2 och 3 ‐ Empiri 
 
Tidigare  forskning  påvisar  hur  den  förväntade  och  upplevda  kvaliteten  kan  mätas 
genom  att  urvalspopulationen  svarar  på  frågor  rörande  fem  olika  dimensioner  av 
tjänstekvalitet. Studien har med andra ord en deduktiv ansats (Andersen, 1994, s33‐34) 
eftersom frågeställningarna är baserade på tidigare vald teori. 

4.2.2.1 Enkät 
 
För  att  få  ett  helhetsperspektiv  på  kundens  förväntningar  och  upplevelse  vid  besöket 
hos  Bilia  har  författarna  valt  att  använda  sig  av  en  kvantitativ  undersökning.  Denna 
träder i form av en besöksenkät. Anledningen till att en kvantitativ ansats är lämplig för 
detta ändamål är att författarna lättare kan dra statistiska slutsatser samt prioritera de 
olika  faktorerna  i  analysen.  Detta  är  särskilt  påtagligt  i  förekommande  fall  eftersom 
frågeformuläret  är  av  standardiserad  och  strukturerad  typ.  Företaget  vill  ha  största 
möjliga  kunskap  om  kundernas  generella  förväntningar  eftersom  att  individuell 
tjänsteutformning är  för resurskrävande. Aktuell besöksenkät är självadministrerande. 
Det  vill  säga  att  respondenterna  själva  fyller  i  formuläret.  Generella  fördelar  med  en 
besöksenkät  är  en  relativt  hög  svarsfrekvens,  det  går  fort  att  genomföra  samt  att 
intervjuaren  har möjlighet  att  informera  och  reda  ut  oklarheter.  Vidare  har metoden 
obetydliga intervjuareffekter. Potentiella nackdelar med metoden kan dock vara, en hög 
kontaktkostnad (Christensen, L., et al. 2001). Författarna har valt att dela ut enkäterna 
precis efter avslutat besök i Bilias bilhall. Kundernas uppfattning av upplevelsen har vid 
denna tidpunkt inte hunnit påverkats av andra yttre faktorer. Vid denna tidpunkt anser 
författarna att åsikterna är mest objektiva. Dessutom är sannolikheten att  information 
hunnit  glömmas  bort minimerad.  Vid  tillfrågandet  om  kundens  eventuella  deltagande 
informerades  även  om  att  studenter  stod  bakom  undersökningen,  inte  Bilia.  Givetvis 
bjöds  deltagare  på  kaffe  och  kaka.  Dessutom  lottades  ett  antal  biltvättar  ut  bland 
respondenterna. 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Framställandet av enkäten följer SERVQUAL modellen vilket innebär att ett antal frågor 
ställs  för  att  mäta  kundens  perception  av  de  fem  olika  dimensioner  (materiella  ting, 
tillförlitlighet,  respons,  garanti  och  empati)  av  den  totala  tjänstekvaliteten.  Den 
slutgiltiga  enkäten  består  av  20  påståenden  som  ska  besvaras  utifrån  två  olika 
frågeställningar.  Frågorna  besvaras  på  en  skala  från  ett  (1)  till  sju  (7)  eftersom  att 
resultatet  ska  vara  mätbart  och  jämförbart.  En  sådan  skala  som  används  i  enkäten 
genererar  intervalldata.  Dessutom  innehåller  enkäten  tre  frågor  rörande 
helhetsintrycket av besöket samt tre segmenterade frågor. 
 
De två frågorna är: 
1. Hur viktigt är påståendet? 
2. Hur väl stämmer påståendet överens med Dina upplevelser av besöket? 
 
Enkäterna  delades  ut  till  Bilias  besökare.  För  att  få  delta  krävdes  dock  att man  visat 
intresse  för  företagets  begagnade  bilar.  Urvalet  skall  återspegla  ”den  vanlige 
begagnatbilintresserade  kunden”.  Genomförandet  av  enkäterna  gjordes  under  en 
åttadagars period. Därmed anser författarna sig nå ett tillräckligt stort urval för att det 
skall  kunna  representera  hela  populationen.  Veckodagarna  för  genomförandet  av 
undersökningen valdes medvetet att innefatta fyra vardagar och tre helgdagar. Orsaken 
var att  författarna misstänker att kundsegmentet skiljer sig åt mellan vardag och helg. 
Antalet  personer  som  besökte  Bilias  bilhall  under  perioden  för  genomförandet  är 
uppskattningsvis  220‐240  personer.  Utav  dessa  var  en  del  endast  spekulanter  på  nya 
bilar  vilket  innebar  att  de  inte  var  kvalificerade  för  undersökningen.  Av  resterande 
besökare  valde  84  att  svara  på  enkäten.  Därmed  anser  författarna  att  de  har  ett 
tillräckligt stort urval för att representera hela populationen. 

4.2.2.1.1 Operationalisering av Enkät 
 
Del  1  – Denna  del  användes  för  att  kunna  jämföra  eventuella  skillnader mellan  olika 
segment. Första frågan var till  för att se om det fanns någon skillnad i de olika könens 
uppfattning  av  besöket  samt  om  prioriteringarna  såg  annorlunda  ut  ur  ett 
genusperspektiv.  Syftet med  fråga  två  är  bland  annat  att  kontrollera  om  det  finns  ett 
samband mellan kunder som tidigare köpt bil av Bilia och en större sannolikhet att välja 
Bilia  för  nästa  begagnatköp.  Fråga  tre  användes  för  att  undersöka  om  det  förelåg 
skillnader mellan kunder som gjort sitt senaste köp av en privatperson och de som valt 
en  annan  inköpskanal.  De  två  sista  frågorna  behandlades  inom  Gapanalysen  under 
benämningen  past  experience  samt  i  Grönroos  kvalitetsmodell  genom  begreppet 
förväntad  kvalitet.  Fråga  tre  är  också  särskilt  intressant  eftersom  privathandel  tagit 
stora marknadsandelar från den auktoriserade bilhandeln. 
 
Kön?    ☐Man    ☐Kvinna 
Har Du tidigare köpt begagnad bil av Bilia? 
☐ Ja      ☐ Nej 
Köpte du din senaste begagnade bil från en privatperson? 
☐Ja  ☐Nej    ☐Jag har aldrig köpt en begagnad bil 
Tabell 1, frågorna från del 1 i kundenkäten 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Del 2 –  I denna del ombads respondenterna  i en sjugradig skala bedöma vikten av 20 
påståenden  samt  hur  dessa  överstämmer  med  deras  upplevelse  av  besöket. 
Utformningen av denna del  är hämtad  från SERVQUAL. De 20  frågorna var uppdelade 
enligt  SERVQUAL:s  fem  dimensioner  (tangibles,  reliability,  responsiveness,  assurance 
och  empathy).  Varje  dimension  undersöktes  med  fyra  påståenden.  Att  dessa  fem 
dimensioner är särkilt viktiga för den upplevda kvaliteten påvisas även i Saravanan och 
Raos  forskning  i  ”The  critical  factors  of  customer‐perceived  service  quality”.  Del  två 
används  för  att  kunna  storleksmässigt  granska  gap  fem  i  gapanalysen,  det  vill  säga 
skillnaden mellan förväntad och upplevd kvalitet. 
 
Påstående ett till och med fyra behandlar dimensionen tangibles. Denna dimension har 
som tidigare beskrivits för avsikt att mäta materiella ting. Detta innebär exempelvis de 
fysiska lokalerna, utrustning samt personalens utseende. 
 
1. Säljaren och övrig personal bär representativ klädsel samt ger ett i övrigt 
professionellt intryck 
2. Lokalerna är fräscha, moderna och inbjudande 
3. Lokalerna är lättillgängliga (t.ex. geografisk närhet, lätt att hitta, 
parkeringsmöjligheter etc.) 
4. Utbudet av begagnade bilar är stort 
Tabell  2, påstående ett till och med fyra i kundenkätens del 2 

Påstående  fem  till  och  med  åtta  behandlar  dimensionen  reliability.  Denna  dimension 
beskriver företagets tillförlitlighet och dess förmåga att hålla vad som utlovats. 
 
5. Samtliga begagnatfordon har en korrekt och tydlig varudeklaration 
6. Säljaren uppfattas som ärlig 
7. Besöket hos Bilia ger ett trovärdigt intryck av företaget som helhet 
8. Efter besöket känner Du dig trygg som eventuell begagnatkund hos Bilia 
Tabell  3, påstående fem till och med åtta i kundenkätens del 2 

Påstående  nio  till  och  med  tolv  behandlar  dimensionen  responsiveness.  Med  denna 
dimension  avses  den  vilja  som  företaget  och  dess  personal  uppvisar  med  avsikt  att 
hjälpa och serva kunden.  
 
9. Säljarens anpassningsförmåga för just Dina behov är hög 
10. Du får en direkt, snabb och personlig service 
11. Personalen är alltid villig att hjälpa till 
12. Det är enkelt att provköra bilen/bilarna Du är intresserad av (och att säljaren alltid 
är villig att låta Dig göra det) 
Tabell  4, påstående nio till och med tolv i kundenkätens del 2 

Påstående  13  till  och  med  16  behandlar  dimensionen  assurance.  Denna  dimension 
innefattar personalens kunskap, kompetens och bemötande. 
 
13. Säljaren har en mycket god allmänkunskap om bilar 
14. Säljaren har mycket god kunskap om betalning/finansieringsalternativ 
15. Personalen bemöter alltid Dig på ett vänligt och trevligt sätt 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16. Personalen visar ett lika gott bemötande och engagemang mot begagnatkunder som 
nybilskunder 
Tabell  5, påstående 13 till och med 16 i kundenkätens del 2 

Påstående  17  till  och  med  20  behandlar  dimensionen  empathy.  Avsikten  med 
dimensionen  empathy  var  att  mäta  huruvida  och  till  vilken  grad  säljare  samt  övrig 
personal ger kunderna omtanke och individuell uppmärksamhet. 
 
17. Personalen tar sig tid att lyssna på just Dig 
18. Säljaren och/eller övrig personal är lyhörda och visar förståelse för Ditt/Dina 
önskemål 
19. Säljaren agerar utifrån Ditt bästa 
20. Bilia som helhet agerar utifrån Ditt bästa 
Tabell  6, påstående 17 till och med 20 i kundenkätens del 2 

Del  3  –  Denna  del  användes  för  att  kunna  se  samband  och  dra  slutsatser  gällande 
respondenternas svar i föregående del samt deras tro om köpbeslutsprocessens utgång. 
Vidare  möjliggör  denna  del  att  eventuella  samband  mellan  kundnöjdhet  och 
köpbeslutsprocessens utgång kan kartläggas. Detta är därmed en viktig del i arbetet att 
uppnå uppsatsens  indirekta  syfte, nämligen att  förbättra kvaliteten av besöket. Vidare 
kunde  författarna  i  denna  del  konstatera  hur  respondenterna  uppfattat  den  ”totala 
kvaliteten” (Grönroos 2002, s.80) av besöket. 
 
1. Totalt sett, hur nöjd är Du med ditt besök hos Bilia? 
2. Totalt sett, hur tror Du sannolikheten för att ditt nästa begagnatköp genomförs 

hos Bilia har förändrats i och med ditt besök i Bilias bilhall? 
3. Med tanke på Din upplevelse av besöket, skulle Du rekommendera någon som 

söker begagnatbil att besöka Bilia? 
Tabell 7, fråga ett till och med tre i kundenkätens del 3 

4.2.2.2 Intervju 
 
Författarna  valde  att  studera  Bilia  internt  med  en  kvalitativ  metod.  Valet  föll  på  så 
kallade semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna var nödvändiga för att besvara de två 
frågeställningarna rörande skillnader internt respektive mellan kund och företagets tro 
om  dem  (se  ”gap  ett”  i  Gapanalys).  Detta  är  därmed  också  nödvändigt  för  att  uppnå 
studiens  syfte.  Fördelar med  personliga  intervjuer  är  att  de  är  någorlunda  snabba  att 
genomföra samt att det resulterar i en mer djupgående data. Dessutom går det även att 
tydliggöra  eventuella  otydligheter  under  intervjun  vilket  minimerar  risken  för 
missförstånd  (Holme  &  Solvang,  1997,  s13‐15,  Christiansen  et  al.  2001  s175‐176). 
Intervjuaren har stor kontroll över intervjun med den stora fördelen att kunna använda 
sig av följdfrågor för att få en djupare vetskap och förståelse om ämnet. Respondenten 
kan  ges  möjlighet  att  tydliggöra  sitt  svar  och  även  utveckla  om  djupare  information 
efterfrågas.  Problemet  med  denna  datainsamlingsmetod  är  att  det  finns  en  risk  att 
respondenten  påverkas  av  intervjuaren  då  det  sker  en  tvåvägskommunikation 
(Andersen, 1994,  s70‐72). Genom  intervjuerna  förväntas  författarna  få en bredare syn 
på Bilias uppfattning om kundernas  förväntningar och upplevelse  samt en klarhet om 
eventuella  problem  vid  tjänsteutförandet.  En  intervjuguide  framställdes  för  att 
underlätta  genomförandet.  Intervjuguiden  byggde  främst  på  de  frågor  som  återfinns  i 
enkäten  samt  de  delar  av  Gapanalysen  som  författarna  anser  vara  relevanta.  Den 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väsentliga  skillnaden mellan  intervjun  och  kundenkäten  var  dock  att  intervjufrågorna 
var öppna för diskussion.  
 
Sammanfattningsvis bestod intervjuerna av följande delar: 
1. En presentation av studien/uppsatsen 
2. Kort information till respondenten 
3. Respondentens egen presentation av sina arbetsuppgifter och ansvar 
4. Diskussion om de fem dimensionerna inom SERVQUAL samt de underliggande 
problemen inom varje område. 
5. Diskussion om de tre sista frågorna i enkäten 
6. Genomgång om vilken/vilka dimensioner respondenten anser behövas arbetas mest 
och minst med. 
 
Denna  intervju  genomfördes  på  fyra  respondenter  vid  fyra  olika  tillfällen.  Den  första 
respondenten  innehar  titeln  marknadschef  (region  mälardalen).  Den  andra  är 
försäljningschef  för  begagnathandeln  hos  Bilia  i  Västerås.  Intervjurespondent  tre  och 
fyra  är  säljare  vid  samma  anläggning  som  föregående  respondent.  Författarna  har  i 
samråd  med  Bilias  controller  valt  dessa  respondenter  eftersom  de  är  personer  som 
ansvarar  för  att  tjänsteutföringen  genomförs på  korrekt  sätt.  Från marknadsföringens 
perspektiv är de valda respondenterna ”nyckeln” till utformningen av tjänsten. En annan 
orsak till varför dessa fyra personer valts är att de tillhör olika ”skikt” i organisationen. 
Författarna misstänker att det kan finnas skillnader mellan de olika nivåerna i företaget. 

4.2.2.3 Sammanställning 
 
Enkäterna  sammanställdes  i  tabellformat  med  fokus  på  skillnader  (gap)  mellan 
förväntningar och upplevelse  av besöket.  Intervjuerna  spelades  in. De  synpunkter och 
åsikter som framkommer från varje enskild  intervju skrevs ner  för att sedan  jämföras. 
Slutligen drogs paralleller mellan enkätundersökningen och intervjuundersökningen.  

4.2.3 Steg 4 ‐ Analys och diskussion samt rekommendationer 
 
I  analysdelen  undersöktes  den  tidigare  sammanställda  empirin  med  hjälp  av  de  i 
teorikapitlet  beskrivna  teorierna.  Framförallt  eftersöker  författarna  samband  mellan 
olika variabler. Under denna process ställdes olika data i förhållande till varandra för att 
få  fram  relevant  information.  Vidare  diskuterades  orsakerna  till  dessa  samband  och 
skillnader. Detta för att slutligen se om de är positiva eller negativa samt ge förslag på 
lösning. 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5 EMPIRI 
I  detta  avsnitt  kommer  författarna  att  objektivt  redogöra  för  studiens  empiriskt 
insamlade  material.  Detta  för  att  läsaren  ska  kunna  avgöra  om  den  efterföljande 
analysen  är  korrekt,  samt  ge  denne  möjligheten  att  dra  egna  slutsatser.  Författarna 
presenterar en sammanställning av kundenkäterna samt de intervjuer som utförts med 
de utvalda respondenterna hos Bilia. 

5.1 Sammanställning av kundenkät 
 
I sammanställningen har studiens insamlade data jämförts. Detta leder till de gap som 
återfinns i bland annat kundenkätens del två. Dessa gap skall ej förväxlas med 
gapanalysen. 

5.1.1 Kundenkätens första del 
 
Enkätundersökningen  som  genomfördes  på  Bilas  kunder  resulterade  i  84  ifyllda 
enkäter.  Första  delen  innehåller  frågor  som  kan  användas  för  att  undersöka  olika 
grupper  av  besökarna.  Första  frågan  gällde  respondentens  kön  och  visade  att  dryga 
76 % av besökarna var män. Kvinnor stod således för cirka 24 %. 
 

 
Figur 7, könsfördelning av respondenter 

Andra  frågan  gällde  huruvida  den  besökande  kunden  tidigare  köpt  begagnad  bil  hos 
Bilia. Ungefär 69 % svarade att de inte tidigare köpt begagnad bil hos Bilia medan cirka 
31 % sa att det hade det. Den tredje och sista  frågan gällde huruvida respondenternas 
sist köpta begagnatbil var köpt av en privatperson. På denna fråga svarade drygt 34,5 % 
att så var fallet medan knappt 58,5 % svarade nej på frågan. Övriga 7 % svarade att de 
aldrig tidigare hade köpt en begagnad bil. 

Män; 76,19% 

Kvinnor; 
23,81% 

Respondenternas könsfördelning 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Figur 8, andel tidigare begagnatkunder 

 
Figur 9, inköpskanal för senaste begagnatköp  

5.1.2 Kundenkätens andra del 
 
Kundenkätens  andra  del  är  uppbyggd  enligt  SERVQUAL  metoden  och  dess  fem 
dimensioner.  SERVQUAL  används  för  att  tydliggöra  huruvida  det  finns  en  skillnad 
mellan kundens förväntan och faktiska upplevelse av besöket. Respondenten ombads att 
på  en  sjugradig  skala  ta  ställning  till  20  påståenden  utifrån  deras  förväntan  och 
upplevelse.  Genom  att  jämföra  de  två  medelvärdena  tydliggörs  ett  eventuellt  ”gap”. 
Dessa redovisas i tabellerna nedan sorterat var dimension för sig. 

5.1.2.1 Tangibles 
 
Påstående  Förväntan  Upplevelse   Gap 
Säljaren och övrig personal bär representativ klädsel 
samt ger ett i övrigt professionellt intryck 

5,17  5,44  0,28 

Lokalerna är fräscha, moderna och inbjudande    5,36  5,67  0,31 
Lokalerna är geografiskt lättillgängliga (t.ex. 
geografisk närhet, lätt att hitta, 
parkeringsmöjligheter etc.) 

5,68  5,83  0,15 

Utbudet av begagnade bilar är stort  5,79  4,80  ‐0,98 
Medelvärde  5,50  4,43  0,06 
Tabell 8, påståenden inom dimensionen Tangibles 

Tabell åtta visar hur respondenterna värderat påståendena i dimensionen tangibles. Vid 
de  tre  första  frågorna  är  gapet  positivt  vilket  innebär  att  upplevelsen  har  överträffat 

Ja; 
30,95% 

Nej; 
69,05% 

Har Du tidigare köpt begagnad bil hos Bilia? 

34,52% 

58,34% 

7,14% 

Köpte Du din senaste begagnatbil av privatperson? 

Ja 

Nej 

Aldrig köpt beg.bil 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förväntningarna. Den fjärde frågan gällande utbudet är dock kraftigt negativ vilket leder 
till att dimensionen som helhet får ett mycket litet, men negativt gap. 

5.1.2.2 Relailability 
 
Påstående  Förväntan  Upplevelse   Gap 
Samtliga begagnatfordon har en korrekt och tydlig 
varudeklaration 

6,37  5,44  ‐0,93 

Säljaren uppfattas som ärlig  6,56  5,65  ‐0,79 
Besöket hos Bilia ger ett trovärdigt intryck av 
företaget som helhet 

6,12  5,68  ‐0,44 

Efter besöket känner Du dig trygg som eventuell 
begagnatkund hos Bilia 

6,26  5,46  ‐0,80 

Medelvärde  6,30  5,56  0,74 
Tabell 9, påståenden inom dimensionen Relailability 

Tabell  nio  visar  hur  respondenterna  besvarat  påståendena  inom  dimensionen 
relailability (vilket kan översättas med tillförlitlighet). I denna dimension är samtliga gap 
negativa  vilket  innebär  att  förväntningarna  hos  Bilias  kunder  inför  besöket  inte 
uppfylldes. Störst gap hade  frågan rörande  fordonens varudeklaration. Minst gap hade 
frågan gällande Bilia trovärdighet som helhet. 

5.1.2.3 Responsiveness 
 
Påstående  Förväntan  Upplevelse   Gap 
Säljaren anpassningsförmåga för just Dina behov är 
hög 

6,08  4,96  ‐1,13 

Du får en direkt, snabb och personlig service  6,25  4,82  ‐1,43 
Personalen är alltid villig att hjälpa till  6,24  5,47  ‐0,76 
Det är enkelt att provköra bilen/bilarna Du är 
intresserad att av (och att säljaren alltid är villig att 
låta Dig göra det) 

6,33  5,64  ‐0,69 

Medelvärde  6,23  5,22  1,00 
Tabell 10, påståenden inom dimensionen Responsiveness 

Tabell  tio  visar  hur  respondenterna  besvarat  påståendena  inom  dimensionen 
responsiveness (vilket kan översättas med respons). Även i denna dimension är samtliga 
gap  negativa.  Det  är  dock  en  påtaglig  skillnad  mellan  de  två  första  och  två  sista 
påståendena.  Gapet  för  påståendena  gällande  säljarens  anpassningsförmåga  samt  en 
snabb  och  personlig  service  är  nästan  dubbelt  så  stort  jämfört med  de  två  övriga.  De 
sistnämnda  gäller  personalens  vilja  att  hjälpa  till  respektive  enkelheten  att  provköra 
bilar.  Totalt  sett  har  dimensionen  ett  negativt  gap  på  1,00  vilket  därmed  tyder  på  att 
förväntningarna inte uppfylls. 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5.1.2.4 Assurance 
 
Påstående  Förväntan  Upplevelse   Gap 
Säljaren har en mycket god allmänkunskap om bilar  6,14  5,45  ‐0,70 
Säljaren har en mycket god kunskap om 
betalning/finansieringsalternativ 

6,18  5,90  ‐0,28 

Personalen bemöter alltid Dig på ett vänligt och 
trevligt sätt 

6,57  5,70  ‐0,88 

Personalen visar ett lika gott bemötande och 
engagemang mot begagnatkunder som nybilskunder 

6,39  5,44  ‐0,95 

Medelvärde  6,32  5,62  0,70 
Tabell 11, påståenden inom dimensionen Assurance 

Tabell  elva  visar  hur  respondenterna  besvarat  påståendena  inom  dimensionen 
assurance.  Samtliga  påståenden  har  ett  negativt  gap  vilket  påvisar  att  kundernas 
förväntningar  inte  uppfyllts  i  och  med  besöket.  Största  gapet  inom  denna  dimension 
återfinns  i  påståendet  gällande  personalens  lika  bemötande  mellan  ny‐  och 
begagnatkunder.  Minst  gap  återfinns  i  säljarens  kunskap  om 
betalning/finansieringsakternativ. En sammanställning av samtliga påståenden i denna 
dimension ger ett negativt gap på 0,70. 

5.1.2.5 Empathy 
 
Påstående  Förväntan  Upplevelse   Gap 
Personalen tar sig tid att lyssna på just Dig  6,34  5,30  ‐1,03 
Säljaren och/eller övrig personal är lyhörda och visar 
förståelse för Ditt/Dina önskemål 

6,34  5,23  ‐1,11 

Säljaren agerar utifrån Ditt bästa  6,41  4,99  ‐1,42 
Bilia som helhet agerar utifrån Ditt bästa  6,26  5,17  ‐1,09 
Medelvärde  6,34  5,17  1,17 
Tabell 12, påståenden inom dimensionen Empathy 

Tabell tolv visar hur respondenterna besvarat påståendena inom dimensionen empathy 
(vilket  kan  översättas  med  empati).  Denna  dimension  har  största  gapet  av  samtliga 
dimensioner.  Även  detta  gap  är  negativt  och  uppgår  till  1,17. Minst  är  gapet  gällande 
påståendet att personalen  tar sig  tid att  lyssna på kunden (‐1,03). Störst gap återfinns 
vid påståendet rörande huruvida säljaren agerar utifrån kundens bästa (‐1,42). 

5.1.3 Kundenkätens tredje del 
 
I enkätens tredje del ombads respondenten att på en sjugradig skala ta ställning till tre 
frågor gällande den totala upplevelsen samt dess påverkan. 
Första  frågan  gällde  hur  kunderna  totalt  sett  var  nöjda med  besöket  hos Bilia.  Skalan 
sträckte sig  från ett  till och med sju där ett var ”missnöjd” och sju ”mycket nöjd”. Som 
kan ses på figuren nedan var majoriteten av begagnatintressenterna relativt nöjda med 
sitt  besök  hos  Bilia,  en  klar  majoritet  svarade  över  fyra  vilket  var  skalans  medeltal. 
Ungefär 63 % svarade med en femma eller sexa på den sjugradiga skalan. Medelvärdet 
bland respondenternas svar uppgick till 5,10. 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Figur 10, svarsfördelning på frågan: ”Totalt sett, hur är Du med ditt besök hos Bilia?” 

Andra frågeställnigen rörde hur respondenten ansåg sannolikheten för att dennes nästa 
begagnatköp  genomförs  hos  Bilia  har  förändras  i  och  med  besöket.  Medelvärdet  på 
skalan var 4,73 vilket  tyder på att  sannolikheten  för att nästa begagnatköp genomförs 
hos Bilia har ökat hos genomsnittsbesökaren. Fördelningen på skalan kan ses i  figuren 
på nästa sida. 
 

 
Figur 11, svarsfördelning på frågan: ”Totalt sett, hur tror Du sannolikheten för ditt nästa begagnatköp 
genomförs hos Bilia har förändrats i och med ditt besök i Bilias bilhall?” 

Den  tredje  och  sista  frågan  gällde  hur  troligt,  med  tanke  på  besöket  hos  Bilia,  att 
respondenten skulle rekommendera en vän eller bekant att besöka Bilia om denne söker 
efter  en  begagnatbil. Medelvärdet  på  svaren  i  denna  fråga  är  5,02.  Detta  tyder  på  att 
genomsnittsbesökaren  kan  tänka  sig  att  rekommendera  en  vän  eller  bekant  ett  besök 
hos Bilia. Fördelningen över respondenternas svar kan ses i figuren nedan. 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Figur 12, svarsfördelning på frågan: ”Med tanke på Din upplevelse av besöket, skulle Du rekommendera en 
vän eller bekant som söker begagnatbil att besöka Bilia?” 

Sista delen i enkäten bestod av en öppen fråga där respondenterna kunde lämna övriga 
synpunkter eller förslag på hur Bilias begagnathandel kan förbättras. Följande 
kommentarer lämnades av respondenterna: 
 
”Ha större variation på prisklasser. Från lite billigare till dyrare.” 
 
”Att det finns ett utbud på bilar i lägre prisklass. Att säljaren lyssnar mer på kundens 
behov.” 
 
”Ha billigare pris på att extrautrusta en beg bil. Tex motorvärmare, dragkrok, 
vinterdäck+fälg, extraljus.” 
 
”En allmän lättillgänglig databas vad som finns i lager.” 
 
”Fler miljöbilar.” 
 
”Ange i bilhallen totalt utbud av begagnade bilar. Bilar utomhus eller på gården exponeras 
inte mot mig som besökare.” 
 
”Oklara finansieringsalternativ.” 
 
”Om inbytesbil motsvarar säg 50 % av värdet på den bil jag skall köpa borde handpenning 
ej behöva läggas.” 
 
”Fler begagnade bilar.” 
 
”Bättre info på varje bil. Packa inte in bilarna så att det är svårt att gå runt och titta. 
Utomhus?” 
 
”Att ens försöka sälja en begagnad bil som luktar rök. Låg trovärdighet.” 
 

1,23%  2,47% 
8,64% 

16,05% 

29,63% 
35,80% 

6,17% 

1  2  3  4  5  6  7 

A
n
d
el
 i 
%
 

Skala 17 där 1=Inte troligt och 7=Mycket troligt 

Viljan att rekommendera Bilia till en vän/bekant 



  26         

”Möt kunden tidigt i ett välkomnande utan att vara för mycket på. Mental närvaro inför 
varje kund.” 
 
”Färre Volvo i bilhallen.” 
 
”Uppsatta listor på beg. bilar som ej finns i bilhallen.” 
 
”Bättre information om bilarna! Var är säljarna?!” 
 
”Bättre priser.” 
 
”Lite bättre uppskyltat. Hallen känns lite naken. Mer fakta om varje bil.” 
 
”Lugn musik spelande i bilhallen. Lite mera jippon typ specialpris på olika bilar och till en 
speciell kundgrupp. Kanske olika tävlingar.” 
 
”Att säljarna är mer på hugget när man kommer på besök.” 
 
”Bättre deklaration av bilarna, typ motoreffekt, bränsleförbrukning.” 
 
”Mer på när man kommer in i bilhallen. Jag upplever att som kund får leta själv upp ledig 
säljare. Det är dåligt!” 
 
”Genom internetstationer med möjlighet att logga in och titta på data om begagnade 
bilar.” 
 
”Satsa på långsiktiga relationer istället för den extra tusenlappen vid köpet.” 
 
”Bilarna står för trångt i mittenraden. Kan ej gå bakom bilarna och se om det är en tex 
diesel eller bensin, dragkrok! För dålig varudeklaration i rutan, saknas på många.” 

5.2 Sammanställning av Intervjuer 
 
Nedan följer den empiri som framtagits genom semi‐strukturerade intervjuer. Dessa är 
gjorda med fyra personer som har stark påverkan på besöket i Bilias bilhall. I resterande 
del  av  detta  kapitel  kommer  författarna  redogöra  för  vad  respondenterna  sagt  under 
intervjutillfället.  Inga  av  författarnas  egna  värderingar  eller  åsikter  vägs  in  i 
sammanställningen. 

5.3 Intervju ett: Marknadschefen 
 
Respondent ett är marknadschef på Bilia. Dennes ansvar/arbetsroll är  ”att  skaffa  flera 
kunder och göra dem otroligt nöjda”. 

5.3.1 Tangibles 
 
Följande fyra påståenden rör materiella  ting. Respondenten ombads att återge sin bild 
av  vad  denne  tror  kunden  svarat  på  kundenkäten.  Vidare  ombads  respondenten 
motivera sitt val. 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Tabell 13, de fyra påståendena från dimensionen Tangibles 

Genomgående  för  denna  dimension  är  att  Bilia  är  bra  på  att  tillfredställa  kundens 
förväntningar.  Detta  eftersom  de  säljer  nybilar  vilka  har  en  relativt  hög  materiell 
standard.  Denna  standard  förväntar  sig  inte  den  ”normala  begagnatbilköparen”.  Till 
exempel  har  personalen  enhetlig  klädsel,  det  vill  säga  skjorta,  slips  och  kavaj.  Detta 
gäller för både nybilsavdelningen och begagnatbilsavdelningen. Gapet kommer därmed 
av att kunden inte har lika höga förväntningar på begagnatbilsidan som på nybilssidan. 
Vad det gäller lokalernas fräschhet känner antagligen många ”oj,  jag har kommit till fel 
ställe” när de kommer in genom den fina entrén och möts av hallvärden. För att sälja nya 
Volvobilar  ställs  vissa  krav  på  återförsäljaren  bland  annat  i  form  av  fräscha  lokaler. 
Eftersom  standarden  är  satt  efter  nybilsförsäljningen  överträffar  den  kundernas 
förväntningar. Ett problem som respondenten framhäver är att lokalernas fräschhet kan 
uppfattas  som  överdriven.  Kunderna  drar  paralleller  mellan  fräscha  lokaler  och  dyra 
bilar.  Därför  kan  bilarna  uppfattas  relativt  dyra  på  grund  av  den  höga  standarden  på 
lokalerna. Denna uppfattning varierar dock mellan kunder. Bilias geografiska läge, vilket 
är  på  en  ”bilgata”  medför  många  fördelar.  Vid  placering  på  en  ”bilgata”  delas 
annonserings‐  och  reklamkostnader  indirekt mellan  bilhandlare. Om Bilia  drar  ner  på 
reklamen  en  månad,  kommer  det  ändå  komma  kunder  tack  vare  konkurrenternas 
reklam. Detta för att kunder gärna ”slår två flugor i en smäll”. Parkeringsmöjligheterna 
är  relativt  goda  och  respondenten  tror  därför  att  även  detta  påstående  lever  upp  till 
förväntningarna.  Utbudet  av  begagnad  bil  är  oerhört  viktigt.  Detta  gäller  inte  bara 
kvantitet utan även kvalitet. Det innebär att företaget inte bara ska ha många bilar utan 
just  de  bilar  som  ”gemene  man”  vill  ha.  Kundernas  svar  varierar  antagligen  men 
sammanfattat lever de antagligen upp till deras förväntningar inom denna dimension. 

Påstående  Förväntan  Upplevelse   Gap 
Säljaren och övrig personal bär representativ klädsel 
samt ger ett i övrigt professionellt intryck 

4  5  1 

Lokalerna är fräscha, moderna och inbjudande    5  6  1 
Lokalerna är geografiskt lättillgängliga (t.ex. 
geografisk närhet, lätt att hitta, 
parkeringsmöjligheter etc.) 

6  7  1 

Utbudet av begagnade bilar är stort  5  5  0 
Medelvärde  5,00  5.75  0.75 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5.3.2 Relailability 
 
Även här ombads respondenten att svara samt reflektera över varför denne svarat på 
detta vis. 

Tabell 14, de fyra påståendena från dimensionen Relailability 

Alla bilar som byts in testas och eventuella fel skall redovisas. På senare tid har Bilia inte 
fullt ut gjort detta i brist på tid och intresse. Företaget känner till detta och arbetar för 
att  höja  omfattningen  av  varudeklarationer  för  att  nå  den  standard  de  vill  ha.  Det  är 
oerhört  viktigt  att  träffa  en  ärlig  säljare,  ”ingen  vill  ju  träffa  en  oärlig  säljare”.  Om  vi 
kombinerar föregående påstående med fördomen att ”alla tror att de blir lurade när de 
köper  begagnatbil,  för  det  står  i  alla  tidningar”  ser  vi  att  det  finns  ett  gap  på  denna 
punkt. Respondenten påpekar att denna inställning framför allt finns hos äldre kunder. 
Det är viktigt att Bilia ger ett trovärdigt intryck. Företaget som helhet känns antagligen 
ärligt  för  kunden  och  därigenom  ger  det  ett  trovärdigt  intryck.  Det  är  jätteviktigt  att 
kunden känner sig trygg när denne köper en använd produkt eftersom de garantier som 
finns vid köp av nya produkter ofta  löpt ut. Bilia  tar väl hand om sina kunder och om 
kunden  väger  in  personal,  pris,  produkt,  och  garantier  känner  sig  antagligen  den 
genomsnittlige kunden trygg som begagnatkund hos Bilia.  

5.3.3 Responsiveness 
 
Även  här  ombads  respondenten  att  svara  samt  reflektera  över  varför  denne  tror  att 
kunden har svarat på detta vis. 

Tabell 15, de fyra påståendena från dimensionen Responsiveness 

Respondenten menar  att  enkäten  i  denna  dimension  går  ner  på  individnivå.  Här  kan 
eventuella  brister  hittas  för  att  ”alla  säljare  står  ju  inte  på  tå  alla  dagar  i  veckan”. 
Antagligen  kräver  inte  kunden  speciellt  mycket  anpassningsförmåga,  därav  de  låga 
förväntningarna. När kunden går  in genom dörren är det ganska oviktigt att denne får 

Påstående  Förväntan  Upplevelse   Gap 
Samtliga begagnatfordon har en korrekt och tydlig 
varudeklaration  6  4  ‐2 

Säljaren uppfattas som ärlig  6  5  ‐1 
Besöket hos Bilia ger ett trovärdigt intryck av 
företaget som helhet 

6  6  0 

Efter besöket känner Du dig trygg som eventuell 
begagnatkund hos Bilia  7  6  ‐1 

Medelvärde  6.25  5.25  1.00 

Påstående  Förväntan  Upplevelse   Gap 
Säljaren anpassningsförmåga för just Dina behov är 
hög 

4.5  5  0.5 

Du får en direkt, snabb och personlig service  6  5  ‐1 
Personalen är alltid villig att hjälpa till  7  5  ‐2 
Det är enkelt att provköra bilen/bilarna Du är 
intresserad att av (och att säljaren alltid är villig att 
låta Dig göra det) 

6  5  ‐1 

Medelvärde  6  5  0.88 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service direkt. När kunden dock har hittat ett intressant objekt är det mycket viktigt att 
kunden får omedelbar hjälp. Respondenten menar vidare att när kunden får frågan ”du 
får  en  direkt,  snabb  och  personlig  service”,  vilket  är  efter  själva  besöket,  tycker 
kunderna att det är viktigt. Kunden upplever detta bra, men att den kan förbättras. Det 
är personalens jobb att sälja bilar vilket medför att det är oerhört viktigt att de ska vara 
villiga att hjälpa till. Angående påståendet om begagnade bilar och provkörning lämnade 
marknadschefen  följande  kommentar;  ”man  köper  inte  en  begagnad  bil  utan  att 
provköra den”. Vissa externa förhållanden gör det svårare att provköra en begagnad bil. 
Exempelvis att Bilia måste tvätta bilen eller att den saknar vinterdäck. Om kunden inte 
verkar mycket  intresserad  av  att  köpa  just  den  bilen  kan det  vara  svårt  att  provköra. 
Ofta  finner  företaget  kompromisslösningar med  kunder,  till  exempel  ”kom  tillbaka  på 
fredag så står den färdig att provköra”.  

5.3.4 Assurance 
 
Samma instruktioner lämnades som vid tidigare dimensioner. 
Påstående  Förväntan  Upplevelse   Gap 
Säljaren har en mycket god allmänkunskap om bilar  6  6  0 
Säljaren har en mycket god kunskap om 
betalning/finansieringsalternativ 

6  7  1 

Personalen bemöter alltid Dig på ett vänligt och 
trevligt sätt 

6  5  ‐1 

Personalen visar ett lika gott bemötande och 
engagemang mot begagnatkunder som nybilskunder 

6  6  0 

Medelvärde  6.00  6.00  0.00 
Tabell 16, de fyra påståendena från dimensionen Assurance 

Kunderna  förväntar  sig  inte  att  prata med  ”ett  proffs  på bilar”. Dock  är det  viktigt  att 
säljaren ska kunna ge vägledning vid köpet. Personalen på Bilia har oftast tillräckligt god 
kunskap om bilar för att kunna ge denna vägledning. Finansieringsalternativ är en viktig 
faktor  inom  dessa  prisklasser,  eftersom  de  bilar  som  säljs  oftast  är  relativt  nya. 
Personalen har fått träning inom detta och kan den mycket väl. Därav tror respondenten 
att denna fråga har ett positivt gap. Det är självklart att kunderna ska få ett vänligt och 
trevligt  bemötande.  Dock  känns  det  som  att  Bilia  inte  alltid  uppfyller  kundens 
förväntningar  på  denna  punkt.  Det  går  att  förbättra  vänligheten  och  trevligheten  i  ett 
bemötande. Detta har att göra med att alla kan ha en ”bad day” och att ”privatlivet kan 
göra  att  en  säljare  inte  är  på  topp”.  Respondenten  menar  vidare  att  många  gånger 
handlar det hela om kundens attityd. Det kan vara omöjligt att ge ett vänligt och trevligt 
bemötande  på  grund  av  kundens  sätt  att  möta  säljaren.  Respondenten  tror  att 
begagnadbilskunder inte har lika höga förväntningar på servicenivån som nybilskunder. 
Dock försöker företaget tänka på att ge ett lika bra bemötande till begagnatbilskunderna 
som  till  nybilskunder.  Det  är  svårt  att  alltid  lyckas,  ”men  engagemanget  är  tillräckligt 
stort för att leva upp till kundens förväntningar”. 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5.3.5 Empathy 
 
Även här har samma instruktioner givits respondenten. 
 

Tabell  17, de fyra påståendena från dimensionen Empathy 

Det är jätteviktigt att personalen tar sig tid att lyssna på kunden. Oftast gör personalen 
detta men det går att förbättra. Av denna anledning tror respondenten att det finns ett 
gap på denna fråga. Om inte personalen hade varit lyhörda och visat förståelse hade det 
inte  blivit  affärer  gjorda.  Därför  måste  detta  gap  vara  ganska  litet  eller  obefintligt. 
Gällande påståendet  ”säljaren agerar utifrån ditt bästa”  är  svaret olika  från person  till 
person, dock finns det en generell hög nivå. Företaget är väl medvetet om vikten av att 
bygga relationer. Detta har uppmärksammats hos flera av kunderna som ofta genomgår 
stora personlighetsförändringar vid andra eller  tredje bilköpet med samma säljare. Av 
denna anledning tycker antagligen kunderna att säljaren agerar utifrån deras bästa. Det 
är  lättare  att  kritisera  Bilia  som  helhet,  eftersom  det  inte  är  lika  känsligt.  Då  det  är 
lättare att kritisera Bilia som helhet blir det ett gap på denna punkt. 

5.3.6 Kundenkätens del tre 
 
I  enkäten  ställdes  tre  frågor  om  helhetsintrycket  samt  hur  besöket  påverkat  framtida 
beteende  hos  kunderna.  Skalorna  på  dessa  frågor  gick  från  ett  till  sju  där  ett  var 
Missnöjd/Minskat/Inte troligt och sju var Mycket nöjd/Ökat/Mycket troligt. Här ombeds 
respondenten återigen svara vad denne tror att kunderna svarat. 
 
Totalt sett, hur nöjd är Du med ditt besök hos Bilia?  6 
Totalt sett, hur tror Du sannolikheten för att ditt 
nästa begagnatköp genomförs hos Bilia har 
förändrats i och med ditt besök i Bilias bilhall? 

5.5 

Med tanke på Din upplevelse av besöket, skulle Du 
rekommendera en vän eller bekant som söker 
begagnatbil att besöka Bilia? 

7 

Tabell  18, hur respondenten tror att kunderna besvarat de tre avslutande frågorna 

5.3.7 Slutdiskussion om de fem dimensionerna 
 
Här ombads respondenten att kort reflektera över de fem dimensionerna samt berätta 
vilka som han anser har störst behov av förbättring. 
”Respons är den viktigaste dimensionen, det är där vi får mest kritik”. Mest kritik är på 
”det personliga planet”. Det är här som det går att göra de största förbättringar menar 

Påstående  Förväntan  Upplevelse   Gap 
Personalen tar sig tid att lyssna på just Dig  6  5  ‐1 
Säljaren och/eller övrig personal är lyhörda och visar 
förståelse för Ditt/Dina önskemål 

6  6  0 

Säljaren agerar utifrån Ditt bästa  6  6  0 
Bilia som helhet agerar utifrån Ditt bästa  6  5  ‐1 
Medelvärde  6.00  5.50  0.50 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respondenten.  Vidare  påpekar  han  att  lättast  att  vidareutveckla  är  tangibles,  fast  det 
behövs antagligen minst. 

5.4 Intervju två: Säljchef begagnathandel 
 
Säljchefen  på  Bilias  begagnat  avdelning  arbetar  även  som  säljare.  Respondenten 
ansvarar för begagnathanteringen, det vill säga att det säljs så mycket bilar som möjligt 
samt att inbyten sker till rätt pris så att allt går runt. 

5.4.1 Tangibles 
Följande  fyra  frågor  rör  ”materiella  ting”. Respondenten ombads att  återge  sin bild av 
vad kunden har svarat på kundenkäten samt att kort resonera kring varför. 

Tabell 19, de fyra påståendena från dimensionen Tangbles 

Säljchefen  anser  att  det  är  ganska  viktigt  att  företaget  bär  representativ  klädsel.  Inte 
bara för kunderna utan även för samhörigheten i företaget. Vissa kunder anser troligtvis 
att företagets representanter är ”överklädda” samtidigt som vissa anser motsatsen. Den 
gemensamma  nämnaren  är  dock  att  all  kundnära  personals  utseende  spelar  stor  roll. 
Lokalernas utseende är  inte speciellt viktigt när det skall köpas begagnad bil. Däremot 
har Bilia  en  fräsch och bra  lokal.  Lokalernas  tillgänglighet  är  viktigt. Detta  är Bilia  väl 
medvetna om och de återfinns också på ”bilcentras Mekka”. Det geografiska området där 
Bilia  är  placerat  förknippas med  bilhandel  i  Västerås.  Gällande  utbudet  av  begagnade 
bilar  spelar  det  ingen  roll  hur  många  bilar  företaget  har  så  länge  de  har  bilen  som 
kunden önskar. Bilia har något för litet utbud av främmande märken. Det dominerande 
märket är Volvo. Respondenten menar att det är bättre att ha en mix med bilar av olika 
märken då det ökar företagets kundgrupp.  

5.4.2 Relailability 
 
Även här ombads respondenten att svara samt reflektera över varför denne tror att 
kunden har svarat på nedanstående vis. 

Påstående  Förväntan  Upplevelse   Gap 
Säljaren och övrig personal bär representativ klädsel 
samt ger ett i övrigt professionellt intryck  5  4  ‐1 

Lokalerna är fräscha, moderna och inbjudande    3  4  1 
Lokalerna är geografiskt lättillgängliga (t.ex. 
geografisk närhet, lätt att hitta, 
parkeringsmöjligheter etc.) 

6  6  0 

Utbudet av begagnade bilar är stort  6  5  ‐1 
Medelvärde  5,00  4.75  0.25 

Påstående  Förväntan  Upplevelse   Gap 
Samtliga begagnatfordon har en korrekt och tydlig 
varudeklaration 

5  2  ‐3 

Säljaren uppfattas som ärlig  6  6  0 
Besöket hos Bilia ger ett trovärdigt intryck av 
företaget som helhet 

6  5.5  ‐0.5 

Efter besöket känner Du dig trygg som eventuell 
begagnatkund hos Bilia 

5  6  1 

Medelvärde  5.50  4.88  0.63 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Tabell 20, de fyra frågorna från dimensionen Relailability 

En  tydlig  varudeklaration  är  viktigt  för  kunden  vid  första  anblicken.  Dock  är  det  inte 
avgörande  för köpet. Bilia har varit  jätteduktiga på denna punkt, men omorganisation 
inom företaget har gjort att det blivit betydligt sämre. Det är mycket viktigt att kunden 
uppfattar säljare som ärliga. Säljarna vet att det inte går att ”köra på det gamla spåret” 
utan  att  det  är  viktigt med  ärlighet  och  förtroende. Detta  vet  alla  bilsäljare på dagens 
marknad. Det fungerar helt enkelt inte att bortse från det. Det är jätteviktigt att personal 
står för vad de har sagt. Ett problem är att det ligger ett lager med fördomar om att en 
bilsäljare är oärliga. I dessa fall spelar det ingen roll hur ärlig en säljare är. Bilia har haft 
ett dåligt rykte på marknaden sedan tidigare men har kämpat stenhårt för att förändra 
det. Det är mycket viktigt  för kunden att känna sig  trygg som begagnatkund hos Bilia, 
detta vet företaget om därför har de tagit fram ”maxitrygg” som är en ganska unik tjänst 
just för att höja tryggheten hos deras kunder. 

5.4.3 Responsiveness 
 
Även  här  ombads  respondenten  att  svara  samt  reflektera  över  varför  denne  tror  att 
kunden har svarat på detta vis 

Tabell 21, de fyra frågorna från dimensionen Responsiveness 

”Kunderna vill ibland att vi ska kunna trolla med knäna”. Med detta menar respondenten 
att kunderna ibland förväntar sig underverk. Säljarna gör sitt bästa för att uppnå dessa, 
dock är det inte alltid möjligt. Det går inte att anpassa begagnade bilar speciellt mycket 
eftersom de är  i det utförande och skick dem är. Vidare är viktigt att ge en snabb och 
personlig  service,  däremot  levererar  nog  inte  Bilia  den  nivån  som  både  företaget  och 
kunderna vill. ”Förut var det så att om man sålde Volvobilar stod nästa kund på kö för 
att få köpa dem, vilket inte är fallet idag. Idag måste vi upp på tå, sätta kunden i fokus, 
och  bearbeta  kunder  mycket  mera”.  Denna  omställning  har  inte  fullt  genomförts  än. 
Många konkurrenter är bättre på detta eftersom de har vart  tvungna att arbeta på det 
sättet en mycket  längre tid. Nästa påstående hänger  lite  ihop med föregående då båda 
punkter  alltid  kan  förbättras.  Företaget  måste  sträva  efter  att  bli  bättre  på  de  här 
punkterna för att hålla i längden. Gällande provkörning av begagnade bilar, har bilarna 
kanske inte bra batterier, det  finns  lite personal, dåligt väder ute, det har skett stölder 
etcetera. Alla dessa faktorer bidrar till att det blir svårare att provköra en bil. Kunderna 
får  alltid  provköra  bilen  om  de  är  tillräckligt  intresserade,  dock  har  det  hänt  att 
respondenten  själv  åker med vid  till  exempel mycket motorstarka bilar  i  kombination 
med en ung förare. Av denna anledning lever vi  inte upp till kundens förväntningar på 
denna punkt. 

Påstående  Förväntan  Upplevelse   Gap 
Säljaren anpassningsförmåga för just Dina behov är 
hög 

5  5  0 

Du får en direkt, snabb och personlig service  6  3  ‐3 
Personalen är alltid villig att hjälpa till  6  4  ‐2 
Det är enkelt att provköra bilen/bilarna Du är 
intresserad att av (och att säljaren alltid är villig att 
låta Dig göra det) 

6  4  ‐2 

Medelvärde  5.75  4,00  1.75 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5.4.4 Assurance 
 
Samma instruktioner som vid tidigare dimensioner lämnades till respondenten. 
Påstående  Förväntan  Upplevelse   Gap 
Säljaren har en mycket god allmänkunskap om bilar  5  5  0 
Säljaren har en mycket god kunskap om 
betalning/finansieringsalternativ 

5  6  1 

Personalen bemöter alltid Dig på ett vänligt och 
trevligt sätt  6  6  0 

Personalen visar ett lika gott bemötande och 
engagemang mot begagnatkunder som nybilskunder 

5  5  0 

Medelvärde  5.25  5.5  0.25 
Tabell 22, de fyra frågorna från dimensionen Assurance 

”Säljarens allmänkunskap är jätteviktig, en del kunder tror vi kan allt om alla bilar”. Vid 
sammanvägda  upplevelsen  tror  respondenten  ändå  att  kunderna  tycker  säljarna  ger 
dem den hjälp som behövs. Antingen genom att de kan svaret direkt eller att de kan ta 
reda på det. Betalning och finansieringsalternativ är viktigt. Säljarna på Bilia har mycket 
bra verktyg och mervärden vilket gör att säljarna uppfattas som mycket kunniga  inom 
betalning och  finansiering. Detta medför att säljchefen tror att  företaget överträffar de 
förväntningar  kunderna  har.  Beträffande  trevligt  och  vänligt  bemötande  vore  det 
katastrof om inte personalen på Bilia levererade minst en sexa. Ett sätt att höja kundens 
upplevelse på denna front är till exempel att personalen i alla fall välkomnar varje kund. 
En  nybilskund  har  helt  andra  förväntningar  än  en  begagnatkund.  Därav  lever 
begagnatsidan  antagligen  upp  till  de  förväntningar  kunderna  har.  De  ska  känna  sig 
viktiga för företaget även om respondenten inte tror det förväntas samma expertis och 
mervärden som vid köp av en ny bil. 

5.4.5 Empathy 
 
Inför  denna  dimension  gavs  respondenten  samma  instruktioner  som  vid  tidigare 
dimensioner. 

Tabell 23, de fyra frågorna från dimensionen Empathy 

Det kan vara flera personer som rör sig på begagnatavdelningen som kanske kan hjälpa 
till men inte har speciellt mycket tid att lyssna. Detta i kombination med att säljare inte 
heller alltid har tid gör att det finns ett gap på första frågan. Att säljaren är lyhörd och 
visar förståelse för kundens önskemål är viktigt. Detta görs till den mån det går att göra. 
Dock är det en del bilar som en säljare speciellt vill bli av med och av denna anledning 
blir det  inte mer än en  femma på upplevelsen.  ”Det  är  ju  självklart  att  säljaren agerar 
utifrån  kundens  bästa,  det  är  ju  han  som  betalar  min  lön”.  Detta  är  svaret  på  tredje 

Påstående  Förväntan  Upplevelse   Gap 
Personalen tar sig tid att lyssna på just Dig  6  4  ‐2 
Säljaren och/eller övrig personal är lyhörda och visar 
förståelse för Ditt/Dina önskemål 

5  5  0 

Säljaren agerar utifrån Ditt bästa  6  6  0 
Bilia som helhet agerar utifrån Ditt bästa  6  6  0 
Medelvärde  5.75  5.25  0.50 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påståendet  inom denna dimension. Detta påstående  är  en  av de punkter  som säljaren 
arbetar mest med,  just  för att bygga relationer. Bilia har som ambition att kunden ska 
känna  sig  viktig  och  nöjd,  eftersom  alla  på  Bilia  arbetar  utifrån  detta  borde  det  inte 
finnas något gap på rörande det sista påståendet. 

5.4.6 Kundenkätens del tre 
 
I  enkäten  ställdes  tre  frågor  om  helhetsintrycket  samt  hur  besöket  påverkat  framtida 
beteende  hos  kunderna.  Skalorna  på  dessa  frågor  gick  från  ett  till  sju.  Ett  stod  för 
Missnöjd/Minskat/Inte  troligt  och  sju  stod  för  Mycket  nöjd/Ökat/Mycket  troligt.  Här 
ombeds  också  respondenten  svara  vad  denne  tror  att  kunderna  svarat  samt  resonera 
och motivera varför. 
Totalt sett, hur nöjd är Du med ditt besök hos Bilia?  6 
Totalt sett, hur tror Du sannolikheten för att ditt 
nästa begagnatköp genomförs hos Bilia har 
förändrats i och med ditt besök i Bilias bilhall? 

4.5 

Med tanke på Din upplevelse av besöket, skulle Du 
rekommendera en vän eller bekant som söker 
begagnatbil att besöka Bilia? 

7 

Tabell 24, hur respondenten tror att kunderna besvarat de tre avslutande frågorna 

”Jag  tror  att de  flesta kunder  som har varit här  går härifrån nöjda.”  Sannolikheten  för 
eventuellt begagnatköp är oförändrad eller positiv, därav 4,5. Det är  självklart att  folk 
rekommenderar  vänner och bekanta  att  åka och besöka Bilia  om de  själva har  fått  en 
positiv bild av företaget. 

5.4.7 Slutdiskussion om de fem dimensionerna 
 
Här ombads respondenten att kort reflektera över de fem dimensionerna samt berätta 
vilka som han anser har störst behov av förbättring. 
 
Det  är  jätteviktigt med ärlighet, dock är responsiveness  den dimensionen där det  finns 
absolut mest att jobba på. Vi måste lyssna mer på kunden och sätta kunden i fokus. Den 
dimensionen som är i minst behov av förändring just nu är tangibles. 

5.5 Intervju tre och fyra; Säljare ett och två 
 
I denna del har författarna sammanställt resultatet av två skilda intervjuer med säljare 
på Bilias begagnatavdelning. Detta  är  gjort  för  att dessa  tillsammans  ska  representera 
begagnatsäljarna på Bilia.  I  tabellerna nedan är  visas  säljare  ett  överst  och  säljare  två 
underst i varje påstående. 

5.5.1 Tangibles 
 
Följande  fyra  frågor  berör  dimensionen  tangibles.  Respondenterna  ombads  att  återge 
sin tro av vad kunden har svarat på kundenkäten samt att vidare resonera och motivera 
varför. 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Tabell 25, de fyra frågorna från dimensionen Tangibles 

5.5.1.1 Säljare ett 
Kläderna  är  nog  inte  speciellt  viktiga,  dock  är  intrycket  som  helhet  mycket  viktigt. 
Kundens upplevelse av detta är antagligen bra men kan förbättras. Vidare är lokalernas 
utseende  viktigt,  speciellt  belysningen.  Bilias  geografiska  läge  är  bra,  däremot  är  det 
svårt  att  hitta  till  begagnatingången.  Gällande  utbudet  av  begagnade  bilar  förutsätter 
kunderna att Volvo har mycket bilar  i  lager vilket  inte  stämmer  idag. Detta  för att det 
kostar mycket pengar att ha ett stort lager. 

5.5.1.2 Säljare två 
Det blir ett  litet gap på  första påståendet eftersom att det slarvas med slips och kavaj. 
Det  viktiga  är  att  kunderna  direkt  kan  identifiera  en  som  arbetar  på  Bilia.  Även  om 
kunderna  inte  tycker  att  lokalerna  är  viktigt  till  en  början,  tror  respondenten  att 
kunderna ändrar sin uppfattning vid en närmare eftertanke. Det är många kunder som 
påpekar  att  lokalerna  är  fräscha  därför  är  detta  gap  antagligen  mycket  litet.  Det  är 
viktigt med geografisk närhet och Bilia är mycket bra beläget. Gällande utbudet tycker 
kunden  att  det  är  viktigt,  dock  har  Bilia  mycket  mindre  lager  just  nu  jämfört  med 
tidigare.  

5.5.2 Relailability 
 
Även  här  ombads  respondenten  att  svara  samt  reflektera  över  varför  denne  tror  att 
kunden svarat på detta vis. 

Tabell 26, de fyra frågorna från dimensionen Relailability 

Påstående  Förväntan  Upplevelse   Gap 
Säljaren och övrig personal bär representativ klädsel 
samt ger ett i övrigt professionellt intryck 

5 
6 

6 
5  0 

Lokalerna är fräscha, moderna och inbjudande    5 
6 

5 
6  0 

Lokalerna är geografiskt lättillgängliga (t.ex. 
geografisk närhet, lätt att hitta, 
parkeringsmöjligheter etc.) 

6 
6 

6 
7  0.5 

Utbudet av begagnade bilar är stort  6 
6 

4 
5  ‐1.5 

Medelvärde  5.75  5.50  0.25 

Påstående  Förväntan  Upplevelse   Gap 
Samtliga begagnatfordon har en korrekt och tydlig 
varudeklaration 

7 
6 

3 
5  ‐2.5 

Säljaren uppfattas som ärlig  6 
7 

6 
6  ‐0.5 

Besöket hos Bilia ger ett trovärdigt intryck av 
företaget som helhet 

4 
6 

6 
6  1 

Efter besöket känner Du dig trygg som eventuell 
begagnatkund hos Bilia 

5 
6 

5 
6  0 

Medelvärde  5.88  5.38  0.50 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5.5.2.1 Säljare ett 
Det är mycket viktigt med en tydlig varudeklaration. MRF kräver att alla bilar under tak 
ska  ha  det.  Tyvärr  har  brist  på  personal,  samt  att  det  inte  prioriteras  gjort  att 
varudeklaration ofta saknas. Vidare finns det kunder som säger ”nu när ni heter Bilia så 
kan vi  inte handla bil hos er  längre”. Förklaringen är att det  fanns ett stort  förtroende 
hos Hans Persson Bil. Nu när de köpts upp av en stor koncern tror kunder att kvaliteten 
som den lokala återförsäljaren hade kommer att minska. Detta medför att förväntan är 
ganska låg, fast när de kommer till Bilia blir de lika bra bemötta som de blev hos Hans 
Persson.  Därav  detta  positiva  gap.  ”Om  kunden  inte  känner  sig  trygg  när  han  går 
härifrån har han inte fått rätt hjälp”. Upplevelsen blir densamma för att det spelar ingen 
roll  hur många  trygghetsaspekter  som vävs  in  i  erbjudandet,  kunden misstror  oftast  i 
alla fall. 

5.5.2.2 Säljare två 
Respondenten  anser  att  varudeklarationen  är  mycket  viktigt.  Det  finns  mycket  att 
förbättra på denna punkt. En del bilar kommer in i bilhallen utan pris eller utan att ens 
finnas i vårt system. Det är givetvis mycket viktigt att säljaren uppfattas som ärlig men 
det händer att det förekommer missförstånd. Vidare håller det inte i längden att försöka 
lura folk, därför jobbar säljarna för att ge ett så ärligt intryck som möjligt. Slutligen finns 
ändå ett gap på denna fråga på grund av missförstånden. Det är viktigt att även företaget 
som  helhet  uppfattas  som  ärligt.  Anses  ett  företag  som  oärligt  går  folk  någon 
annanstans.  Kunderna  uppfattar  antagligen  företaget  som  ärligt  de  annars  inte  skulle 
vara  här.  Tryggheten  är  också  viktig  för  kunden.  Detta  är  något  som  företaget  har 
arbetat hårt med genom till  exempel  införandet av  ”maxitrygg”. Bland annat av denna 
anledning känner sig antagligen kunden trygg som begagnatkund här. 

5.5.3 Responsiveness 
 
Även här ombads respondenten att svara samt reflektera över varför denne tror att 
kunden har svarat på detta vis. 

Tabell 27, de fyra frågorna från dimensionen Responsiveness 

5.5.3.1 Säljare ett 
Det är jätteviktigt att en säljare anpassar sig och exempelvis letar fram ”rätt” bil. Kunden 
upplever  nog  ändå  inte  att  det  görs  varje  gång,  därför  finns  detta  gap.  Det  finns  inte 
många kunder som passerar genom den begagnade bilhallen utan att bli tillfrågade om 
något,  vilket  leder  till  att  företaget  överträffar  kundens  förväntningar  gällande 
påståendet  två  inom  denna  dimension.  Personalens  villighet  att  hjälpa  till  är  mycket 

Påstående  Förväntan  Upplevelse   Gap 
Säljaren anpassningsförmåga för just Dina behov är 
hög 

6 
5 

5 
6  0 

Du får en direkt, snabb och personlig service  6 
7 

7 
5  ‐0.5 

Personalen är alltid villig att hjälpa till  7 
6 

7 
5  ‐0.5 

Det är enkelt att provköra bilen/bilarna Du är 
intresserad att av (och att säljaren alltid är villig att 
låta Dig göra det) 

6 
6 

7 
6  0.5 

Medelvärde  6.13  6.00  0.13 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viktigt. Ett bra exempel på detta är hallvärden på Bilia som är där just för att hjälpa till 
och ”slussa” kunderna dit de vill. Kunderna tycker nog att det är jobbigare att prova bil 
än vad det i verkligheten är. De kan stå dåligt till men går lätt att få ut. En begagnad bil 
går alltid att provköra. 

5.5.3.2 Säljare två 
För  att  kunna  sälja  en  bil måste  en  säljare  kunna  anpassa  sig.  För  att  sälja  flera  bilar 
måste  anpassningen  ytterligare  bättre.  Därför  strävar  alla  säljare  konstant  mot  att 
minska  detta  gap.  ”Folk  kräver  väldigt  mycket  idag”.  Det  är  kundens marknad.  Detta 
medför höga förväntningar samtidigt som otydliga rutiner och  liten bemanning gör att 
företaget  inte  kan  leva  upp  till  denna  höga  förväntning.  Det  är  viktigt  att  personalen 
alltid  är  villig  att  hjälpa  till,  dock  finns  det  kunder  som  sagt  att  ”ja  va  inne  här  förra 
veckan och ingen hjälpte till”. Som förklaring till detta finns flera orsaker, till exempel att 
personalen inte hade tid, inte uppfattade att kunden inte hade fått hjälp eller dylikt. På 
sista påståendet är det mycket svårt att vara hundraprocentig. ”Självklart är det lättare 
att sälja en bil när någon har provkört den”, detta gör att så fort en kund känns som en 
seriös spekulant frågar säljaren om han vill provköra bilen.  

5.5.4 Assurance 
 
Påstående  Förväntan  Upplevelse   Gap 
Säljaren har en mycket god allmänkunskap om bilar  6 

5 
6 
5  0 

Säljaren har en mycket god kunskap om 
betalning/finansieringsalternativ 

5 
6 

6 
6  0.5 

Personalen bemöter alltid Dig på ett vänligt och 
trevligt sätt 

7 
7 

6 
6  ‐1 

Personalen visar ett lika gott bemötande och 
engagemang mot begagnatkunder som nybilskunder 

6 
7 

3 
6  ‐2 

Medelvärde  6.13  5.50  0.63 
Tabell 28, de fyra frågorna från dimensionen Assurance 

5.5.4.1 Säljare ett 
Det är mycket viktigt att säljare på en bilfirma har god allmänkunskap om bilar. Detta 
lever företaget upp till för att de som jobbar där i egenskap av bilförsäljare har ett stort 
intresse  av  just  bilar.  Det  är  viktigt  för  kunden  att  få  information  om  olika 
betalningsalternativ. ”En kund som inte får ett vänligt bemötande vänder på klacken och 
går  härifrån”,  därför  är  denna  fråga  bland  de  viktigaste.  Personalen  ger  ett  överlag 
vänligt och trevligt intryck. Dock menar respondenten att vissa faktorer påverkar en del 
dagar.  Detta  gör  att  det  finns  ett  gap  rörande  det  tredje  påståendet.  Bemötande  av 
begagnatkunder tycker självklart kunden är mycket viktigt just för att det är begagnade 
bilar de är  intresserade av. Däremot fokuserar företaget som helhet mycket på nybilar 
vilket  kan  förklaras  med  att  Volvo  bidrar  med  resurser  till  bland  annat 
reklamkampanjer. Det är även därför detta gap finns.  

5.5.4.2 Säljare två 
Folk  som  är  ute  efter  en  begagnad  bil  har  ofta  fått  mycket  information  via  internet. 
Därför  är  första  påståendet  inte  speciellt  viktig.  Dock  finns  de  personer  som  inte  har 
tagit del av den informationen varför den får en femma. ”Vi säljare här har ganska bra 
allmänkunskap  om  bilar  tycker  jag,  därför  tror  jag  vi  lever  upp  till  kundens 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förväntningar”.    Det  är  viktigt  att  en  säljare  kan  informera  kunden  om 
betalningsalternativ eftersom det har med trygghet att göra. Vi har oftast all information 
och  den  vi  inte  har  går  att  skaffa  fram  vilket  gör  att  vi  lever  upp  till  kundens 
förväntningar.  Ett  trevligt  bemötande  är mycket  viktigt.  Alla  försöker  att  leva  upp  till 
det, dock finns det alltid en del fall där av någon anledning kundens förväntningar inte 
uppfylls.  ”Kund  som  kund,  och  bil  som  bil”,  alla  ska  känna  sig  värdefulla.  Alla  har 
begagnatbilar  och  alla  säljer  på  internet.  Får  kunden  det  där  lilla  extra  kan  det  vara 
anledningen  till  att  köpet  äger  rum  hos  oss.  Företaget  lever  inte  helt  upp  till 
förväntningarna just för att en nybilssäljare i regel har lite mer tid per kund vilket kan 
tolkas som att företaget inte värdesätter begagnatspekulanter lika högt. 

5.5.5 Empathy 
 
Även här har samma instruktioner givits respondenten. 

Tabell 29, de fyra frågorna från dimensionen Empathy 

5.5.5.1 Säljare ett 
Kunden  tycker  antagligen  att  första  frågan  är  viktig  och  det  tycker  personalen  också. 
Personalen  jobbar  mot  långsiktiga  relationer  eftersom  det  genererar  företaget  mest. 
Kunder upplever antagligen att  säljarna  försöker mindre än de  i  själva verket gör. Det 
finns  flera  anledningar  till  detta  gap,  bland  annat  problem med  hemsidan.  Kundernas 
förväntningar är inte höga på grund av den ”gamla bilsäljarschargången”. Dock upplever 
de antagligen att säljaren faktiskt gör sitt bästa för att få en nöjd kund. Om man ser på 
Bilia  som  helhet  har  kunden  ännu  mindre  förväntningar,  dock  blir  den  positivt 
överraskad under besöket. 

5.5.5.2 Säljare två 
Det  är  mycket  viktigt  att  lyssna  på  vad  kunden  har  att  säga.  ”Står  säljaren  bara  och 
”pladdrar”  tappar  kunden  sitt  intresse  och  går”.  Lyhördheten  och  förståelsen  är  lika 
viktig som föregående fråga. Båda dessa punkter är svåra att vara hundraprocentiga på 
vilket göra att det finns gap. Kunden vill känna att företaget agerar utifrån dennes bästa. 
Det är mycket viktigt att komma ihåg. Säljarna försöker fastän det ibland kan vara svårt 
att  nå  fram med budskapet.  Säljarnas  prestation  ligger  till  grund  för  hur mycket Bilia 
som  helhet  upplevs  agera  utifrån  kundens  bästa.  Därför  tror  respondenten  att 
förväntningarna och upplevelsen är desamma som vid föregående påstående. 

Påstående  Förväntan  Upplevelse   Gap 
Personalen tar sig tid att lyssna på just Dig  6 

7 
6 
6  ‐0.5 

Säljaren och/eller övrig personal är lyhörda och visar 
förståelse för Ditt/Dina önskemål 

6 
7 

4 
5  ‐2 

Säljaren agerar utifrån Ditt bästa  5 
7 

5 
6  ‐0.5 

Bilia som helhet agerar utifrån Ditt bästa  4 
7 

5 
6  0 

Medelvärde  6.13  5.33  0.75 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5.5.6 Kundenkätens del tre 
 
I enkäten ställde vi tre frågor om helhetsintrycket samt hur besöket påverkat framtida 
beteende  hos  kunderna.  Skalorna  på  dessa  frågor  gick  från  ett  till  sju.  Ett  var 
Missnöjd/Minskat/Inte troligt och sju var Mycket nöjd/Ökat/Mycket troligt. Här ombads 
respondenten  att  svara  vad  denne  tror  att  kunderna  svarat  samt  att  resonera  kring 
detta. 

Totalt sett, hur nöjd är Du med ditt besök hos Bilia?  6 
5 

Totalt sett, hur tror Du sannolikheten för att ditt 
nästa begagnatköp genomförs hos Bilia har 
förändrats i och med ditt besök i Bilias bilhall? 

6 
5 

Med tanke på Din upplevelse av besöket, skulle Du 
rekommendera en vän eller bekant som söker 
begagnatbil att besöka Bilia? 

6 
6 

Tabell 30, hur respondenterna tror att kunderna besvarat de tre avslutande frågorna 

5.5.6.1 Säljare ett 
”Vi har ändå överlag fina bilar med vettiga priser med bra bemötande”  

5.5.6.2 Säljare två 
Helhetsintrycket  är  påverkat  av  ett  ganska  lågt  inbytesvärde. Detta  drar  ner  intrycket 
markant. Vidare finns det utvecklingspotential inom de flesta delar av tjänsten.  

5.5.7 Slutdiskussion om de fem dimensionerna 
 
Här ombads respondenten att kort reflektera över de fem dimensionerna samt berätta 
inom vilka dimensioner som har störst utvecklingspotential. 
 

5.5.7.1 Säljare ett 
Responsen är den dimensionen som går att förbättra mest. Den ligger högt idag, men det 
ska  alltid  eftersträvas  att  bli  bättre.  Tittar  man  på  alla  dimensioner  finns  det 
förbättringspotential men de är olika lätta och svåra att förbättra. 
 

5.5.7.2 Säljare två 
Dimensionen  tangibles  avklaras  bra.  Det  finns  punkter  överallt  som  går  att  förbättra. 
Tillförlitligheten är nog den som behöver  jobbas med mest. Dessutom måste  företaget 
bli bättre på varudeklarationerna. 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6 ANALYS OCH DISKUSSION 
I denna del kommer  författarna att med stöd  från  tidigare beskrivna  teorier analysera 
empiriskt  insamlat material. Detta  avsnitt  sammankopplar  uppsatsens  tre  byggstenar; 
nämligen teori, empiri och egna tankar för att på bästa sätt finna lösning på uppsatsens 
problemformuleringar.  I  analysavsnittet  framställs  ingen  ny  data.  Dock  förekommer  i 
vissa fall korstabulering av två eller flera data från empirin samt vissa medelvärden av 
dessa.  

6.1 Analys av kundenkätens första del 
 
Eftersom  könsfördelning  inte  påvisat  några  nämnvärda  skillnader  i  respondenternas 
svar har författarna valt att inte diskutera dem i analyskapitlet. 
 
Bland  respondenterna  hade  knappt  31 %  tidigare  köpt  begagnad  bil  från Bilia medan 
således drygt 69 % inte hade det. Dessa data bör värdesättas speciellt då både modellen 
för Total upplevd kvalitet och Gapanalysen påpekar dess signifikans för den förväntade 
kvaliteten.  Ett  viktigt  konstaterande  är  dock  att  detta  innebär  att  tillströmningen  av 
”nya” kunder är relativt hög. I och med detta ges företaget möjligheter att vinna kunder 
av dess konkurrenter, både andra handlare och privatpersoner.  
 
Av  den  undersökta  urvalspopulationen  hade  cirka  35 %  genomfört  sitt  senaste 
begagnatbilköp  genom  en  privat  inköpskanal.  Vidare  hade  dryga  58 %  valt  en 
bilhandlare och övriga 7 % hade aldrig tidigare köpt en begagnatbil. Sammanställningen 
visar  därmed  på  att  mer  är  en  tredjedel  av  besökarna  köpte  senaste  begagnatbilen 
privat men  att  de  trots  det  väljer  att  besöka Bilia  i  sökprocessen  för  nästa  köp. Detta 
betyder  att  företaget  ges  möjligheten  att  erövra  andelar  från  privathandeln  vilket  är 
tvärt  emot  den  aktuella  trenden.  Sett  till  den  i  inledningen  beskrivna  MRF‐
undersökningen  skulle  detta  dock  innebära  att  företaget  tappar  en  stor  del  av  dessa 
besökare.  Förklaringen  var  att  cirka  80 %  av  köparna  som  var  öppna  för  båda 
inköpskanalerna  i  slutänden  ändå  valde  en  privat  säljare.  Å  andra  sidan  påvisas  här 
möjligheter till förbättring eftersom resultatet tyder på att köparen ger bilhandlaren en 
ny chans. 

6.2 Kundenkätens andra del 

6.2.1 Tangibles 
 
I denna dimension återfinns besökarnas  lägsta  förväntningar. Tangibles uppfattas som 
den  minst  viktiga  dimensionen  av  respondenterna.  Det  sammanlagda  gapet  i  denna 
dimension uppgår till ‐0,06. Att gapet är negativt beror enbart på att det fjärde och sista 
påståendet rörande företagets utbud av begagnade bilar är starkt negativ. Bortsett från 
detta är gapet i denna dimension +0,24. En tid före genomförandet av denna studie tog 
Bilia beslutet att kraftigt minska  lagret av begagnatbilar vilket är den mest  troliga och 
logiska förklaringen till utfallet. Det icke tillfredställande utbudet beror med andra ord 
på ett strategiskt beslut tagit utifrån det rådande konjunkturläget. Uppenbart är dock att 
ett  missnöje  föreligger  vilket  företaget  noggrant  bör  beakta.  I  övrigt  överträffar  Bilia 
dess kunders  förväntningar vilket  sammantaget  får uppfattas  som  tillfredställande. En 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genomgång  av  olika  segment  visade  inte  på  några  nämnvärda  skillnader  i  varken 
förväntningar  eller  upplevelse.  Denna  kategori  berör  mest  den  tekniska  kvaliteten 
(Grönroos 2002, s77). 

6.2.2 Relailability 
 
I  denna dimension påvisades  ett  betydligt  större  gap  (‐0,74). Dessutom hade  samtliga 
påståenden  inom  denna  dimension  ett  negativt  gap.  Största  gapet  (‐0,93)  återfinns  i 
påståendet  gällande  varudeklarationen.  Detta  tyder  på  att  många  besökare  antingen 
finner dem bristfälliga eller att de rentav saknas. Författarnas uppfattning är att många 
av  bilarna  saknade  varudeklaration  vilket  är  bristfälligt  då  detta  är  ett  krav  från 
branschorganisationen MRF.  I  och med detta  är det  inte heller märkligt  att besökarna 
förväntar  sig  varudeklarationer  vid  varje  bil.  Uppenbart  är  att  ett  stort  negativ  gap 
riskerar att skapa en negativ reaktion vilket  i sin tur kan leda till negativ WOM och en 
försämrad  image.  Eftersom  en  varudeklaration  skall  styrka  den  trygghetsaspekt  som 
handlarna  vill  framhäva  som  konkurrensfördel  framför  den  privata  handeln,  anser 
författarna  att  det  är märkligt  att  detta  inte  sköts  på  ett mer  korrekt  sätt.  Påståendet 
gällande  säljarens  ärlighet  hade  också  ett  relativt  stort  gap.  Givetvis  är  detta  mycket 
kritiskt  om  bilhandlarna  vill  profilera  ”trygghet”  som  en  av  de  stora 
konkurrensfördelarna.  Gapet  skulle  delvis  kunna  förklaras med  att  säljare  och  kanske 
framförallt bilsäljare sedan tradition har ett rykte att vara ”luriga” eller rent av oärliga. 
Det  är  inte  helt  osannolikt  att  respondenterna  påverkas  och  att  svaren  omedvetet 
reflekteras av detta. Författarnas åsikter styrks av både Grönroos och Zeithaml et al. då 
dessa  hävdar  att  upplevelsen  färgas  av  rykte,  WOM  och  egna  värderingar.  Eftersom 
företag och säljare är medvetna om detta borde både företag och säljare vara bättre på 
att  tydligöra  motsatsen,  det  vill  säga  säljarens  ärlighet.  Det  är  föga  förvånande  att 
påståendet rörande Bilia‐besökarens känsla av ”trygghet som eventuell begagnatkund” 
efter  besöket  har  ett  nästan  identiskt  gap.  Om  säljaren,  som  är  den  närmaste 
representanten  från  företaget  uppfattas  som  oärlig,  kommer  med  all  sannolikhet 
trygghetskänslan försvagas. 

6.2.3 Responsiveness 
 
I denna dimension är gapet mellan besökarens förväntningar och upplevelse ytterligare 
större än vid  föregående dimension. Bland påståendena  i denna dimension har de  två 
första klart störst skillnad mellan förväntningarna och upplevelse. I samtliga påståenden 
lever företaget inte upp till respondenternas förväntningar. Dessa påståenden behandlar 
att  kunden  får  en  snabb  och  personlig  service  samt  personalens  vilja  att  hjälpa  till. 
Faktum  är  att  det  förstnämnda  är  det  påståendet  med  undersökningens  största  gap. 
Detta  speglar  också  författarnas  upplevelse  av  företagets  största  problem  med 
begagnathandeln. Många kunder upplever bevisligen att de  inte  får en tillfredställande 
service. Författarnas  förklaring  till denna upplevelse är att många av besökarna aldrig 
erbjudits  hjälp  under  sitt  besök.  Kundernas  upplevelse  i  denna  dimension  uppgick 
endast till 4,82 och gapet var ‐1,43. Sammantagit kan alltså konstateras att här finns gott 
om utrymme  för  förbättring. Även  i påståendet  rörande säljarens anpassningsförmåga 
finns god potential att kunna förbättras. I många fall tror författarna att detta är en fråga 
om  att  förklara  varför  man  inte  kan  tillgodose  kundens  specifika  önskemål.  Det 
viktigaste  är  att  företaget  blir  bättre  på  att  visa  ett  personligt  engagemang  för  varje 
enskild  kund.  Mycket  av  denna  dimension  skulle  kunna  förbättras  på  detta  vis.  Med 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andra  ord  behöver  företaget  arbeta  med  dess  funktionella  kvalitet,  det  vill  säga  hur 
företaget bemöter kunden (Grönroos 2002, s77‐78). 

6.2.4 Assurance 
 
Denna  dimension  hade  ett  mindre  men  ändock  negativt  gap  på  0,70.  Detta  innebär 
återigen  att  respondenternas  förväntningar  inte  överensstämde med  dess  upplevelse. 
Gapet gällande säljarens kunskap om betalnings‐ och finansieringsalternativ var relativt 
liten  jämfört  med  övriga  påståenden  i  denna  dimension.  Störst  gap  föreföll  sig  vara 
påståendet  att  personalen  visar  ett  lika  gott  bemötande  mot  begagnatkunder  som 
nybilskunder.  Återigen  överensstämmer  detta  med  författarnas  uppfattning. 
Begagnathandeln  är  placerat  längst  bak  i  lokalen  i  förhållande  till  huvudingången. 
Hallvärden  har  ingen  uppsikt  över  begagnatdelen  vilket  också  kan  vara  en  del  av 
förklaringen till varför många av begagnatkunderna inte får det bemötande de förväntar 
och/eller önskar sig. Vidare är belysningen sämre, interiören utstrålar inte samma klass 
och antalet säljare uppfattas som betydligt färre. Samtidigt ska det inte förglömmas att 
detta är en balansgång till vad som är rimligt. Om lokalerna är ”för fina” kan detta ge en 
intryck av att priserna är onödigt höga. Författarnas uppfattning är dock att mycket av 
detta  gap  skulle  minimeras  återigen  genom  den  personliga  interaktionen  istället  för 
ändringar i faciliteterna. Dock skulle författarna vilja se en ökad förmåga hos hallvärden 
att  kunna  stötta  begagnatsäljarna  i  en  större  utsträckning.  Respondenternas  högsta 
förväntningar (6,57) återfanns i frågan om personalens vänliga och trevliga bemötande. 
Medelvärdet av upplevelsen i samma fråga var 5,70 vilket ger ett negativt gap på 0,87. 
Detta  anser  författarna givetvis  vara både anmärkningsvärt och allvarligt. Det  är dock 
ganska  troligt att  förklaringen  till detta gap beror på de respondenter som överhuvud 
taget inte fick ett bemötande alternativt fick det mycket sent. 

6.2.5 Empathy 
 
Dimensionen  med  det  allra  största  gapet  var  den  sista,  empathy.  Gapet  i  denna 
dimension  uppgick  till  ‐1,17  vilket  innebär  att  upplevelsen  inte  uppfyller  besökarnas 
förväntningar. Samtliga påståenden har relativt stora negativa gap även om det största 
rör  huruvida  kunden  upplever  att  säljaren  agerar  utifrån  dennes  bästa.  Detta  styrker 
även författarnas tidigare diskussion rörande personalens bemötande. Även om säljarna 
arbetar lite i motvind i denne fråga (med tanke på traditionella fördomar mot bilsäljare) 
är det nödvändigt att de blir tydligare i deras kommunikation med kunden. Säljarna och 
övrig personal måste öka sin trovärdighet bland besökarna. Författarna anser att det går 
att  ändra  rykten  genom  att  vara  ihärdig  och  alltid  arbeta  för  att  leverera  hög 
trovärdighet. Intressant är dock att Bilia som helhet uppfattas mer positiv i denna fråga. 
Vad  det  beror  på  är  givetvis  osäkert  men  kan  återigen  eventuellt  delförklaras  med 
bilsäljarnas  ”dåliga  rykte”.  Gapet  för  påståendet  gällande  lyhördhet  och  förståelse  för 
den  specifika  kundens  önskemål  uppgick  till  ‐1,11.  Detta  anser  författarna  vara  ett 
mycket onödigt gap eftersom det knappast är kopplat till några stora merkostnader för 
att minimeras. Det handlar troligtvis om att ha rätt attityd. Ansvaret för att denna finns 
och efterlevs i organisationen anser författarna ligger hos företagsledningen. 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6.3 Analys av kundenkätens tredje del 
 
I  kundenkätens  tredje  del  tillfrågades  respondenterna  om  deras  totala  upplevelse  av 
besöket  samt  dess  påverkan  på  eventuella  framtida  bilköp  och  word‐of‐mouth. 
Medelvärdet  av  respondenternas  svar  på  skalan  ett  till  sju  (där  1=Missnöjd  och 
7=Mycket nöjd)  var 5,10. Detta  tolkar  författarna  som att  respondenterna  i  snitt  varit 
nöjda men inte nämnvärt mer. Sett ur ett genusperspektiv är skillnaderna relativt små 
vilket kan ses  i  figuren nedan. Efter en genomgång av de olika dimensionerna kan det 
också  konstateras  att  det  inte  tenderar  som  att  någon  specifik  dimension  haft  större 
påverkan än andra för den totala nöjdheten. Detta innebär att det blir svårt för företaget 
att  enbart  prioritera  förbättringar  i  en  dimension.  Företaget  måste  med  andra  ord 
angripa samtliga gap som tydliggjorts i denna undersökning.  
 

 
Figur 13, fördelning av respondenternas totala nöjdhet av besöket 

De  respondenter  som köpte  sin  senaste  begagnatbil  av  en privatperson hade  en  lägre 
grad av nöjdhet än den totala urvalspopulationen. Nöjdheten i detta segment uppgick till 
4,79.  Medelvärdet  för  personer  som  inte  köpte  av  privatperson  vid  senaste 
begagnatköpet var 5,20. De som aldrig tidigare köpt en begagnad bil var nöjdast med ett 
medelvärde  på  5,67.  Detta  är  särkskilt  intressant  eftersom  tidigare  nämnda  MRF‐
undersökning  slog  fast  att  denna  kundgrupp  generellt  sett  är  mer  negativa  till  den 
auktoriserade  bilhandeln.  Därmed  borde  dem  rent  logiskt  också  ha  en  lägre  grad  av 
nöjdhet.  Om  företaget  skall  kunna  återta  förlorade  marknadsandelar  måste  företaget 
lyckas  övertyga  denna  kundgrupp.  Författarna  anser  det  sannolikt  att  nöjdheten  hos 
denna grupp skulle höjas om företaget blev bättre på att kommunicera ut mervärdet av 
köp  hos  bilhandlare.  Det  sammanvägda  resultatet  av  samtliga  respondenter  (5,10)  är 
dock  i  författarnas  mening  inte  heller  tillräckligt  om  företaget  skall  kunna  erövra 
marknadsandelar  från  de  övriga  konkurrenterna,  det  vill  säga  andra  bilhandlare. Med 
dessa  resultat  i  hand  kan  författarna  styrka  teoriernas  påståenden  att  tidigare 
erfarenheter väger in på den totala kvaliteten (Zeithaml, V., Berry, L., & Parasuraman, A. 
1988). 
 
Respondenterna  ansåg  i  genomsnitt  att  sannolikheten  för  att  nästa  begagnatköp 
genomförs hos Bilia i och med besöket i bilhallen hade ökat något. Medelvärdet på den 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sjugradiga  skalan  var  4,73.  Med  tanke  på  medelvärdet  över  den  totala  nöjdheten  av 
besöket  anser  författarna  detta  värde  vara  relativt  bra.  Givetvis  är  det  inte  tillräckligt 
starkt för att uppfattas som tillfredsställande. Vidare har värdet med all sannolikhet ett 
starkt  samband  till  upplevda  nöjdheten.  Utfallet  i  undersökningsdata  av  föreliggande 
studie  visar  på  ett  samband  på  cirka  0,9.  Detta  skulle  innebära  att  om medelvärdet  i 
kundnöjdhet  stiger  med  1,0  kommer  sannolikheten  för  att  nästa  köp  genomförs  hos 
Bilia stiga med cirka 0,9 på den sjugradiga skalan. Dessa data  tydliggör vikten av nöjd 
kund vid besöket. Vid en jämförelse av skillnader mellan de som genomförde sitt senaste 
begagnatbilköp hos Bilia och övriga, påvisar undersökningen att nya kunder till en högre 
grad blir påverkade i en positiv riktning.  
 
Medelvärdet  i  frågan  huruvida  respondenten  (med  tanke  på  besöket)  kommer 
rekommendera  en  vän  eller  bekant  var  5,02.  Även  i  denna  fråga  konstaterades  ett 
samband till kundnöjdheten. I detta fall uppgår sambandet till cirka 0,98 vilket innebär 
att  de  två  skalorna  är  mycket  nära  relaterade.  En  nöjd  kund  leder  alltså  till  att  fler 
kunder  rekommenderar  vänner  och  bekanta  att  besöka  Bilia  inför  ett  eventuellt 
begagnatköp. Detta anades då de ofta inom kvalitetsmarknadsföring påvisas att en nöjd 
kund ger positiv WOM (Grönroos 2002, s81). 
 

 
Figur 14, nöjd kunds påverkan 

I den avslutande och öppna frågan i kundenkäten valde en del respondenter att  lämna 
rekommendationer  och  synpunkter  som  de  ansåg  kunde  förbättra  Bilias 
begagnathandel.  Författarna  konstaterat  tre  återkommande  synpunkter.  Den  första  är 
att  kunderna efterfrågar bättre varudeklaration av bilarna. Respondenterna menar att 
de  ofta  är  otillräckliga  eller  rent  av  saknas.  Vidare  efterfrågas  någon  form  av 
sammanställning  över  anläggningens  samtliga  begagnatbilar.  Detta  ses  som  särskilt 
nödvändigt över bilar som inte visas i bilhallen. Objekten utanför byggnaden exponeras 
inte  i  samma  utsträckning  vilket  i  sig  dessutom  tydliggör  ytterligare  en  problematik. 
Exempelvis skulle  företaget kunna tillhandahålla en dataterminal  i  lokalen där kunden 
kan  skaffa  sig  en  överblick  och  ytterligare  information  om  objekten.  Det  tredje  och 
kanske  allvarligaste  påpekandet  från  respondenterna  är  upplevelsen  av  säljarnas 
frånvaro. Här måste företaget resonera kring orsakerna till denna upplevelse. Beror det 
på en underbemanning eller av personalens arbetssätt och/eller engagemang? 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En  annan  intressant  aspekt  är  avsaknaden  av  synpunkter  gällande  fordonens 
prissättning.  Eftersom  denna  aspekt  ofta  framställs  som  privathandelns  främsta 
konkurrensfördel väntade sig författarna att denna även skulle vara den mest frekventa 
synpunkten.  Orsakerna  till  utfallet  är  givetvis  oklara  och  kan  diskuteras.  Författarnas 
uppfattning är dock att detta tyder på att Bilia lyckats förmedla bilhandlarens mervärde 
till dess besökare på ett bra sätt. Alternativt uppfattas prissättningen hos Bilia inte som 
hög  i  relativitet  till  dess  konkurrenter,  såväl  privatpersoner  som  andra  bilhandlare. 
Givetvis är en kombination av de båda en annan trolig förklaring.  

6.4 Differensanalys 
 
Författarna har valt att undersöka skillnader mellan förväntad och upplevd kvalitet samt 
företagets tro om detsamma. Detta för att forskningen tyder på att om ett företag skall 
kunna  leverera  hög  kvalitet måste  de  inneha  vetskap  om  vad  kunderna  förväntar  sig. 
Ovan nämnda analys kan härledas från gapanalysens gap ett. 
 
Gapanalysen  lägger  stor  vikt  på  ett  företags  kännedom  av  kundernas  förväntningar. 
Upphovsmännen  till  Gapanalysen  anser  att  för  att  alltid  leverera  en  jämn  hög 
tjänstekvalitet  till  kunden måste  dennes  förväntningar  uppfyllas.  För  att  detta  ska  bli 
möjligt måste förväntningarna vara kända inom företaget. I föreliggande studie har fyra 
personer hos Bilia i Västerås intervjuats. Respondenterna består av en marknadschef, en 
säljchef  för  begagnathandeln  samt  två  stycken  säljare.  Dessa  kommer  i  denna  studie 
representera företagets hela begagnathandel. Sammanställningen av deras svar kommer 
att jämföras med sammanställningen av kundenkäterna. Dessutom kommer en analys av 
eventuella skillnader inom organisationen genomföras. 

6.4.1 Tangibles 
 
Företagets  sammanvägda  svar  på  denna  dimension  är  de  tror  kunderna  upplever  att 
företaget  lever  upp  till  deras  förväntningar.  Detta  kunde  i  annat  fall  inneburit  stora 
problem  för  företaget.  Kunderna  anser  dock  att  även  företagets  materiella  delar 
uppfyller  de  förväntningar  som  finns.  Det  finns  ett  undantag  inom  denna  dimension, 
nämligen  fjärde  påståendet  (”Utbudet  av  begagnade  bilar  är  stort”).  Här  anser  både 
företaget  och  kunderna  att  det  finns  förbättringspotential.  Företagets  uppfattning  om 
gapets  storlek  mellan  kundernas  förväntningar  och  upplevelse  överensstämmer  även 
den  relativt  väl.  Vid  frågan  om  varför  företaget  inte  lever  upp  till  kundernas 
förväntningar på denna punkt besvarade en respondent med att det låga antalet bilar i 
bilhallen är ett strategiskt, ekonomiskt val. 

6.4.2 Relailability 
 
Vid  en  överskådlig  blick  tycks  företaget  ha  en  relativt  god  uppfattning  av  kundens 
förväntningar och upplevelse. Vid en närmare undersökning kan dock vissa  skillnader 
tydliggöras.  För  att  få  en  mer  genomträngande  analys  följer  nedan  korta  frågvisa 
diskussioner.  Första  påståendet  inom denna dimension,  ”samtliga  begagnatfordon har 
en korrekt och tydlig varudeklaration” är mycket intressant eftersom att denna punkt är 
den  där  företaget  anser  sig  ha  presterat  sämst. Medelvärdet  är  även  det  lägsta  i  hela 
undersökningen.  Enligt  företaget  grundar  sig  gapet  i  personalbrist  på 
begagnatavdelningen. Författarna antar att  just denna del av tjänsten är  lågprioriterad 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och  inte  sätts  i  fokus  tillräckligt  av  företagsledningen.  Av  denna  anledning  finns 
exempelvis  inte  en  varudeklaration  på  alla  fordon.  Kunderna  anser  att  det  finns 
förbättringspotential  samt  att  detta  är  en  mycket  viktig  fråga.  Totalt  sett  behöver 
företaget  förbättra sig på denna punkt även om företaget presterat bättre än de trott  i 
kundens ögon. Andra påståendet berör säljarens ärlighet. Här anser både företaget och 
kunderna att det är en ytterst viktig fråga. Båda anser att det finns förbättringspotential, 
detta är antagligen just för att det är så svårt att ge ett genomärligt intryck varje gång. 
Detta är något som företaget bör sträva efter, speciellt eftersom just denna fråga är den 
som  kunderna  rankat  högst  när  de  tillfrågas  hur  viktigt  det  är.  På  fråga  tre  gäller  att 
kunderna  får ett  trovärdigt  intryck av Bilia som helhet. Det som gör denna  fråga extra 
nämnvärd är att  företaget  som helhet  tror att de överträffar kundernas  förväntningar. 
Kunderna  själva  har  högre  förväntningar  på  denna punkt  vilket  leder  till  att  Bilia  bör 
sträva  efter  att  höja  upplevelsen  av  företagets  trovärdighet.  Sista  påståendet  inom 
denna dimension är ”efter besöket känner Du dig trygg som eventuell begagnatkund hos 
Bilia”. Här tror företaget att de lever upp till förväntningarna, dock tycker kunderna att 
det  går  att  förbättra.  Även  på  denna  fråga  är  förväntningarna  höga,  vilket  betyder  att 
företaget alltid bör sträva efter att få kunden att känna sig så trygg som möjligt. 

6.4.3 Responsiveness 
 
Respons  är  den  dimension  företaget  ansåg  sig  behöva  arbeta  mest  med.  Detta 
framkommer  från  dimensionens  gap  på  0.75  samt  att  flera  av  de  intervjuade  även 
nämnde  detta.  I  denna  kategori  ligger  även  två  av  de  tre  största  gapen  enligt 
kundenkäten. Första  frågan berör säljarens anpassningsförmåga. Här tror  företaget att 
de lever upp till de förväntningar som finns. Däremot visar kundenkäterna det motsatta. 
Skäl till detta kan vara att företaget gör sitt bästa för att anpassa sig efter kundens behov 
men att  de misslyckas med att  kommunicera detta budskap  till  kunden. Det  kan  även 
utläsas att kunden anser att anpassningsförmågan är viktigare än vad företaget tror. Av 
dessa  data  att  döma  torde  företaget  fokusera  mer  på  att  dels  höja  de  individuella 
anpassningarna  till  den  högsta  möjliga  grad  och  dels  kommunicera  att  de  gör  denna 
ansträngning. På frågan ”du får en direkt, snabb och personlig service” anser  företaget 
att det finns förbättringspotential. Kunden tycker det är  lika viktigt som företaget men 
menar  att  det  upplevs  sämre  än  vad  företaget  trott.  Detta  är  det  största  gapet  i 
kundenkäten  vilket  tyder  på  att  mycket  stort  fokus  bör  läggas  på  att  förbättra  tiden 
innan  kunden  får  hjälp.  Vid  brist  på  säljare  bör  någon  annan  person  kunna  hjälpa 
kunderna  i  ett  första  skede  med  övergripande  frågor  till  dess  att  en  säljare  blir 
tillgänglig. Nästa fråga berör personalens villighet att hjälpa till. Denna fråga tyckte stora 
delar av företaget var relativt självklar. De höga förväntningarna på just denna punkt är 
alla  överens  om.  Båda  parter  anser  även  att  denna  bör  förbättras.  Personalen  kanske 
inte  alltid  är  villig  att  hjälpa  till,  dock  är  det  mycket  viktigt  att  de  gör  det  och 
visar/kommunicerar  till  kunden  att  det  är  villiga.  Sista  frågan  berör  enkelhet  att 
provköra bilar. Det finns ett gap på denna fråga, dock anser företaget att det till stor del 
beror  på  okontrollerbara  faktorer  som  stölder,  dåligt  väder  etcetera.  Därav  är  denna 
fråga en med relativt låg prioritet. Företaget poängterar att ”man måste få provköra en 
begagnad bil för att köpa den”. Möjligen bör rutinerna för provkörning granskas för att 
underlätta detta till den högsta möjliga grad. 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6.4.4 Assurance 
 
Första frågan inom denna dimension är ”säljaren har en mycket god allmänkunskap om 
bilar”.  Gapet  på  denna  fråga  (‐0.70)  beror  på  att  företaget  tror  att  förväntningarna  är 
mindre än vad de  i  själva verket  är.  Företaget  anser detta  som en mindre och mindre 
betydande  faktor  just  för att många kunder har mycket  information om de bilar de är 
intresserade av. Den stora anledningen till detta är Internet som kan göra gemene man 
till  en  ”semi‐expert”.  Av  kundenkäten  att  döma  ligger  företaget  lite  före  inom  denna 
fråga, vilket betyder att de anställda måste ha mer allmänkunskap/visa att de har mer 
allmänkunskap. För att kunderna är mer beroende av detta än vad företaget tror. Nästa 
fråga  handlar  om  säljarens  allmänkunskap  om  betalning/finansieringsalternativ. 
Kunderna upplever att det är ett relativt litet gap på denna fråga. Dock anser företaget 
att de överträffar kundens förväntningar på denna punkt. Detta med förklaringen att de 
har bra utbildningar och har mycket information om ämnet. Av gapet att döma behöver 
företaget återigen fokusera på att kommunicera sin expertis inom området till kunden. 
Tredje  påståendet  inom  denna  dimension  lyder  ”personalen  bemöter  alltid  dig  på  ett 
vänligt och trevligt sätt”. Denna fråga har kunderna rankat som den viktigaste frågan av 
alla,  6.57  på  en  skala  från  ett  till  sju.  Även  företaget  har  rankat  denna  högst  på 
förväntnings  skalan.  Bägge  anser  att  denna  fråga  bör  förbättras  och  företaget  är 
medvetna om gapet. Viktigt på denna punkt är att företaget skapar god stämning inom 
företaget samt att alla tänker på att just vara trevliga och vänliga. Vi anser att gap av den 
här sorten alltid har funnits och kommer antagligen alltid att finnas då det är människor 
som utför tjänsten. Människors känslor kan påverkas på flera olika sätt, det viktiga är att 
företaget  tillsammans  arbetar  för  att  minska  detta  gap.  Sista  påståendet  inom  denna 
dimension  berör  skillnaden  i  bemötande  av  nybilskund  och  begagnatbilkund.  Denna 
fråga  har  berörts  som  en mycket  intressant  fråga  i  MRF‐undersökningen.  Detta  i  och 
med  att  nybilsförsäljningen  ofta  prioriteras  högre  än  begagnat  försäljningen.  Både 
kunder och företag anser att detta bör förbättras. Tack vare undersökningar av den här 
typen  kommer  antagligen  detta  gap  att  minska.  Bilia  behöver  omstrukturera 
företagskulturen på så sätt att båda avdelningarna upplevs som mer likvärdiga.  

6.4.5 Empathy 
 
Empatidimensionen av SERVQUAL påminner i en del aspekter om responsdimensionen. 
Båda  grundar  sig  i  ”säljarens  feedback”  under  ”moment  of  truth”,  det  vill  säga  att 
personen som kunden interagerar med är direkt ansvarig för en stor del av upplevelsen 
inom dimensionerna. Det är dessa dimensioner som bäst passar in i vad Grönroos kallar 
”funktionell kvalitet” det vill säga hur tjänsten förmedlas i och med mötet med kunden. 
”Personalen  tar  sig  tid  att  lyssna  på  just  dig”  lyder  första  påståendet  under  denna 
dimension. Båda parter är medvetna om att det finns ett gap här, samt hur stort det är. 
Detta är ett återkommande problem inom serviceyrken, för att höja kvaliteten på denna 
fråga  bör  företaget  antagligen  anställa  mer  personal  vilket  kan  kosta  mer  än  vad 
företaget  får  ut  av  det.  Att  ha  i  åtanke  gällande  denna  diskussion  är  att mer  och mer 
marknadsföringsstudier visar på en höjd kvalitet som mest lönsamt på lång sikt. Nästa 
påstående  berör  säljarens  förmåga  att  vara  lyhörd  och  visa  förståelse.  Även  här  finns 
förbättringspotential.  Vidare  betyder  detta  att  personalen  bör  satsa mer  på  att  lyssna 
och  visa  att  de  förstått  genom  att  komma  med  förslag  utifrån  de  som  sagts.  Tredje 
påstående  inom  detta  område  är  ”Säljaren  agerar  utifrån  ditt  bästa”.  Denna  fråga  är 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mycket viktig. Kunderna anser att denna fråga står för det näst största gapet, vilket gör 
denna till en av de mer högprioriterade frågorna. Företaget bör utsända signaler om att 
de  eftersträvar  långsiktiga  kundrelationer  framför  kortsiktig  vinst  för  att  ge  kunden 
intrycket att det verkligen arbetar utifrån dennes bästa. Sista påståendet är  ”Bilia som 
helhet  agerar  utifrån  ditt  bästa”.  Även  i  denna  fråga  är  det  svårt  att  uppnå 
förväntningarna.  De  två  sista  frågorna  handlar  om  att  ge  kunden  ett  genomärligt  och 
trovärdigt  intryck.  Företaget  som  helhet  bör  vara  ”genomskinligt”  för  att  kunden  ska 
kunna känna och uppleva detta.  

6.4.6 Differensanalys av enkätens tredje del 
 
Kundernas svar på de tre avslutande frågorna. 

5.10 4.73 5.02 
 
Företagets svar på de tre avslutande frågorna. 

5.75 5.38 6.38 
 
Av dessa data kan utläsas att företaget har en optimistisk syn på sig själva. Fråga ett på 
denna del berör hur nöjd kunden är med sitt besök hos Bilia. Kunder är mer nöjda än 
missnöjda  vilket  är  positivt,  dock  tror  företaget  att  kunderna  är  nöjdare  än  vad  de  i 
själva verket är. Denna punkt berättar att det finns mer områden att arbeta med än vad 
företaget trott. Det andra påståendet i denna del  frågar om sannolikheten för att nästa 
begagnatköp  genomförs  hos  Bilia.  Sannolikheten  ökar  i  och  med  besöket  om  än  inte 
markant.  Vid  en  närmare  analys  av  utfallet  i  denna  fråga  samt  de  olika  svar  som 
framkommit i kundenkäterna kan samband ses, där sannolikheten ökar i nästan samma 
takt som den totalt upplevda kvaliteten av besöket ökar. Detta betyder att om besöket 
ska ha  större  inverkan på  kundernas  köpbeteende bör den upplevda  kvaliteten höjas. 
Även i detta påstående tror företaget högre om sig självt än vad kunderna i själva verket 
anser.  Det  tredje  och  sista  påståendet  handlar  om  kundernas  intentioner  att 
rekommendera ett besök i Bilias bilhall till en vän eller bekant. Denna punkt var mycket 
hög enligt Bilia. Kundernas  svar på denna  fråga är  även den  tätt  sammankopplat med 
svaret från den totalt upplevda kvaliteten. 

6.4.7 Sammanfattning av differensanalys mellan kunder och företag 
 
Som  framgår  av  intervjuerna  anser  företaget  att  responsiveness  och  empathy  är  de 
dimensioner  som  behöver  bearbetas  mest.  Om  författarna  ser  till  skillnader  mellan 
kundernas  och  företagets  svar  återfinns  störst  skillnad  på  dimensionen  empathy.  De 
enskilda  frågorna  där  skillnaderna  är  som  störst  är  påstående  fem  (”Samtliga 
begagnatfordon  har  en  korrekt  och  tydlig  varudeklaration”),  nio  (”Säljarens 
anpassningsförmåga  för  just dina behov är hög”),  och 19  (”säljaren agerar utifrån ditt 
bästa”).  Dessa  tre  bör  företaget med  andra  ord  arbeta  extra med  eftersom de  i  dessa 
områden  inte  känner  till  kundernas  förväntningar  och  upplevelser.  Det  som 
framkommit  är  inte  helt  oväntat  då  SERVQUALs  dimensioner  responsiveness  och 
emathy är till stor del beroende av individer. Dessa möten mellan individer går inte att 
standardisera genom beteendemallar som rekommenderas i gapanalysen. Därför är och 
antagligen  förblir  dem  ett  av  de  stora  problemen  med  att  leverera  en  konstant  hög 
tjänstekvalitet. 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6.4.8 Differensanalys inom företaget 
 
Nedan  följer  en  differensanalys  där  de  olika  respondenterna  inom  företaget  jämförs. 
Detta för att se eventuella samband mellan de olika hierarkiska nivåerna inom företaget. 
Författarna  har  valt  att  genomföra  denna  analys  då  gapanalysen  påpekar  god  intern 
kommunikation  som  en  av  förutsättningarna  för  att  uppfylla  kundens  förväntningar. 
Vidare ger en god samstämmighet inom företaget tecken på god kommunikation mellan 
och inom företagshierarkin. 

6.4.8.1 Tangibles 
De  fyra  respondenterna  är  relativt  samstämmiga  på  de  flesta  punkter  under  denna 
dimension. På fråga ett framkommer att vikten ökar ju lägre ner inom företagshierarkin 
respondenten befinner sig. Vid  förfrågan om hur viktig  fråga två var  för kunden ansåg 
säljchefen att denna var anmärkningsvärt mindre viktig än övriga respondenter. 

6.4.8.2 Reliability 
Även  denna  dimension  speglas  av  samstämmighet  bland  de  fyra  respondenterna.  På 
fråga fem anser säljchefen dock att både förväntningar och upplevelse är något mindre. 
Fråga  sju  är  även  den  samstämmig  med  undantaget  att  en  säljare  som  anser  att 
förväntningarna är lägre på just denna. På fråga åtta är undantaget att marknadschefen 
tror förväntningarna är högre. 

6.4.8.3 Responsiveness 
Fråga nio är relativt jämn. På fråga tio är uppfattningen om förväntningarna jämna, dock 
tolkas kundens upplevelse olika. Rörande  fråga  tolv har respondenterna svarat  lika på 
förväntningarna dock har samtliga svarat olika gällande upplevelsen. 

6.4.8.4 Assurance 
Gällande fråga 13 och 14 har även dessa påvisat liknande svar. Vid fråga 15 tror säljarna 
det  finns högre  förväntningar på än övriga respondenter. På  fråga 16 har säljarna helt 
skilda uppfattningar om upplevelsen. 

6.4.8.5 Empathy 
Fråga 17 är  jämn, dock ökar  företagets  tro om kundens upplevelse något hos säljarna. 
De avslutande tre frågorna är även de relativt jämna. 

6.4.8.6 Mönster 
De få alternativen på skalan kan gjort det svårt att se eventuella skillnader i företagets 
uppfattning  om  kundernas  förväntningar  och  upplevelse.  Dock  har  de  fyra 
respondenterna  varit  relativt  jämna  på  de  flesta  punkter.  Genomgående  har  säljarna 
svarat  högt  på  förväntningar  och  upplevelse.  Därefter  följer  marknadschefen  som 
genomsnittligt svarat något lägre. Slutligen kommer säljchefen som i regel har trott att 
kundernas  förväntningar  och  upplevelse  varit  mindre.  Dessa  slutsatser  kan  enligt 
författarna  ej  härledas  till  respondenternas  hierarkiska  positioner  inom  företaget  då 
säljarna  svarade mer  likt marknadschefen  än  säljchefen.  Sammanfattat  var  företagets 
svar  ofta mycket  samstämmiga. Olikheterna  i  respondenternas  svar  går  antagligen  att 
förklara med hänsyn till respondenternas personliga uppfattningar om tjänstekvaliteten 
hos Bilia. 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7 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
Syftet  med  denna  uppsats  är  att  undersöka  kundupplevd  tjänstekvalitet  vid  besök  i 
bilhall. Informationen skall i ett senare skede kunna användas för att höja kvaliteten av 
kunders besök hos den auktoriserade bilhandeln. Frågeställningarna som skall besvaras 
är följande: 
 

1. Vilka skillnader finns mellan kundens förväntade kvalitet och dennes 
upplevda kvalitet av besöket hos Bilia? 

2. Vilken påverkan anser kunderna att besöket har på köpbeslutsprocessens 
utgång? 

3. Vilka skillnader föreligger mellan kundens förväntningar och upplevelser 
samt företagets tro om dem? 

4. Vilka skillnader föreligger mellan olika representanter inom företagets syn på 
den upplevda tjänstekvaliteten?  

 
Undersökningen  påvisar  skillnader  mellan  besökares  förväntningar  och  upplevelser 
inom  SERVQUAL:s  samtliga  fem  dimensioner.  Dock  anser  författarna  att  första 
dimensionen  (Tangibles)  är  tillfredställande  ur  ett  kund‐  och  marknadsförings‐
perspektiv. Övriga fyra dimensioner påvisar dock negativa gap som är  för stora för att 
kunna bortses från. 
 
Sett till hela dimensioner återfinns Bilias största gap inom responsiveness och empathy. 
Av den empiriska data som inhämtats indikeras att säljaren och/eller övrig personal inte 
visar  tillräckligt  engagemang  och  lyhördhet  inför  besökarna.  Det  är  också  nödvändigt 
med  en  snabbare  och  personligare  service.  Under  enkätens  genomförande  kunde 
författarna  både  själva  observera  och  mottaga  kommentarer  från  besvikna  besökare 
som  inte  fått  hjälp  av  personalen.  Vidare  måste  företaget  arbeta  hårt  med  att  höja 
kundernas uppfattning om säljarnas ärlighet. Kunderna upplever inte att varken företag 
eller säljare agerar utifrån deras bästa. Om bilbranschens starkaste konkurrensfördel är 
trygghet  torde detta  vara  ett högt prioriterat område  för  framtiden. En annan  särskilt 
viktig punkt var de begagnade fordonens varudeklaration. En sådan både önskades och 
förväntades  bland  besökarna  varför  missnöjet  var  stort  då  de  i  många  fall  var  minst 
bristfälliga och i vissa fall helt saknades. Författarna anser att denna fråga med relativt 
små  medel  skulle  kunna  förbättras.  Respondenterna  efterfrågade  dessutom  att 
informationen  om  bilarna  utökas.  Detta  tror  författarna  dessutom  skulle  minska 
arbetsbelastningen bland säljarna. Flera respondenter efterfrågade också någon form av 
sammanställning  över  alla  begagnade  fordon  till  salu.  Författarnas  förslag  är  att  sätta 
upp en enklare  terminal. Här  skulle besökarna kunna  söka  inte bara bland begagnade 
bilar vid den aktuella anläggningen, utan hos Bilias samtliga anläggningar. 
 
Om företaget skall kunna återta förlorade marknadsandelar krävs att de påvisade gapen 
i  tjänsteutförandet  minimeras.  Studien  påvisar  ett  starkt  samband  mellan  kundernas 
totala  nöjdhet  med  besöket  och  en  ökad  sannolikhet  för  att  besökarens  nästa 
begagnatköp genomförs hos Bilia. Vidare indikerade undersökningen på att ingen av de 
undersökta dimensionerna enskilt och på ett radikalt sätt förändrar kundnöjdheten. Att 
döma av resultatet från denna studie krävs att alla påvisade gap angrips och minimeras 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för  önskad  effekt.  Resultatet  tyder  också  på  att  det  finns  ett  starkt  samband  mellan 
besökarnas nöjdhet med besöket och deras vilja att rekommendera vänner och bekanta 
att besöka Bilia inför ett begagnatköp. Eftersom positiv wordofmouth enligt författarna 
är den billigaste och mest  effektiva marknadsföringen  som  finns,  är denna ett måste  i 
arbetet att återta marknadsandelar och öka försäljningen. 
 
Vid  jämförandet  av  kundernas  förväntningar  och  upplevelser  samt  företagets  tro  om 
detsamma  påvisar  undersökningen  skillnader  inom  alla  dimensioner.  Dock  anses 
skillnaderna på dimensionen Tangibles även  i detta  fall vara  försumbar. Vad det gäller 
dimensionen Relailability  består gapen mestadels av  företagets  tro om att kunden har 
lägre förväntningar än denne faktiskt har.  
 
Responsiveness är den dimension företaget själva ansåg sig behöva förbättra mest. Detta 
kan  bero  på  att  denna  del  är  mycket  ”levande”,  det  vill  säga  att  den  är  svår  att 
strukturera  upp  med  hjälp  av  beteendemallar  och/eller  maskiner.  Inom  den  fjärde 
dimensionen  Assurance  finns  det  likaså  skillnader  mellan  kundens  verkliga 
förväntningar och företagets tro om dessa. Den övergripande orsaken är företagets tro 
om  att  kunden  har  lägre  förväntningar  än  denne  verkligen  har.  Slutligen  finner 
författarna  även  skillnader  inom  dimensionen  Empathy.  Där  består  de  av  en 
kombination av företagets tro att kundens förväntningar är låga samt att upplevelsen är 
högre än den faktiskt varit.  
 
Nedan  följer  de  tre  frågeställningar  där  differensen  mellan  företagets  och  kundernas 
svar  var  störst.  Viktigt  att  notera  är  dock  att  fråga  ett  är  negativt,  vilket  innebär  att 
företaget ansåg sig vara sämre på denna punkt än vad kunderna verkligen tyckte. 
 

1. Tydlig och korrekt varudeklaration (‐1.57). Att detta gap är störst beror till stor 
del på företagets låga syn på upplevelsen. 

2. Säljaren agerar utifrån ditt bästa (1.17). Detta gap består av en kombination 
mellan höga förväntningar och låg uppfattning av upplevelse från kundens sida. 

3. Säljarens anpassningsförmåga (1.13) Detta gap beror framförallt på högre 
förväntningar än vad företaget trott. 

 
De  tre  sista  frågorna  behandlade  som  bekant  den  totalt  upplevda  kvaliteten, 
sannolikheten  att  nästa  begagnatköp  genomförs  hos  Bilia  samt  kundens  avsikt  att 
rekommendera  Bilia  till  vänner  och  bekanta.  Dessa  frågor  bör  företaget  framförallt 
beakta då de rör tjänsten som helhet. Genomgående för företagets svar i dessa frågor var 
att de  trodde kunden vara nöjdare än denne verkligen var. Flera orsaker kan  ligga  till 
grund  för  detta.  Dock  är  det  viktigt  att  företaget  är  medvetna  om  kundens  tankar 
rörande besöket för att med rätt åtgärder höja kvaliteten. 
 
Uppsatsen har även analyserat  skillnader mellan de  intervjuades  svar på SERVQUAL:s 
olika  frågor.  Som  framkommit  i  analysen  samstämmer  företaget  på  de  flesta  punkter. 
Vissa  skillnader  kunde  skådas  då  säljarna  i  regel  svarade  lite  högre  på  skalorna  och 
säljchefen något lägre. Författarna anser dock att de skillnader som påfunnits sannolikt 
berott på personliga olikheter och att dessa inte är kopplade till de hierarkiska nivåerna 
inom  företaget. För att denna samstämmighet  skall  fortsätta och ytterligare  förbättras 
rekommenderas företaget att på regelbunden basis träffas för att särskilt diskutera den 



  52         

upplevda  kvaliteten  vid  kundernas  besök.  SERVQUAL  skalan  kan  användas  då  denna 
inkluderar hela tjänsten. Dock finner antagligen företaget att vissa delar kan läggas till 
och vissa tas bort  för att bättre passa Bilia. Dessa möten är även mycket värdefulla att 
göra mellan olika anläggningar och avdelningar inom Bilia koncernen då detta kommer 
leda till en mer samstämmig bild av Bilia som helhet. 
 
Ovan har författarna i korthet redogjort för inom vilka områden kunderna upplever de 
största bristerna i deras besök i bilhallen. Förutsatt att Bilias ledning uppmärksammar 
samt  systematiskt  och  strategiskt  arbetar  för  att  stänga  gapen  kommer  studiens 
indirekta  syfte  att  uppnås;  servicekvaliteten  av  besöket  förbättras  vilket  innebär  att 
konkurrenskraften mot dess konkurrenter ökar. Detta tror  författarna  i en förlängning 
kommer  öka  försäljningen  samt  medföra  ett  återtag  av  marknadsandelar  från 
privathandeln. 

8 UPPSLAG FÖR FRAMTIDA FORSKNING 
Föreliggande  studie  har  begränsats  till  att  undersöka  kundernas  besök  i  bilhall.  Som 
diskuterats  i  inledningskapitlet  är  kärnproblematiken  för  omfattande  för  att  ensamt 
besvaras  i  och  med  denna  undersökning.  För  att  ytterligare  bredda  förståelsen  av 
aktuellt  konsumentbeteende  bör  uppdragsgivaren  undersöka  den  sökprocess  som 
föregått  kundernas  besök.  Denna  anser  författarna  framförallt  bör  innehålla 
frågeställningar  rörande  köparnas  användande  av  sitt  nya  hjälpmedel,  Internet.  En 
sådan  studie  kommer  bland  annat  förbättra  handlarnas  förmåga  att  attrahera 
potentiella kunder till bilhallen. Eftersom denna studie påvisat uppdragsgivaren brister 
och områden för prioritering, kan en fortsatt studie av önskat slag generera ett kraftfullt 
verktyg i arbetet att öka försäljningen av begagnade bilar. 
.
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Gummessons 4k modell 
 
Denna modell ställer kundens upplevda kvalitet som en central punkt. Upphovsmannens 
syfte  med  modellen  var  att  ”skapa  en  bättre  överblick  över  faktorer  som  konstituerar 
kvalitet” (Gummesson, 1991, s232). Denna punkt påverkas av tidigare erfarenheter samt 
förväntningar av tjänsten. Om dessa stämmer överens med varandra känner sig kunden 
nöjd  med  tjänsten.  Tjänsten  eller  varan  har  även  en  ”image”  som  den  upplevda 
kvaliteten  filtreras  igenom.  Utöver  detta  finns  det  fyra  kvaliteter  (de  fyra  k:na)  som 
företaget måste  upprätthålla  för  att  erhålla  en  tillfredställd  kund  (Gummesson,  1993, 
s10). 

 
Konstruktionskvalitet 
 
Denna kvalitet behandlar hur en tjänst eller produkt är tillverkad och hopsatt. 
Exempelvis de ritningar som ska följas för att utveckla och sätta ihop produkten eller 
tjänsten. Är konstruktionskvaliteten hög så kommer produkten/tjänsten att vara 
hållbar, tillförlitlig, funktionell etcetera.  Konstruktionskvalitet är även väl förknippat 
med en viktig kvalitetsstrategi, nämligen prevention vilket syftar på att det är dyrare att 
laga fel i efterhand än att göra rätt från början. Hög konstruktionskvalitet innebär att det 
blir få misstag på produkten eller tjänsten. Således innebär detta mindre ”rättande” av 
fel i efterhand vilket vidare även leder till en högre effektivitet (Gummesson, 1993, s11; 
Gummesson, 1991, s234). 
 
Produktions/ leveranskvalitet 
 
Denna kvalitet rör hur väl tjänsteleverantören lyckas leverera en tjänst enligt de 
ritningar och mål som är hopsatta inom konstruktionskvaliteten. Detta kan förklaras 
som att det inom tjänstekvaliteten finns en ”stam” som är konstruktionskvaliteten och 
en ”trädkrona” som är produktions/leveranskvaliteten. Båda dessa är delar av kundens 

Image 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Figur 15, Egen bearbetning av Gummessons 4K modell (Gummesson, 1993, s10) 



 

   
 

 

upplevda kvalitet som är förknippade med tjänstekvalitet i stort (Gummesson, 1993, 
s11).  
 
Relationskvalitet 
 
Den tredje kvaliteten behandlar relationen som kunden har vid tjänsteleveransen. 
Exempel på detta är hur trevlig företagets kundkontakt är, hur bekväm en kund känner 
sig hos sin massör eller en störande odör eller ljud vid ett hotellbesök. 
Relationskvaliteten spelar en mycket betydande roll för kundens upplevda kvalitet 
eftersom den är handgriplig och rak (Gummesson, 1993, s11). 
 
Teknisk resultatkvalitet 
 
Teknisk resultatkvalitet är den långsiktiga kvaliteten, de fördelar som kunden får ut av 
tjänsten på längre sikt. Exempelvis kan en tandläkare förhöja lagningens kvalitet om den 
håller längre än vanligt (Gummesson, 1993, s12). 



 

   
 

 

Intervjuguide 
 
1. Presentation av oss och vår studie/uppsats 

 
2. ”Tack för att Du tar dig tid och ställer upp på denna intervju. Målet med intervjun är 

att få en bred förståelse av Billias syn på kundens förväntningar inför dess besök i 
bilhallen. När intervjumaterialet sammanställts kommer en differensanalys göras 
mellan intervjumaterialet och sammanställningen av de kundenkäter som delats ut till 
besökare i Bilias bilhallar.” 

 
3.  ”Vi skulle vilja börja med att Du kort presenterar dig själv och dina 

arbetsuppgifter/ansvar hos Bilia.” 

 
4. ”Nedan följer fem dimensioner som tagits fram av tre framstående forskare inom 

marknadsföring. Dessa forskare anser att de fem dimensionerna är grunden till 
tjänstekvalitet. I varje dimension kommer vi beröra ett antal faktorer. Du ombeds fritt 
resonera kring varje område och om hur viktigt Du tror att kunderna anser de olika 
faktorerna är. Du får självklart när som helst under intervjun ställa frågor till oss om 
något är oklart.” 
 

5. De fem dimensionerna: 

Tangibles (Materiella ting) 
 

• Personalens klädsel och allmänna intryck 

• Lokalernas utseende/upplevelse 

• Lokalernas tillgänglighet 

• Utbudet av begagnatbilar 

Relailability (Tillförlitlighet) 
 

• Fordonens varudeklaration 

• Säljarens ärlighet 

• Att besöket kommer ge ett trovärdigt intryck av företaget 

• Att besöket kommer att öka trygghetskänslan för en eventuell begagnataffär hos 
Bilia. 

 Responsiveness (Respons) 
 

• Säljarens anpassningsförmåga för den specifika kundens behov 

• Snabb personlig service 



 

   
 

 

• Personalens vilja att hjälpa till 

• Provköra intressanta objekt 

Assurance (Garanti) 
 

• Säljarens allmänkunskap om bilar 

• Säljarens kunskap om betalnings och finansieringsalternativ 

• Personalens bemötande (trygghet, vänlighet) 

• Skillnader i bemötande mellan begagnat och nybilskunder 

Empati (Empathy) 
 

• Personal tar sig tid att lyssna 

• All personal är lyhörda och visar förståelse 

• Säljaren agerar utifrån kundens bästa 

• Bilia som helhet agerar utifrån kunden bästa 
 

6. ”Har Du några övriga tankegångar rörande kundens förväntningar?” 
 

7. Vi tackar för respondentens för hans medverkan! 



 

   
 

 

Kundenkät 
 
Denna enkät är en del  av en  studie  rörande begagnathandeln  inom den auktoriserade 
bilhandeln.  Vi  som  genomför  denna  marknadsundersökning  är  två  marknadsförings‐
studenter  från Mälardalens Högskola. För att kunna besvara  studiens  syfte behöver vi 
Din hjälp. Dina svar är givetvis helt anonyma. Fråga gärna någon av oss om något känns 
oklart!  Om  Du  inte  kan  eller  vill  besvara  en  specifik  fråga,  lämna  denna  blank. 
Undersökningen tar ungefär 10 minuter. 
 
Ett stort tack för att Du tar dig tid att besvara våra frågor! 
 
 
DEL 1 
 

1. Kön    ☐Man    ☐Kvinna 
 
 

2. Har Du tidigare köpt begagnad bil av Bilia? 
 
☐ Ja      ☐ Nej 
 

3. Köpte du din senaste begagnade bil från en privatperson? 
 

☐Ja    ☐Nej    ☐Jag har aldrig köpt en begagnad bil 
 
 



 

   
 

 

DEL 2 
 
Instruktion: Nedan följer 20 frågor. Var av dessa ska besvaras utifrån två olika 
frågeställningar.  
 

A. Hur viktigt är påståendet för Dig vid besök hos bilhandlare? 
 

B. Hur överensstämmer påståendet med hur du upplevde besöket? 
 
Ringa in ett alternativ från 1 till 7 där 1 är Oviktigt/Stämmer inte alls och 7 är 
Mycket viktigt/Stämmer helt. Kom ihåg att denna enkät endast berör handel med 
begagnade bilar. 
 

A. Hur viktigt är påståendet?  Oviktigt              Mycket 
                   viktigt 

 
B. Hur väl stämmer påståendet överens 
med Dina upplevelser av besöket? 
 

 
Stämmer                     Stämmer 
inte alls                    helt 
 

 

Viktigt?    1  2  3  4  5  6  7 
 
1. Säljaren och övrig personal bär 
representativ klädsel samt ger ett i 
övrigt professionellt intryck 
 

Upplevelse?  1  2  3  4  5  6  7 

Viktigt?    1  2  3  4  5  6  7 
2. Lokalerna är fräscha, moderna och 
inbjudande 

Upplevelse?  1  2  3  4  5  6  7 

Viktigt?    1  2  3  4  5  6  7 3. Lokalerna är lättillgängliga (t.ex. 
geografisk närhet, lätt att hitta, 
parkeringsmöjligheter etc.)  Upplevelse?  1  2  3  4  5  6  7 

Viktigt?    1  2  3  4  5  6  7 

4. Utbudet av begagnade bilar är stort 
Upplevelse?  1  2  3  4  5  6  7 

Viktigt?    1  2  3  4  5  6  7 
5. Samtliga begagnatfordon har en 
korrekt och tydlig varudeklaration 

Upplevelse?  1  2  3  4  5  6  7 

 



 

   
 

 

Viktigt?    1  2  3  4  5  6  7 

6. Säljaren uppfattas som ärlig 
Upplevelse?  1  2  3  4  5  6  7 

Viktigt?    1  2  3  4  5  6  7 
7. Besöket hos Bilia ger ett trovärdigt 
intryck av företaget som helhet 

Upplevelse?  1  2  3  4  5  6  7 

Viktigt?    1  2  3  4  5  6  7 
8. Efter besöket känner Du dig trygg som 
eventuell begagnatkund hos Bilia 

Upplevelse?  1  2  3  4  5  6  7 

Viktigt?    1  2  3  4  5  6  7 
9. Säljarens anpassningsförmåga för just 
Dina behov är hög 

Upplevelse?  1  2  3  4  5  6  7 

Viktigt?    1  2  3  4  5  6  7 
10. Du får en direkt, snabb och personlig 
service 

Upplevelse?  1  2  3  4  5  6  7 

Viktigt?    1  2  3  4  5  6  7 
11. Personalen är alltid villig att hjälpa 
till 

Upplevelse?  1  2  3  4  5  6  7 

Viktigt?    1  2  3  4  5  6  7 12. Det är enkelt att provköra 
bilen/bilarna Du är intresserad av (och 
att säljaren alltid är villig att låta Dig 
göra det)  Upplevelse?  1  2  3  4  5  6  7 

Viktigt?    1  2  3  4  5  6  7 
 
 
13. Säljaren har en mycket god 
allmänkunskap om bilar  Upplevelse?  1  2  3  4  5  6  7 

Viktigt?    1  2  3  4  5  6  7 
 
 
14. Säljaren har mycket god kunskap om 
betalning/finansieringsalternativ  Upplevelse?  1  2  3  4  5  6  7 

Viktigt?    1  2  3  4  5  6  7 
15. Personalen bemöter alltid Dig på ett 
vänligt och trevligt sätt 

Upplevelse?  1  2  3  4  5  6  7 



 

   
 

 

Viktigt?    1  2  3  4  5  6  7 16. Personalen visar ett lika gott 
bemötande och engagemang mot 
begagnatkunder som nybilskunder  Upplevelse?  1  2  3  4  5  6  7 

Viktigt?    1  2  3  4  5  6  7 
17. Personalen tar sig tid att lyssna på 
just Dig 

Upplevelse?  1  2  3  4  5  6  7 

Viktigt?    1  2  3  4  5  6  7 18. Säljaren och/eller övrig personal är 
lyhörda och visar förståelse för 
Ditt/Dina önskemål  Upplevelse?  1  2  3  4  5  6  7 

Viktigt?    1  2  3  4  5  6  7 

19. Säljaren agerar utifrån Ditt bästa 
Upplevelse?  1  2  3  4  5  6  7 

Viktigt?    1  2  3  4  5  6  7 
20. Bilia som helhet agerar utifrån Ditt 
bästa 

Upplevelse?  1  2  3  4  5  6  7 

 



 

   
 

 

DEL 3 
 
Instruktion: Ringa in ett alternativ på skalan som bäst överstämmer med Din 
uppfattning? 
 
 

1. Totalt sett, hur nöjd är Du med ditt 
besök hos Bilia? 

  Missnöjd            Mycket nöjd 
 
    1  2  3  4  5  6  7 

2. Totalt sett, hur tror Du 
sannolikheten för att ditt nästa 
begagnatköp genomförs hos Bilia har 
förändrats i och med ditt besök i Bilias 
bilhall? 

  Minskat            Ökat 
   
    1  2  3  4  5  6  7 

3. Med tanke på Din upplevelse av 
besöket, skulle Du rekommendera 
någon som söker begagnatbil att besöka 
Bilia? 

Inte troligt            Mycket troligt 
 
    1  2  3  4  5  6  7 

 



 

   
 

 

Har Du några förslag eller synpunkter på hur Bilias begagnathandel kan förbättras? 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_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  
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_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  
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Tack för Din medverkan! 
 
 
Resultatet kommer under våren 2009 finnas tillgänglig genom Akademin för hållbar 
samhälls- och teknik utveckling, Mälardalens Högskola. 
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