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Sammandrag 

Bilmarknaden är idag en marknad där producenter upplever en hög konkurrens. Den 

höga konkurrensen i kombination med konsumenters möjligheter att innan bilköpet 

enkelt söka information på internet tros göra att bilens faktiska egenskaper och 

kvaliteten på dessa spelar en viktigare roll än tidigare. Med bakgrund mot detta är syftet 

med föreliggande studie att ta reda på vilka bilegenskaper svenska 

genomsnittskonsumenter är villiga att betala mest för. För att besvara syftet 

genomfördes en sekventiell explorativ flermetodsforskning med två 

fokusgruppsintervjuer och en enkätundersökning. Fokusgruppsstudien indikerade att 

miljö-, utseende-, säkerhet- och motorprestandaegenskaper var viktiga för konsumenten. 

Betalningsviljan för dessa egenskaper undersöktes i enkätundersökningen och resultatet 

visade att genomsnittskonsumenten var villig att betala mest för motorprestanda och 

minst för miljöegenskaper.  

Nyckelord: konsumentbeteende, kundvärde, nyttofunktioner, konsumentnytta, 

konsumentpreferenser, indifferenskurvor, marginell substitutionskvot, bilegenskaper.   
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1. Inledning  

Människor har sedan urminnes tider konsumerat olika handelsvaror. Det finns, på grund 

av uppfinningar och andra externa faktorer, anledning att tro att konsumtionsmönstret 

har förändrats över tid. En faktor som tros haft stor inverkan på konsumtionsbeteendet 

är internet. Pitt, Berthon, Watson och Zinkan (2002) skriver i sin artikel Internet och 

uppkomsten av verklig konsumentmakt att konsumenter numera har kunskapen och 

tekniken för att själva, över internet, söka utförlig information om olika handelsvaror. 

Den okunnige konsumenten fick tidigare lita på reklambudskap, försäljare eller i bästa 

fall vänners rekommendationer när det kom till att bilda sig en uppfattning om en 

produkt. Pitt et al. (2002) menar vidare att en konsekvens av faktumet att information är 

lättillgängligt skulle kunna vara att traditionell marknadsföring inte längre har samma 

slagkraft i och med att konsumenten i större utsträckning kan, och vill, göra sin egen 

efterforskning innan eventuell konsumtion. Med en högre grad av efterforskning och 

informationssökning innan eventuellt köp är det nu kanske viktigare än någonsin att 

produkternas specifikationer lever upp till konsumentens högt ställda förväntningar. 

För att förklara växelverkan mellan konsumenter och producenter på en marknad 

använder ekonomer mikroekonomiska teorier (Calmfors, 2015). Av intresse är att inte 

bara förstå, utan också förutspå konsumenters beteende. En fråga som är intressant ur ett 

mikroekonomiskt perspektiv är varför en konsument väljer en produkt framför en 

annan. För att erhålla ökande marknadsandelar i ett konkurrensutsatt affärsområde krävs 

det enligt Browning och Zuman (2014) att produkter utformas på ett sådant sätt att de i 

högre grad stämmer överens med konsumentens preferenser i förhållande till dennes 

budget jämfört med vad konkurrenternas produkter gör. De marknadsandelar ett 

företags produkter lyckas erhålla är den del av marknaden som tycker att värdet av 

produktens samlade egenskaper i förhållande till priset är större än samma värde för 

andra produkter i samma kategori. Begreppet “egenskaper” är i den här kontexten ett 

mycket vitt begrepp som omfattar allt från avståndet till närmaste försäljningskanal av 

produkten till de faktiska fysiska egenskaperna hos produkten. Detta är en något 

förenklad beskrivning av hur företag tar marknadsandelar från konkurrenter men det 

kan tänkas att den till stor del förklarar varför gemene konsument väljer en produkt 

framför en annan. 
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En marknad som många aktörer idag verkar på är bilmarknaden. SAAB personbilars 

konkurs i slutet av 2011 talar för att det råder en hård konkurrens på marknaden även 

om bristande marknadsandelar inte ensam kan stå till svars för bolagets öde 

(Motormagasinet, 2012). Pitt et al. (2002) tar upp bilköpet som ett historiskt exempel på 

avsaknaden av konsumentmakt. Det generella scenariot beskrevs då som att 

konsumenten gick till en bilhandlare helt oinformerad om exempelvis den aktuella 

bilmodellens specifikationer vilket efter potentiell konsumtion resulterade i en ovetskap 

kring huruvida ett bra köp i termer av värde för pengar hade gjorts. Nu ser det dock 

annorlunda ut. Internet som informationskälla gör att konsumenter kan vara informerade 

på ett helt annat sätt och detta bidrar till att bilens faktiska specifikationer kommer att 

betyda mycket mer för konsumenten och dennes konsumtion. Detta torde i sin tur 

betyda att bilproducenter i större omfattning bör fokusera på att bilens specifikationer 

stämmer mer överens med vad konsumenten är villig att betala för. 

I skrivande skede finns det drygt tio stora biltillverkare på den svenska marknaden. För 

överlevnad, eller rent utav tillväxt på denna marknad, kan det vara viktigare nu än 

någonsin tidigare att produkterna utformas efter konsumenternas behov. Flera 

bilproducenter har idag försökt möta detta nya konsumtionsbeteende genom att erbjuda 

kunden en ”bygg-din-egen-bil”-funktion över internet. I denna funktion har 

konsumenten möjlighet att göra olika tillval som syftar till att tillgodose dennes behov. 

Volvo Cars (2015), Mercedes-Benz (2015) och Audi (2015) är exempel på kända 

biltillverkare som idag har en sådan funktion. Vilka tillval som erbjuds och hur mycket 

dessa kostar ser dock annorlunda ut mellan olika biltillverkare. Men vad vill egentligen 

konsumenterna ha i sin bil? Vilka tillval bör erbjudas och hur mycket är konsumenten 

villig att betala för dessa? Svaret på dessa frågor resulterar ofta i många olika åsikter 

men det tycks ändå finnas vissa generella teman som majoriteten av konsumenter 

prefererar.  

Med utgångspunkten att bilproducenter nu i högre utsträckning måste skräddarsy sina 

produkter för att tillgodose konsumentens preferenser så avser denna undersökning att 

identifiera olika bilegenskaper som konsumenter tycker är viktiga vid ett bilköp. Vidare 

är syftet att undersöka betalningsviljan till dessa.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka bilegenskaper 

genomsnittskonsumenten är villig att betala mest för. För att uppfylla syftet besvaras 

följande frågeställning. 

 Vad är genomsnittskonsumentens ekonomiska attityd till olika egenskaper hos 

en bil? Det vill säga; hur benägna är konsumenterna att lägga pengar på en 

bilegenskap beroende på hur mycket egenskapen i fråga är representerad i bilen? 

1.2 Avgränsningar 

Den här undersökningen avser svenska konsumenters ekonomiska attityd till specifika 

egenskaper hos nya bilar. Med specifika egenskaper menas alla attribut hos en bil för 

vilka konsumenten kan bedöma på ett eller annat sätt. En begagnad bil karaktäriseras av 

annorlunda egenskaper än en ny bil där det faktiska skicket på den begagnade bilen vägs 

in i köpet (Trygghansa, 2015). Ekonomisk attityd till begagnade bilar antas därav se 

annorlunda ut och en studie som bygger på att undersöka både nya och begagnade bilar 

är därför inkompatibelt. Slutsatsen anses även vara av högre relevans för bilproducenter, 

som per definition producerar nya bilar, om begagnade bilar utesluts. Antalet 

egenskaper som ska undersökas har avgränsats till fyra, vilka valts ut efter en explorativ 

pilotstudie i form av fokusgruppsintervjuer. Varumärket hos olika bilmärken kommer 

inte tas i beaktning. Dessa två avgränsningar har gjorts för att hålla studien fokuserad 

och analyserbar på ett sådant sätt som lämpar sig för uppsatsens omfattning.  
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2. Teori 

2.1 Teoretiskt ramverk 

Det primära syftet med studien är att undersöka vilka egenskaper hos en bil som 

konsumenterna är villiga att betala relativt mest för. För att undersöka denna 

betalningsvilja används nedan presenterade teorier för att skapa en analysmodell. 

Resultatet kommer att vara av beskrivande karaktär där konsumenternas ekonomiska 

attityd till olika bilegenskaper presenteras och analyseras.  

För att erhålla en ökad förståelse för konsumenter och deras köpmönster används teorier 

om konsumentbeteende. Konsumentteorin leder vidare till den mikroekonomiska teorin 

om kundvärde som är utgångspunkten för att undersöka betalningsviljan. Som 

analysverktyg, samt för att visualisera genomsnittskonsumentens betalningsvilja, 

används teorier om indifferenskurvor, nyttofunktioner samt den marginella 

substitutionskvoten.  

2.2 Konsumentbeteende 

Solomon, Bamossy och Askegaard (2006) samt Brassington och Pettitt (2005) 

sammanfattar konsumentbeteende till att förklara privatpersoners beteende till 

konsumtion. Konsumenters köpbeteende beror på ett antal olika faktorer som till 

exempel ålder, utbildning, inkomst, samhällsklass, attityder och externa omständigheter 

(Solomon et al., 2006). Med externa omständigheter menar Solomon et al. (2006) den 

externa kontexten konsumenten befinner sig i. Alla dessa faktorer till konsumtion kan, 

kortfattat, förklara den mångfald av produkter och tjänster som finns i samhället där 

producenter försöker tillgodose konsumenters differentierade behov (Brassington & 

Pettitt, 2005). Assael (1998:74) hävdar också att olika handelsvaror karaktäriseras av 

olika konsumentbeteenden. Köpprocessen mellan exempelvis en frukt och en bil ser helt 

annorlunda ut och präglas av olika faktorer. Enligt Assael (1998:75) finns det två olika 

varor; dagligvaror och sällanköpsvaror. Sällanköpsvaror karaktäriseras av multipla 

attributer med en hög involvering av konsumenten, djupare informationssökning och en 

implikation i någon form av finansiell eller personlig risk.  

Faktumet att inga individer delar exakt samma erfarenheter resulterar i att det är svårt att 

förklara varför en grupp konsumenter har samma generella beteende. Som Solomon et 
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al. (2006) menar agerar varje individ utifrån en individuell kombination av kulturella, 

sociala, personliga och psykologiska faktorer, i syfte att tillgodose och uppfylla sina 

behov. 

För att beskriva vilka konkurrensmedel företag har för att nå en grupp på en marknad 

introducerades termen och verktyget marknadsföringsmix på 1950-talet. Detta verktyg 

används av organisationer för att planera och ta strategiska beslut rörande sin 

marknadsföring (Kotler & Armstrong, 2014, s.34). Dagens mest vedertagna teori om 

marknadsföringsaktiviteter är Jerome McCarthys 4P-modell (van Waterschoot & van 

den Bulte 1992, s.84). McCarthys (1960:45) 4P-modell förespråkar att 

marknadsföringen ska bestå av produkt, pris, plats och påverkan. Köpprocessen för en 

bil är som sagt ett komplext beslut och även en komplex process, men för att förstå 

konsumentbeteendet kan Kotler och Armstrongs (2014:159) generella modell “svarta 

lådan” användas. Teorin om konsumenters “svarta låda” handlar om att försöka förstå 

vad marknadsstimuli och extern stimuli ger för konsumentrespons. Marknadsstimuli är i 

det här fallet McCarthys 4P:n och extern stimuli är övriga yttre faktorer som påverkar 

konsumentbeteendet. Exempel på övriga faktorer skulle kunna vara ekonomiska, sociala 

och kulturella (Kotler & Armstrongs, 2014). 

Kotler och Armstrong (2014:313) menar generellt att det alltid är kunden som 

bestämmer om priset är rätt men att prissättningen bör vara mellan kostnaden för 

produktion och konsumenters upplevda värde. För att sätta “rätt” pris finns enligt Kotler 

och Armstrong (2014:313) följande strategier: kundvärdesprissättning, kostnadsbaserad 

prissättning och konkurrensbaserad prissättning. För att undersöka ekonomiska 

attityder och betalningsviljan för konsumenter kan en WTP-modell användas, från 

engelskans willingness-to-pay (Breidert 2009, s.16). En individs betalningsvilja 

påverkas av alla inre och yttre konsumentbeteendefaktorer. Ett exempel på en yttre 

faktor i den här bemärkelsen är årstiderna, där betalningsviljan för en glass är högre på 

sommaren än på vintern. Breidert (2009) menar att betalningsviljan beror mest på det 

upplevda ekonomiska värdet. Den föreliggande studien utgår från prissättningsstrategin 

om kundvärde och Breiderts (2009) perspektiv om upplevt ekonomiskt värde för att 

undersöka genomsnittskonsumentens ekonomiska attityder till olika bilegenskaper. 
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2.3 Kundvärde och konsumentpreferenser 

Med kundvärde, eller konsumentnytta, menas tillfredsställelsen och nyttan en 

konsument får vid en ekonomisk aktivitet (Fishburn, 1969). Det kan till exempel vara 

hur tillfredsställd en person blir vid köp av en produkt eller rent av hur mycket pengar 

personen har i plånboken; mycket pengar i plånboken är lika med mycket nytta och vice 

versa. Konsumentnytta är en neoklassisk mikroekonomisk teori skapad av Jeremy 

Bentham och som präglas av ekonomi samt psykologi (Stigler, 1950a, s.3; Edwards, 

1954, s.1). På den praktiska nivån handlar det om att förstå, beskriva och förutsäga 

konsumenters val utifrån den tillfredsställelse och nytta de får utav ekonomiska 

aktiviteter. Med anledning av detta kallas också teorin för nyttoteorin (Fishburn, 1969; 

Perloff, 2014). Fishburn (1968) och Ahlersten (2010:21) förklarar en individs 

konsumtion i avseendet vad och hur mycket genom att anta att konsumenten dels är 

rationell, dels agerar efter följande axiom: 

 Budget – Konsumenter begränsas framförallt av ekonomiska förutsättningar 

även om det kan förekomma begränsningar i andra former. 

 Preferenser – Konsumentens individuella preferenser avgör kundvärdet och hur 

mycket nytta de upplever av olika varor. 

 Nyttomaximering – Givet konsumentens begränsningar och preferenser 

maximerar individen sin nytta av konsumtionen. 

Alla dessa egenskaper samspelar i konsumentens val och en konsument som agerar 

utifrån ovanstående antaganden brukar kallas för Homo economicus, vilket är en 

approximativ bild av genomsnittskonsumentens beteende (Ahlersten 2010, s.10). 

Approximationen gör att dessa axiom inte helt kan betraktas som korrekta och ger 

därför inte en fullständig bild av verkligheten. Trots detta anser Ahlersten (2010) att de 

är tillräckliga som underlag för samhällsekonomiska analyser. Som en förlängning av 

preferensaxiomet identifierar Marshall (1920) preferensordning; antingen föredrar 

konsumenten produkt A framför produkt B, eller föredrar hen produkt B framför 

produkt A eller så är konsumenten indifferent, likgiltig, mellan de två produkterna. 

Detta grundantagande om preferensordning är av stor vikt för den ekonomiska 

nyttoteorin och föreliggande studie. Axiomen om preferenser och nyttomaximering är 

av relevans för föreliggande studie då syftet är att undersöka genomsnittskonsumentens 

ekonomiska attityd utifrån upplevt kundvärde. Budget är en individuell egenskap, till 
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skillnad från preferenser som en hel grupp kan dela, och passar därför inte in för att 

undersöka genomsnittskonsumenten (Solomon et al., 2006). 

För att jämföra olika varor och indirekt deras olika kundvärde är det viktigt att 

undersöka deras olika preferenser (Perloff, 2014; Ahlersten, 2010). För att undersöka 

konsumentnyttan och preferensordningen används vanligtvis fyra antaganden om Homo 

economicus (Perloff, 2014, s.62). Antagandena är:  

 Kompletthet – En konsument kan rangordna alla tänkbara egenskaper hos en 

produkt. Konsumenten kan föredra en produkt före en annan, den andra före den 

första eller så är hen indifferent mellan de båda. 

 Transitivitet - Om konsumenten föredrar A framför B och B framför C ska 

denne även föredra A framför C. 

 Omättlighet - Konsumenten föredrar alltid mer av en prefererad egenskap, aldrig 

mindre. 

 Kontinuitet - Om en konsument föredrar A framför B och B framför C, då finns 

det en kombination av A och C så att konsumenten blir indifferent till B. 

Utifrån dessa antaganden kan kundvärdet för en vara, och alla dess egenskaper, 

undersökas med en så kallad nyttofunktion (Perloff, 2014). En nyttofunktion i den här 

bemärkelsen är en matematisk beskrivning av hur mycket nytta en konsument får 

beroende på hur mycket konsumenten konsumerar av en vara. Denna funktion 

betecknas av     , där   kommer ifrån engelskans utility som betyder nytta och   

betecknar varan.      beskriver alltså nyttan av varan. Nyttofunktionen är dock inget 

fundamentalt utan används endast för att beskriva genomsnittsnyttan för 

genomsnittskonsumenten (Alchian, 1953). Det råder ännu inte konsensus kring en 

allmängiltig matematisk funktion för att beskriva konsumentens nytta till en vara. Det 

första exemplet på en sådan funktion förekom år 1738 av Daniel Bernoulli då han löste 

St. Petersburgs-paradoxen (Stigler, 1950b; Masin, Zudini & Antonelli, 2009). 

Paradoxen i sig är inte av intresse men det är istället Bernoullis lösning på problemet. 

Bernoulli (1954) tog nämligen hänsyn till något som senare ska kallas lagen om 

avtagande marginalnytta
1
 vilken kan sammanfattas som att ju fler enheter av en vara 

                                                           
1
 Ett exempel på lagen om avtagande marginalnytta är konsumtion av glass. De flesta tycker om glass 

och får stor tillfredsställelse av en normalportion glass. Om en andra portion glass konsumeras direkt 
efteråt kommer den inte ge lika stor nytta eller “tillfredsställelse” och den tredje eller fjärde portionen 
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som man konsumerar desto mindre nytta har man av en ytterligare enhet av varan 

(Sigler, 1950b; Alchian, 1953). Bernoulli (1954:27–28) kunde från logiska argument 

härleda nyttofunktionen till: 

          (
 

 
)  {           }             

där      är nyttan för vara   och  ,   samt   är konstanter där   bestäms av   och   

enligt             . Värt att notera med denna nyttofunktion är att Fechner (1860) 

och Thurstone (1931) har härlett samma nyttofunktion på två andra sätt. Detta faktum 

ökar validiteten på ekvationens utformning (Masin et al., 2009). 

Komplexitet uppstod dock när relationer mellan nytta för olika varor skulle undersökas. 

Att skapa en nyttofunktion som beskriver konsumentnyttan för två handelsvaror, 

      , var inte trivialt (Stigler, 1950b; Edwards, 1954). Den gemensamma 

nyttofunktionen,         beskriver hur olika varor gemensamt bidrar till nyttan för 

konsumenten (Allen, 1934a). Olika varor bidrar till nytta på olika sätt, varor kan ha 

komplementära eller konkurrenspräglande karaktär (Allen, 1934b). Ett exempel på en 

komplementär vara är skor där högerskor endast ger nytta om du också har vänsterskor 

samt vice versa. Kända ekonomer som Jevons, Walras, Menger och även Marshall 

menade att nyttofunktionen kunde skapas via enkel addition mellan de olika 

individuella nyttofunktionerna (Edwards, 1954). Så är också fallet, men endast om 

varorna tillför oberoende nytta (Allen, 1934; Clements, Yang & Zheng, 1997; 

Selvanathan & Selvanathan, 2005). Helt oberoende varor karaktäriseras av varor som 

oberoende av varandra bidrar till den totala nyttofunktionen och som individuellt ger 

olika slags ”tillfredsställelse” för konsumenten (Allen, 1934a). Oberoende varor är i 

denna mening till exempel äpplen och vinterkläder vilka ger olika nytta för 

konsumenten. Exempel på beroende varor vore äpplen och bananer då de båda tillför 

nytta för konsumenten i form av “mättnad” när de konsumeras.  

Syftet i föreliggande studie är att undersöka betalningsviljan för olika bilegenskaper. 

Undersökningen genomförs genom att relatera nyttan för bilegenskaperna med nyttan 

för pengar för att skapa en total, gemensam, nyttofunktion. Dessa “varor”, alltså 

bilegenskaper och pengar, ger olika nytta och tillfredsställelse för konsumenter och ses 

                                                                                                                                                                          
kommer ge ännu mindre nytta. I fallet med glass är det också möjligt att nå negativ-nytta om personen i 
fråga tvingas äta mer än den orkar. 
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därför som oberoende varor. Den totala nyttofunktionen som således ska undersökas 

blir, utifrån ovanstående resonemang om additivitet, summan av de båda individuella 

nyttofunktionerna enligt: 

                 

där        är den totala nyttofunktionen,      är nyttofunktionen för bilegenskapen 

 , exempelvis säkerhet, och      är nyttofunktion för pengar. Respektive 

nyttofunktion presenteras och förklaras senare i teoriavsnittet. 

2.4 Nyttofunktion för bilegenskaper 

Nyttofunktionerna för olika bilegenskaper har inte undersökts tidigare och finns därför 

inte att hämta från tidigare teorier. I föreliggande studie måste alltså dessa 

nyttofunktioner uppskattas. Nyttan och kundvärdet måste således mätas. Men lika länge 

som teorin om nyttofunktioner har funnits har det varit debatter om huruvida nytta är 

mätbart eller om det bara är något teoretiskt (Stigler, 1950b; Edwards, 1954). Innan 

1900-talet präglades nyttoteorin av ett utilitaristiskt perspektiv; där ekonomer syftade på 

att nyttan en individ får vid en ekonomisk handling kan kvantifieras med siffror i 

absoluta termer på en intervallskala (Stigler, 1950a). Nytta utifrån detta perspektiv 

kallas kardinalnytta, översatt från engelskans cardinal utility (Calhoun, 2015). Pareto 

(1906) var en av de första ekonomer som motsatte denna notation. Paretos argumentet 

byggde på att en individ endast kan veta subjektivt om hen föredrar vara X framför vara 

Y men att denne inte kan veta hur mycket mer X föredras jämfört med Y. Pareto (1906) 

menar att nytta istället ska mätas på en ordinalskala och kallar den uppmätta nyttan för 

ordinalnytta. På en ordinalskala kan variabler endast rangordnas men det går inte att 

uttrycka sig om skillnaden mellan olika steg på skalan till skillnad från intervallskala. 

Ett exempel på ordinalskala är betygskalan G-VG där VG är bättre än G men 

betygskalan ger ingen information om hur mycket bättre. Senare matematiska bevis av 

Johnson (1913) och Slutsky (1915) kongruerade med Paretos notation om ordinalnytta 

och traditionen om absolut nytta på en intervallskala lämnades (Edwards, 1954; Peart & 

Levy, 2005). I modern ekonomi behandlas mätbarheten av nytta ordinalt (Mansfield & 

Yohe, 2004; Peart & Levy, 2005). Därför utgår föreliggande studie från att uppskatta 

nyttofunktionen för bilegenskaperna,     , genom att mäta ordinalnytta. Detta val får 

vissa konsekvenser. Att se nytta ur ett ordinalt perspektiv är mer verkligt men fattigare 
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ur en analyssynpunkt då det endast indikerar preferensordningar. Den numeriska 

magnituden som erhålls av en nyttofunktion ur ett ordinalt perspektiv har därför ingen 

inre mening och utan referenser är dessa intetsägande (Varian, 2003). 

2.5 Nyttofunktion för pengar 

Till skillnad från nyttofunktionen för bilegenskaper finns det tidigare forskning kring 

nyttofunktionen för pengar,     . Forskare har sedan Bernoullis lösning på St. 

Petersburgs-paradoxen undersökt nyttofunktionen för pengar både empiriskt och 

teoretiskt för att försöka karaktärisera den (Parker, Stein, Darte, Schneider, Popper och 

Needel, 1981). För att beskriva nyttan används vanligtvis Bernoullis logaritmiska 

funktion men flera forskare hävdar att Stevens exponentialfunktion beskriver nyttan för 

pengar bättre, där bland Galanter (1962), Galanter och Holman (1967), Stevens (1975) 

och Breault (1983). Om   är variabeln för pengar och      är nyttan för pengarna blir 

Bernoullis logaritmiska nyttofunktion                . Stevens 

exponentialfunktion beskriver nyttan istället genom formeln          , där      

är nyttan,   är mängden pengar,   och   är konstanter där   är ett tal mellan 0 och 1 för 

att lagen om avtagande marginalnytta ska gälla (Parker et al., 1981, s.563). Parker et al. 

(1981) genomförde en omfattande empirisk undersökning via Conjoint-analys
2
 om 

vilken av dessa funktioner som bäst beskrev den verkliga penganyttan för individer.  I 

Parker et al.:s (1981) experiment fick 50 personer svara på 100 frågor huruvida de ville 

välja en summa pengar eller en handelsvara. Undersökningen mätte nytta ordinalt och 

för att anpassa genomsnittsnyttan för pengar användes regressionsanpassning som i tur  

uppskattade parametrarna i de båda funktionerna. Efter anpassning kunde Parker et al. 

(1981:572) konstatera att nyttan för pengar växer som Stevens exponentialfunktion med 

      . Nyttofunktionen för pengar är således           . Undersökningen var 

också ett bevis för att nyttan för pengavärden och varor är jämförbara och additiva 

(Parket et al., 1981, s. 571).  

2.6 Indifferenskurvor  

För att jämföra olika handelsvaror mot varandra är det relevant att studera konsumenters 

allmänna kundvärde och konsumentnytta för de båda (Perlof, 2014). Francis Y. 

                                                           
2
 En Conjoint-analys är en statistisk teknik för att undersöka multivariabla samband. Metodens syfte är 

att avgöra vilken kombination av ett begränsat antal egenskaper som påverkar respondentens val mest. 



11 
 

Edgeworth ses som fadern till användandet av indifferenskurvor. Metoden för att 

använda indifferenskurvor går ut på att hitta alla olika ”paket” av varorna X och Y som 

en konsument är indifferent till (Stigler, 1950a, s.318; Edwards, 1954, s.384). 

Edgeworths tanke var att om en konsument tillfrågas vilken nytta hen får av tillräckligt 

många olika paket av två varor kan olika mängdpaket skapas med samma nytta för 

konsumenten. Anta som exempel att en konsument ska välja mellan äpplen och 

bananer. Anta även att hen får lika stor nytta av ett paket bestående av 4 äpplen och 2 

banan som ett annat paket med 3 äpplen och 6 bananer. Då är konsumenten indifferent 

mellan dessa paket och paketen ligger på samma indifferenskurva. Edwards sätt att 

härleda indifferenskurvan berodde dock på idén om kardinal mätbar nytta (Edwards, 

1954). Pareto (1906) revolutionerade dock denna metod genom att istället använda 

ordinalnytta för att härleda indifferenskurvor. Indifferenskurvor har sedan Paretos teori 

undersökts och bevisats empiriskt av bland andra Thurstone (1931), Rousseas och Hart 

(1951), Waugh (1956), MacRimmon och Toda (1969), Webster och Kennedy (1975) 

samt Sinden och Wyckoff (1976) men alla använder olika metoder och antaganden för 

att skapa dessa. MacRimmon och Toda (1969) visade exempelvis att det är möjligt att 

skapa indifferenskurvor mellan pengar som en av “varorna” och pennor som den andra. 

I föreliggande undersökning är syftet att återgå till de matematiska grundantagandena 

och härleda indifferenskurvor utifrån dessa. Att undersöka preferensordningar kan dock 

också genomföras via Marshalliankurvor, men dessa har blivit starkt kritiserade då de 

har ett utilitaristiskt perspektiv som baserar sig på notationen att nytta kan kvantifieras 

kardinalt (Kemp, 1941; Stigler, 1950b).  

Allen (1934a) beskriver Paretos (1906) matematiska indifferenskurva i sin artikel The 

Nature of Indifference curves. Allens (1934a) utgångspunkt för att skapa en 

indifferenskurva mellan två varor är den totala nyttofunktionen för de båda varorna, 

      , där nyttan bestäms av de båda varorna   och  . Denna nyttofunktion 

representeras geometriskt som en yta mot tre axlar (  ,   ,   , där   är origo) vilka 

är vinkelräta mot varandra. Denna yta kallas för nyttoytan. Av bekvämlighet sätts    

axeln vertikalt och planet som spänns upp horisontellt av    . I det här fallet menar 

Allen (1934a:110) att ”nyttan” för varorna   och   kan representeras av höjden på    

axeln.  
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Att både förstå och visualisera en tredimensionell yta är inte det lättaste. Enligt Allen 

(1934:111–114) är det mest bekväma sättet att visualisera den totala nyttofunktionen 

       genom att projicera    nivån på     axeln för att skapa ett hyperplan av 

funktionen. Tanken är att alla olika horisontella plan har en viss exakt höjd på    axeln 

där nyttan,  , är konstant. Genom att projicera    på     planet kan nivålinjer, även 

kallat konturlinjer, skapas för att visa en tredimensionell höjd på en tvådimensionell yta. 

Dessa nivålinjer visar alla kombinationer av   och   som ger samma nytta, det innebär 

att varje linje kommer att bestå av kombinationer som individen är indifferent till 

(Allen, 1934a). Utifrån en matematisk härledning har därav Edgeworths definition av en 

indifferenskurva skapats utan att behöva fråga en konsument om alla olika paket hen 

kan vara indifferent till. Nedan i Figur 1 visualiseras ett exempel på nyttoytan samt dess 

motsvarande indifferenskurva med den arbiträra nyttofunktionen           . För 

att förstå hur indifferenskurvorna skapas utifrån den tredimensionella nyttoytan kan 

paralleller till en orienteringskarta, där höjdskillnader visualiseras genom nivålinjer, 

dras. Alla punkter på samma indifferenskurva motsvarar alla kombinationer av samma 

nytta, eller samma höjd på nyttoytan, medan punkter på en annan linje motsvarar en 

annan nytta, där nyttan ökar ju längre bort från origo linjen befinner sig. Ju högre upp 

på nyttoytan, desto mer nytta. Det är viktigt att påpeka att den konvexa formeln på 

indifferenskurvan beror på lagen om minskande marginalnytta som uppstår om varorna 

inte är av perfekt substitution för varandra eller är komplementära som tidigare nämnda 

höger- och vänsterskor. I det första fallet med perfekt substitution är konturlinjerna 

linjära och om varorna är komplementära har kurvan en L-form (Hicks & Allen, 1934).  
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Figur 1: Exempel på en nyttoyta (vänster) och dess indifferenskurva (höger) för den 

arbiträra nyttofunktionen           . Alla punkter på en linje ger samma nytta och 

linjer längre från origo ger mer nytta för varorna X och Y. 

2.7 Marginell substitutionskvot 

Indifferenskurvor har flera användningsområden. Bland annat kan de användas för att 

generera en utbud-/efterfrågagraf av varorna eller så kan indifferenskurvans ”lutning” 

undersökas för att bestämma den marginella substitutionskvoten, förkortat     från 

engelskans "Marginal Rate of Substitution" (Brown 2000). Lutningen, också kallad 

substitutionshastigheten, på indifferenskurvan visar nämligen hur mycket som behövs 

av ena varan för att kompensera en minskning av den andra för att behålla nyttan 

konstant. Den marginella substitutionskvoten av vara   för vara  , betecknas      , 

mäter antalet enheter av   som måste bytas ut för en ökning av vara   om nyttan ska 

vara konstant (Hicks & Allen, 1934). För att beräkna       måste den totala 

nyttofunktionen        vara differentierbar. Den marginella substitutionskvoten, 

     , av varan eller tjänsten   för varan eller tjänsten   kan således beräknas av de 

partiella derivatorna för        enligt (Besada & Vázquez, 1999): 

    
       

  

    
       

  }
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Vad       betyder i detta sammanhang är lättare att förstå i fallet med varor av perfekt 

substitution. Indifferenskurvan blir i detta fall rätlinjig där lutningen och       är 

konstant. Ponera att       för en konsument är två, det betyder att konsumenten 

kommer ge upp två enheter av vara Y för att få en ytterligare enhet av X om nyttan ska 

vara konstant. Ett annat ord för       är således ”utbyteshastighet”. Detta fungerar 

också för fallet med pengar; en konsument vill ge upp två enheter av sina pengar för att 

få en enhet av en annan vara. 

Detta mått på substitutionshastighet eller utbyteshastighet används i föreliggande studie 

som ett mått på betalningsviljan för genomsnittskonsumenten. Nyttofunktionen för 

föreliggande studieobjekt är som tidigare nämnt                 , där      är 

nyttofunktionen för bilegenskap   och      är nyttofunktion för pengarna  . Genom 

att undersöka       för den totala nyttofunktionen        kan 

substitutionshastigheten för pengar, det vill säga betalningsviljan, för en viss 

bilegenskap uppskattas.  

2.8 Sammanfattning och användning av teori 

Konsumentbeteendeteorin som presenterades först i detta teoriavsnitt används som 

bakgrund till undersökningen. Individer har unika konsumtionsbeteenden vilket bland 

annat kan förklaras av erfarenheter, attityder och demografiska faktorer.  Det är i ljuset 

av denna konsumentbeteendeteori som resultatet av undersökningen ska tolkas. Utifrån 

konsumentens preferenser och betalningsvilja kan ett ”titthål” i konsumenterns svarta 

låda skapas för att förstå vilka effekter marknadsföringsstimuli får på konsumtionen. 

Detta leder också till implikationer för marknadsföringsmixen enligt McCarthys 4P-

modell. Syftet med dessa teorier i det här sammanhanget är också att ge läsaren en 

förståelse för problematiken med att undersöka ett aggregerat konsumentbeteende.   

Vidare diskuteras kundvärde och konsumentpreferenser. Här introduceras teorin som 

ligger till grund för skapandet av nyttofunktionerna och indifferenskurvorna vilka syftar 

till att illustrera resultatet av studien. Nyttofunktionen för en bilegenskap samt 

nyttofunktionen för pengar presenteras i matematiska formler där den totala nyttan av 

dessa är summan av de båda nyttofunktionerna. Den totala nyttofunktionen används 

sedan för att skapa indifferenskurvor för respektive undersökt bilegenskap. Den 

marginella substitutionskvoten, MRS, fungerar som ett matematiskt verktyg för att 
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beskriva betalningsviljan, av de undersökta bilegenskaperna, för genomsnitts-

konsumenten.  

Teorigenomgången mynnar ut till analysmodellen i Figur 2 nedan. Modellen beskriver 

den teoretiska processen för att undersöka genomsnittskonsumentens betalningsvilja. 

Teorier om konsumentbeteende samt konsumentnytta och konsumentpreferenser lägger 

grunden för modellen. I det här skedet görs antaganden vilka är direkt nödvändiga för 

att resultatet senare ska kunna analyseras och tolkas. För att skapa den totala 

nyttofunktionen,       , behövs två nyttofunktioner vilka är Parkets et al.:s (1981) 

nyttofunktion för pengar samt den empiriskt erhållna nyttofunktionen för de olika 

bilegenskaperna. Nyttofunktionen för de olika bilegenskaperna är enligt formen 

                medan nyttofunktionen för pengar är enligt           . 

Summan av dessa två nyttofunktioner utgör den totala nyttofunktionen,        

                            som i sin tur används för att visualisera 

indifferenskurvorna mellan respektive undersökt bilegenskap samt pengar. Utifrån MRS 

anges substitutionshastighet av pengar för de olika bilegenskaperna. Resultatet, det vill 

säga nyttofunktionerna, indifferenskurvorna och MRS-kvoterna, leder sedermera till 

implikationer för producenter och marknadsförare.  

Figur 2. Den teoretiska modellen för att undersöka genomsnittskonsumentens 

betalningsvilja. 
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3. Metod 

3.1 Val av forskningsmetod 

Utgångspunkten vid varje forskningsmetod är alltid studieobjektet. I denna 

undersökning är studieobjektet människor där syftet är att identifiera 

genomsnittskonsumentens ekonomiska attityder till bilegenskaper. Den epistemologiska 

och ontologiska positionen föreliggande studie utgår ifrån är realism och speciellt 

kritisk realism. Kritisk realism innebär att det existerar en extern objektiv verklighet, 

men denna verklighet tolkas av varje individ och präglas av varje individs sociala 

kontext (Saunders, Lewis och Thornhill, 2012, s 164). Verkligheten som då beskrivs av 

individer existerar endast utifrån deras egna uppfattningar av sin omvärld. I detta 

sammanhang antas det inte existera några absoluta eller objektiva sanningar utan det 

måste ske en kompensation mellan den realistiska onotologin och den interpretivistiska 

epistemologin (Saunders et al., 2012, s 164). Det innebär att empiriska mätningar kring 

mänskliga attityder inte ska färgas av forskarens förutfattade meningar och 

studieobjektet måste behandlas objektivt. 

För att tillgodose denna position används flermetodsforskning, vilket är en kombination 

av en kvalitativ och en kvantitativ metod (Saunders et al., 2012, s.164; Bryman 2011). 

Enligt Bryman och Bell (2005), Trost (2012) och Saunders et al. (2012) är en kvalitativ 

metod det lämpligaste vid undersökningar av mänskligt agerande som syftar till att 

skapa djupare förståelse för beteenden, föreställningar och idéer. Syftet är dock inte 

endast att identifiera människors attityder och förhållningssätt utan även att uppskatta 

genomsnittskonsumentens ekonomiska attityder. För att uppskatta detta förhållande 

mellan olika variabler är en kvantitativ ansats med statistiska metoder lämpligt enligt 

Bryman och Bell (2005) samt Saunders et al. (2012:162). Flermetodsforskning är en 

metod som förespråkas allt mer i företags- och managmentforskning eftersom det ökar 

sannolikheten att överkomma svagheter med att använda en enda metod samtidigt som 

det kan berika datainsamlingen, analysen och tolkningen (Saunders et al., 2012, s.162).  

Denna uppsats behandlas därmed med en sekventiell explorativ flermetodsforskning 

(Saunders et al., 2012, s.167). Metoden bidrar till att studien inte färgas av förutfattade 

meningar och resultatet blir således objektivare. Det är i en flermetodsforskning viktigt 

att urvalet representerar samma studieobjekt i de båda undersökningarna. Den 
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kvalitativa studien behandlas explorativt och är en fördjupningsansats för att urskilja 

attityder till bilegenskaper som närmare studeras i den kvantitativa delen. Den 

kvalitativa studien valdes till en fokusgruppstudie. Wibeck (2000) och Bryman (2011) 

menar att en fokusgrupp kan representera ett “tänkande miniatyrsamhälle” och är därför 

passande för att identifiera mänskliga attityder. En alternativ metod genom individuella 

intervjuer övervägdes men fokusgrupper är enligt Bryman (2011) mer uttömmande och 

bättre för att skildra uppfattningar och attityder. Genomsnittskonsumentens ekonomiska 

attityd och betalningsvilja för de identifierade bilegenskaperna undersöktes via en 

enkätstudie vilket är en passande metod för att undersöka betalningsvilja enligt Miller, 

Hofstetter, Krohmer och Zhang (2011) samt Breidert, Hahsler och Reutterer (2006). En 

alternativ metod till enkäter vore, enligt Bryman (2011) och Trost (2012), kvantitativt 

strukturerande intervjuer. Enkätmetoden ansågs dock ha en fördel gentemot intervjuer i 

avseendet tidåtgång.  

3.2 Arbetsprocess och insamling av information  

Studiens första del var den kvalitativa fokusgruppstudien. Syftet med fokusgruppstudien 

var att identifiera olika attityder till bilegenskaper för att skapa en objektiv uppfattning 

om vad konsumenter tycker är viktigt vid bilköp. Resultatet från fokusgruppstudien 

ligger till grund för utformningen av enkätundersökningen från vilken konsumenters 

kundvärde och nytta uppskattades till de identifierade bilegenskaperna. Svaren från 

enkäten analyserades sedan via linjär regression för att skapa genomsnittskonsumentens 

nyttofunktioner. Dessa nyttofunktioner användes tillsammans med Parket et al.:s (1981) 

nyttofunktion för pengar för att representera den totala nyttofunktionen,       , för en 

viss bilegenskap och pengar. Från den totala nyttofunktionen skapades 

indifferenskurvor som syftade till att visualisera indifferensnivåer och preferenserna för 

bilegenskaperna. Betalningsviljan och ekonomiska attityder bestäms därefter med hjälp 

av den marginella substitutionskvoten. Se Figur 3 nedan för ett blockdiagram över 

arbetsprocessen. 

Figur 3. Beskrivning över arbetsprocessen. 

Fokusgrupp 
Identifiera 

bilegenskaper Enkät 
Statistisk 

analys Resultat 
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3.2.1 Val av respondenter 

Fokusgruppsstudien ska representera ett tänkande miniatyrsamhälle. Respondenterna till 

denna kvalitativa urvalsgrupp ska i högsta möjliga mån återspegla den population 

undersökning avser sig kunna uttala sig om (Bryman, 2011). I föreliggande studie är det 

den svenska befolkningen. Baserat på detta delas fokusgrupperna in i två grupper: en 

grupp som representerar individer som är potentiella bilkonsumenter och den andra 

representerar erfarna bilägare. Den första gruppen består av studenter från Uppsala 

universitet som ännu inte köpt bil. Denna grupp representerar potentiella 

bilkonsumenter. Den andra gruppen består av konsumenter som besitter erfarenheter när 

det gäller bilköp där dessa kan ha gett dem nya perspektiv på viktiga egenskaper hos 

bilköp. Balansen mellan antalet gruppmedlemmar är svår att få rätt (Wibeck, 2000; 

Bryman 2011). Vid små grupper kan data bli svårhanterat för att urskilja mönster och 

vid för stora blir materialet svårhanterat. Utifrån Hedin och Martins (2011) tumregel 

skapades grupper om 8 personer. De två urvalsgrupperna till fokusgrupperna är 

strategiskt utvalda, detta för att förvissa sig om att få variation i svaren från dem som 

redan har köpt en bil eller fler jämfört med de som inte har köpt bil (Trost, 2012, s.32). 

Vid ett strategiskt urval ges även möjligheten att välja ut deltagarna för att skapa en så 

heterogen grupp som möjligt vilket är viktigt för att få goda gruppdiskussioner (Wibeck, 

2000). 

Populationen som undersöks kvantitativt är svenska bilkonsumenter och framtida 

potentiella bilkonsumenter. Framtida potentiella bilkonsumenter definieras som 

individer över 18 år som ännu inte varit ägare av en egen bil. Anledningen till att 

personer under 18 år exkluderas är att dessa personer antas generellt inte ha en bestämd 

ekonomisk uppfattning kring bilegenskaper. För att nå ut till populationen som avsågs 

undersökas publicerades enkätundersökningen på två olika bilforum vilka är 

ViBilägare.se och Garaget.se. På dessa bilforum är gruppen potentiella bilkonsumenter 

troligtvis inte representerade i samma utsträckning som bilägare och för att nå dessa 

användes sociala medier och snöbollsmetoden (Trost, 2012 s.32). Snöbollsmetoden 

karaktäriseras av ett förfarande som går ut på att skicka enkäten till några utvalda 

respondenter som sedan skickar vidare den till andra personer. En lyckad användning av 

snöbollsmetoden kan resultera i en exponentiell ökning av svarsfrekvensen. Detta urval 

är vad Trost (2012, s.31) identifierar som ett bekvämlighetsurval.   
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3.2.2 Fokusgruppstudiens utformning 

Enligt Wibeck (2000) och Bryman (2011) är den kvalitativa forskningsmetoden 

fokusgrupper en slags gruppintervju. I en fokusgruppintervju samlas ett urval 

människor, vilka representerar den undersökta populationen, som får diskutera ett givet 

ämne. Under själva “intervjun” agerar forskaren som moderator eller facilitator för att 

låta diskussionerna löpa fritt och skulle diskussionen halta kan forskaren införa nya 

perspektiv till diskussionen (Wibeck, 2000). Enligt Wibeck (2000) är det intressanta hur 

de olika individuella perspektiven förhåller sig till gruppen. Att endast intervjua en 

person resulterar i att forskaren endast får insyn i den individens uppfattningar och idéer 

men genom att använda en grupp av individer fås istället ett kalejdoskop av 

uppfattningar. Under gruppdiskussionen nås antingen konsensus eller ej och dessa 

gemensamma eller icke gemensamma delar är det som är av intresse för forskaren 

(Wibeck, 2000). 

Då fokusgruppstudie används explorativt med syftet att förstå vad urvalsgruppen har för 

uppfattningar om viktiga bilegenskaper är det enligt Wibeck (2000) viktigt att forskaren 

inte påverkar diskussionen med sina egna värderingar. Denna typ av fokusgrupp är vad 

Wibeck (2000) kallar för en ostrukturerad fokusgrupp. Wibeck (2000) menar att 

användandet av ostrukturerade frågor gör att forskarens egna förutfattade meningar inte 

påverkar urvalsgruppen samtidigt som forskaren lär sig nya aspekter. Materialet från en 

ostrukturerad fokusgruppstudie kan dock bli svår att analysera som en konsekvens av de 

oorganiserade diskussionerna som uppstår (Wibeck, 2000). Eftersom fokusgruppen 

används explorativt, för att identifiera generella teman hos egenskaper som är viktiga 

vid bilköp, har det dock ingen stor påverkan. Huvudfrågan som ställdes till 

fokusgrupperna var ”Vilken bilegenskap tycker ni är viktigast vid köp av bil?” och 

sedan styrdes diskussionen vidare med diverse följdfrågor samt tillförande av nya 

perspektiv.  

3.2.3 Resultat från fokusgruppstudien 

Resultatet från de båda fokusgrupperna överenstämde väl med varandra och det var 

ingen större skillnad över attityderna mellan grupperna potentiella bilköpare och erfarna 

bilköpare. Från fokusgruppstudien identifierades generella teman kring vilka 

bilegenskaper deltagarna ansåg vara viktiga. De fyra egenskaperna som ansågs vara 

mest betydelsefulla vid bilköp, utan inbördes ordning, var säkerhetsegenskaper, 
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miljöegenskaper, utseendeegenskaper och motorprestanda. Med säkerhetsegenskaper 

menades hur säker bilen är att hantera eller förebygga olyckor. Miljöegenskaper syftade 

till hur miljövänlig, sett till koldioxidutsläpp, bilen är. Utseendeegenskaper handlade om 

hur visuellt attraktiv bilen är. Motorprestanda innefattade flera olika aspekter som 

exempelvis hästkrafter, acceleration och bränsleförbrukning. Andra bilegenskaper som 

diskuterades flitigt av båda fokusgrupperna var bilens bränslekostnad och övriga rörliga 

kostnader som till exempel service. Dessa egenskaper undersöktes dock inte. Detta 

motiveras av faktumet att egenskaperna innebär en ekonomisk nytta i sig själv. 

Betalningsviljan för dessa egenskaper innebär således en investering och kommer därför 

ge en orättvis betalningsvilja relativt till de andra och för att erhålla ett homogent 

resultat utesluts alltså dessa egenskaper. Övriga egenskaper som diskuterades var 

komfort och övrig teknik men de valdes bort på grund av att de ovanstående fyra 

egenskaperna identifierades som viktigare.  

3.2.4 Enkätstudiens utformning 

En enkätstudie är en form av mätinstrument för att samla in data där respondenterna 

själva noterar sina svar. Denna metod är kvantitativ och används för att uttala sig om 

frekvenser av något slag i en population där det är viktigt att urvalet som undersöks är 

representativ i statistisk mening (Trost, 2012). Enkäten i denna undersökning bestod av 

två olika delar med tio respektive fyra frågor.  

Inledningsvis, i den första delen, ställdes ett antal sakfrågor som vilket kön, vilken ålder 

samt vilken inkomst respondenten hade. Syftet med detta var att klarlägga de faktiska 

förhållandena kring respondenten (Trost, 2012 s.65). Resultatet bygger i stor 

utsträckning på vilka respondenter som faktiskt har svarat. Genom att presentera 

demografisk fakta för undersökningens respondenter kan resultatet lättare sättas i ett 

sammanhang. I enkäten ställdes också samma huvudfråga som ställdes i fokusgrupperna 

, det vill säga ”Vilken bilegenskap tycker du är viktigast vid köp av bil?”. Anledningen 

till att ställa denna fråga var för att triagulera fokusgruppens resultat för att testa dess 

reliabilitet (Trost, 2012).  

Vidare utformas den andra delen i enkäten utifrån de ekonomiska attityder till olika 

bilegenskaper som identifierades i fokusgruppstudien. Dessa egenskaper användes för 

att skapa olika påståendesatser och scenarion där frågorna hade en subjektiv karaktär för 
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att passa en stor urvalsgrupp med olika budget. Respondenten fick besvara hur relativt 

mycket pengar denne var villig att betala beroende på hur mycket den efterfrågade 

bilegenskapen är representerad i bilen.. Vad som frågades efter var dock inte pengar i 

bemärkelsen kronor och ören utan istället uppskattades betalningsviljan via en 

sexgradig ordinalskala mellan ”inget alls” och ”mycket” pengar. I detta fall tar 

respondenten ställning till nyttan för en bilegenskap relativt pengar vilket är ett sätt att 

uppskatta ordinalnytta (MacRimmon & Toda, 1969). Avslutningsvis fick respondenten 

möjligheten att bidra med egna fria kommentarer (Trost, 2012, s.74) Enkäten skapades 

online med hjälp av Google Forms och distribuerades på bilforumen ViBilägarna.se och 

Garaget.se efter webägarnas tillstånd. Det var möjligt att besvara enkäten under tre 

veckor där tråden bumpades
3
 två gånger i veckan för att öka svarfrekvensen. Enkäten är 

bifogad i appendix.   

3.2.5 Operationalisering 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka konsumenters relativa betalningsvilja 

för olika bilegenskaper. Detta undersöks med hjälp av presenterade teorier om 

indifferenskurvor, nyttofunktionen och marginella substitutionskvoten. För att skapa 

den totala nyttofunktionen,       , för en bilegenskap används teorimetoden, se Figur 

2 i teoriavsnittets sammanfattning. Nyttofunktionen för pengar är empiriskt undersökt 

av Pearson et al. (1981). Det är således nyttofunktionen för bilegenskaperna som 

empiriskt approximeras från resultatet av enkäten. Vid utformningen av frågorna i 

enkäten har inspiration hämtats från Miller et al. (2011:172–184) samt Breider et al. 

(2006) vilka genomfört en studie som undersöker fyra vanligt förekommande 

tillvägagångssätt för att mäta konsumenters betalningsvilja för en produkt. En av 

tillvägagångssätten som användes och utvärderades i deras undersökning var valbaserad 

conjoint-analys. Det är med avstamp ur detta som frågorna till enkäten för denna 

undersökning har utvecklats. Förfarandet går ut på att konsumentens vilja att betala 

beräknas på basis av dennes val bland flera olika produktalternativ och ett “inget”-

alternativ.  

För att uppskatta nyttan till de olika bilegenskaperna fick respondenterna ta ställning för 

varje bilegenskap hur mycket de var villiga att betala för olika ”egenskapspaket” som 

                                                           
3
 Bumpning kommer från engelskans BUMP - "Bring Up My Post". Med detta skrivs ett till synes 

meningslöst inlägg i forumtråden för att få fler läsare. Detta användes för att påminna folk att svara på 
enkäten. 
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syftade till att relativt öka eller minska egenskapen i frågan hos bilen. I dessa frågor 

beskrevs ett scenario där respondenten hittat en bil som var intressant. Sedan ställs 

frågan, förutsatt allt annat lika, hur mycket extra konsumenten är villig att spendera för 

bilen beroende på hur mycket en specificerad egenskap avviker i positiv riktning från 

det svenska genomsnittet. Ordinalskalan för den ekonomiska attityden gick från 0 till 5 

där 0 betydde att konsumenten inte var villig att betala något extra för det givna 

egenskapspaketet och där 5 betydde att konsumenten var villig att betala “mycket” 

pengar för det givna egenskapspaketet. De olika egenskapspaketen per bilegenskap var 

fem till antalet, där egenskapspaket 1 representerade en liten ökning av egenskapen 

relativt genomsnittet och där egenskapspaket 5 representerade ett paket som gjorde att 

bilen blev bäst på marknaden sett till den efterfrågande egenskapen.  

Anledningen att ingen specifik summa pengar valdes för att representera 

betalningsviljan var på grund av det ordinala perspektivet på nytta som föreliggande 

studie har. Nyttan mättes indirekt i form av pengar med syftet att få respondenterna att 

ranka sina preferenser samt ”nytta” på en ordinalskala. Föreliggande studie syftar till att 

undersöka genomsnittskonsumentens betalningsvilja och vilka preferenser denne har. 

Att mäta betalningsviljan i kronor och ören vore i sig en annan studie. Kotler och 

Armstrong (2014:313) samt Breidert (2009) presenterar olika alternativ att kvantifiera 

betalningsviljan men för en multiattribut-vara som en bil är detta väldigt komplext 

eftersom respondenten i fråga behöver få mycket mer fakta än några egenskapspaket.  

3.2.6 Från enkät till nyttofunktion för bilegenskaper 

För att ge studien en ökad transparens exemplifieras nedan tillvägagångssättet för hur 

nyttofunktionen för bilegenskaperna skapas utifrån hur en slumpmässig respondent 

svarat på en av enkätens frågor. Nedan i Figur 4 illustreras ett exempel på har 

respondenten i fråga har svarat på en fråga angående sin upplevda nytta till 

säkerhetsegenskaper. Vidare i Figur 5 visas respondentens svar i en graf där 

nyttofunktionen har approximerats via linjärregression i mjukvaruprogrammet “R”. 

Regressionsmodellen utgår från Bernoullis logaritmiska modell för nyttofunktionen, 

               , där regressionsanpassningen uppskattar konstanterna   och   

genom minstakvadratmetoden. För föreliggande exempelrespondent uppskattades 

konstanterna till       respektive        . Observera att detta exempel endast är 

nyttofunktionen för en enstaka respondent. För att erhålla nyttofunktionerna för 
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genomsnittskonsumenten nyttjas regression av samtliga datapunkter från enkätens 

respondenter. 

Figur 4. Exempel på hur en respondent har svarat på frågan hur villig denne var att 

betala för på säkerhetsegenskaper hos en bil.  

Figur 5. Svaren från exempelrespondenten ritade med respektive nyttofunktion. 

Efter anpassning av nyttofunktionen för de olika egenskaperna så används återigen R 

för att beräkna indifferenskurvorna. Genom att använda det faktum att nyttan för 

bilegenskaperna är oberoende av nyttan för pengar användes additiviteten för att 
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beräkna den gemensamma nyttofunktionen likt Allen (1934). Av denna totala 

nyttofunktion        beräknas konturlinjerna som i sin tur är indifferenskurvorna.  

3.2.7 Beräkning av den marginella substitutionskvoten 

Den marginella substitutionskvoten beräknas med hjälp av partiella derivator ur den 

totala nyttofunktionen                         där   står för representerad 

grad av egenskaper hos bilar,   för summa pengar samt   och   är konstanter vilka 

bestäms enligt tillvägagångssättet som beskrivits ovan. Den marginella 

substitutionskvoten beräknades enligt följande formel: 

      
   

   
 

       
  

       
  

 

3.2.8 Sammanställning av data 

Totalt svarade 182 respondenter på enkäten, varav 146 av dessa var användbara. För att 

säkerhetsställa svarens giltighet användes en konsekvensanalys med utgångspunkt från 

Perloffs (2014:62) preferensordningsantagande om omättlighet. De respondenter som 

svarade att de vill betala mer för en mindre representation av en egenskap antogs 

missförstå frågeformuleringen och därav avfärdades dessa svar.  

Efter bortfallen sammanställdes och analyserades datamängden med hjälp av Excel samt 

programvaran R.  

3.3 Metoddiskussion 

Nackdelen med kvantitativa metoder är att den insamlade informationen kan vara 

svårtolkad, ofullständig, ostrukturerad och komplex. En kritik är även att den anses vara 

subjektiv om frågorna blir vinklade mot olika perspektiv. En utmaning med den 

kvantitativa metoden är att formulera frågeställningarna så att forskningen belyser det 

den avser att undersöka utifrån problemformuleringen. 

I denna studie har ett aktiv val gjorts vid användning av en kvalitativ samt en kvantitativ 

ansats. Resonemanget grundar sig i Åsberg (2001) syn på de olika metoderna. Han 

menar att det egentligen handlar om olika ställningstaganden där båda metoderna 

hänvisar till egenskaper hos de fenomen som kunskap söks inom. De kvalitativa kan 
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anses vara data i form av ord emedan de kvantitativa är data i form av siffror, men 

Åsberg (2001) menar att dessa två bygger på varandra ty ord och siffror är båda 

nödvändiga för att förstå vår värld. Att på så vis kombinera flera metoder kan en högre 

grad av tillförlitlighet och objektivitet nås enligt Sekaran och Bougie (2009). 

3.3.1 Validitet, reliabilitet och källkritik 

Undersökningens validitet, det vill säga mäter undersökningen det som ämnas mätas, 

styrks av den explorativa flerforskningsmetoden. Användandet av detta metodval 

minskar påverkan av forskarnas egna åsikter på utformningen av studien och skapar en 

mer objektiv undersökning. 

Enligt Bryman och Bell (2005) samt Trost (2012) handlar reliabilitet i grunden om 

frågor som rör forskningsmetodens pålitlighet och följdriktighet. För att säkerställa 

följdriktigheten i svaren som mottagits av respondenterna har datakvaliteten undersökts 

genom att jämföra de första 10 % som besvarat enkäten med de sista 10 % som besvarat 

enkäten. Tidsskillnaden emellan jämförelserespondenterna var tre veckor och inga 

signifikanta skillnader i svarsmönstren visades.  

För att styrka huruvida resultatet från fokusgruppstudien är representativt för den 

undersökta populationen genomfördes en triangulering via enkätundersökningen.  

Frågan i enkäten var densamma som den vid fokusgruppsintervjuerna, alltså: Vilken 

bilegenskap tycker du är viktigast vid köp av bil? Resultatet från enkäten visade att de 

flesta som svarade på enkäten hade resonerat på ett liknande sätt som medlemmarna i 

fokusgruppsintervjun. 

När det gäller fokusgruppens trovärdighet så vilar det på om urvalsgruppen 

representativt skildrar Sveriges bilköpare eller ej (Wibeck, 2000). Fokusgrupperna som 

användes i denna undersökning kan inte, bland annat på grund av en överrepresentation 

av studenter, anses skildra Sveriges totala bilköpare. Att ytterligare garantera reliabilitet 

från de respondenter som besvarade enkäten är inte möjligt. En genomgång av 

respondenterna nedan visar att de samlade respondenterna inte heller kan anses skildra 

den svenska befolkningen i stort. För att få uppfattning över hur biasen av att publicera 

enkäten på bilforum påverkade studiens generaliserbarhet ställdes frågor om hur 

respondenten uppskattade sitt eget intresse och kunskap om bilar. Resultatet visade att 

det var stor bias mot respondenter med mycket stort bilintresse. Urvalsgruppen blev 
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därför ett icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval som enligt Trost (2012:29–32) inte 

kan användas för att generalisera ett resultat som gäller för resterande befolkningen. 

Detta innebär att försiktighet bör iakttas vid analyser av den generella typen. 

4. Resultat 

4.1 Sammanfattning av respondenter 

Av de 146 svarande var 67 % män och 33 % kvinnor. Respondenternas ålder samt 

ungefärliga månadsinkomst presenteras i Figur 6. 

Figur 6. Ålders- och inkomstfördelning av undersökta respondenter 

På frågan om ett bilköp hade skett tidigare för konsumenten så svarade majoriteten av 

respondenterna att de hade köpt en bil. Liknande gäller för fallet om regelbunden 

användning av bil, där majoriteten visade sig använda bil regelbundet, data presenteras i 

Figur 7 nedan. 



27 
 

Figur 7. Fördelning av respondenternas historik med bilar. 

Av samtliga respondenter så var sju av tio studerande och respondenternas högsta 

utbildningsnivå var 34 % gymnasium, 51 % universitet/högskola och 15 % annat. På 

frågan om respondenterna hade barn eller ej så visade det sig att var fjärde respondent 

hade barn. När det kommer till intresset för bilar uttryckte de flesta ett stort intresse som 

ses i Figur 8 nedan.   

Figur 8. Uttryckt bilintresse hos respondenter  
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4.2 Prisattityd till undersökta bilegenskaper 

I Figur 9 nedan följer genomsnittskonsumentens nyttofunktioner för de undersökta 

bilegenskaperna. Här har samtliga respondenters respektive nyttofunktion aggregerats 

till en sammanlagd nyttofunktion för varje egenskap. Resultatet antyder att den 

undersökta genomsnittskonsumenten får minst kundvärde och nytta av miljöegenskaper. 

Konsumenterna tycks vidare få mer nytta för säkerhet- och utseendeegenskaper hos 

bilen även om skillnaden dem emellan är svår att uttala sig om. Nyttofunktionerna 

föreslår ändå att genomsnittskonsumenten får mer nytta för säkerhet än utseende om 

egenskaperna i fråga är strax över det svenska genomsnittet men att det omvända 

förhållandet gäller om båda egenskaperna är bäst på marknaden. Till sist visar Figur 9 

att den egenskap, av de fyra undersökta, som genomsnittskonsumenten får mest nytta 

för är motorprestanda. Att poängtera är att samtliga nyttofunktioner visar på en relativt 

avtagande nytta för en högre representation av de undersökta egenskaperna vilket följer 

teorin om minskande marginalnytta. Att gå från 1 till 2 på egenskapsaxeln representerar 

alltså en större ökning i nyttan jämfört med att gå från 4 till 5 på samma axel. 

 

    

 

 

 

 

 

Figur 9. Nyttofunktionerna för genomsnittskonsumenten för samtliga undersökta 

bilegenskaper. 



29 
 

Nyttofunktionerna för de undersökta bilegenskaperna är alla enligt Bernoullis 

nyttofunktion                 där   motsvarar en viss bilegenskap. I Tabell 1 

nedan anges konstanterna   och   för respektive nyttofunktion. 

Tabell 1. Konstanterna k och c som uppskattades för genomsnittskonsumenten 

Konstant Miljö Säkerhet Utseende Motorprestanda 

  1,3711 1,5894 1,6879 1,7151 

  0,5379 0,6170 0,5509 0,6916 

 

Nyttofunktionerna för bilegenskaper,                , bildar var och en 

tillsammans med nyttofunktionen för pengar,           , den totala nyttofunktionen 

                        där   alltså motsvarar en viss bilegenskap. Den 

totala nyttofunktionen för samtliga bilegenskaper illustreras med indifferenskurvorna i 

Figur 10 nedan. Från de olika indifferenskurvorna går det att se de relativa 

”nyttonivåer” 1-7 för säkerhet, motorprestanda och utseende samt 1-6 för miljö. 

Nivålinje 7 för motorprestanda ligger närmast origo och är därmed den egenskapen , av 

de undersökta, som genomsnittskonsumenten bör konsumera för att få högst kundvärde.  
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  Figur 10. Indifferenskurvor för respektive bilegenskap.  

Genomsnittskonsumentens relativa betalningsvilja indikeras av den marginella 

substitutionskvoten, som anger substitutionshastighet av pengar för de olika 

bilegenskaperna. Dessa beräknas genom kvoten av  respektive partiell derivata för varje 

totala nyttofunktion,       
   

   
, och presenteras i Tabell 2. I och med att 

betalningsvilja uppskattades ur ett ordinalt nyttoperspektiv betyder dessa värden 

ingenting utan relation till varandra. Förhållandet mellan betalningsviljan för 

egenskaperna representeras därav som en kvot med motorprestanda som referensvärde. 

Med andra ord visar kvoten hur pass mycket genomsnittskonsumenten är villig att 

betala för respektive bilegenskap i relation till motorprestanda. 

Tabell 2: Marginella substitutionskvoten för respektive bilegenskap 

Värden Miljö Säkerhet Utseende Motorprestanda 

      
           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

Relativ betalningsvilja mot 

Motorprestanda 
79,9 % 92,9 % 98,4 % 100 % 

5. Analys & Diskussion  

Vid analys av resultatet är det viktigt att poängtera ett antal faktorer som bör vägas in 

när tolkning av resultatet görs. För det första kan inte undersökningens urval anses vara 

representativt för den svenska befolkningen då urvalet är vinklat mot individer med 

stort intresse för bilar. Resultatet är också endast en genomsnittlig representation av 

respondenternas prisattityd till de fyra utvalda egenskaper. Undersökningen kan inte 

heller säkerhetsställa att de fyra undersökta egenskaperna, vilka är säkerhet, miljö, 

motorprestanda och utseende, är de fyra viktigaste egenskaperna när den svenska 

konsumenten ska köpa bil. Fokusgruppintervjuerna, som triangulerades av enkäten, 

indikerar dock att dessa fyra egenskaper ofta övervägs vid ett bilköp. 
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Från nyttofunktionerna för de undersökta bilegenskaperna kan slutsatsen dras att 

genomsnittskonsumenten får mest relativ nytta av motorprestanda. Sedan följer 

utseende och säkerhet där förhållandet dem emellan beror på vilka egenskapsnivåer, sett 

till det svenska genomsnittet, som studeras. Vidare får genomsnittskonsumenten minst 

nytta av miljöegenskaper. Dessa resultat ska ställas i relation till vilka personer som 

faktiskt svarade på enkäten. Sammanfattningen av respondenterna visar exempelvis att 

majoriteten av respondenterna har ett stort bilintresse, något som alltså ska beaktas vid 

tolkning av resultatet. Nyttan för den här undersökningens respondenter kan alltså se 

markant annorlunda ut jämfört med den för hela svenska befolkningen.  

Miljöegenskaper ger till synes ingen påtaglig direkt nytta för konsumenten. Att komma 

ihåg är att miljöegenskaper syftade till bilens allmänna miljöpåverkan. En högre grad av 

miljöegenskaper behövde alltså inte betyda en lägre bränsleförbrukning vilket är något 

som förmodligen skulle generera mer nytta jämfört med vad den erhållna 

nyttofunktionen för miljöegenskaper visar. Att nyttan för miljöegenskaper upplevs som 

relativt begränsad innebär således att konsumenten inte, i någon större utsträckning, är 

villig att explicit betala för faktumet att bilen är miljövänlig. 

Frågorna i enkäten var av en högst subjektiv art där skalan för viljan att spendera pengar 

på en viss egenskap gick från “inget alls” till “mycket”. Att konsumenterna exempelvis 

är villiga att betala påtagligt mer för motorprestanda än miljöegenskaper ska följaktligen 

tolkas som att de är villiga att betala relativt mer sett till vilken summa pengar som 

definieras av ordet “mycket”. Denna definition skiljer sig givetvis för alla olika 

konsumenter och undersökningen beskriver alltså endast den generella prisattityden till 

de olika egenskaperna. Att i denna studie försöka sätta en prislapp på vad 

genomsnittskonsumenten är villig att betala i kronor för någon av de undersökta 

bilegenskaperna är inte heller relevant då kundvärdet estimeras i ordinal bemärkelse. I 

övrigt undersöktes var och en av de fyra egenskaperna isolerat från bilens övriga 

egenskaper och där dessa övriga egenskaper hölls på en tillfredsställande nivå. 

Betalningsviljan för en viss egenskap är därför endast giltigt förutsatt att övriga 

egenskaper anses vara på en acceptabel nivå. Prisattityden, i form av nyttofunktion och 

indifferenskurva, till motorprestanda är därmed inte giltig om exempelvis bilens 

säkerhet är på en horribel nivå sett till det svenska genomsnittet.  
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Från indifferenskurvorna är det möjligt att se den totala nyttan för de olika 

bilegenskaperna kontra pengar. Dessa kan dock med blotta ögat vara svåranalyserade i 

och med de relativt ringa skillnaderna egenskaperna emellan. Men om exempelvis 

nivålinje nummer 7 studeras på samtliga grafer i Figur 10 framgår det att nivålinje för 

motorprestanda ligger närmare origo än de övriga. Det betyder att för 

genomsnittskonsumenten är det lättare att bli tillfredställd eller ”nöjd” om denne köper 

en bil utifrån motorprestanda.  

Från Tabell 2 så kan det konstateras att genomsnittskonsumenten får mest ekonomisk 

nytta av motorprestanda relativt de övriga egenskaperna och minst ekonomisk nytta för 

miljöegenskaper. Kundvärdet för en bils säkerhet respektive utseende är utifrån de 

enskilda nyttofunktionerna liknande, men nyttan över utseende växer fortare desto 

“bättre” utseende bilen har och medför därmed en genomsnittligt högre betalningsvilja 

för den egenskapen. 

Av resultatet, i form av nyttofunktioner, marginell substitutionskvot och 

indifferenskurvor, att döma så är det alltså mest lönsamt för bilproducenter att satsa på 

motorprestanda under det grova antagandet att kostnaden för att öka en given egenskap 

är samma för samtliga undersökta egenskaper. Detta är givetvis en grov förenkling och 

det är upp till bilproducenter eller andra experter att bedöma om storleken på skillnaden 

i prisattityd skulle kunna motivera en ökad satsning på den egenskapen som 

konsumenterna tycks vara mest villiga att betala för. Skulle det dock exempelvis vara 

billigare att öka bilens motorprestanda jämfört med bilens miljöegenskaper så är det 

däremot uppenbart att det är motorprestandan bilproducenter bör satsa på. 

Bilproducenters marknadsföringsmix bör också tas i beaktning. Av föreliggande resultat 

är det ett tydligt mått på att genomsnittskonsumenten är villig att betala ca 25 % mer för 

en bil med hög motorprestanda än en bil som är väldigt miljövänlig. För priset indikerar 

föreliggande resultat att bilproducenter kan använda motorprestanda som ett 

konkurrensmedel. Att framföra motorprestanda i sina produkter är också en viktig 

aspekt för marknadsförare att lyfta fram. Marknadsföringsmixens dimensioner plats och 

påverkan från 4P-modellen ligger utanför resultatets omfång och något uttalande kring 

dessa görs alltså inte i denna studie. 
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5.1 Varumärkets betydelse 

En faktor som kan spela en stor roll för viljan att betala för en bil, men som inte denna 

undersökning tar i beaktning, är varumärket. Alla bilproducenter har olika bilmärken 

vars varumärken utstrålar olika styrka och karaktärsdrag. En fråga som skulle kunna 

ställas är om det är viktigare att bygga ett starkt varumärke eller om det är lönsammare 

för bilproducenter att utveckla sina bilar efter resultat likt de som erhölls i denna 

undersökning. Förespråkare för varumärken som den absolut viktigaste faktorn vid 

bilköp skulle kunna argumentera för att undersökningens resultat inte är tillämpbart i 

det verkliga livet och att undersökningen måste ta hänsyn till varumärkets betydelse tas 

för att kunna ge någon värdefull information. Det kan mycket väl finnas fog för en 

sådan kritik då undersökningens resultat bygger på konsumenters ekonomiska 

ställningstagande till bilegenskaper isolerade från bilmärket och dess varumärke. Det är 

upp till bilproducenterna att avgöra om det ligger i företagets ekonomiska intresse att 

satsa på ett starkare varumärke eller om det är bättre att fokusera på att maximera de 

egenskaper som konsumenterna är villiga att betala mest för.  

6. Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka vilka egenskaper hos en bil som 

genomsnittskonsumenten är villig att betala relativt mest för. Utifrån resultatet kan det 

konstateras att av de fyra undersökta bilegenskaperna miljö, säkerhet, utseende och 

motprestanda så är konsumenterna villiga att betala relativt mest för motorprestanda. 

Efter motorprestanda är konsumenterna villiga att betala relativt mest för bilens 

utseende. Viljan att betala för säkerhet ligger sedermera strax efter viljan att betala för 

bilens utseende. Slutligen är de undersökta konsumenterna villiga att betala minst för 

miljöegenskaper. Studiens trovärdighet och relevans är begränsad i och med att 

resultatet bygger på ett urval som inte kan anses representera den svenska befolkningen. 

Trots detta är resultatet giltigt i avseendet att förklara den undersökta populationens 

vilja att betala för de utvalda bilegenskaperna. Generaliseringar av studiens slutsats ska 

dock göras med försiktighet. 
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6.1 Implikationer för bilproducenter 

I inledningen nämndes flera olika biltillverkare som via en ”bygg-din-egen-bil”-

funktion försökt tillgodose konsumenternas behov. De olika tillvalen som erbjuds och 

hur mycket dessa kostar varierar mellan olika tillverkare. Resultatet av denna 

undersökning föreslår att biltillverkare som erbjuder den här funktionen bör se till att 

först och främst erbjuda tillval inom motorprestanda, i och med att konsumenterna är 

villiga att betala mer för denna bilegenskap. Om även tillval inom miljöegenskaper, 

utseendeegenskaper och säkerhetsegenskaper erbjuds så kan biltillverkarna ta ett högre 

pris för tillval inom motorprestanda förutsatt att skillnaderna mellan tillvalen inom de 

olika egenskaperna är på en liknande nivå. Vidare visar föreliggande studien att ett 

högre pris kan tas ut för en ökad representation av alla undersökta bilegenskaper. Att 

erbjuda tillval inom alla undersökta bilegenskaper skulle alltså kunna vara lönsamt för 

biltillverkarna. Lönsamheten beror dock på kostnaden för biltillverkarna att erbjuda 

tillvalen. 

6.2 Förslag till vidare studier 

Den här undersökningen undersökte hur villiga konsumenter var att byta ut pengar mot 

en större representation av vissa utvalda bilegenskaper. Undersökningen gjordes helt 

utan hänsyn till varumärkets betydelse. Ett förslag till vidare studier skulle därför kunna 

vara att studera hur pass stor roll varumärket spelar vid ett bilköp. 
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