
 

 

 
 

Faktablad 
 

En Sifo-undersökning från KVD Kvarndammen visar att många svenskar är oroliga vid köp 

och försäljning av begagnade bilar. Det finns även stora skillnader mellan män och kvinnor i 

synen på köp och försäljning av begagnade bilar. Undersökningen genomfördes av TNS-Sifo 

bland 981 personer (496 män och 485 kvinnor) med körkort från 18 år och uppåt. 

 

1. Vilka egenskaper är viktigast för dig när du ska köpa en begagnad bil? (flerval) 

  Alla  Män Kvinnor 

Pris  77 procent  79  76  
Mätarställning 56 procent  57  55  
Säkerhet  50 procent  39  61  
Drivmedelsförbrukning 46 procent  44  48  
Ifylld servicebok 44 procent  48  40  
Årsmodell  39 procent  42 37 
Märke  35 procent  46 24 
Utseende  30 procent  36 24 
Typ av drivmedel 25 procent  28 22 
Lastutrymme 22 procent  22 22 
Miljöpåverkan 20 procent  15 25 
Motorprestanda 17 procent  18 15 
Annat    3 procent    4   2  
Vet ej    6 procent    5   7 
 
Kommentar: Det både kvinnor och män anser är viktigast vid köp av begagnade bilar 
är priset. Men det finns även stora skillnader i vilka egenskaper män och kvinnor 
anser är viktigast. Exempelvis svarar 61 procent av kvinnorna att säkerheten är den 
viktigaste egenskapen, motsvarande siffra bland männen är 39 procent. Även 
betydelsen av bilmärke skiljer sig åt, 46 procent av männen uppger detta som den 
viktigaste egenskapen mot endast 24 procent av kvinnorna. 
 
2. Vilka känslor förknippar du med att sälja din begagnade bil? (flerval) 

  Alla  Män Kvinnor 

Lättnad  30 procent  31 29 
Stress  19 procent  17 20 
Saknad  17 procent  20 15 
Oro  14 procent  14 15  
Spänning  13 procent  14 11  
Förväntan  12 procent  15   9 
Glädje    9 procent  11   6 
Sorg    8 procent    7   8 
Rädsla    3 procent    1   5 
Ilska    0 procent    0    0 
Annat    5 procent    4   5 
Vet ej  27 procent  24 31 
 
Kommentar: Lättnad, stress och saknad är de känslor svenskarna främst förknippar 



 

 

med att sälja sin begagnade bil. Kvinnor upplever en något större stress än män (20 
procent jämfört med 17 procent) medan män i större utsträckning känner saknad (20 
procent jämfört med 15 procent).  
 
3. Vem i hushållet har störst inflytande när ni ska köpa begagnad bil?  

Män  Kvinnor   Alla 

Jag, ensam   35 procent 13 procent  24 
Min sambo/partner ensam   1 procent 15 procent    8 
Jag och min partner tillsammans 46 procent 48 procent  47 
Jag lever ensam  14 procent 18 procent  16 
Vet ej     4 procent   6 procent    5 
 
Kommentar: Nästan hälften av alla tillfrågade (47 procent) svarar att de tillsammans 
med sin partner bestämmer vilken begagnad bil de ska köpa. Män svarar dock i 
mycket större utsträckning än kvinnor att det är de som ensamma har störst 
inflytande över bilköpet, 35 procent jämfört med 13 procent. Endast 1 procent av 
männen svarar att deras partner har störst inflytande, motsvarande siffra för 
kvinnorna är 15 procent. 
 

4. Är du orolig över att betala för mycket när du köper en begagnad bil? 

  Män  Kvinnor  Alla 

Ja, mycket orolig   5 procent      5 procent    5 
Ja, ganska orolig 41 procent  45 procent  43 
Nej, inte orolig alls 47 procent  30 procent  39 
Vet ej    7 procent  19 procent  13 
 
Kommentar: Kvinnor är generellt oroligare än män över att betala för mycket när de 
köper en begagnad bil. 3 av 10 kvinnor svarar att de inte är oroliga alls för att betala 
för mycket, motsvarande siffra bland männen är nästan 5 av 10. 
 

5. Är du orolig över att få för lite betalt när du säljer en begagnad bil? 

  Män  Kvinnor  Alla 

Ja, mycket orolig 10 procent      9 procent    9 
Ja, ganska orolig 45 procent  43 procent  44 
Nej, inte orolig alls 37 procent  31 procent  34 
Vet ej    8 procent  17 procent  12  
 
Kommentar: När det gäller oron över att få för lite betalt när man säljer sin 
begagnade bil är det i princip ingen skillnad mellan hur män och kvinnor känner. 
Över hälften är oroliga över att få för lite betalt där män är lite mer oroliga än kvinnor, 
55 procent för män jämfört med 52 procent för kvinnor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Skulle du vilja ha professionell hjälp när du säljer din begagnande bil (dvs någon som 



 

 

testar, visar, värderar, fotograferar och lägger ut annonser av din bil)? 

  Män  Kvinnor  Alla 
Ja, absolut    4 procent      8 procent    6   
Ja, troligen  35 procent  39 procent  37 
Nej, klarar mig själv 54 procent  42 procent  48 
Vet ej    7 procent  11 procent    9 
 
Kommentar: Fler kvinnor än män, 47 procent jämfört med 39 procent, skulle 
uppskatta professionell hjälp när de säljer sin begagnade bil.  
 

7. Vad upplever du som jobbigast när du ska sälja din begagnade bil? (flerval) 
    Män Kvinnor Alla 
Att bedöma vilket pris jag ska sälja den för 36 procent 37 procent 36 
Alla köpare som ska pruta  35 procent 23 procent 29 
All tid jag måste lägga ner på försäljningen 30 procent 17 procent 23 
Att visa upp den för potentiella köpare 18 procent 12 procent 15 
Att få frågor kring bilen jag inte kan svara på 15 procent 22 procent 19 
Annat      6 procent   3 procent   5 
Vet ej    13 procent 21 procent  17 
 
Kommentar: Undersökningen visat att kvinnor inte upplever prutare som lika jobbigt 
som män i samband med försäljning av begagnade bilar. 23 procent av kvinnorna 
svarar att prutare är jobbigt jämfört med 35 procent av männen. Inte heller 
tidsåtgången anser kvinnorna vara speciellt jobbig, 17 procent av kvinnorna anser att 
all tid de lägger ner vid en försäljning är det jobbigaste. Detta kan jämföras med att 
hela 35 procent av männen tycker att tidsåtgången är det jobbigaste. 
 

8. Hur bra anser du dig vara på att bedöma kvalitén på en begagnad bil? 

  Män  Kvinnor  Alla 

Mycket bra    6 procent      0 procent    3 
Ganska bra  31 procent  11 procent  21 
Varken bra eller dålig 37 procent  31 procent  34 
Ganska dålig 18 procent  29 procent  23 
Väldigt dålig   7 procent  23 procent  15 
Vet ej    2 procent      6 procent    4 
 
Kommentar: Mer än hälften (52 procent) av alla kvinnor anser att de är dåliga på att 
bedöma kvalitén på en begagnad bil. Detta kan jämföras med att 25 procent av 
männen svarar att de är dåliga på samma sak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. I vilken utsträckning tror du att annonser för begagnade bilar stämmer med verkligheten? 



 

 

  Män  Kvinnor  Alla 

Väldigt bra    0 procent      0 procent    0 
Ganska bra  38 procent  25 procent  32 
Ganska dåligt 49 procent  52 procent  50 
Väldigt dåligt   5 procent      8 procent    7  
Vet ej    8 procent  15 procent  12 
 
Kommentar: Kvinnor är mer skeptiska till sanningshalten i annonser för begagnade 
bilar än vad män är. 60 procent av kvinnorna tror att innehållet i bilannonser stämmer 
dåligt med verkligheten jämfört med 54 procent av männen. 
 

10. Har du någon gång förskönat eller undanhållit viktig information i en annons när du ska 

sälja din begagnade bil? 

  Män  Kvinnor  Alla 

Ja, många gånger   0 procent      0 procent    0 
Ja, ibland  11 procent      5 procent    8 
Nej, aldrig  63 procent  53 procent  58 
Vet ej    3 procent      3 procent    3 
Har inte sålt någon  
begagnad bil 23 procent  38 procent  31 
 

Kommentar: Mer än dubbelt så många män som kvinnor har förskönat eller 
undanhållit viktig information i en annons när de ska sälja sin begagnade bil. 11 
procent av männen svarat att de gjort detta ibland jämfört med 5 procent av 
kvinnorna. 
 

11. Är du orolig över att bli lurad när du köper/säljer en begagnad bil? 

  Män  Kvinnor  Alla 

Ja, väldigt orolig   5 procent  11 procent    8  
Ja, ganska orolig 38 procent  45 procent  42 
Nej, inte så orolig 50 procent  28 procent  39 
Nej, inte orolig alls   4 procent      3 procent    4 
Vet ej    3 procent  12 procent  12 
 
Kommentar: Kvinnor är mer oroliga än män för att bli lurade i samband med ett köp 
eller försäljning av begagnad bil. 56 procent av kvinnorna svarar att de är oroliga för 
detta jämfört med 43 procent av männen. 
 

 
 
 


