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Sammanfattning 
Den digitala strukturomvandling vårt samhälle genomgår har bidragit till att den digitala 
kompetensen är stor oavsett åldersgrupp. Idag är internet en stor del av vår vardag och 
används dagligen, både privat, i skolan och i arbete. En konsekvens av digitaliseringen är 
att stora förändringar har skett i hur handel av varor och tjänster sker och att utbudet av 
dessa har ökat. Trots att digitaliseringen har stor påverkan på vårt samhälle, är fortfarande 
forskning inom området till viss del begränsad. Ett exempel på detta är forskningsområdet 
two-sided markets (TSM). Begreppet TSM har sedan millennieskiftet använts för att 
beskriva marknader med två kundsidor där handel mellan dessa två sker. I och med 
digitaliseringen har nya företag och marknader trätt fram där Netflix, Spotify och AirBnb 
är några exempel på företag som agerar på olika typer av TSM. I denna studie undersöks en 
typ av TSM, digital begagnathandel, där de två sidorna består av köpare och säljare av 
begagnade varor. 
 
Kunders beteende har även det förändrats i och med digitaliseringen och användningen 
av internet. Hur kunder genomför digitala köp sker nödvändigtvis inte på samma sätt som i 
traditionella fysiska miljöer. Användandet skiljer sig även åt mellan olika kundgrupper och 
åldrar. Att företag förstår kunders digitala beteende och hur de väljer plattform är därmed 
av stor vikt. Nya företag har under de senaste åren trätt in på marknaden för digital 
begagnathandel och konkurrensen förväntas öka. Vilken affärsmodell och strategi företag 
använder samt design på plattformar blir därmed avgörande för framgång på marknaden. 
Den yngre målgruppen, framtidens konsumenter, är mer eller mindre uppväxta med internet 
och har därför god kunskap om det. De anses ha enorm köpkraft och är därför viktiga kunder 
för företag som agerar på en TSM. Genom att förstå deras beteende och hur de väljer 
plattform kan företag vara konkurrenskraftiga. Denna studie har genom kvalitativa 
intervjuer undersökt hur personer i åldrarna 18–25 år väljer plattform för digital 
begagnathandel. I denna studie har vi besvarat frågeställningen:	
	
Vilka faktorer påverkar valet av plattform för digital begagnathandel?	
	
Resultatet av studien visar att fem faktorer påverkar valet av plattform för digital 
begagnathandel. Dessa är: användarupplevelse, kundbeteende, social påverkan, 
prispåverkan och säkerhet. De fem faktorerna har även underliggande attribut som påverkar 
dessa faktorer. Studien visar även att faktorerna påverkar till olika grad. Social påverkan 
påverkar till störst grad, därefter kommer prispåverkan, säkerhet och kundbeteende, och den 
faktor som visat ha minst påverkan är användarupplevelse. Faktorerna påverkar hela 
beslutsprocessen överlag, dock i varierande grad. Vi kan även konstatera att om köp är 
återkommande förändras beslutsprocessen och vissa steg kan alterneras eller hoppas över. 	
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1. Inledning 
Detta kapitel syftar till att presentera och diskutera bakgrunden till vår studie och det 
problem vi ska studera. Detta åtföljs av en presentation av vår problemformulering och 
syftet med studien. Kapitlet kommer avslutas med att presentera de avgränsningar vi 
kommer att använda för att justera omfattningen av vår studie. 

1.1 Problembakgrund 
Så gott som alla svenskar har idag tillgång till internet vilket lett till att användandet av 
internet har ökat och blivit en stor del av vår vardag, samt att den digitala kompetensen 
ökat bland alla åldersgrupper (Davidsson & Thoresson, 2017, s. 5). Den 
digitala strukturomvandlingen vår ekonomi just nu genomgår kännetecknas av olika 
digitala framsteg där den mest tongivande är att information i allt större utsträckning är 
tillgängligt i digitalt format (Chirico Willstedt & Snellman, 2016, s. 4). Information sprids 
idag enklare via kraftfulla verktyg som datorer och mobiltelefoner (Chirico Willstedt & 
Snellman, 2016, s. 4). Informationssökningar har därmed förändrats och hur köp i digitala 
miljöer sker skiljer sig oftast ifrån hur det sker i traditionella, fysiska miljöer (Darley et 
al., 2010, s. 111; May So et al., 2010, s. 1225). Digitaliseringen går varken att stoppa eller 
återställa, och därför bör kunskap om den digitala utvecklingen och digitala tekniker 
utvecklas och utnyttjas av företag för att optimera verksamheter och vara 
konkurrenskraftiga (Nygårds, 2016, s. 21) Goldenberg (2007, s. 12) påpekar att den 
digitala eran vi numera befinner oss i knappast undgått någon och att det är viktigt att 
företag förbereder sig och anpassar sig för att bemöta den på bästa sätt.  
 
Digitaliseringen har lett till förändringar i affärsvärlden då nya varor, tjänster och 
affärsmodeller har utvecklats och flera framgångsrika företag med digitala affärsmodeller 
grundats (Chirico Willstedt & Snellman, 2016, s. 4–5). Ett exempel på detta är 
utvecklingen av tvåsidiga marknader. Begreppet tvåsidiga marknader, förkortat TSM, 
började först användas vid det senaste millennieskiftet då forskare identifierade att vissa 
verksamheter och marknader hade gemensamma attribut: två typer av kunder där handel 
mellan dessa två olika kundsidor skedde (Filistrucchi et al., 2013, s. 3). Det finns helt 
enkelt inte enbart köpare och säljare i en transaktion utan det är tre parter involverade: 
köpare, säljare samt den som tillhandahåller plattformen och därigenom matchar ihop 
köpare och säljare (Chirico Willstedt & Snellman, 2016, s. 8). Exempel på välkända 
plattformar är Spotify och Netflix vilka båda agerar på olika typer av TSM (Banerjee et 
al., 2016, s. 20). Ett annat exempel på en TSM är kreditkort. Vissa menar att det är den 
viktigaste innovationen inom ekonomin sedan andra världskriget (Eisenmann et al., 2006, 
s. 92). Kreditkortsmarknaden är en TSM som sammankopplar näringsidkare på ena sidan 
som erbjuder betalning via kreditkort med kreditkortsanvändare på den andra 
(Filistrucchi et al., 2013, s. 34). Men TSM är inte ett nytt fenomen. Ett tidigt exempel är 
marknaden för bensinstationer som sammankopplar tillverkare och användare av bränsle 
genom en bensinstation (Eisenmann et al., 2006, s. 94). TSM har senaste tiden blivit mer 
intressant och fått ögonen på sig av både företagare och andra intressenter med anledning 
att dessa marknader skiljer sig från traditionella, ensidiga marknader (King, 2013, s. 248). 
Bland annat delades Nobelpriset i ekonomi år 2014 ut till en av nutiden mest framstående 
forskare inom ekonomi Jean Tirole, en forskare som bland annat studerat tvåsidiga 
marknader (The Economist, 2014).  
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Digitaliseringen har bidragit till att marknader förändrats. Företag som Facebook och 
Google startades som ensidiga företag men har över tid utvecklas till tvåsidiga genom att 
exempelvis börja sälja annonsplatser till företag och på så sätt bemöta två olika kundtyper 
(Filistrucchi et al., 2013, s. 36). En bransch som har två olika kundtyper är 
begagnathandeln. Begagnathandelns tillväxt mäts genom begagnatbaromentern som 
undersöker begagnathandeln i Sverige och jämför den med detaljhandeln (HUI Research 
AB, 2012). Redan år 2012 syntes stora skillnader mellan de två marknaderna då 
begagnathandeln ökade med 7 % och detaljhandeln endast med 2,8 % (HUI Research AB, 
2012). Blocket, som är Sveriges mest kända digitala köp- och säljmarknad, besöktes 
under 2017 av 83 % av de svenska internetanvändarna (Davidsson & Thoresson, 2017, s. 
91–93). Digital handel, genom bland annat Blocket, är stor inom Sverige. Enligt 
Internetstiftelsen i Sveriges (IIS) rapport från 2017 är det 58 % av svenska 
internetanvändare som säljer varor eller tjänster på internet (Davidsson & Thoresson, 
2017, s. 7). Rapporten visar också att i åldrarna 16–25 år har 76 % använt Blocket under 
2017, men endast 45 % har någon gång sålt något på internet (Davidsson & Thoresson, 
2017, s. 92). Den unga generationen, eller millenniegenerationen som de också kallas för, 
är mer eller mindre uppfödda med internet och har från tidig ålder lärt sig att hantera och 
använda tekniken för att söka information och upprätthålla sociala kontakter 
(Nationalencyklopedin, u.å.). De är ständigt uppkopplade och interagerar med varandra 
via den senaste teknologin (Goldenberg, 2007, s. 12). De anses ha enorm köpkraft och 
stor påverkan gentemot varandra samt att deras internet- och medieanvändning och 
attityder gentemot olika media är otroligt viktig för företag och varumärken (Duffett, 
2015, s. 519).  
   
Nya innovationsbolag som Uber, Netflix, Spotify och Airbnb har den senaste tiden växt 
fram till marknadsledande företag inom snabbt växande branscher (Banerjee et al., 2016, 
s. 20). Dessa företag har skapat nya former av TSM genom att digitalisera försäljningen 
av taxiverksamhet, filmer, musik och boende. Dessa företag, tillsammans med andra som 
Facebook, Amazon, PayPal, Google och Alibaba, omsätter årligen var och en flertalet 
miljarder US dollar (Statista, 2018). Ett företags affärsmodell är extremt viktig då valet 
av affärsmodell anses vara nyckeln till framgång och uppmärksamhet inom affärsvärlden 
(Rochet & Tirole, 2003, s. 991). Tidigare kunde företag testa sig fram för att hitta 
lämpliga strategier men på grund av den digitala utvecklingen har både marknader och 
kunder blivit mer medvetna och mindre förlåtande (Eisenmann et al., 2006, s. 101). 
Genomförs inte rätt beslut från början är risken stor att någon annan kommer att ta vara 
på misstaget och göra det bättre (Eisenmann et al., 2006, s. 101). Konkurrensen växer och 
det sätter stor press på att finna den rätta affärsmodellen (Li et al., 2010, s. 245). Michael 
Egan på Dassault Systèmes (Veckans Affärer, 2017), anser att plattformar är framtidens 
affärsmodell och det som hänt hittills bara är början på hur plattformar påverkar företag, 
för det är genom att koppla ihop människor som plattformsföretag blir framgångsrika. 
Karakteristiskt för en TSM är att just denna sammankoppling, eller interaktion, mellan de 
olika sidorna som måste existera för att bägge parter ska vilja agera på plattformen 
(Eisenmann et al., 2006, s. 94). Enligt Katz & Shapiro (1994, s. 94) påverkas enskilda 
användares uppfattade värde av en tjänst eller vara positivt när andra användare ansluter 
sig till nätverket. Sambandet kan för digital begagnathandel beskrivas som att ju fler 
säljare som finns på en plattform, desto fler köpare kommer att attraheras av att handla, 
och vice versa. För att företag som agerar som TSM därmed ska vara framgångsrika krävs 
det att de förstår deras kunder, vad de värdesätter hos plattformar och hur de väljer 
plattform. Att förstå vad som påverkar kunders val av plattform på en TSM är den 
problematik denna studie avser att undersöka för att därigenom utveckla kunskap för att 
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anpassa strategier, affärsmodeller och verksamheter efter framtidens kunder. För att 
förklara problematiken vidare och hur tidigare forskning behandlat ämnet, kommer vi 
nedan att gå igenom de olika ämnen som denna studie kommer att använda som 
utgångspunkt.  

1.1.1 Förändring av marknader och företag 
Internet förväntas växa ännu mer i framtiden, och likaså antalet företag som försöker 
expandera på den digitala marknaden (Hwang & Jeong, 2016, s. 378). Digitaliseringen 
har bidragit till att gemensamma plattformar, digitala betalningssystem, nya varor och 
tjänster, affärsmodeller och beteenden utvecklats vilket påverkar företag, arbetsmarknad 
och samhällsekonomi (Chirico Willstedt & Snellman, 2016, s. 4). En ny sorts ekonomi 
har växt fram som gör det enkelt för människor att köpa och sälja tjänster och varor av 
varandra via digitala plattformar (Chirico Willstedt & Snellman, 2016, s. 7), det vill säga 
en typ av TSM. Marknader har blivit allt större och mer komplexa, och den tekniska 
utvecklingen kommer att fortsätta och påverka handeln oavsett vara, säljkanal eller 
branschtillhörighet (Strömqvist, 2016, s. 22). King (2013, s. 257) menar att TSM har 
blivit allt viktigare för, och fått större påverkan på, vår ekonomi. Vidare menar han att för 
att förstå hur vår ekonomi fungerar, måste vi skapa djupare förståelse och kunskap om 
hur TSM fungerar. Dock påpekar han att TSM är ett outforskat område där mycket 
forskning behövs göras för att skapa denna kunskap.  
 
Att expandera och flytta sin verksamhet digitalt kommer med många utmaningar, som 
blir ännu större och svårare om företag inte har god kunskap och insikt om deras kunder 
(Hwang & Jeong, 2016, s. 378). Detta för att veta hur de ska agera för att attrahera nya 
kunder och behålla befintliga (Hwang & Jeong, 2016, s. 378). Ett exempel är Facebook 
som står inför eventuella problem då de förutspås att tappa omkring 2 miljoner användare 
under 25 års ålder det kommande året (Browne, 2018). Strömqvist (2016, s. 23) menar 
att med rätt kompetenser, en lyhörd och flexibel organisation och en klar strategi för hur 
att maximalt utnyttja tillgängliga kanaler, ökar möjligheterna att styra företag på rätt väg. 
Bakos & Katsamakas (2008, s. 193) menar att framtida forskning måste fokusera på att 
skapa förståelse och kunskap kring de olika nätverksteknologier som är tillgängliga på 
internet, då dessa är grundläggande för hur en plattform är designad och fungerar. Vidare 
menar författarna att denna förståelse och kunskap kan leda till att bättre kunna 
kategorisera de olika typer av affärsmodeller som uppstått till följd av digitaliseringen 
och på så sätt kunna förklara varför vissa är mer framgångsrika än andra. Tillgången till 
kunskap om kunder är en framgångsfaktor som skapar effektiviseringar och utveckling 
av nya affärsmodeller och koncept, som i sin tur skapar möjligheter till nya 
kundrelationer, individualiserade erbjudande och att möta kunders behov i olika 
situationer (Strömqvist, 2016, s. 23–24).  
 
Evans & Schmalensee (2007, s. 179) menar att forskning inom TSM är begränsad och att 
den hittills gjorda forskningen till stor utsträckning är kontextberoende. Exempelvis har 
Muzellec et al. (2015) genom fallstudier försökt skapa förståelse för utvecklingen av 
marknadsstrategier och affärsmodeller hos digitala start-ups på TSM. Även Caillaud & 
Jullien (2003) har studerat TSM i termer av priskonkurrens för att skapa förståelse för hur 
detta påverkar olika förmedlingstjänster. Bägge dessa studier har genomförts i specifika 
kontexter vilket Evans & Schmalensee (2007, s. 179) ser som ett problem. De menar att 
då tidigare forskning inom TSM är kontextbunden bör generaliseringar av forskningen 
inom TSM göras med stor försiktighet för att behålla sin trovärdighet.  
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Samtidigt som digitaliseringen medför stora möjligheter till handel, utveckling och 
förhöjd köpupplevelse, förbättrad relation med kunder och mer effektiva erbjudanden, 
medför det också en förändring i kunders köpbeteende (Strömqvist, 2016, s. 22). Tidigare 
forskning inom TSM har till stor del fokuserat på nätverkseffekter (Eisenmann et al., 
2006) och prisfördelningar (Cortade, 2006), däremot har inga studier undersökt hur dessa 
två faktorer påverkar kunders digitala beslutsprocess. Då ämnet är relativt nytt kan det 
dessutom finnas flera aspekter viktiga att ta i beaktning gällande TSM som forskning 
hittills inte upptäckt. Därför anser vi fenomenet TSM av vikt att undersöka vidare för att 
bidra till forskningen.  

1.1.2 Förändringar i digitalt beteende 
Inom konsumentbeteende och beslutsprocesser har studier genomförts ämnade att förstå 
och förklara köpprocessen, det vill säga hur kunder gör köp (Fahy & Jobber, 2012, s. 60). 
Konsumentbeteende är ett väl utforskat område som ofta beskrivs inom litteraturen som 
den process då en individ eller grupp köper eller säljer varor eller tjänster för att 
tillfredsställa sina behov och önskemål (Solomon et al., 2013, s. 35). 
 
Som tidigare nämnt dyker det ständigt upp nya företag och innovationer, vilket bidrar till 
att företag måste hänga med i utvecklingen och lära sig att förstå sina kunder och deras 
beteende (Strömqvist, 2016, s. 22). Hur kunder söker information på internet och 
genomför digitala köp sker oftast inte på samma sätt som i traditionella fysiska miljöer 
(Darley et al., 2010, s. 111; May So et al., 2010, s. 1225). Forskning visar även att digitala 
varor och tjänster skiljer sig åt från fysiska (Wolk & Theysohn, 2007, s. 771). Tidigare 
forskning inom området har bland annat May So et al. (2010) gjort som studerade genom 
webbaserade enkäter intentioner till digital handel och köpbeteende hos kunder i Hong 
Kong. Studien visade att webbsökningsbeteende, köpantaganden, digitala attityder, 
tidigare digitala köpupplevelser och erfarenheter av webben påverkar intentioner. 
Ytterligare studier om intentioner till köp i kontexten av digital handel har gjorts av Lim 
& Dubinsky (2005) och Jarvenpaa et al. (2000). Dessa studier hittade samband att attribut 
som förtroende, upplevd risk, attityder och familjemedlemmars influenser har stor 
påverkan vid digitala köp. Crane & Clarke (1988) undersökte genom kvalitativa 
intervjuer vilka kriterier som är viktigt i valet av tjänster. Denna studie genomfördes i en 
traditionell fysisk miljö och innan internets framfart, vilket gör att resultatet inte är 
anpassat till dagens digitala kontext. För att skapa förståelse för nuvarande forskning 
inom digitalt konsumentbeteende och digitala beslutsprocessen har Darley et al. (2010) 
gjort en litteraturgenomgång av den mest framträdande forskningen inom området. 
Författarna kom fram till att forskning om hur beslutsprocessen sker i digitala miljöer och 
vad som påverkar den, fortfarande är ett relativt outforskat område. Fortsättningsvis anser 
de att framtida forskning på kundnöjdhet, inom digital beslutsprocess, kan öka förståelsen 
för de underliggande faktorer som påverkar beteendet i processen (Darley et al., 2010, s. 
111). Därför menar de att många aspekter i dagsläget inte är upptäckta och att fortsatt 
forskning inom området behöver göras. Shim et al. (2001, s. 414) har efterfrågat mer 
forskning baserat på den traditionella beslutsprocessen med målet att djupare förstå 
beteende kopplat till kunders digitala köp. 
 
Även om internet har funnits i flera år, skiljer sig användandet och kunskapen åt, vilket 
påverkar samhällsutvecklingen i stort (Stakston, 2011, s. 25). En undersökning gjord om 
svenskarnas internetvanor (Davidsson & Thoresson, 2017, s. 12) visar att samtliga i 
åldrarna 16–25 år använt internet under 2017. Det är ett faktum att ungas 
internetanvändning är stor, och den total tid som barn och ungdomar ägnar åt internet och 
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medier har ökat kraftigt de senaste 10 åren (Statens medieråd, 2017 s. 3). Redan vid två 
års ålder anses en stor majoritet (79 %) använda internet på något sätt och vid sex års 
ålders är samma siffra ännu högre, hela 98 % (Davidsson & Thoresson, 2017, s. 6). Bland 
annat använder barn i skolan internet allt mer för att söka information som en del av 
skolarbetet (Davidsson & Thoresson, 2017, s. 6). Men att använda internet är inte helt 
enkelt, och framförallt inte när det kommer till internet som informationskälla. Därför 
kommer från och med höstterminen 2018 en ny läroplan att gälla i Sverige som är 
anpassad efter digitaliseringen och innehåller krav kring tekniskt lärande och att förstå 
digitaliseringens påverkan på samhället (Thoresson, 2017, s. 104). Digitalisering kan som 
sagt varken stoppas eller återställas och därför är det viktigt att vi skapar oss kunskap om 
den för att förstå och anpassa vårt beteende därefter.  
 
Goldenberg (2007, s. 12) menar att kunders digitala behov och omdöme förändras snabbt, 
och genom att förstå och ha kunskap om detta blir företag framgångsrika. Med kunskap 
om digital utveckling och digitala tekniker, samt hur dessa bör användas maximalt för att 
optimera verksamheter, har de möjlighet att slå ut konkurrenter (Nygårds, 2016, s. 21). 
För företag blir det därmed av vikt att förstå hur olika personer agerar och beter sig i den 
digitala miljön. Då tidigare forskning inom digital beslutprocess är främst fokuserat på 
kvantitativa studier och att det efterfrågas mer djupgående forskning inom ämnet anser vi 
att det finns ett forskningsgap som behövs fyllas. Vi anser att framförallt ungas digitala 
beteende behöver utforskas vidare för att skapa kunskap för att forma framtidens företag 
och marknad. 

1.1.3 Marknaden för digital begagnathandel i Sverige 
Inom marknaden för digital begagnathandel i Sverige finns det idag framförallt två 
framträdande aktörer, Blocket och Tradera (Carlsson, 2017). Hösten 2017 lanserade dock 
Facebook sin nya tjänst Marketplace i Sverige som erbjuder, till skillnad från andra 
aktörer, en gratis köp- och säljtjänst (Carlsson, 2017). Under slutet av 2017 förekom även 
spekulationer på svenska nyhetssajter kring en eventuell lansering av Amazon i Sverige 
(Hesserud Persson, 2017).  
 
Tabell 1 nedan visar en översikt på de mest framträdande aktörerna på marknaden samt 
grundläggande fakta om dessa företag. Vi har valt att inte visa Facebook i tabellen då 
deras primära verksamhet är att agera som ett socialt nätverk. 
 
Tabell 1. Översikt på framträdande aktörer inom digital begagnathandel i Sverige 
(Blocket, u.å.; Tradera, u.å.; Shpock, 2016) 

Företag Grundades Antal 
användare/besökare 

Övrigt 

Blocket AB 1996 5 miljoner besökare 
per vecka 

 

Tradera Sweden AB 1999 2 miljoner besökare 
per vecka 

 

Shpock 2012 300 tusen användare 
per månad (i SE) 

Släpptes i Sverige 2016 
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1.1.4 Problematisering 
Nya aktörer på den digitala begagnathandeln har trätt in under de senaste åren och det 
antas fortsätta på samma sätt. Detta leder till att konkurrensen har och kommer öka. 
Kunskap om kunder och deras beteende blir därför av allt större vikt. Vi menar att digital 
begagnathandel är komplext och kommer troligtvis påverkas och förändras mycket den 
närmaste tiden på grund av digitaliseringen och ändrat kundbeteende. Därför anser vi det 
av stor betydelse för företag att anpassa sina strategier och plattformar med tydligare 
medvetenhet och att skapa sig kunskap om sina kunder för att bli konkurrenskraftiga och 
stå starka på marknaden. Vi anser det också betydelsefullt att ta vara på framtidens 
användare och förstå hur de väljer bland utbudet av internetbaserade plattformar för ett 
långsiktigt framgångsrikt företagande. Enligt vår förståelse är forskning gällande den 
yngre målgruppens inställning och agerande på digitala plattformar väldigt begränsad. 
Likaså studier rörande digitala beslutsprocesser i kontexten av TSM och digital 
begagnathandeln.  
 
MSI (Marketing Science Institute, 2016) menar att forskning de närmaste åren bör 
fokusera på att förstå hur just beslutsprocessen har förändrats på grund av digitaliseringen 
och att kunder numera ständigt är uppkopplade. Vidare menar de även att användningen 
av mobila enheter har påverkat hur kunder söker information, effekter på nätverk, utbud, 
beslut och kundbeteende. Detta stärks även av Darley et al. (2010, s. 111) och Shim et al. 
(2001, s. 414). Då företag måste ha god kunskap om sina kunder och deras beteende för 
att vara framgångsrika på en TSM, men forskning inom detta är bristfälligt anser vi det 
vara ett område högt aktuellt att studera. Då tidigare studier inom digital beslutsprocess 
främst undersökts genom en kvantitativ metod, anser vi att en kvalitativ metod är att 
föredra för att fördjupa förståelsen och se om tidigare studier överensstämmer även i 
kontexten av TSM och digital begagnathandel. Genom detta resonemang, de 
kunskapsbrister som finns hos företag och det gap som finns inom forskning, har vi 
kommit fram till denna studies problemformulering som presenteras nedan.  

1.2 Problemformulering 
Vilka faktorer påverkar valet av plattform för digital begagnathandel? 

1.3 Syfte 
Vårt syfte med studien är att utveckla förståelse för vad som påverkar unga i valet av 
plattform. Vi vill undersöka vilka faktorer som påverkar valet samt förstå betydelsen av 
dem. Vi kommer att analysera och diskutera faktorer som tidigare studier inom TSM och 
beslutsprocesser har pekat på är viktiga för hur kunder agerar. Vi kommer även att studera 
aspekter viktiga för kontexten av digital begagnathandel. Vår studie kommer att bidra till 
forskningen genom att undersöka faktorer som tidigare, till vår vetskap, inte har studerats 
inom området för digital begagnathandel. Genom att skapa större förståelse för detta, kan 
vi bidra med praktiskt nytta för företag inom denna bransch som kan använda kunskapen 
för att utforma sina plattformar och affärsmodeller för att möta den nya generationens 
krav i framtiden. Genom detta vill vi även bidra till forskning inom beteende för digital 
handel. 

1.4 Blocket AB 
Vår studie genomförs genom ett samarbete med företaget Blocket AB. Blocket AB, 
framöver kallat Blocket, är en nätbaserad marknadsplats som erbjuder köp- och 
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säljannonser över hela Sverige och är med 5 miljoner besökare per vecka sverigeledande 
inom sin bransch (Blocket AB, u.å.). Företaget grundades 1996 av Henrik Nordström som 
en regional prylmarknad i Skåne och har sedan dess expanderat till mer än bara 
begagnathandel, då det numera kan hittas allt från designmöbler till fordon och 
jobbannonser (Blocket AB, u.å.). Blocket köptes år 2003 av mediekoncernen Schibsted 
(Schibsted ASA, u.å.). Det totala värdet på de tjänster och varor som annonserades ut år 
2016 uppgick till 616 miljarder kronor och konceptet Blocket har exporterats till mer än 
40 länder världen över sedan starten (Blocket AB, u.å.).  
 
Vi ska undersöka vilka faktorer som påverkar valet av plattform för digital 
begagnathandel, en marknad där Blocket är marknadsledande. Vi syftar till att undersöka 
den digitala begagnathandeln generellt, med målet att resultatet ska ha praktisk betydelse 
för alla aktörer på denna marknad. Som tidigare nämnt är vi av uppfattningen att den 
marknad Blocket agerar på är i utveckling och av framtida intresse vilket, tillsammans 
med vårt samarbete med Blocket har styrt vårt ämnesval. Vi vill dock belysa att inget 
material vi använt kommer från Blocket och ingen monetär ersättning till oss som 
författare har överenskommits.  

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt vissa nödvändiga avgränsningar i syfte att genomföra studien inom given 
tidsram och för att utesluta det som inte är relevant för vår studie. Vi har även till viss del 
anpassat våra avgränsningar för att passa Blockets preferenser och deras verksamhet.  
 
TSM kan i vissa fall ha fler än två aktörer, det vill säga fler aktörer än bara köpare och 
säljare. Detta är även fallet för Blocket som samarbetar med företag inom bland annat 
försäkring, externa betallösningar och avtalshantering. Vi har valt att avgränsa studien till 
endast två parter, köpare och säljare, för att fokusera på de två, enligt oss, viktigaste 
parterna av plattformen. Vi är medvetna om att resultatet troligen kommer skilja sig åt 
avseende preferenser för köpare och säljare, men för att bidra med en generell förståelse 
till forskningen och ge ett praktiskt bidrag till Blocket studeras ändå båda parter. Vi 
kommer att studera en yngre målgrupp i åldrarna 18–25 år och avgränsa geografiskt till 
Umeå och närliggande områden. Anledningen till åldersavgränsningen är baserat både på 
önskemål från Blocket, men också på grund av som vi tidigare nämnt, att dessa personer 
är framtidens kunder. Inom begagnathandeln har vi avgränsat varorna till “vanliga varor”, 
vilket vi definierar som mer vardagliga varor som generellt är av lägre pris och förknippat 
med mindre risk än till exempel vid köp av bil eller bostad.  
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 

I detta kapitel redogör vi för de teoretiska metodval vi har gjort i denna studie. Först 
kommer vi att beskriva varför vi har valt att studera digitala plattformar och därefter 
redogör vi för vilken förkunskap vi hade innan studien och hur detta kan ha påverkat 
resultatet. Vi fortsätter sedan med att presentera studiens verklighets- och kunskapssyn, 
vetenskapligt angreppssätt samt forskningsstrategi. Vi avslutar sedan med hur vi har sökt 
litteratur samt hur vi ställer oss till valda teorier. 

2.1 Ämnesval 
Valet av ämne grundar sig i våra personliga intressen, tidigare arbetslivserfarenheter samt 
tidigare teoretisk kunskap från universitetsstudier. Vi är båda mer eller mindre uppväxta 
med internet och digitala plattformar vilket har gjort det till en självklarhet för oss att 
använda dessa dagligen, både i vardagen och arbetslivet. Vi människor är numera ständigt 
uppkopplade och allting ska gå att nå dygnet runt. Den digitala utvecklingen vårt samhälle 
genomgår har lett till att vi använder internet allt mer, digital försäljning ökar och likaså 
antalet digitala plattformar. Situationen att välja bland alla alternativ som finns 
tillgängliga är något vi själva utsätts för varje dag, och ofta utan att vi reflekterar över 
varför vi väljer en plattform framför en annan. Vi har själva upplevt att ungas sätt att 
använda internet skiljer sig ifrån äldres. Att förstå och anpassa sin verksamhet efter olika 
generationers användning är något vi därför anser kan vara en stor fördel för de företag 
som lyckas göra det.  
 
Miljöfrågor är stora i dagens samhälle och något som berör många. Att främja 
begagnathandel är därför något vi anser viktigt och högst aktuellt. Utifrån genomgång av 
tidigare forskning inom området digital försäljning har vårt intresse för försäljning av 
begagnade varor och TSM, som erbjuder denna typ av tjänster, växt. Några av vår tids 
största och mest kända företag som Google och Facebook agerar på en TSM vilket också 
stärker vårt intresse för dessa marknader. I och med det ökade användandet av internet 
och TSM, ökar också konkurrensen och företag måste hålla sig uppdaterade för att inte 
bli utkonkurrerade (Nygårds, 2016, s. 21). Att skapa förståelse och insikter om den yngre 
målgruppens beteende tror vi kommer hjälpa företag att vara förberedd på vad som 
kommer, ge möjlighet till att anpassa verksamheter för framtidens målgrupp och på så 
sätt bättre kunna motstå konkurrensen. Därför anser vi att vårt ämnesval för studien är 
intressant och aktuellt. 

2.2 Förförståelse 
Det är viktigt att ta hänsyn till författares förförståelse och tidigare erfarenheter då alla 
människor inte har samma förhållningssätt till världen på grund av olika erfarenheter och 
förförståelse med grund i social bakgrund, utbildning och praktiska erfarenheter från 
arbetslivet (Johansson-Lindfors, 1993, s. 25–26). Det är svårt att säkerställa att forskare 
har fullständig kontroll över sina åsikter och känslor och därför kan flera faser inom 
forskningsprocessen påverkas, till exempel val av forskningsområde, val av metod och 
analys av data (Bryman & Bell, 2017, s. 60–61). 
 
På grund av den stora påverkan förförståelse kan ha på forskningsprocessen har vi ansett 
det av stor vikt att från början vara medvetna om våra tidigare erfarenheter och ständigt 
göra oss påminda om dem för att till största mån undvika att de ska påverka vår studie. 
Vår tidigare teoretiska kunskap om digital TSM var relativt begränsad men vi har båda 
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två praktisk erfarenhet då vi varit både köpare och säljare på olika digitala plattformar för 
begagnathandel. Detta innebär att vi enklare kunde sätta oss in i de olika situationer 
respondenterna pratade om, men också att vi själva hade vissa förutfattade meningar om 
aktörerna på marknaden som kan ha påverkat studien. 
 
I övrigt har vi båda samma akademiska bakgrund då vi studerar Civilekonomprogrammet 
med inriktning mot Service Management vilket kan komma att påverka valet av teorier 
samt vår analys och slutsats. Viss litteratur, teorier och begrepp har vi haft delvis 
förkunskap om då vi använt dem under vår utbildning. Denna förförståelse kan innebära 
att vi använt teorier vi har förkunskap kring och att vi inte förklarat vissa begrepp 
tillräckligt, då dem för oss upplevts självklara. Dock ser vi till största del vår förförståelse 
som en fördel då det hjälpt oss att hitta relevanta forskare med erkänd bakgrund inom vårt 
ämne. Vi har även upplevt det lättare att förstå teorier inom vårt valda ämne.  

2.3 Verklighetssyn 
Verklighetssyn avgör individens syn på hur sociala fenomen uppfattas och delas upp i två 
synsätt, objektivism och konstruktionism (Bryman & Bell, 2017, s. 52). Objektivism 
menar att sociala fenomen existerar i form av yttre fakta, är självständigt och utan 
påverkan från sociala aktörer som människan (Saunders et al., 2012, s. 130–131). 
Konstruktionism menar att sociala fenomen och sociala aktörer kontinuerligt skapas och 
revideras genom samspel av den verklighet som de två befinner sig i (Bryman & Bell, 
2017, s. 53). Den verklighet vi ser är vår egna, subjektiva bild och den kan skilja sig från 
person till person då vi uppfattar sociala fenomen olika (Saunders et al., 2012, s. 132). 
 
I denna studie antas ett konstruktionistisk synsätt då vi ska undersöka individers 
subjektiva uppfattningar om vilka faktorer som påverkar deras val av digital plattform för 
begagnathandeln. Vi anser att sociala fenomen påverkar vår syn av verkligheten och 
denna subjektiva uppfattning kan variera från de olika respondenterna, vilket därför kan 
bidra till att de har olika uppfattningar av samma sak. Då det är just dessa subjektiva 
uppfattningar vi är intresserade av i denna studie, anser vi att ett konstruktionistisk synsätt 
är bäst lämpad studien. 

2.4 Kunskapssyn 
Enligt Bryman & Bell (2017, s. 48) handlar kunskapsteoretiskt synsätt, eller 
epistemologisk ståndpunkt som det också kallas, om vad som är eller kan betraktas som 
godtagbar kunskap inom ett ämnesområde. Ett synsätt är positivism som menar att endast 
resultat baserade på naturvetenskapliga metoder och studier går att betrakta som 
acceptabel kunskap (Bryman & Bell, 2017, s. 47). Motsatsen är interpretativism som 
anser att studera vår sociala värld skiljer sig markant från vetenskapen då människor är 
sociala aktörer som påverkar (Saunders et al., 2012, s. 137). Interpretativism ställer sig 
kritisk mot användandet av naturvetenskapliga metoder i studier av den sociala 
verkligheten och syftar istället till att förstå människors beteende till skillnad från 
positivism som vill förklara människors beteende (Bryman & Bell, 2017, s. 49). Eftersom 
vi i denna studie vill undersöka den sociala verkligheten och hur människor beter sig för 
att välja digital plattform för begagnathandeln kommer vi därför att ha ett 
interpretativistiskt synsätt. Vi vill, i enligt med interpretativism, förstå människors 
beteendemönster och vad som påverkar deras val av plattform. 
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2.5 Vetenskapligt angreppssätt 
Förhållandet mellan teori och praktik inom samhällsvetenskapen förklaras genom 
deduktivt eller induktivt synsätt (Bryman & Bell, 2017 s. 42). Det deduktiva synsättet 
används ofta inom vetenskaplig forskning och utgår från befintlig teori som sedan genom 
hypotesprövning testas mot empirin (Saunders et al., 2012, s. 144–145). Induktivt synsätt 
innebär istället att forskare börjar med att samla data om ämnet som analyseras för att 
hitta mönster och sedan generera teori (Myers, 2013, s. 23). Myers (2013, s. 23) menar 
att induktivt synsätt är mer öppet och explorativt där syftet är att skapa teori medan 
deduktivt synsätt är smalare och mer begränsat som syftar till att testa en befintlig teori 
som sedan antingen förkastas eller antas. Deduktiva synsättet förknippas oftast med 
kvantitativ forskning och induktivt synsätt med kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 
2017, s. 45).  
 
I denna studie kommer en kvalitativ metod att användas och därmed är ett induktivt 
synsätt att föredra. Men då vi vill generera en djupare förståelse för hur kunder beter sig 
och se mönster i deras beteende är det mer i linje med det deduktiva synsättet vilket 
därmed kommer att antas. Vi kommer att utgå från befintliga teorier inom ämnet som 
grund för vår teoretiska referensram. Därigenom kommer vi att urskilja eventuella 
mönster och undersöka hur väl dessa stämmer överens med studiens kontext. Då vi ska 
studera hur kunder agerar i en helt ny kontext där vi inte fullt ut vet hur modellen ser ut 
och eventuellt måste lägga till nya faktorer används därför även det induktiva synsättet 
till viss del. Detta bekräftar även Bryman & Bell (2017, s. 45) som menar att deduktivt 
synsätt ofta rymmer vissa drag av induktivt synsätt och tvärtom. Vår studie kommer 
därför att ha ett deduktivt synsätt med induktiva inslag.  

2.6 Forskningsstrategi 
Inom forskning finns det olika sätt att klassificera forskningsstrategier men det vanligaste 
sättet är genom kvalitativ och kvantitativ metod (Myers, 2013, s. 7). Kvantitativ metod är 
bäst lämpad om syftet är att undersöka ett stort urval och kunna generalisera resultatet till 
en större population (Myers, 2013, s. 8). Kvalitativ forskning försöker förstå världen från 
respondenternas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter och avslöja deras levda 
värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 
17). Trost (2010, s. 32) menar att om problemformuleringen och syftet med en studie är 
att förstå människors sätt att resonera, reagera eller hitta mönster är en kvalitativ metod 
bäst lämpad.  
 
I denna studie kommer en kvalitativ metod att användas för att svara på vår 
problemformulering. Vi vill förstå hur kunder resonerar och vad som påverkar deras val 
av plattform, vilket vi anser görs bäst genom en kvalitativ metod då vi kan undersöka 
frågan från respondenternas synvinkel. Då vi själva inte reflekterar eller är medvetna om 
vad som påverkar vårt val av plattform, anser vi det därför svårt för andra att göra 
detsamma. Därmed tycker vi att en kvalitativ metod är mest lämpad för att skapa 
förståelse för respondenternas beteende och agerande. Tidigare studier inom digital 
beslutsprocess har främst studerat ämnet ur en kvantitativ metod, men i och med att denna 
studie utgår från kontexten digital begagnathandel anser vi att en kvalitativ metod är bäst 
lämpad att studera ämnet genom.  
 
Bryman & Bell (2017, s. 393) menar att kritik mot kvalitativa studier säger att metoden 
är för impressionistisk och subjektiv då forskare ofta använder sig av sin egna 
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uppfinningsrikedom, personliga förhållande och uppfattningar om vad som är viktigt och 
betydelsefullt. Vidare menar de att detta leder till att kvalitativa studier är svåra att 
replikera och generalisera utöver den kontext den producerades inom. Som vi tidigare 
förklarat kommer vi att försöka vara så transparanta som möjligt under hela studiens gång 
för att vår förförståelse inte ska påverka studiens resultat. Vårt syfte är inte att generalisera 
studien till en annan population eller  annan kontext och ser därför inte kritiken som ett 
problem. Inom kvalitativ metod används ofta interpretativ kunskapssyn och 
konstruktionistisk synsätt på verkligheten (Bryman & Bell, 2017, s. 392), vilket också är 
i enlighet med vår studie. 

2.7 Litteraturgenomgång och val av teorier 
Inledningsvis började vi med att söka brett inom TSM via webben på sökmotorn Google 
för att få en grund att stå på och för att skapa oss en förståelse för vad som är aktuellt 
inom ämnet. Därefter började vi söka relevant litteratur och använde oss då av 
Universitetsbibliotekets (UB) och Google Scholar sökmotorer samt databaser som 
Emerald Insight. Genom dem identifierade vi ett antal nyckelord för att kunna begränsa 
forskningsområdet och söka djupare. I litteraturförteckningar på intressanta artiklar 
hittade vi vidare inspiration för relevanta lästips och fortsatte på så sätt vår 
litteratursökning. 
 
Till största del har vår sökning utgått från engelska ord då relevant litteratur på svenska 
har varit mycket begränsad. De nyckelord vi använt oss av är: two-sided markets, two-
sided platform, network effect, online, multi-sided platform, competition, decision 
making, consumer behavior, decision making process och online decision making. 
 
Våra valda teorier har till största utsträckning valts för att passa till kontext av digital 
begagnathandel. Genom litteratursökning kom vi fram till relevanta och aktuella teorier 
och skapade oss en större kunskap för ämnet. Vi har använt tongivande och tillgängliga 
källor för att på ett tydligt och välstrukturerat sätt presentera litteraturen inom ämnet. 
Teorier inom nätverkseffekter och prisfördelning har valts för att beskriva TSM och vad 
som karaktäriserar begreppet. EKB-modellen är en vedertagen modell för att beskriva 
beslutsprocessen (Darley et al., 2010). De steg som kunder genomgår i beslutsprocessen 
var initierade redan år 1910 av John Dewey (Dewey, 2007, s. 72) och har sedan utvecklats 
till EKB-modellen (Darley et al., 2010, s. 95). Kritik mot modellen riktar bland annat 
Beckmann (2012, presenterad i Solomon et al., 2013, s. 337) som menar att EKB-
modellen baseras på idén att kunder är en maskin som processar information och att detta 
inte är fallet i verkligheten. Vi menar att Beckmanns kritik är befogad men att modellen 
är relevant och användbar då Darley et al. (2010) har använt modellen och gjort en utökad 
version med externa faktorer i beräkningen. Denna utökning av modellen är gjord för att 
modellen ska anpassas till digitala miljöer (Darley et al., 2010). Vi anser EKB-modellen 
och främst den utökade versionen har stort värde för vår studie då den är anpassad just 
till den digitala miljö vår studie ska undersöka. Vi har även valt att inkludera teorier kring 
word-of-mouth (WOM) för att fördjupa litteraturen ytterligare samt teori kring upprepade 
köp för att visa att beslutsprocessen är cirkulär. 
 
I inledningskapitlet har vi till viss del använt elektroniska nyhetsartiklar och andra, icke 
granskade källor för att introducera läsaren till ämnet och fånga intresse. I teoretiska 
metoden har vi använt oss av facklitteratur och publicerade artiklar i vetenskapliga 
tidskrifter. Litteraturen i den praktiska metoden har varit likadan, men där har vi främst 
använt ämnesspecifik facklitteratur för att fördjupa oss i vald metod och styrka våra 
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argument ytterligare. I övriga delar har främst publicerade artiklar från vetenskapliga 
tidskrifter använts men även viss facklitteratur för att skapa en generell bild och förklara 
vissa komplexa sammanhang. Exempel på dessa är Solomon et al. (2013) och Fahy & 
Jobber (2012). Vår eftersträvan har varit att till största möjliga mån använda oss av 
primärkällor men i de tillfällen då ursprungskällan inte varit tillgänglig men 
informationen ändå ansetts som nödvändig och vår bedömning varit att källan är pålitlig 
har vi ändå valt att använda dessa. Ett exempel på detta är Hagiu (2014) som är refererad 
i Parmentier & Gandia (2017, s. 53). För att hitta primärkällan har vi utgått från aktuella 
studier och sedan gått tillbaka via deras referenslistor. 

2.8 Källkritik 
Som forskare bör ett kritisk teorival göras, både gällande teorisökning och 
teorianvändning (Johansson Lindfors, 1993, s. 87). Det finns fyra källkritiska kriterier att 
utgå ifrån när en forskare ska kritisk källgranska sitt arbete (Thurén, 2013, s. 7–8). 

2.8.1 Äkthetskriteriet 
Äkthetskriteriet innebär att källan är vad den uppger sig att vara, det vill säga att den inte 
är en förfalskning (Thurén, 2013, s. 17). Då vår litteratur främst baseras på publicerade 
artiklar i vetenskapliga tidskrifter och facklitteratur anser vi att detta kriterium är uppfyllt. 
Vi har varit uppmärksamma på vilka tidskrifter vi använt oss av för att kunna 
säkerhetsställa att källan är trovärdig. I de fall vi använt oss av andra typer av källor har 
vi kritiskt granskat deras trovärdighet och använt dem på ett sätt som inte påverkar vår 
argumentation och slutsatser.  

2.8.2 Tidssambandskriteriet 
Ju längre tid det har gått sedan en händelse eller sedan källans berättelse om händelsen, 
desto större skäl finns det att tvivla på källan (Thurén, 2013, s. 7). En huvudregel inom 
källkritiken är att en källa är trovärdigare ju mer samtidig den är, vilket har stor betydelse 
om det är mer detaljerad kunskap eller information som eftersöks (Thurén, 2013, s. 31). 
Vi har, till den möjliga mån, försökt använda oss av de nyaste källorna eller källor från 
de senaste åren men då vi upplevt det relativt svårt att hitta nya, pålitliga och relevanta 
källor inom ämnet har vi fått välja annorlunda. Då vårt valda ämne är relativt nytt och 
högst aktuellt är det stor sannolikhet att forskning pågår och kommer publiceras under 
den närmaste tiden. Då vi också eftersträvat att använda oss av grundkällan har det 
bidragit till att vissa källor är äldre, men det motiverar vi med att dessa källor fortfarande 
används inom litteraturen och kan ses som grunden till forskningen inom det området.  

2.8.3 Oberoendekriteriet 
För att en källa ska uppfylla oberoendekriteriet ska den inte vara refererad av någon annan 
eller ha någon annan yttre påverkan, utan den ska stå för sig själv (Thurén, 2013, s. 8). 
Exempel på detta är när en berättelse har gått i flera led, som vid rykten som sprids från 
person till person (Thurén, 2013, s. 8). Som vi nämnt ovan, har vi till största möjliga mån 
försökt att använda oss av grundkällan för att uppfylla oberoendekriteriet och inte riskera 
att minska studiens trovärdighet. I ett par tillfällen har inte grundkällan varit tillgänglig 
och vi har då använt andrahandskällor, exempel Saunders (2012) som refererat till en 
studie han själv bidragit till (Saunders et al., 2012, s. 284) och som vi inte haft tillgång 
till.  
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2.8.4 Tendensfrihetskriteriet 
Tendensfrihetskriteret syftar till att källan inte på någon grund ska kunna vara misstänkt 
för att uppge en falsk bild av verkligheten på grund av exempelvis någons personliga, 
ekonomiska eller politiska intressen att förvränga verklighetsbilden (Thurén, 2013, s. 8). 
Genom vår omfattande litteratursökning har vi undersökt olika aspekter av valt ämne och 
har därefter undersökt om forskarna varit erkända inom sitt område eller inte. Då vi sökt 
litteratur inom TSM har vi ofta återkommit till samma källor och samma författare vilket 
vi anser stärker vårt val av teorier och författare. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att alla kriterier är uppfyllda och därmed att en god och 
trovärdig källkritik för denna studie har genomförts.   
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel går vi igenom valda teorier som studien är baserad på. Vi redogör för 
tidigare forskning och relevanta aspekter inom områdena TSM, nätverkseffekter, 
prisfördelning samt traditionell och digital beslutsprocess. Slutligen presenteras vår 
konceptuella modell. 

3.1 Tvåsidiga marknader 
Ett företag som agerar som marknadsplats där två eller fler sidor möts och interagerar, 
kan definieras som både två- och flersidiga (Muzellec et al., 2015, s. 139). Det som skiljer 
de två från varandra är antalet sidor som är inblandade (Rochet & Tirole, 2006, s. 645), 
vilket också namnet antyder till. Exempel på TSM är Netflix, Uber och Spotify (Banerjee 
et al., 2016, s. 20). 
 
Det finns olika definitioner och beskrivningar av begreppet TSM. Filistrucchi et al. (2013, 
s. 33) beskriver det som “[...] a market in which a firm sells two distinct products or 
services to two different groups of consumers…”. En liknande definition gör Evans (2003, 
s. 43) som menar att följande faktorer ska finnas på en marknad för att klassas som TSM: 
“(a) two distinct groups of customers; (b) the value obtained by one kind of customers 
increases with the number of the other kind of customers; and (c) an intermediary is 
necessary for internalizing the externalities created by one group for the other group”. 
Rochet & Tirole (2006, s. 645) fokuserar istället på interaktionen mellan de två sidorna 
och menar att det som definierar en TSM är antalet transaktioner mellan de två sidorna. 
Vidare menar författarna att dessa transaktioner är resultatet av användarnas inställning 
till att handla på vald plattform.  
 
I traditionella företag flyttas värdet inom företaget från vänster till höger, från kostnader 
åt vänster till intäkter åt höger (Eisenmann et al., 2006, s. 94). Utbytet mellan företag och 
kund sker linjärt då företag köper in varor och sedan säljer dem vidare till kunder (Gawer, 
2009, s. 134). På en TSM flyttas inte värdet på samma linjära sätt. Där finns kostnader 
och intäkter på bägge sidor på grund av att det är olika kundgrupper på varje sida 
(Eisenmann et al., 2006, s. 94). Genom att fungera som plattform för två olika 
kundgrupper måste företag lyckas attrahera och koppla ihop bägge parter för att skapa 
värde för minst en av de två (Filistrucchi et al., 2013, s. 33–34). Eisenmann et al. (2006, 
s. 94) menar att det som gör en TSM speciell är att just denna interaktion mellan 
kundgrupperna måste finnas på plattformen för att båda parter ska vilja agera där. Detta 
är unikt då de två kundgrupperna interagerar med varandra samtidigt som de interagerar 
med plattformen, vilket skapar en triangulär struktur (Eisenmann et al., 2006, s. 96). Detta 
kan exemplifieras genom företag på den digitala begagnathandeln. Där interagerar köpare 
och säljare med varandra genom att de interagerar med en plattform som förmedlar 
kontakten. Om ett företag säljer mer till ena sidan kommer det att påverka efterfrågan på 
den andra och vice versa (Filistrucchi et al., 2013, s. 33–34). Även om de olika 
kundgrupperna är tydligt skilda från varandra, är de ändå starkt beroende av varandra för 
att skapa värde (Filistrucchi et al., 2013, s. 34). Företag måste med andra ord få bägge 
sidor ombord på plattformen för att skapa en fungerande verksamhet (Filistrucchi et al., 
2013, s. 34; Rochet & Tirole, 2003, s. 990). Detta är av vikt att ha i åtanke då vår studie 
undersöker hur båda sidor, köpare och säljare, väljer plattform. Denna effekt, att bägge 
sidor är beroende av varandra, är ett fenomen som beskrivs inom litteraturen som 
nätverkseffekter (Eisenmann et al., 2006, s. 94).  
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Som beskrivet, de nätverkseffekter som finns på en TSM är av värde för en välfungerande 
plattform. Även hur prissättningen sker är signifikant för en TSM (Cortade, 2006, s. 19). 
Då dessa är utmärkande för en TSM är de relevant att beskriva för kontexten av vår studie 
och för att förstå vad som påverkar utformandet av en TSM. För att förklara hur dessa 
påverkar plattformar och kunder kommer detta att studeras närmare nedan. 

3.1.1 Nätverkseffekter 
Karakteristiskt för en TSM är värdet som skapas mellan olika sidor när de integrerar med 
varandra på en plattform (Hagiu, 2014, refererad i Parmentier & Gandia, 2017, s. 53). 
Katz & Shapiro (1994, s. 94) beskriver hur en enskild användares uppfattade värde av en 
tjänst eller vara påverkas positivt när andra användare ansluter sig till ett nätverk. Detta 
definierar de som network effect eller network externalities. Eisenmann et al. (2006, s. 
96) förklarar nätverkseffekter som: “With two-sided network effects, the platform’s value 
to any given user largely depends on the number of users on the network’s other side. 
Value grows as the platform matches demand from both sides”. En annan liknande 
beskrivning gör Cortade (2006, s. 19) som beskriver det i kontext av en TSM. Han 
använder istället begreppet membership externality och säger att “The more consumers 
connected to the platform, the greater the number of consumers will want to join this 
platform“. De två sidorna, exempelvis som köpare och säljare på en plattform för 
begagnathandel, är med andra ord beroende av varandra för att skapa värde i den tjänst 
eller vara som en plattform erbjuder.  
 
En plattforms framgång påverkas inte bara av antalet användare på bägge sidor, utan 
också av interaktion mellan de två sidorna. Cortade (2006, s. 18–19) skiljer på detta 
genom att dela upp och klassificera dessa nätverkseffekter som antingen membership 
externalities eller usage externalities. Författaren menar att det förstnämnda är detsamma 
som nätverkseffekter, det vill säga ju fler användare en plattform har, desto fler blir 
intresserade av att gå med. Vidare förklarar författaren att den andra klassificeringen, 
usage externalities, är värdet som skapas när de två sidorna interagerar med varandra. 
Eisenmann et al. (2006, s. 96) menar istället att nätverkseffekter kan delas upp i två 
subgrupper: cross-side network effect och same-side network effect. Det förstnämnda 
liknar usage externalities och syftar enligt författarna till när antalet användare på ena 
sidan ökar, blir värdet av plattformens tjänst eller vara antingen av större eller mindre för 
användarna på andra sidan. Same-side network effect, som liknar membership 
externalities, beskriver Eisenmann et al. (2006, s. 96) som att ökat antal användare på ena 
sidan bidrar till att den sidan blir mer eller mindre attraktiv för användare på samma sida.  
 
Filistrucchi et al. (2013, s. 37) fokuserar istället på att dela upp nätverkseffekter i negativ 
och positiv påverkan. De menar att det finns indirekt positiv och indirekt negativ 
nätverkseffekt där indirekt positiv påverkan uppstår när användare på ena sidan får ett 
större värde av att antalet användare på andra sidan ökar. Motsatsen till detta, den 
indirekta negativa påverkan, menar författarna uppstår när värdet för ena sidan minskar 
av att antalet användare på den andra sidan ökar. Liknande förklarar Li et al. (2010, s. 
245) som beskriver att effekten av interaktionen mellan de två sidorna både kan ha positiv 
och negativ påverkan på plattformens framgång. De menar att det dels kan leda till att 
fler användare lockas till plattformen och därmed till mer handel, men också kan leda till 
att nya kunder avskräcks och därmed minskas handeln.  
 
Det finns olika definitioner, uppdelningar och förklaringar av begreppet nätverkseffekter 
men alla syftar på ett eller annat sätt till den effekt som interaktionen mellan två parter, 
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på samma eller motsatt sida, har. Denna effekt, nätverkseffekt, är en viktig del av en TSM 
och påverkar till stort utfallet av en plattform. Därför anser vi det av vikt för vår studie 
att förklara begreppet och dess innebörd. En annan viktig utmaning för företag som agerar 
på en TSM är att lösa det så kallade hönan-och-ägget-problemet (Evans, 2003, s. 350). 
Circular conundrum, som problemet även kallas för, syftar till problematiken att attrahera 
köpare kräver att attrahera säljare och vice versa, vilket är något som alla TSM förr eller 
senare stöter på (Spulber, 2010, s. 538). Flera författare tar upp och diskuterar 
problematiken kring detta fenomen (Caillaud & Jullien, 2003; Evans, 2003; Hagiu & 
Wright, 2015; Spulber, 2010). Caillaud & Jullien (2003, s. 310) menar att för att köpare 
ska vilja använda en plattform, måste de veta om att det finns säljare, men å andra sidan 
vill ingen säljare använda plattformen om det inte finns någon köpare. Något som därför 
är viktigt att ha i åtanke är att de två sidorna har olika behov och efterfrågar olika saker, 
vilket måste tillgodoses (Filistrucchi et al., 2013, s. 39). När företag lyckas lösa denna 
problematik har de lyckats skapa en effektiv marknadsplats (Spulber, 2010, s. 543).  
 
Hönan-och-ägget-problematiken, tillsammans med att attrahera bägge sidor, är två 
viktiga ekonomiska sanningar som företag på en TSM står inför och måste lösa för att 
lyckas med att skapa en framgångsrik verksamhet (Evans, 2003, s. 379). Med detta som 
grund är dessa två ekonomiska sanningar viktigt att ta i beaktning i vår studie.  

3.1.2 Prissättning 
Något som skiljer företag på en TSM från en vanlig, ensidig plattform, är hur 
prissättningen sker (Cortade, 2006, s. 19). De nätverkseffekter som skapas av 
interaktionen mellan de olika sidorna på en TSM hänger samman med hur en plattform 
prissätts, både gällande prisnivå och prisstruktur (Cortade 2006, s. 19). Ett vanligt verktyg 
för att balansera antalet användare på varje sida är att använda sig av prisjusteringar, till 
exempel genom att sänka priset för användare på ena sidan (Filistrucchi et al., 2013, s. 
39). Rochet & Tirole (2006, s. 665–666) förklarar att företag på en TSM kan påverka 
antalet transaktioner mellan de två sidorna genom att debitera ett högre pris för en sida 
och ett lägre pris för den andra. Detta kommer i förlängningen att resultera i ökad 
efterfrågan på den andra sidan, oavsett pris, om nätverkseffekter på plattformen är 
positiva (Filistrucchi et al., 2013, s. 39). Prisstrukturen på en TSM har stor påverkan på 
om ett företag lyckas att få bägge sidor ombord eller inte (Filistrucchi et al., 2013, s. 39; 
Rochet & Tirole, 2006, s. 665–666). Då att få bägge sidor ombord är en viktig ekonomisk 
sanning att ta i beaktning på en TSM och denna studie, är prisstrukturen likaså.  
 
Företag lägger stor vikt vid att utreda vart kostnaderna ska läggas, och ofta kommer de 
fram till att en av sidorna ska vara den betalande (Rochet & Tirole, 2006, s. 648). Cortade 
(2006, s. 20) menar att syftet med prissättningen på en TSM inte är att vara 
kostnadsorienterade eller skapa symmetrisk prissättning, utan att kunna balansera 
efterfrågan mellan de olika sidorna för att uppnå positiva nätverkseffekter. Vidare menar 
han att därför är prisdiskriminering möjligt på en TSM. Eisenmann et al. (2006, s. 95) 
menar att företag måste välja hur de ska prissätta varje sida och då ha i åtanke hur 
prissättningen på en sida påverkar den andra sidans användning och betalningsvilja. 
Prissättning på en TSM kan med andra ord beskrivas som komplex och högst påverkande 
för kunders användning.  
 
Eisenmann et al. (2006, s. 95–96) förklarar att företag på en TSM vanligtvis har en 
subventionerad sida som blir mer värdefull för den betalande sidan när användarna där 
ökar i volym. Fortsättningsvis förklarar författarna att den subventionerade sidan är 
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avgörande för att skapa positiva och starka nätverkseffekter på en plattform. Genom att 
erbjuda en plattformstjänst eller vara subventionerad till ena sidan, kan företag säkerställa 
att den kritiska massan, det vill säga den subventionerade sidan, kommer ha användare 
(Muzellec et al., 2015, s. 147). Liknande syftar Eisenmann et al. (2006, s. 96) till genom 
att beskriva ena sidan som mer priskänslig, och menar därför att den andra sidan ska 
debiteras då den är beroende av att det finns stort användarantal på den priskänsliga sidan. 
Denna prissättningsregel exemplifierar författarna genom Adobes Acrobat sätt att 
prissätta sin programvara för elektroniska dokument (PDF). Där är den priskänsliga sidan, 
läsaren, subventionerad medan den betalade sidan, författaren, betalar en avgift för att 
använda programvaran. Andra vanliga exempel på denna prisdiskriminering är kreditkort 
(Filistrucchi et al., 2013, s. 34) och tv-spel (Rochet & Tirole, 2003, s. 990–991).  
 
Att lyckas finna en effektiv prisnivå och prissättning är nyckelfrågor på en TSM (Cortade, 
2006, s. 20). De aktörer som finns på marknaden för digital begagnathandel idag har olika 
prisnivå och prissättning vilket formar och ger plattformarna olika förutsättningar. Då 
dessa är nyckelfrågor på en TSM och formar plattformarna är de viktiga att ha i åtanke 
och av vikt för studien. För om ett företag på en TSM kan attrahera tillräckligt många 
användare på den subventionerade sidan, kommer användare på den betalande sidan att 
vara villiga att betala mer för att nå dem, vilket i sin tur leder tillbaka till att den 
subventionerade sidan blir mer lockande att använda (Eisenmann et al., 2006, s. 96). 
Utmaningen för företag på en TSM är att avgöra vilken sida som ska vara subventionerad 
och vilken som ska vara den betalande, samt hur mycket skillnaden i pris ska vara 
(Eisenmann et al., 2006, s. 96). Valet av affärsmodell på en TSM tycks vara nyckeln till 
en framgångsrik plattform, och där spelar prisnivå och prisstruktur stor roll (Rochet & 
Tirole, 2003, s. 991).  

3.2 Beslutsprocess 

3.2.1 Traditionell beslutsprocess 
Enligt traditionell forskning genomgår kunder inför ett beslut en serie av steg vilka var 
initierade av John Dewey redan år 1910 (Dewey, 2007, s. 72), för att sedan ha blivit 
applicerad på konsumentbeteende och är idag vedertaget som EKB-modellen (Engel-
Kollat-Blackwell modellen) (Darley et al., 2010, s. 95). De fem stegen i modellen är (1) 
problemidentifiering, (2) informationssök, (3) utvärdering av alternativ, (4) val av vara 
eller tjänst, och (5) utvärdering (Osei & Abenyin, 2016, s. 267) vilket figur 1 nedan visar. 
Denna teori är viktig för denna studie då den beskriver den process kunder genomgår när 
de ska ta ett beslut, vilket studien syftar till att undersöka. Denna process skiljer sig åt 
beroende på hur stort ett problem eller behov är, vissa beslut sker per automatik och andra 
kan ta lång tid och ske under en lång period (Solomon et al., 2013, s. 333). Detta har 
påverkats av att ett ökat antal val finns tillgängliga på grund av digitalisering som skett 
de senaste åren (Mick et al., 2004, s. 2007).  

 
Figur 1. Traditionella Beslutsprocessen (Anpassad från Engel et al., 1968) 

Forskare har traditionellt studerat beslutsprocessen ur ett rationellt perspektiv vilket 
innebär att kunder genomgår processen logiskt (Fahy & Jobber, 2012, s. 60; Kim et al., 
2008, s. 546; Solomon et al., 2013 s. 334). Med andra ord att processen börjar med att 
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kunder känner ett behov och påbörjar då en serie aktiviteter med målet att fylla detta 
behov (Ajzen, 1991). Vissa forskare har börjat ifrågasätta detta synsätt då de menar att 
om processen skulle vara rationell skulle de olika stegen i utvärderingen bli så pass 
omfattande att de skulle ta upp all vår tid (Arnould & Thompson, 2005, s. 869). De 
fortsätter även konstatera att vissa beslut inte är rationella då de inte fyller ett logiskt 
syfte, till exempel som spontanköp i kön i matvarubutiken som sker utan någon planering. 
Istället för att studera processen som rationell har forskare insett att kunder besitter olika 
strategier som används beroende på arten av beslutet som ska fattas (Solomon et al., 2013, 
s. 335). De exemplifierar detta synsätt genom att istället för att använda en stor pinne för 
att döda en liten myra anpassas metoden utefter uppgiften. Beckmann (2012, presenterad 
i Solomon et al., 2013, s. 337) kritiserar EKB-modellen och menar att teorin är baserad 
på idén att kunder är en maskin som processar information och att detta inte är fallet i 
verkligheten. Trots kritiken är EKB-modellen en vedertagen samt välanvänd modell inom 
forskning för beslutsprocess (Darley et al., 2010). Modellen tillmötesgår även flertalet 
konsumtionsaktiviteter utöver det faktiska köpet (Osei & Abenyin, 2016, s. 270), och 
därför anser vi den användbar i vår studie. 
 
I förlängningen till kritiken ovan menar Solomon et al. (2013, s. 338–339) att beroende 
av problemets storlek sker problemlösning antingen genom begränsad eller utökad 
problemlösning. Det är i situationer när utökad problemlösning behövs som 
beslutsprocessen oftast följer de angivna stegen i EKB-modellen, exempelvis situationer 
när beslut är kopplade till hög risk eller när besluten kan påverka beslutstagarens självbild 
(Solomon et al., 2013, s. 338). Liknande menar Park & Kim (2003, s. 17–18) som 
förklarar att inför beslut kopplade till exempelvis hög risk sker en mer omfattande 
informationssöknings- och jämförelseprocess och när ett beslut sker genom begränsad 
problemlösning korrigeras processen och mindre tid och energi används då dessa beslut 
inte anses lika viktiga. Resultatet av beslutsprocessen kan därmed skilja sig åt beroende 
av kunders mål (Puccinelli et al., 2009, s. 16). Vi anser att kritiken är befogad men då 
studien avser att undersöka vilka faktorer som påverkar valet av plattform generellt, och 
inte i vilket specifikt steg i beslutsprocessen anser vi ändå att EKB-modellen är användbar 
för vår studie. Även om de beslut denna studie fokuserar på, köp av vanliga varor, oftast 
inte kräver att alla steg i beslutsprocessen genomgås, anser vi fortfarande att modellen är 
applicerbar. Detta då stegen någon gång har genomgåtts samt att de undermedvetet eller 
per automatik sker.  
 
De fem stegen inom EKB modellen förklaras här närmare: 
 
(1.) Problemidentifiering 
Det första steget i processen, behov- eller problemidentifiering, anses vara grundläggande 
i kunders beslutsprocess (Bruner & Pomazal, 1988, s. 51). Solomon et al. (2013, s. 341) 
menar att ett behov uppstår på grund av två faktorer, ideal status och befintlig status, och 
om någon av de ändras skapas ett behov eller önskan om förändring. Kotler (2003, s. 122) 
menar istället att ett behov skapas antingen genom intern eller extern stimuli. Intern 
stimuli kan vara hunger eller törst och extern stimuli kan skapas av att se en 
reklamkampanj på till exempel tv som skapar en känsla av behov eller problem 
(Marcelino et al., 2001, s. 9–10). I kontexten av begagnathandel kan intern stimuli vara 
att kläder går sönder vilket kan leda till försämrad befintlig status, och därmed uppstår ett 
behov. Extern stimuli kan vara informationsfilmer om stor miljöpåverkan genom hög 
konsumtion vilket påverkar ideal status och ett problem identifieras.  
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(2.) Informationssök 
När ett behov har blivit identifierat påbörjas nästa steg: att leta information inom området. 
I detta steg undersöker kunder sin omgivning för aktuell information för att kunna fatta 
ett resonabelt beslut (Osei & Abenyin, 2016, s. 267). Processen att söka efter 
informationen kan enligt Solomon et al. (2013, s. 342–343) ske i två olika syften. Det 
första, pre-purchase search, är att söka efter information för att kunna genomföra ett köp 
och det andra, ongoing search, är för att kunder anser det vara av intresse eller för att det 
är roligt. Detta exemplifierar författarna genom att vara aktuell på en specifik marknad 
eller marknadsplats. När kunder letar efter information sker det primärt genom två sätt, 
internt eller externt (Senecal et al., 2005, s. 1599). Det interna sättet sker genom att kunder 
går igenom erfarenheter och information som personen redan besitter, och ofta 
kompletterar med extern informationssökning där information samlas in från annonser, 
vänner eller andra informationskällor (Senecal et al., 2005, s. 1599).  
 
Kotler (2003, s. 122) menar att fyra typer av källor används för att hitta information där 
den första är personliga källor som familj, vänner och grannar. Den andra typen är enligt 
författaren kommersiell information som reklam, internet och säljpersonal och den tredje 
är publika källor som massmedia, företag och sidor med kundbetyg. Till den fjärde typen 
hör erfarenhet och upplevelser, till exempel av att testa en vara (Kotler, 2003, s. 122). 
Enligt författaren är den första typen, personliga källor, den viktigaste och mest 
inflytelserika på kunders beslut, samtidigt som den andra typen, kommersiella källor, är 
den som bidrar med mest information. I förlängningen till detta påverkar även faktorn 
variation valet av vara hos kunder (Solomon et al., 2013, s. 346). Behovet av variation 
kan leda till att kunder ersätter en rutinmässig vara som de är nöjda med, till en vara som 
är mindre tillfredsställande, endast för att variation i sig kan vara tillfredsställande 
(Solomon et al., 2013, s. 346). Detta sker dock vanligtvis inte när beslutet är av mindre 
betydelse eller om det endast finns lite information tillgängligt, då gör kunder istället 
oftast ett rutinmässigt och säkert val av varor eftersom det känns tryggt (Narayana & 
Markin, 1975, s. 2). Det är även vanligt att kunder skapar en relation eller förkärlek till 
en vara eller ett varumärke och därför är lojala gentemot det (Park & Kim, 2003, s. 18).  
 
(3.) Utvärdering av alternativ  
Det tredje steget i beslutsprocessen är utvärdering av alternativ. Här sker utvärdering av 
den information kunder samlat in angående en viss vara, tjänst eller varumärke (Osei & 
Abenyin, 2016, s. 267) oftast genom kategorisering (Solomon et al., 2013, s. 355). De 
finns tre kategorier som används för utvärdering, dessa benämns som evoked, inert och 
inept set (Narayan & Markin, 1975, s. 2). Evoked set innehåller alternativ kunder vet om 
samt de som anses mest attraktiva (Narayan & Markin, 1975, s. 1). De alternativ kunder 
vet om men anser vara mindre attraktiva faller under inept set (Narayan & Markin, 1975, 
s. 2), medan de som inte alls är med i utvärderingen ingår i inert set (Narayan & Markin, 
1975, s. 5–6). Enligt Bettman (1982, s. 92) baseras många beslut i detta steg på tidigare 
erfarenheter, rutiner och beteende. Kotler (2003, s. 123) hävdar att det finns olika 
utvärderingsmetoder som kunder använder där de flesta ser det som en förutbestämd 
process då kunder formar sina åsikter på ett rationellt och medvetet sätt. Darley et al. 
(2010, s. 95) fortsätter med liknande förklaringar och menar att attityder, förutfattade 
meningar och avsikter är faktorer som ofta nämns som påverkande i kunders utvärdering 
av varor eller tjänster. I detta steg ska kunder, som tidigare nämnt, välja mellan olika 
varor eller tjänster vilket kan vara problematiskt då utbudet av dessa kan vara enormt, 
särskilt i dagens konsumtionssamhälle där det varje år introduceras nya varor, tjänster 
och varumärken (Mick et al., 2004, s. 2007).  
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(4.) Val av vara eller tjänst 
När kunder samlat in och utvärderat alternativen genomförs beslutet, och viktigt att 
poängtera är att ett beslut också kan innefatta att inte köpa en vara eller tjänst (Osei & 
Abenyin, 2016, s. 267). I detta steg baseras beslutet på två kriterier, vad som skiljer och 
inte skiljer alternativ åt, och när detta värderas menar Solomon et al. (2013, s. 359) att 
vad som skiljer dem åt väger tyngst. För att undersöka vad det är som skiljer alternativ åt 
används bestämda attribut specifika för den typen av vara (Crane & Clarke, 1988). Enligt 
Crane & Clarke (1988, s. 54) tas beslutet att köpa en vara eller tjänst genom att jämföra 
hur väl varan eller tjänsten som kunder tänkt köpa uppfyller utvärderingskriterierna. Med 
utvärderingskriterierna menar författarna de attribut som är viktiga för kunder i sin 
utvärdering av alternativ vilket, enligt Crane och Clarke (1988, s. 54), innehåller varor 
som klarat utvärderingen och ingår i evoked set. De dimensioner som utvärderas varierar 
därför beroende på typen av vara eller tjänst (Crane & Clarke, 1988). 
 
(5.) Utvärdering av beslut och köp 
Det sista steget i den traditionella beslutsprocessen är resultat och utvärdering av beslut 
och köp där kunder utvärderar hur tillfredsställd hen är med sitt val (Osei & Abenyin, 
2016, s. 267). I kontext av digital begagnathandel kan detta exemplifieras genom två 
beslut som ska utvärderas. Först valet att använda vald plattform, och sedan köpet eller 
försäljningen gjord på plattformen mot en annan kund. Enligt Kotler (2003, s. 124) kan 
ett köp resultera i tre olika utfall: missnöjd, tillfredsställd eller glad. Vidare förklarar 
författaren att om kunder är missnöjda nådde inte varan eller tjänsten upp till 
förväntningarna, om kunder är tillfredsställda har förväntningarna mötts och om kunder 
är glada har förväntningarna överträffats. Resultatet av ett köp är viktigt eftersom det är 
avgörande för om kunder kommer att återupprepa sitt köp eller inte, samt om kunder 
kommer att sprida negativ eller positiv word-of-mouth (WOM) (Kotler, 2003, s. 124). En 
av de första forskarna att studera hur WOM påverkar konsumentbeteende var Arndt 
(1967). Hans definition av termen går att beskriva som oral kommunikation från 
kommunikatör till mottagare, där mottagare uppfattar meddelandet som ickekommersiell 
gällande en tjänst, varumärke eller vara. Grönroos (2015, s. 283) definierar WOM som 
“Budskap om organisationen, dess pålitlighet och tillförlitlighet, dess driftsätt, dess varor 
och tjänster och så vidare, som förmedlas från en person till en annan”. Båda 
definitionerna är liknande påståendet att WOM är information mottaget av kunder som 
hjälper dem att besluta om de ska stötta företaget eller inte (Zeithaml et al., 1993). Nöjda 
kunder kommer med större sannolikhet att sprida positiv WOM, vilket är en typ av 
information som anses vara av större trovärdighet och ha större påverkan på andra kunder 
än till exempel kommersiell reklam (Brown et al., 2007, s. 4). 

3.2.2 Upprepade köp 
Det är sedan länge känt att det är mer kostsamt för företag att förvärva nya kunder än att 
behålla befintliga (Zhang et al., 2011, s. 192). Det är många faktorer som påverkar 
kunders intentioner att återupprepa köp av samma vara eller tjänst (LaBarbera & 
Mazursky, 1983). LaBarbera & Mazursky (1983, s. 394) menar att en hög grad av upplevd 
tillfredsställelse som resultat av ett köp, är det som i längden främst leder till intentioner 
att köpa samma varumärke igen är större. Dessa intentioner kan för företag ge viktiga 
indikationer. Zhang et al. (2011, s. 192) menar att kunders intentioner att återupprepa ett 
köp manifesterar deras lojalitet gentemot varumärket. Detta är även något LaBarbera & 
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Mazursky (1983, s. 402) lyfter i sin studie. Gällande beslutsprocess som EKB-modellen 
beskriver, som tidigare nämnt, kan kunder skippa vissa steg i modellen beroende på ett 
problems omfattning eller om ett beslut är rutinmässigt (Osei & Abenyin, 2016, s. 268). 
Att genomföra ett köp eller beslut är därmed i vissa fall en upprepning av ett tidigare 
gjorda köp eller beslut. Med grund för att beslutsprocessen då inte ser likadan ut som när 
det genomförs för första gången är upprepade köp en viktig aspekt att lyfta i den här 
studien.  

3.2.3 Digital beslutsprocess 
Hwang & Jeong (2016, s. 377) förklarar att under åren har vissa teoretiska perspektiv 
applicerats på studier om digitalt konsumentbeteende och dessa går att dela in i två 
kategorier. Den första kategorin menar författarna studerar faktorer som påverkar 
användandet av digital handel och andra kategorin fokuserar på att hitta faktorer som 
hindrar eller försvårar digitala köp för kunder, samt vilka faktorer som uppmuntrar till 
köp och köpvilja (Hwang & Jeong, 2016, s. 377). Även studier som föreslår att 
förtroende, rykte och storlek på företaget är av stor vikt och viktiga faktorer inom digital 
handel, har börjat träda fram (Grazioli & Jarvenpaa, 2000; Jarvenpaa et al., 2000). Enligt 
Kim et al. (2008, s. 556) har förtroende positiv effekt på kunders intention att köpa 
digitalt. Josang et al. (2007) argumenterar i sin studie att trovärdighet är nära 
sammankopplad med rykte. De beskriver rykte som “what is generally said or believed 
about a person’s or thing’s character or standing” (Josang et al., 2007, s. 620).  
 
Kunders beslutprocess sker inte alltid på samma sätt, exempelvis när den sker digitalt 
följer den nödvändigtvis inte samma traditionella beteenden som studerats i fysiska 
miljöer (Darley et al., 2010, s. 111; May So et al., 2010, s. 1225). Även de varor och 
tjänster som handlas digitalt skiljer sig från de som handlas fysiskt, och därför har faktorer 
som exempelvis varumärke och personifierade varor större påverkan digitalt (Wolk & 
Theysohn, 2007, s. 771). I och med detta kan beslutsprocessen skilja sig åt i den digitala 
miljön (Wolk & Theysohn, 2007, s. 771). Rowley (2004, s. 131) menar att på en digital 
TSM existerar inte den fysiska interaktionen mellan köpare och säljare som finns vid ett 
köp i fysiska miljöer vilket leder till att kommunikationen mellan de två parterna är 
begränsad. Vidare menar hon att därför har varumärket blivit viktigare för både kunder 
och företag, och framförallt på en snabbt förändrande handelsplats, precis som en TSM.  
 
Shim et al. (2001, s. 398) menar att de intentioner som ligger till grund för sökning av 
information inför ett köp är en viktig faktor. Vidare påpekar författarna att “If search 
intentions play a central role in predicting future purchasing intention, search attitudes 
could be a valuable research roll for predicting the probability of consumer purchasing 
on the web”. De menar även att de gånger kunder har intentioner att göra ett köp och 
genomför informationssökning men inte genomför köpet även är viktiga då beslutet att 
inte köpa varan eller tjänsten troligen är en konsekvens av reaktioner mot företagets 
plattform snarare än själva varan eller tjänsten (Shim et al., 2001, s. 398). De har även 
skapat modellen prepurchase consumer information som beskriver att det finns ett 
samband mellan digitalt sökande, köpintentioner och vikten av tidigare erfarenhet för att 
förutspå sökintentioner (Klein, 1998 refererad i Shim et al., 2001, s. 410–411). Dessa 
olika teorier kring digitalt beteende och digitalt konsumentbeteende är av vikt för studien 
för att förklara den komplexitet som finns i ämnet och relevans för studiens kontext. 
Dessa teorier visar på bakgrund och ämnet i stort, men då studiens syfte är att undersöka 
vilka faktorer som påverkar valet av plattform kommer dessa att inte utvecklas djupare. 
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Istället kommer fokus vara på teorier kring beslutsprocessen i digital miljö som 
presenteras nedan.  

3.2.4 EKB-modellen i digital miljö 
I studier kring kunders beslutsprocess i digitala miljöer har Darley et al. (2010, s. 95) 
gjort en utökning av EKB-modellen, figur 2 visar modellen där de fyra externa faktorerna 
som påverkar kunders digitala köpbeteende är adderade. Syftet är att göra den 
traditionella EKB-modellen applicerbar i digitala miljöer. EKB-modellen är som tidigare 
konstaterat en väl vedertagen modell rörande beslutsprocessen och då den utökats för att 
anpassas till just digitala miljöer som vår studie avser att undersöka anser vi den vara av 
stor vikt för studien. Dock har modellen vissa aspekter som inte kommer att användas 
och diskuteras vidare i denna studie då de berör områden som inte är i fokus för denna 
studie. Detta är de fyra möjliga konsekvenserna av ett beslut, som visas längst ned i 
modellen, samt dess påverkan på beslutsprocessen.  
 

 
Figur 2. Modifierad modell för digitalt konsumentbeteende och beslutsfattande (Darley 
et al., 2010, s. 96) 

De externa faktorerna som Darley et al. (2010, s. 96) adderar till EKB-modellen består 
av: individuella karaktärsdrag (individual characteristics), sociala influenser (social 
influences), faktorer som baseras på situation och ekonomi (situational and economic 
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The extended model (1) recognizes the central role of the five stages of the 
decision-making process as well as recognizes the moderators, interactions, and
consequences of the decision-making process; (2) is consistent with the call for a
return to a focus on the satisfaction of human needs rather than an emphasis on
technology (Porter, 2001; Grant, Clarke, & Kyriazis, 2007; Wind & Mahajan,
2002); and (3) recognizes the fact that online consumer behavior is a complex phe-
nomenon. The proposed model is therefore comprehensive enough to capture
the interactions, moderators, and underpinnings.

DATA COLLECTION

First, empirical studies that appeared in the major mainstream marketing and
consumer behavior journals in the period of 2001 to 2008 were identified through
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Figure 1. A modified model of online consumer behavior and decision making.
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factors) och digital miljö (online environment). Vidare beskriver författarna att de fyra 
faktorerna innefattar olika attribut där den första faktorn, individuella karaktärsdrag, 
innefattar personlighet, livsstil, värde och motiv (Darley et al., 2010, s. 96).  
 
Den andra faktorn, sociala influenser, innefattar attribut som familj, referensgrupp och 
kultur (Darley et al., 2010, s. 96). I denna faktor är WOM en nyckeldel eftersom kunder 
tenderar att vara mer mottagliga till information som kommer från vänner och familj 
istället för till exempel marknadsföring från företag (Brown et al., 2007, s. 4). WOM 
påverkar hur kunder uppfattar varor och tjänster som erbjuds av företag (Litvin et al., 
2008, s. 458), vilket gör det viktigt för företag att ha i åtanke. WOM kan vara både positiv 
och negativ för ett företag (Söderlund, 1998, s. 172). Hart et al. (1990, s. 153) utvecklar 
detta och menar att kunder med dålig erfarenhet sprider negativ WOM i större 
utsträckning än de med positiv erfarenhet.  
 
WOM sprids både i fysiska möten mellan personer men också digitalt (Hennig-Thurau et 
al., 2004). Buttle (1998, s. 243) menar att digital WOM kan fungera likvärdig som WOM 
i fysiska möten. Tidigare studier inom området upptäckte att WOM kan vara den enda 
informationskällan kunder behöver för att prova en tjänst eller vara (Price & Feick, 1984). 
Anledningen till detta kan vara att information som ges via WOM anses vara mer pålitlig 
och förtroendeingivande än kommersiell reklam och kan därmed ha större påverkan i 
beslutsprocessen (Brown et al., 2007, s. 4). Detta går i linje med Kotler (2003, s. 122) 
som påstår att personliga källor, till exempel WOM, är den källa som har störst påverkan 
på beslutsprocessen.  
 
Den tredje faktorn i den utökade EKB-modellen, situation och ekonomi, innefattar 
oförutsägbara situationer som att till exempel förlora jobbet (Darley et al., 2010, s. 96). I 
likhet med detta förklarar Fishbein (1967, s. 398) att oförutsägbara situationsfaktorer kan 
innefatta saker som händer vid enstaka tillfällen eller att andra köp blir mer brådskande 
vilket kan påverka uppfattningen om en tjänst eller varor, och därmed i längden 
beslutsprocessen. Även uppfattad risk är en viktig aspekt i den utökade 
beslutsprocessmodellen som kan påverka intentioner att köpa (Flavián & Guerra, 2008, 
s. 26). Uppfattad risk är ett väl utforskat koncept inom forskning för digitalt kundbeteende 
och är beskrivet som den osäkerhet som finns inför en köpsituation (Dash & Saji, 2008, 
s. 37; Im et al., 2007, s. 2). Den uppfattade risken har i denna studie värderats som en 
viktig faktor rörande digitala köp eftersom kunder inte möter en fysisk person och därmed 
måste förlita sig på teknologin. Detta till stor anledning av att om något inte går som 
planerat kan det leda till finansiella, psykiska, fysiska eller sociala förluster (Im et al., 
2007, s. 2). Kim et al. (2008, s. 547) menar att i kontexten av digitala köp är förtroende 
lösningen på de problem som uppstår av uppfattad risk. Förtroende har studerats vidare i 
kontexten av digitala tjänster genom bland annat Gefen och Straub (2004) som 
integrerade förtroende med uppfattad användarvänlighet och användbarhet i sin studie. 
Författarna upptäckte att förtroende är viktigt i digitala miljöer, främst då uppfattad 
användbarhet härstammar från layouten på plattformen (Gefen & Straub, 2004). 
 
Den fjärde faktorn i den utökade EKB-modellen, digital miljö, innefattar digital 
erfarenhet, tillfredsställelse, gränssnitt och kvalité (Darley et al., 2010, s. 96). Dessa 
tekniska faktorer är av hög vikt när det gäller digitalt beteende eftersom design och 
funktioner på en plattform är viktiga för att öka kunders köpintentioner (Mazaheri et al., 
2011). Att utvärdera olika alternativ i traditionell fysisk kontext är inte alltid lätt då det 
finns en stor mängd varumärken, varor och tjänster. Denna påverkan är ännu större i 
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digitala miljöer då internet inte bara är en plats för handel av tjänster och varor utan också 
en plats för underhållning och kommunikation (Wolk & Theysohn, 2007, s. 769–770). 
Menon & Kahn (2002, s. 38) menar att kunder som exponeras mot plattformar de 
uppskattar kommer till större grad att handla från den plattformen. Detta belyser vikten 
av den externa faktorn Darley et al. (2010) kallar digital miljö, vilket är platsen där 
företaget interagerar med sina kunder (Hopkins et al., 2009, s. 28). Hopkins et al. (2009) 
visar i sin studie att digital miljö påverkar kunders attityd mot företag och att det därmed 
också påverkar deras intentioner att handla.  
 
Tidigare nämnd användarvänlighet är också en viktig faktor i den digitala miljön som 
påverkar kunders intentioner att handla digitalt (O’Cass & Fenech, 2003, s. 89; Pavlou, 
2003, s. 123). Användarvänlighet är definierat som den design och funktionalitet en 
plattform har vilket avgör hur lätt den är att använda (Davis, 1989, s. 320). Detta mäts 
ofta tillsammans med uppfattad användbarhet genom Technology Acceptance Model 
(TAM) (Pavlou, 2003, s. 71). Davis (1989, s. 320) definierar uppfattad användbarhet som 
“the degree to which a person believes that using a technology would enhance his or her 
job performance”. Både användarvänlighet och användbarhet är välstuderade termer 
inom forskning på digital miljö (Chen & Barnes, 2007; Davis, 1989; Hausman & Siekpe, 
2009). För att begränsa studien till det som är mest relevant har vi valt att inte djupare 
förklara TAM utan endast fokusera på vikten av termerna användarvänlighet och 
användbarhet. 
 
Som tidigare nämnt är beslutsprocessen komplex och när den digitala aspekten appliceras 
på processen finns olika synsätt och studier där resultaten varierar. De externa faktorer 
Darley et al. (2010, s. 96) identifierar som påverkande i den digitala beslutsprocessen, 
individuella karaktärsdrag, sociala influenser, faktorer som baseras på situation och 
ekonomi och digital miljö, i kombination med hur Shim et al. (2001, s. 398) anser att 
kunders sökintentioner förutspår deras köpintentioner visar på denna komplexitet. Syftet 
med denna studie är att undersöka varför en plattform väljs framför en annan. Därför 
kommer beslutsprocessen, och vilka faktorer som påverkar denna, undersökas 
tillsammans med intentioner för beslutet. 

3.3 Modell för digital beslutprocess på en TSM 
För att binda ihop de teorier vi presenterat i den teoretiska referensramen har vi skapat en 
konceptuell modell, se figur 3. Modellen beskriver de faktorer som vi, igenom teorin, 
uppfattar påverkar kunders beslutsprocess gällande val av plattform för digital 
begagnathandel.  
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Figur 3. Konceptuell modell (Egenskapad modell) 

Beslutsprocessen är enligt vissa rationell (Fahy & Jobber, 2012, s. 60; Kim et al., 2008, 
s. 546; Solomon et al., 2013 s. 334). Detta har på senare tid börjat ifrågasättas (Beckmann, 
2012, presenterad i Solomon et al., 2013, s. 337) och fokus har även börjat skifta mot mer 
digitala köp- och beslutsprocesser (Darley et al., 2010). Som vi tidigare nämnt har Darley 
et al. (2010) tagit fram fyra faktorer som påverkar digitala beslutsprocesser: individuella 
karaktärsdrag, sociala influenser, situations- och ekonomibaserade faktorer samt digital 
miljö. Dessa vill vi undersöka om de påverkar valet av plattform för digital 
begagnathandel. Teorin antyder också att vad som är karaktäristiskt för en TSM, 
nätverkseffekter och prissättning, påverkar utformningen av plattformar och 
användningen av dessa. Filistrucchi et al. (2013, s. 39) förklarar att de två sidorna på en 
TSM har specifika behov och detta är något som plattformar måste tillgodose. De 
nätverkseffekter som skapas av interaktionen mellan de olika sidorna på en TSM har stor 
påverkan hur en plattform gör sin prissättning, både gällande prisnivå och prisstruktur 
(Cortade, 2006, s. 19). Genom att lösa hönan-och-ägget-problematiken och lyckas få 
bägge sidor ombord skapas en framgångsrik plattform på en TSM (Evans, 2003, s. 379). 
Vi vill undersöka hur dessa faktorer kan påverka den digitala beslutsprocessen och har 
därför valt att lägga till de faktorerna i den konceptuella modellen. 
 
I och med den ökade konkurrensen på marknaden för begagnathandel blir det allt 
viktigare för företagen att deras kunder känner sig nöjda med plattformen. Då vissa 
plattformar även erbjuder funktioner för att kommunicera på plattformen, samt 
digitaliseringens ökade kommunikationsmöjligheter, sprids kunders upplevelser också 
snabbare. Då konkurrensen växer sätter det även stor press på företag att hitta den rätta 
affärsmodellen (Li et al., 2010, s. 245). Vi kan se att nya affärsmodeller har börjat träda 
in i branschen för begagnathandel, där Facebook med sin grund som social plattform nu 
erbjuder begagnathandel utan att ta ut någon avgift (Carlsson, 2017). Som social plattform 
erbjuder de också flera möjligheter för kommunikation vilket öppnar för kunder att 
kommunicera sin erfarenheter. Detta styrker också vårt val av att inkludera vad som är 
karaktäristiskt för en TSM, prisstruktur och nätverkseffekter, för att se om denna nya typ 
av affärsmodell på marknaden för digital begagnathandel påverkar kunders val av 
plattform annorlunda.  
 
Som tidigare nämnt ska vi inte studera vart i den beslutsprocessen dessa faktorer påverkar, 
alltså i vilket specifikt steg, utan om de påverkar beslutet i helhet samt på vilket sätt. 
Därför är de fem stegen i beslutsprocessen presenterade som en gemensam del i den 
konceptuella modellen. Vidare är vi av uppfattningen att återkommande köp påverkar och 
alternerar beslutsprocessen och användningen av de olika stegen då kunskap finns i form 
av tidigare erfarenheter och kunskap om varor eller tjänster. Vi anser därför att 
beslutsprocessen inte är linjär utan cirkulär och har valt att addera den aspekten i 
konceptuella modellen. 
 
Vi anser att modellen ger en bra överblick över de faktorer som enligt tidigare forskning 
anses påverkar den digitala beslutsprocessen på en TSM. Genom att föra samman dessa 
har vi kommit fram till den konceptuella modellen. Vi vill undersöka vilka faktorer som 
påverkar valet av plattform för digital begagnathandel och kommer därför utgå från 
faktorerna i den konceptuella modellen men kommer även att undersöka om andra 
faktorer utöver dessa kan vara av vikt och påverka beslutet.  
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4. Metod 
I detta kapitel presenteras studiens praktiska tillvägagångssätt. Vi presenterar vårt val 
av metod för insamling och utförande, samt framställning och analys av det empiriska 
materialet. Slutligen diskuterar vi de etiska aspekterna som berör vår studie.   

4.1 Forskningsmetod 
Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne studien ska undersöka och 
hur författarna behandlar detta ämne (Ejvegård, 2009, s. 33). I denna studie tillämpas en 
kvalitativ metod för att svara på vår forskningsfråga. Kvalitativa metoder sträcker sig från 
deltagande observationer via intervjuer till diskursanalys, och har senaste tiden blivit 
centrala metoder inom samhällsforskningen (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 27). Även om 
kvalitativa studier kan genomföras på olika sätt är intervjuer den vanligaste metoden 
(Myers, 2013, s. 8). 
     
Rowley (2012, s. 261) menar att intervjuer generellt används när forskare vill få insikt 
och förståelse för en populations åsikter, attityder, erfarenheter och beteende. Detta 
instämmer Denscombe (2016, s. 265) med, och förklarar att intervjuer är mest lämpligt 
när avsikten är att utforska komplexa och subtila fenomen som åsikter, uppfattningar, 
känslor och erfarenheter, där syftet är att förstå dem på djupet. Vidare menar författaren 
att intervju är en lämplig metod när forskning kräver en ingående förståelse av hur saker 
fungerar och hur faktorer är sammanlänkade. Med kvalitativa personliga intervjuer får 
forskare en större förståelse av respondenters upplevelser och kan enklare finna mönster 
av upplevelser och erfarenheter (Trost, 2010, s. 32). I denna studie användes intervjuer 
för att skapa en djupare förståelse kring hur kunder väljer plattform inom digital 
begagnathandel och vad som påverkar valet. Vi var ute efter att skapa en djupgående 
diskussion där respondenterna fritt kunde reflektera över sina känslor och upplevelser 
med hjälp av de frågor vi ställde. Därför ansåg vi att en kvalitativ intervju var bäst lämpad.  
 
Denscombe (2016, s. 264–265) förklarar att vid användning av intervjuer måste forskare 
överväga och ta hänsyn till möjligheten att få kontakt med respondenter, kostnader för att 
genomföra intervjuer och samla in data samt att det är möjligt att samla in den data som 
studien kräver genom intervjuer. Även om de flesta intervjuer sker utan problem, finns 
det vissa potentiella svårigheter som kan ses som kritik mot metoden som tillit och 
trovärdighet av respondenters svar, forskares misstolkningar av respondenters ofta 
mångtydiga svar samt bias (Myers & Newman, 2007, refererad i Myers, 2013, s. 125). Vi 
anser att kritiken är befogad och att det finns vissa svårigheter med intervjuer som 
forskningsmetod. Genom hela processen har vi därför ständigt kritiskt granskat oss själva 
och genomförandet för att undvika misstolkningar, bias och för att genomföra studien på 
ett korrekt sätt. 
 
Intervjuer kan klassificeras som strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade för 
att ange hur mycket flexibilitet som ges utrymme till under intervjun (Denscombe, 2016, 
s. 266). Vid en strukturerad intervju har forskare stark kontroll över frågorna och svarens 
utformning medan vid en ostrukturerad intervju är forskares roll att sätta igång intervjun 
genom att introducera ett ämne och sedan låta respondenter utveckla egna idéer och svar 
(Denscombe, 2016, s. 266). Ritchie et al. (2014, s. 178) menar att semistrukturerade 
intervjuer är bäst lämpad för kvalitativa forskningsmetoder. Detta styrker Qu & Dumay 
(2011, s. 246) som menar att semistrukturerade intervjuer är flexibla, lättbegripliga och 
framförallt, kapabla till att hitta dolda aspekter och åsikter hos respondenter. Vi ville att 
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våra intervjuer skulle vara strukturerade så pass att vi kunde bestämma ämnena 
respondenterna pratade om, men samtidigt vara så ostrukturerade att respondenterna fritt 
kunde utveckla sina idéer och tankar. Vid en semistrukturerad intervju tillåts respondenter 
att göra just detta, utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de ämnen som forskare 
tar upp vilket ger öppna svar och utvecklade synpunkter (Denscombe, 2016, s. 266). 
Myers (2013, s. 123) menar att vid en semistrukturerad intervju kan respondenter även 
leda in intervjun på nya ämnen som forskare tidigare inte tagit i beaktning. Vidare menar 
Qu & Dumay (2011, s. 246) att denna typ av intervju gör det möjligt för respondenter att 
uttrycka sig mer i enlighet med sitt egna sätt vilket är av stort värde när forskare vill 
undersöka hur respondenten uppfattar den sociala världen. Detta ser vi som en stark 
anledning till varför denna metod användes då vi genom denna typ av intervjuer inte 
uteslöt någon eventuell påverkande faktor utan lät respondenterna uttrycka sig fritt.  

4.2 Urval 

4.2.1 Urval bransch 
I denna studie ska vi undersöka vilka faktorer som påverkar kunders val av digital 
plattform på en TSM. Vi vill förstå relationen mellan de olika faktorer som påverkar 
beslutsprocessen, något som kan skilja sig åt beroende på vilken typ av TSM det gäller. 
Vi kommer därför att studera detta inom en specifik typ av TSM, digital begagnathandel. 
Det är en bransch vi anser är i förändring och högst aktuell. Blocket som funnits sedan 
1996 är sverigeledande på marknaden (Blocket AB, u.å.), men hösten 2017 slog sig 
Facebook in genom att erbjuda förmedlingstjänster för begagnade varor gratis (Carlsson, 
2017). Även den digitalisering vår ekonomi just nu genomgår har bidragit till förändring 
i affärsvärlden med nya varor, tjänster och affärsmodeller samt enklare 
informationsspridning via datorer och mobiltelefoner (Chirico Willstedt & Snellman, 
2016, s. 4–5). Då vår studie genomförs i samarbete med Blocket vill vi även undersöka 
en kontext där de kan ha nytta av resultatet. Detta har också bidragit till varför vi har valt 
att studera TSM i kontexten av digital begagnathandel. 

4.2.2 Urval respondenter 
Oavsett vilken typ av studie som ska genomföras måste alltid ett urval göras på ett eller 
annat sätt (Alvehus, 2013, s. 66). I de flesta fall vid kvalitativa studier önskas en så stor 
variation på urvalet som möjligt och att undvika ett urval bestående av ett fåtal likartade 
personer, det vill säga ett heterogent urval inom given homogenitet (Trost, 2010, s. 137). 
Karakteristiskt för kvalitativa studier är att urvalet oftast är relativt litet för att kunna göra 
djupgående undersökningar (Ritchie et al., 2014, s. 112).  
 
Det finns två tillvägagångssätt för att göra urval, icke-sannolikhetsurval och 
sannolikhetsurval (Denscombe, 2016, s. 64). Sannolikhetsurval är främst kopplat med 
kvantitativa studier och icke-sannolikhetsurval med kvalitativa studier (Ritchie et al., 
2014, s. 112–113). Icke-sannolikhetsurval ger forskare en viss bestämmanderätt och 
valfrihet i urvalsprocessen exempelvis när forskare inser att det inte är möjligt att 
inkludera ett tillräckligt stort urval i studien, när forskare inte har tillräckligt med 
information om populationen för att genomföra ett sannolikhetsurval eller när det visar 
sig att det är svårt att komma i kontakt med urvalet för att skapa sannolikhetsurval 
(Denscombe, 2016, s. 64–65). Populationen för vår kontext, personer i åldrarna 18–25 år 
i Umeå och närliggande regioner som någon gång köpt eller sålt vanliga begagnade varor 
via en digital plattform, finns säkerligen registrerade i de olika plattformarnas 
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kundregister, men dessa hade vi inte tillgång till och kunde därför inte utgå från dem. 
Därför är vår population för oss okänd och vi valde därför att göra ett icke-
sannolikhetsurval.  
 
Myers (2013, s. 123) argumenterar kring lämplig storlek på urvalet och menar att enligt 
forskning finns det inget rätt eller fel utan att urvalet ska vara anpassat och styras utifrån 
problemformuleringen så att data som behövs för att besvara på problemformuleringen 
kan samlas in. Saunders (2012, refererad i Saunders et al., 2012, s. 284) föreslår att en 
semistrukturerad kvalitativ intervju bör genomföras med omkring 5–25 respondenter. 
Trost (2010, s. 143) diskuterar frågan vidare och menar att även tids- och 
kostnadsaspekter styr urvalets storlek vid kvalitativa studier. Vidare menar han att ett 
mycket litet antal respondenter är att föredra, omkring fyra till åtta, då data vid många 
kvalitativa intervjuer blir ohanterlig och svår att skapa en tydlig överblick av och 
samtidigt urskilja detaljer. Då denna studie hade en begränsad tidsram valde vi att 
genomföra åtta intervjuer.  
 
De flesta kvalitativa undersökningar använder målstyrt urval för att selektera urvalet 
genom kriterier för att kunna besvara forskningsfrågan (Bryman & Bell, 2017, s. 407). 
När vi sökte respondenter hade vi valt vissa kriterier utifrån vår problemformulering och 
syfte som respondenterna var tvungna att uppfylla. Dessa var att de var i åldrarna 18–25 
år, bosatta i Umeå eller närliggande områden och någon gång antingen sålt eller köpt 
begagnade varor via en digital plattform. Vi har valt att inte ha respondenter som är under 
18 år för att undvika etiska aspekter som behovet av målmans tillstånd. Vi har även valt 
geografiska urvalet till Umeå på grund av att vi ville ha så många intervjuer som möjlig 
via ansikte mot ansikte vilket inte hade varit möjligt annars. Kriterier är viktiga att 
bestämma så att forskare kan avgöra om utvalda personer har auktoritet att vara 
respondenter till studien (Rowley, 2012, s. 264). För att välja ut respondenter till vår 
studie använde vi oss av bekvämlighetsurval. Det innebär att respondenter väljs ut bland 
dem som finns tillgängliga i forskares närhet för tillfället (Denscombe, 2016, s. 77). 
Saunders et al. (2012, s. 291) menar att nackdelar med bekvämlighetsurval är den 
partiskhet och influenser som forskare inte kan påverka samt att resultatet kan bli svårt 
att generalisera på hela populationen. Trots detta förklarar författarna att denna metod 
används till stor utsträckning inom forskning då metoden i många fall är passande för att 
undersöka en specifik kontext, företag eller case. Vår studie fokuserar på en specifik 
kontext, digital begagnathandel, där målgruppen är relativt okänd och därför valde vi 
denna typ av urval.  
 
För att få en bred spridning på våra respondenter gällande ålder och sysselsättning 
kontaktade vi personer genom våra egna kontakter men också via våra bekantas. Detta 
bidrog till att vi hittade respondenter som var oberoende av varandra, med olika bakgrund 
och i olika åldrar inom vårt valda åldersspann. Vi upptäckte att det i vårt eget kontaktnät 
var svårt att hitta respondenter mellan 18–20 år och därför var våra bekantas kontakter av 
stort värde för oss då vi där fann respondenter i den åldern. För att motivera privatpersoner 
att ställa upp på intervju kan det ibland vara passande med viss ersättning (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 43). Vi hade möjligheten till, genom Blocket, att ge arvode 
till våra respondenter för att de ställde upp på intervju vilket vi tror motiverade vissa av 
respondenterna till att ställa upp. Detta var inte något vi själva tog initiativ till utan det är 
standardprocedur när undersökningar genomförs hos Blocket. Vi tog kontakt med 
personerna via textmeddelande, kontrollerade att de uppfyllde urvalskriterierna, berättade 
om studiens syfte, samarbetet med Blocket, arvode och frågade därefter om de ville delta 
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i studien. Vårt initiala mål var att genomföra åtta intervjuer men då det är svårt att på 
förhand avgöra när mättnad i materialet uppnås bokade vi in intervjuerna allt efterhand. 
När åtta intervjuer var gjorda gick vi igenom materialet och ansåg att vi hade tillräcklig 
bredd i materialet och valde därför att inte göra fler intervjuer. 

4.3 Intervjuguide 
Vid semistrukturerade kvalitativa intervjuer finns inga färdiga frågeformulär utan istället 
ska en lista på frågeområden skapas för att till största mån låta respondenter själva styra 
intervjun (Trost, 2010, s. 71). Forskare utgår ifrån vissa förutbestämda frågor, men 
respondenter ska vid en semistrukturerad intervju ha stor frihet att utforma svaren på sitt 
egna sätt och utifrån vad hen tycker är av mest vikt (Myers, 2013, s. 122). Rowley (2012, 
s. 262) menar att semistrukturerade intervjuer varierar hur de ser ut, hur många frågor de 
innehåller och i vilken ordning frågorna ställs. Vad som händer under intervjun och 
utfallet av intervjun beror på hur respondenten och forskaren samspelar med varandra 
under själva intervjun (Svensson & Starrin, 1996, s. 63). Intervjuguiden är beroende av 
studien och problemformuleringen och ska bestå av ett antal övergripande teman med 
underfrågor (Kvale, 2007, s. 57). Kylén (2004, s. 21) anser att mellan fyra till sex områden 
är att föredra. Vår intervjuguide har byggts upp utifrån studiens problemformulering, 
syfte och teoretiska referensram och baseras på fyra olika teman: kunskap, beslutsprocess, 
digital miljö och prisfördelning. Även intervjuguidens frågor är grundade på studiens 
teoretiska referensram och utformade så att material för att kunna svara på studiens 
problemformulering kan samlas in. Den fullständiga intervjuguiden med kopplingar till 
den teoretiska referensramen hittas i appendix 1.  
 
För att respondenter ska använda sina egna ord för att beskriva sina egna erfarenheter bör 
forskare ställa öppna frågor, undvika ja eller nej frågor och att lägga svaren i munnen på 
respondenter (Back & Berterö, 2015, s. 151). Det är också viktigt att försöka undvika 
ordet varför då det kan uppfattas som ifrågasättande (Kylén, 2004, s. 33). Frågeguiden 
ska vara utformad så att frågorna till en början är allmänna för att följas upp med mer 
specifika följdfrågor (Back & Berterö, 2015, s. 151). Kylén (2004, s. 31) beskriver 
trattmodellen där en intervju sker genom vissa angivna steg. Dessa steg syftar till att 
intervjun i början är öppen, i mitten mer stängd, och för att avslutningsvis återgå till 
öppen. Vi började intervjuguiden med att ställa frågor av allmänna karaktär om bakgrund 
och internetvanor, för att sedan gå djupare in på vad som påverkar valet av plattform, och 
slutligen avsluta med öppna frågor om begagnathandelns framtid. Samtliga intervjuer har 
följt intervjuguiden men frågornas ordningsföljd och följdfrågor har anpassats till varje 
enskild intervju.  

4.3.1 Pilotstudie 
Att genomföra intervjuer är en process vilket kan leda till att förändringar sker och att 
intervjuguiden bör ses över och korrigeras under tiden intervjuerna genomförs (Trost, 
2010, s. 72). På det sättet får forskare möjlighet att reflektera kring hur respondenter 
upplever utformningen av frågorna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 44–45). Vi 
valde med anledning av detta att testa vår intervjuguide genom att göra en pilotstudie 
innan intervjuerna. Pilotstudien genomfördes på samma sätt som om det var en riktig 
intervju. Den gjorde att vi kritiskt fick granska utformandet av intervjuguiden och 
frågorna samt fick en tredje parts syn på detta. Det gav oss stora insikter och vissa 
förändringar gjordes för att göra intervjun lättare för respondenterna och därmed få mer 
givande svar. Vi fick exempelvis ändra ordvalet plattform till hemsida då vi märkte att 
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respondenten till pilotstudien inte förstod vad vi syftade till med ordet plattform. Vi 
upptäckte att ordet inte fick respondenten att tänka både på appar och hemsidor vilket vi 
hade för avsikt. Även ordningsföljden ändrades till viss del och vissa följdfrågor kunde 
tilläggas för att få mer utförliga svar och bättre flyt i intervjun. Genom pilotstudien fick 
vi därför förståelse för hur vår utformningen av frågorna påverkade svaren och vilka 
följdfrågor som kunde ställas vid behov. Vi fortsatte även att korrigera frågor allt eftersom 
intervjuerna genomfördes då vi märkte att vissa ord och formuleringar var svåra att förstå 
korrekt.  

4.4 Genomförande av intervjuer 
Forskares roll är att lyssna, driva på och uppmuntra respondenter under intervjuer (Myers, 
2013, s. 119). För att en intervju ska vara framgångsrik läggs stora krav på en rad 
mellanmänskliga kompetenser och det är viktigt att tydliggöra att som forskare vara 
intresserad av att och ta del av respondenters synpunkter och erfarenheter (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 45). Desto mer bekväm respondenter är, desto mer öppnar 
de upp sig och svarar utförligt på frågorna vilket ger mer intressant material till studien 
(Myers, 2013, s. 119). Då vår målgrupp är ung är möjligheten stor att respondenterna 
tidigare inte varit i en liknande situation och därmed inte har några tidigare negativa 
upplevelser och erfarenheter av intervjuer som kan påverka dem. Detta kan dock också 
vara en negativ konsekvens då risken finns att de därmed kan ha lättare att känna sig 
obekväma och otrygga. Därför ansåg vi det av stor vikt att ge dem de bästa möjliga 
förutsättningarna för att känna sig trygg i intervjusituationen och anpassade vårt 
kroppsspråk, sätt att prata och miljön utefter det.  
 
Platsen för intervjun kan påverka utfallet till stor del och det är därför viktigt att välja en 
plats där respondenter känner sig bekväma (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, s. 42–43). 
Intervjuer är oftast gjorda en mot en, och oftast ansikte mot ansikte, men det finns också 
situationer då intervjuer sker via internet eller telefon (Saunders et al., 2012, s. 375). Att 
låta respondenter själva avgöra vart intervjun ska genomföras är rimligt då personen är 
snäll att ställa upp (Trost, 2010, s. 66). Två respondenter hade problem att mötas upp för 
en intervju ansikte mot ansikte och därför togs beslutet att göra de intervjuerna via telefon 
istället. På det sättet anpassade vi situationen utifrån respondenternas preferenser och 
önskemål för att få dem att känna sig bekväm. Nackdelar med telefonintervjuer är att de 
tenderar att bli mer formella (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 44) och att det inte 
går att utläsa icke-verbalt beteende som kroppsspråk (Saunders et al., 2012, s. 405). Vi 
ansåg att detta inte skulle ha avgörande påverkan på kvalitén av intervjun utan ansåg det 
av större vikt att respondenten kände sig bekväm med platsen av intervjun för att kunna 
ge utförliga svar. För resterande intervjuer eftersträvade vi att genomföra dem på en 
neutral plats för både oss och respondenterna och utan störningsmoment. Intervjuerna 
genomfördes därför i grupprum på Universitet och hemma hos en respondent.  
 
När vi kontaktade respondenterna och frågade om de ville ställa upp på intervju, gav vi 
dem information om syftet med studien, studiens samarbete och arvode via Blocket samt 
intervjuns ungefärliga längd. Detta upprepade vi i inledningen av intervjun och berättade 
även om oss själva och respondenternas rättigheter som deras rätt till anonymitet, 
möjlighet till att läsa igenom transkribering och empiri, ta del av färdigställt material samt 
tillstånd att spela in intervjun. Att förklara studiens syfte och be om tillåtelse för att spela 
in är ett bra sätt att inleda en intervju på (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 50) då 
det finns risk att respondenter inte vill bli inspelade och kan därför känna sig hämmade 
(Trost, 2010, s. 75). 
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Enligt Trost (2010, s. 66–67) är det, ur en forskares synvinkel, fördelaktigt att vara två 
forskare, speciellt om det är en oerfaren forskare då det kan vara ett stöd att vara två 
personer samt att intervjun vanligtvis ger en större informationsmängd och förståelse än 
vid en ensam forskare. Om man ser det från respondenters synvinkel är förhållandet 
annorlunda då det finns risk att det blir ett maktövertag och att respondenter därför känner 
sig i underläge (Trost, 2010, s. 67). Som vi resonerat om tidigare var det viktigaste för 
oss att respondenterna kände sig trygga och därför valde vi att genomföra intervjuerna en 
och en. Trots detta märke vi att vissa respondenter var nervösa till en början och därför 
anpassade vi intervjuerna för att bemöta dem på ett trygghetsingivande sätt. Att använda 
respondentens egna ord är en teknik som kan hjälpa till att få denne att känna sig trygg 
och berätta mer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 45). Vid otydliga svar kan vissa 
frågor upprepas och omformuleras för att ge respondenten möjlighet till att tänka efter 
och berätta en gång till (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 45). Genom att vi 
anpassade intervjun på detta sätt märkte vi att respondenterna blev mer bekväma. 
 
Kylén (2004, s. 40) menar att anteckningar alltid ska föras under intervjuer för att kunna 
använda dessa som grund för bearbetning och sammanfattning av intervjuer. Vidare 
menar författaren att detta kan göras i samband med att även spela in intervjuer, dels för 
att kunna gå tillbaka i intervjuer under bearbetningen men också för att det är mer 
bekvämt. Dock menar författaren att både egna anteckningar och inspelning av intervjuer 
kan på olika sätt hämma respondenter då de kan bli störda eller obekväma. För att 
respondenterna skulle känna sig bekväma valde vi att inte fokusera på att skriva egna 
anteckningar utan spelade istället in varje intervju via program på vår datorn eller telefon. 
Genom att göra på det sättet la vi istället stor vikt på att den mellanmänskliga relationen 
genom att lyssna och vara intresserade av det respondenterna berättade. Efter varje 
intervju noterade vi saker vi reagerat på som kroppsspråk och nyanser i språket som 
komplement till inspelningarna. 
 
Nedan i tabell 2 har vi sammanställt information om studiens respondenter samt vår 
respondent från Blocket (se 4.4.1) med namn, ålder, sysselsättning, samtalslängd samt 
om respondenten tidigare varit köpare och/eller säljare av varor på digital 
begagnathandeln. Samtliga respondenter har givits ett fiktivt namn för att uppfylla 
anonymitetskravet. Längden på intervjuerna varierar vilket främst beror på 
respondenternas förmåga att formulera utförliga svara och resonera fritt kring 
intervjuguidens ämnen. Vi anser att alla intervjuer på olika sätt har bidragit med värdefullt 
material till vår studie.  
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Tabell 2. Sammanställning av respondenter 

Namn Ålder Sysselsättning Samtalslängd Köpare/säljare 

Dolph 24 Student 31 minuter Köpare och säljare 

Jonas 24 Jobbar 30 minuter Köpare och säljare 

Stina 24 Jobbar 34 minuter Köpare 

Lisa 24 Student 33 minuter Köpare och säljare 

Amanda 20 Student 31 minuter Köpare och säljare 

Sandra 20 Jobbar 26 minuter Köpare och säljare 

Solveig 22 Student 28 minuter Köpare 

Märta 19 Student 39 minuter Köpare och säljare 

Louise  Strategichef 
Blocket sedan 
hösten 2017 

34 minuter Ansvarig för 
Blockets 
övergripande 
strategi över hela 
plattformen 

 

4.4.1 Tvåperspektiv 
Efter att vi hade genomfört och transkriberat samtliga åtta intervjuer och tyckte att vi hade 
uppnått mättnad i materialet valde vi att genomföra en intervju med Blocket. Intervjun 
gjordes via telefon med Blockets strategichef, i denna studie kallad Louise. Hon är 
placerad i Stockholm och arbetar med den övergripande strategin för hela Blockets 
verksamhet. Intervjun utgick från intervjuguiden där frågorna vändes på, så att Blocket i 
form av Louises talan, fick svara på hur de ser på kunders syn på frågorna. Intervjun 
genomfördes med anledningen att senare i analysen kunna skapa triangulering, eller 
tvåperspektiv som vi valt att kalla det för. Att studera ett fenomen från flera olika håll är 
vanligt inom kvalitativa studier och används för att öka studiens trovärdighet (Ahrne & 
Svensson, 2015, s. 25–26). Detta genom att jämföra data från flera olika källor, till 
exempel olika typer av respondenter (Myers, 2013, s. 255). Samtidigt bör en kritisk syn 
tas emot användningen av tvåperspektiv då det syftar till att det finns en enda rätt 
sanningen om verkligheten och så är inte alltid fallet i vår komplexa värld (Ahrne & 
Svensson, 2015, s. 26). Vi anser att involvera Blockets syn ger djupare analys och resultat 
då vi kan angripa problemformuleringen från flera håll. Eftersom synen på ett fenomen 
kan skilja sig åt beroende på vem man frågar och Blocket har stor kunskap och erfarenhet 
om kunder och marknaden från företagarsidan anser vi det givande för vår studie. Hon 
kan även med sin expertis uttala sig om kunders faktiska beteende, vilket kan styrka det 
respondenterna uttalar sig om.  

4.5 Framställning av empiriskt material  
Att transkribera är viktigt då det transkriberade materialet anses vara kärnan av studiens 
empiriska data (Kvale, 2007, s. 92–93). Att transkribera är dock en tidskrävande process 
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där muntliga intervjuer omformas till skriven form (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 217). 
Detta är en process som dock kan leda till att skillnader mellan den muntliga intervjun 
och den utskrivna intervjun uppstår (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 217). För att i största 
mån undvika att sådana skillnader skulle uppstå genomfördes transkriberingen snarast 
möjligt efter genomförd intervju. I vissa studier har transkriberingen genomförts av en 
sekreterare, men det kan dock vara till fördel att studiens forskare genomför 
transkriberingen då det kan leda till att analysen av materialet kan påbörjas redan då 
(Kvale, 2007, s. 95). Genom att transkribera intervjuer lär forskare känna materialet vilket 
underlättar inför analysen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 51). En annan viktig 
aspekt är att det är forskaren som närvarat vid intervjun som genomför transkriberingen 
för att därmed kunna förstå de sociala och emotionella aspekterna i intervjun (Kvale, 
2007, s. 95). När flera personer transkriberar intervjuer till samma studie är det viktigt att 
tydliga instruktioner finns så att samma tillvägagångssätt används av samtliga (Kvale, 
2007, s. 95). Därför har intervjuerna transkriberats av den av oss som genomförde 
intervjun ifråga vilket har gjort det möjligt att sammanföra de anteckningar som gjorts 
efter intervjun och addera dessa till transkriberingen. För att våra transkriberingar inte 
skulle skilja sig åt transkriberades pilotstudien tillsammans där vi gemensamt kunde 
diskutera struktur och design för transkriptionen. På så sätt skedde de fortsatta 
transkriberingarna på ett enhetligt sätt. Vidare har vi även diskuterat de olika intervjuerna 
och läst varandras transkriberingar flertalet gånger för att få förståelse för de intervjuer vi 
själva inte genomförde. 
 
Det finns inget entydigt sätt för hur respondenters verbala svar ska transkriberas till text, 
till exempel om pauser, återupprepning av ord eller utfyllnadsord som “eh” och “öh” ska 
skrivas ned eller inte (Kvale, 2007, s. 95). Hur detta sker är beroende av syftet med 
materialet och hur det ska bearbetas av forskaren (Kvale, 2007, s. 95). Då syftet med vår 
studie är att undersöka vilka faktorer som påverkar valet av plattform var det därmed inte 
av primärt fokus att undersöka specifika ord som respondenter sagt, utan snarare förstå 
innebörden av deras svar. Därför har exempelvis vissa utfyllnadsord som “öh” och “eh” 
inte transkriberats. Vi har även valt att ändra i empirin från de gånger respondenterna sagt 
hemsida till plattform, förutom i citat. Detta då vi genomgående under studien valt att 
använda ordvalet plattform och inte vill förvirra läsaren eller minska tydligheten. Något 
som hade kunnat öka kvaliteten och reliabiliteten på våra transkriberingar är om vi båda 
enskilt transkriberat samtliga intervjuer (Kvale, 2007, s. 97), och inte endast på våra egna 
intervjuer. Detta då otydligheter som finns i inspelningen kan tolkas olika, till exempel 
på när en mening slutar (Kvale, 2007, s. 97). På grund av begränsad tidsåtgång har vi inte 
haft möjlighet till detta. 
 
Efter att alla intervjuer transkriberats sammanställde vi dessa för att skapa empirin. Vi 
läste igenom transkriberingarna flertalet gånger, både var för sig och tillsammans för att 
diskutera materialet och för att kunna formulera empirin på ett tydligt, strukturerat och 
sanningsenligt sätt. Det empiriska materialet presenteras genom samma struktur som 
intervjuguiden för att ge läsaren en tydlig bild. Empirin börjar med en presentation av 
respondenterna och efterföljs av de fyra avsnitten kunskap, beslutsprocess, digital miljö 
och prisfördelning. I materialet presenteras även vissa noga utvalda citat vi anser är av 
vikt att lyfta. 

4.6 Analys av empiriskt material 
Efter att vi framställt det empiriska materialet började vi analysera det. Analysen började 
redan till viss del under transkriberingen och framställningen av det empiriska materialet 
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då vi flertalet gånger gick igenom det och lärde känna materialet. Inom kvalitativ 
forskning finns det inget uttalat sätt för hur det empiriska materialet ska analyseras 
(Saunders et al., 2012, s. 556). Grounded Theory är en forskningsstrategi som går att 
använda vid kvalitativa studier där målet är att framställa nya teorier, men metoden 
används även av många som enbart ett sätt att koda data (Myers, 2013, s. 104). Metoden 
innehåller olika faser och sätt att koda data, där det första är öppen kodning (Myers, 2013, 
s. 107). Öppen kodning innebär att det empiriska materialet processas, nyckelkoncept och 
ord lyfts ut för att skapa nyckelbegrepp (Myers, 2013, s. 107). Nästa fas, axial kodning, 
innebär att nyckelbegreppen grupperas till kategorier eller teman (Myers, 2013, s. 108). 
Vi kunde identifiera fem teman (senare kallad faktorer) från empirimaterialet vilka 
användes för att strukturera analysen. För att arbeta fram dessa teman lästes empirin 
igenom flertalet gånger där vi var för sig antecknade återkommande ord och uttryck som 
respondenterna sagt eller som vi associerat med deras svar. Dessa ord diskuterade vi 
sedan gemensamt igenom och kategoriserade under teman där det fanns gemensamma 
nämnare. Till exempel kategoriserades respondenternas svar rörande plattformens 
sökfunktion och dess design under samma tema, användarupplevelse. Syftet med att göra 
detta arbete enskilt var att vi inte skulle påverka varandra i denna analys. På så sätt tillät 
vi även varandra att i lugn och ro läsa igenom materialet och inte stressa processen.  
 
Varje tema fick varsin färg för att särskilja dem åt. Vi läste sedan var för sig igenom 
empirin och teoretiska referensramen igen och färgkodade materialet. Dessa kodningar 
jämfördes och diskuterades för att på så sätt nå konsensus mellan oss rörande kodning av 
empirin och jämförelse med den teoretiska referensramen. Detta för att undvika 
missförstånd och ge en enhetlig presentation av analysen. Presentationen av analysen, 
som sker i kapitel sex, struktureras enligt de fem teman vi identifierat i materialet: 
användarupplevelse, kundbeteende, social påverkan, prispåverkan och säkerhet. Detta 
illustreras i figur 4. Detta i syfte att framställningen ska innehålla det som är väsentligt 
från empirin och teoretiska referensramen samt att den ska vara logisk och lämplig för 
denna studie. Under analysens gång korrigerades namnen på vissa av de teman vi 
identifierat, med syfte att ge dem en mer logisk och beskrivande titel. Detta i linje med 
vad Myers (2013, s. 167) säger, att den titel som ges till olika teman under kodningen ska 
vara deskriptiv eller summerande för den text de avser att kategorisera. Vi är medvetna 
om att vårt sätt att bearbeta materialet kan ha påverkat resultatet, dock är de något som 
inte går att undvika utan blir en naturlig del vid en kvalitativ studie. Myers (2013, s. 165) 
beskriver detta som att analysen påverkar data, och data påverkar analysen. Vårt mål med 
att strukturera analysen på detta sätt var att ingen faktor som kan påverka valet av 
plattform skulle missas. Detta anser vi också att vi lyckats göra genom att dels läsa 
igenom och analysera materialet både var för sig och tillsammans, men också att vi inte 
stressade igenom processen utan lät den ta tid.  

4.7 Forskningsetik 
För att vår studie ska anses inneha trovärdighet och integritet måste etiska principer för 
studien presenteras och hur vi har arbetat med dessa. Etiska frågeställningar som kan 
uppkomma i samband med samhällsvetenskaplig forskning kan handla om relationen 
mellan forskaren och respondenterna, men även frågor om plagiat, förfalskningar och 
fusk (Ahrne & Svensson, 2015, s. 28). Bryman & Bell (2017, s. 141) räknar upp de 
vanligaste etiska principerna för svensk forskning: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet, falska förespeglingar och att 
deltagarna inte ska ta skada av undersökningen.  
 



 

 35  

Informationskravet innebär att respondenterna blir informerade om syften med studien, 
att deras medverkan är frivillig och kan avslutas när som helst samt hur studien kommer 
att gå till (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 107). Detta krav har vi tagit hänsyn till genom 
att berätta för respondenterna om syftet och upplägget med studien och hur intervjun 
kommer att gå till innan vi frågat om respondenterna vill ställa upp. Vi har genom detta 
också uppfyllt samtyckeskravet, som enligt Bryman & Bell (2017, s. 141) innebär att 
respondenterna ska veta att deras medverkan är frivillig och har rätt av att avbryta den 
om de så önskar. Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att uppgifter om 
respondenterna ska behandlas konfidentiellt till största mån så att respondenternas 
identitet inte blir tillgängligt för obehöriga (Bryman & Bell, 2017, s. 141). Genom att 
transkribera intervjuerna och tilldela varje respondent ett fiktivt namn har vi även uppfyllt 
detta kriterium. Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att den information som 
respondenterna lämnar inte ska spridas och endast användas till forskningsändamål 
(Bryman & Bell, 2017, s. 141). Insamlat material är endast avsett till att användas i denna 
studie och det är också något som vi har informerat respondenterna om. Vi har dessutom 
erbjudit respondenterna att läsa igenom deras transkriberade intervjuer och empirin så att 
de anser att vi förmedlar en rättvis bild av deras åsikter. Detta har dock bara en respondent 
valt att göra.  
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5. Empiri 
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet vi samlat in via intervjuerna. Vi 
inleder med en presentation av respondenterna och sedan redogör vi för respondenternas 
åsikter kring ämnena kunskap, beslutsprocess, digital miljö och prisfördelning. 

 5.1 Presentation av respondenter 
Dolph är 24 år och studerar till jurist. Han gillar att träna och jaga på sin fritid. Internet 
använder han främst till att spela spel och prata med vänner, men spenderar även tid på 
sociala medier. Han har tidigare både köpt och sålt flertalet begagnade varor, stora som 
små, men oftast större varor som skotrar och bilar via Blocket. Någon enstaka gång har 
han även köpt kläder via Tradera. 
 
Jonas är 24 år och jobbar som kundservicechef. Fritiden ägnar han främst till 
vinteraktiviteter och har intresse för motorfordon och teknik. Han slösurfar mest på 
internet och kollar på sociala medier, nyheter och streamar filmer och serier. Han har 
tidigare både köpt och sålt begagnade varor, främst motorfordon men även motor-, 
fordons- och småprylar via Blocket och enstaka gånger via Facebook köp & säljgrupper 
och Tradera. 
 
Stina är 24 år och har precis börjat arbeta efter sina studier. På fritiden gillar hon att träna, 
umgås med vänner och shoppa. Hon använder internet för att göra allt från att chatta med 
vänner via sociala medier till att nätshoppa. Tidigare har hon köpt begagnade böcker via 
Campusbokhandeln och möbler via Facebook köp & säljgrupper. 
 
Lisa är 24 år och studerar till civilekonom. Hon använder internet till allt ifrån att kolla 
busstidtabeller till att hålla kontakt med vänner och familj. Hon använder Facebook och 
Pinterest men har aktivt valt bort vissa andra sociala medier. Tidigare har hon både sålt 
och köpt flertalet begagnade varor, främst kläder, nästan uteslutande via Tradera. 
 
Amanda är 20 år och studerar till civilingenjör. På fritiden spelar hon innebandy. Hon 
använder internet främst till social medier för att hålla koll på vänner och läsa nyheter. 
Tidigare har hon både köpt och sålt begagnade varor, som skolböcker, möbler och 
heminredning främst via Facebook köp & säljgrupper och några gånger tillsammans med 
sina föräldrar via Blocket.  
 
Sandra är 20 år, jobbar som elevassistent och tycker om idrott. Hon använder internet 
främst till sociala medier samt olika lagsidor. Hon har tidigare både köpt och sålt 
begagnade varor som möbler, cyklar och andra prylar via Blocket och Facebook köp & 
säljgrupper. 
 
Solveig är 22 år gammal och studerar till ekonom. På fritiden umgås hon med vänner, 
arbetar extra, tränar och försöker vara ute i naturen. Hon använder internet till sociala 
medier och andra appar för att kommunicera med familj och vänner. Tidigare har hon 
köpt enstaka begagnade varor, mestadels kläder och möbler via Blocket och Tradera. 
 
Märta är 19 år och studerar sista året på gymnasiet. På fritiden är hon med vänner, kollar 
film och jobbar extra. Hon använder internet ofta, störst andel till sociala medier. Hon har 
tidigare främst köpt begagnade kläder via Blocket men även sålt enstaka varor. 
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5.1.1 Presentation av Blockets respondent 
Louise är 33 år och har sedan cirka ett år tillbaka arbetat som strategichef på Blockets 
huvudkontor i Stockholm. I sin tjänst arbetar hon med företagets övergripande strategi 
över hela plattformen, det vill säga inom alla företagets tre verksamhetsområden: köp- 
och sälj, fordon och jobb. Då Louises strategiarbete sker på en övergripande nivå innebär 
det att hon inte är specialiserad på någon specifik del, utan har ett mer generellt fokus 
över alla delar och över företaget som helhet. 

5.2 Kunskap 
Alla respondenter känner till Blocket, Tradera och Facebook köp & säljgrupper som 
digitala plattformar för begagnathandel. Några av dem nämner ytterligare aktörer: Jonas 
nämner även Byt Bil och KVD, Stina nämner Campusbokhandeln, Lisa nämner Shpock, 
Märta nämner Instagram-loppisar och Sandra nämner Shpock och Facebook 
Marketplace. Amanda är den enda av respondenterna som nämner att hon har gjort en 
jämförelse mellan olika plattformar. Hon har övervägt att byta plattform på grund av 
bristande sökfunktion på den plattform hon idag använder. Jonas och Solveig säger att de 
inte aktivt har jämfört olika plattformar men tror att de omedvetet gör det ändå.  
 
Samtliga respondenter nämner i någon form miljöaspekten av begagnathandeln och hur 
de tycker att begagnathandel positivt bidrar till en bättre miljö. Stina säger bland annat 
“Det [begagnathandeln] blir mer och mer populärt nu när man tänker på miljö och 
hållbarhet. Folk anser att man kan återanvända saker, det är mer acceptabelt. När jag 
var yngre och man pratade om second hand så var det negativt, medan idag om man 
pratar om det är de ‘Å, vart har du köpt den där’ och så vidare, att man mer ser det på 
ett sånt sätt”. På frågan om hur respondenterna ser på den digitala begagnathandeln 
generellt uttrycker samtliga positiva intryck av den och att det är något bra. Samtliga 
respondenter utom Sandra och Solveig uttrycker också att de tror den digitala 
begagnathandeln är något som växer och kommer att fortsätta göra. 
 
Alla respondenter utom Solveig och Lisa säger att de använder den plattform de gör på 
grund av vana. Sandra nämner dessutom att hon är nöjd med Blocket och Facebook köp 
& säljgrupper och att hon: “[...] inte orkat gå in på Shpock eller något sånt”. Solveig och 
Lisa förklarar istället att de använder den plattformen som kommer upp först i deras 
tankar när de tänker att de ska köpa eller sälja begagnat.  
 
Alla utom Solveig och Dolph uttrycker att det finns en trygghet i att använda den 
plattformen som de använder. Amanda berättar varför hon inte byter plattform: 
“Tryggheten. Att man är van att vara inne på Facebook för man är inne där varje dag 
och det känns som en trygg plats att utföra sin handel på”. Lisa pratar om tryggheten i att 
handla inom Sverige: “Hade det varit att man kan sträcka sig i hela Norden så hade jag 
tappat trygghetskänslan lite tror jag”. Jonas, Stina, Elin, Amanda och Lisa tycker även 
att kunskap kring hur plattformen fungerar och används påverkar dem i valet. Sandra har 
tänkt att hon borde byta plattform men har valt att inte göra det då hon inte har så pass 
bra kunskap om hur någon annan plattform fungerar. Amanda berättar om en gång hon 
använt en annan plattform än den hon brukar: “Jag har varit inne och kollat när jag skulle 
köpa en märkeströja men det blev aldrig av för jag förstod inte riktigt hur man skulle 
göra och sidan kändes otrygg”. Jonas, som främst har använt Blocket men även enstaka 
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gånger Tradera, förklarar att han inte tycker det är någon skillnad mellan dem två. Dock 
berättar han att då Tradera var nytt för honom tyckte han plattformen var krångligare och 
han var tvungen att ta reda på hur det fungerar med en auktion samt hur betalning och 
leverans sker. Stina motiverar sitt användande av Facebook köp & säljgrupper på grund 
av att hon använt Facebook som socialt nätverk i cirka tio år. Hon är därför van med 
plattformen och vet hur den fungerar vilket gör att den känns säkrare, medan hon känner 
sig lite vilsen på Tradera. Dock tillägger hon att hennes känsla av att Facebook är säkert 
kanske är större än vad plattformen egentligen är. Lisa, som nästan uteslutande använder 
Tradera, berättar att hon vet att Tradera även finns i appversion, men att hon inte har 
använt den och därför inte tycker den är lika enkel som versionen som erbjuds via dator. 

5.2.1 Hur Blocket ser på kunders kunskap 
Enligt Louise är den generella kunden, som utnyttjar tjänster för begagnathandel, en 
sällan-användare som när den väl ska handla använder Blocket. Det är vanans makt som 
styr kunder till Blocket då företaget har blivit en institution i Sverige och en del av det 
svenska samhället. Vidare tycker Louise att Blocket nästan automatiskt associeras med 
digital begagnathandel och att den stora kännedomen, att hela 98 % av svenska 
befolkningen känner till Blocket, är avgörande. Vidare menar hon att detta gäller oavsett 
ålder. I de yngre åldrarna tror hon däremot att kunskap kring andra plattformar är större. 
Hon förklarar: “För där är man mer dels inne på sociala medier och man är mycket mer 
uppdaterad i hela det uppkopplade samhället, så det gör ju att de har en helt annan insikt 
i vad det finns för andra tjänster såsom Shpock eller Facebook Marketplace, eller 
nischsajter […] “. Hon tror att Blocket och Tradera är plattformar kunder känner till, och 
beroende på hur aktiv kunder är inom begagnathandel vet de även om Facebook köp & 
säljgrupper. En liten del tror hon även känner till Facebook Marketplace vilket också är 
en kännedomen hon förutspår kommer öka inom snart framtid eftersom användandet av 
Facebook är stort. Personer i storstäderna menar hon även känner till Shpock på grund av 
deras starka marknadsföring där. Utöver dessa aktörer nämner Louise att det finns små 
nischade plattformar som personer, beroende på intresse, känner till.  

5.3 Beslutsprocessen 
Stina, Jonas, Dolph och Märta berättar samtliga att de brukar besöka deras mest använda 
plattform för att kolla runt på utbudet och se om de hittar något. Jonas brukar som 
tidsfördriv slösurfa på Blocket. Vidare säger han att sökningen, att kolla runt och titta på 
utbudet på Facebook inte fungerar på samma sätt. Där kan någon som inte aktivt söker 
efter att handla begagnat ändå stöta på en annons i deras vanliga Facebookflöde. Stina 
förklara att på Facebook köp & säljgrupper dyker det upp mycket annat än annonser för 
begagnathandel då det är en plattform för allt möjligt, medan Tradera är uppbyggt för just 
endast köp & sälj-verksamhet med enklare verktyg anpassat till det. Märta berättar att 
hon ofta besöker Blocket för att kolla runt på utbudet, men att det är sällan hon faktiskt 
köper något.  
 
Lisa, Amanda och Sandra menar att det finns skillnad i vilken målgrupp som använder 
vilken plattform. Alla tre berättar att de anser att den äldre generationen använder sig av 
Blocket. Amanda förklarar att hennes vänner som pluggar använder Facebook köp & 
säljgrupper och Blocket tycker hon är en plattform till för äldre som exempelvis hennes 
föräldrar. Därför hade hon, om hon själv hade varit äldre, valt Blocket framför Facebooks 
köp & säljgrupper som hon använder idag. Sandra förklarar liknande: “Jag tror de lite 
äldre, typ mina föräldrar, använder Blocket för de har inte Facebook.”, “[...] äldre tänker 
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jag använder Blocket och vi yngre använder Facebook”. Amanda tycker att Facebook 
erbjuder fler varor ungdomar vill köpa och sälja. Hon berättar också att de i samma ålder 
som henne har svårare att hitta på Blocket än på Facebook. Både Sandra och Amanda 
berättar hur de har gått från att använda Blocket när de var yngre, till att nu använda 
Facebook köp & säljgrupper. Detta på grund av att på den tiden var Facebook inte lika 
stort som idag, Sandra hade exempelvis inte Facebook då. Amanda anser dessutom att på 
den tiden användes Blocket i större utsträckning än idag.  
 
Elin, Märta, Amanda och Lisa beskriver Blocket som en plattform till för större varor. 
Märta, som fortfarande bor hemma hos sina föräldrar, säger att hon inte använt blocket 
själv men i de fall hon gjort köp av större varor har hon tagit hjälp av sin pappa som 
brukar använda Blocket. Lisa, Amanda, Jonas och Dolph tycker att det är dyrare varor på 
Blocket. Jonas och Dolph, som bägge två tidigare har köpt fordon via Blocket, 
exemplifierar Blocket som en plattform för att just köpa och sälja bilar. Jonas uttrycker 
även att det känns “proffsigare” att sälja en bil via Blocket än Facebook köp & 
säljgrupper. Vidare säger han: [...] hade det varit något billigare som en högtalare till 
exempel, känns det lite överambitiöst att lägg ut det på Blocket”. Jonas och Märta 
uttrycker att Facebook köp & säljgrupper används för billigare prylar, Märta nämner 
dessutom Instagram-loppisar som en plattform för billigare prylar. Amanda, som främst 
använder Facebook köp & säljgrupper, förklarar att hon för tillfället inte äger dyra varor, 
men hade så varit fallet hade hon använt Blocket. Både Dolph och Lisa har använt Tradera 
för att köpa kläder och förknippar även plattformen med just köp och försäljning av kläder 
och småprylar. 
 
Lisa, Sandra och Amanda berättar att de tycker det är viktigt att processen att köpa och 
sälja är smidig och går fort. Sandra anser att det inte är roligt att sälja och köpa varor och 
därför vill hon snabbt nå ut till så många som möjligt på kortast tid för att avsluta handeln 
snabbt. Lisa anser att Blocket är en snabb inkomstkälla och att lägga ut en annons där 
betyder att personen behöver pengarna nu. Medan på Tradera kan säljare själv reglera 
tiden på budgivningen och vid kortare budgivning får annonsen garanterat färre bud och 
därigenom lägre slutsumma. Märta och Amanda beskriver däremot Facebook köp & 
säljgrupper som en plattform för snabba affärer. Enligt Amanda beror detta på att fler 
personer är inne på Facebook oftare än på Blocket. 
 
Vikten av en plattforms storlek talar alla respondenter utom Stina och Solveig om. Jonas, 
Dolph och Lisa anser att Blocket är störst. Jonas förklarar: “Det finns säkert andra sidor 
också men då är de inte lika utbredda är min känsla”. Amanda och Lisa påpekar att 
utbudet på sidorna är viktigt för dem och baserar också sitt val av plattform till stor del 
på detta. Märta, Sandra och Amanda anser att Facebook är störst och att annonser där når 
ut till fler då plattformen är populär. Sandra konstaterar: “[...] det känns som att färre är 
på Blocket”. Amanda, vars vänner som pluggar använder Facebook köp & säljgrupper, 
berättar att de använder den plattformen för att den dels är smidig och lättillgänglig då de 
är inne i appen hela tiden, men också för att köp- och säljgrupperna samlar studenter 
intresserade av samma kategori av varor de vill köpa och sälja i olika grupper. Hon 
berättar vidare att oavsett priset för att lägga ut en annons, hade hon valt Facebook då hon 
tycker det är fler användare där. Lisa, som använder Tradera, tycker däremot att det finns 
fler varor på Tradera än på Blocket. Detta, tillsammans med billiga varor, tror hon är 
anledning till att även hennes familj och vänner använder den plattformen. Trots det tror 
hon att Blocket är den största plattformen i Sverige och är den som används mest, samt 
att Facebook köp & säljgrupper har minst utbud. Respondenterna nämner också att 
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storleken på plattformen är viktigt när de diskuterar vad som kan få dem att testa en ny 
plattform. Märta berättar vad som skulle få henne att byta plattform: “[...] om det kom 
någon ny [plattform] som når lika många, för både köparen och säljaren. Jag tänker att 
man vill vara på en stor sida som når många för att få fler potentiella köpare men också 
saker man kan köpa”. 
 
Alla respondenter har blivit rekommenderade eller tipsade av andra i sin närhet till att 
använda den plattform eller plattformar de använder idag. Lisa och Dolph har blivit 
rekommenderade av sina föräldrar. Stina, Jonas, Sandra och Solveig av vänner eller andra 
bekanta, och Märta och Amanda har blivit rekommenderade av både familj och vänner. 
Stina uttrycker följande kring hur dessa rekommendationer och tips påverkar hennes val 
av plattform: “Det känns som att man hört från andra som köpt på sådana sidor att det 
funkar och varit bra, och varit värt att göra de, så därför gör jag det”.  
 
Fem av respondenterna, Märta, Lisa, Dolph, Stina och Amanda, tycker att rykten och vad 
andra säger och gör påverkar deras val av plattform. Amanda svarar på frågan vad som 
påverkar hennes val av plattform mest: “Ganska mycket rykten, vad folk säger. Man 
lyssnar ganska mycket på vad andra säger. Kanske lite dumt, men man gör det ju 
omedvetet”. Vidare utvecklar hon svaret och berättar att det var bara något år sedan hon 
började använda Facebook köp & säljgrupper. Innan dess använde hon alltid Blocket 
eftersom det var den plattformen hon hade hört talas om. Solveig tror att personers val av 
plattform generellt påverkas av andras omdöme: “[...] vad folk har sagt om hemsidan för 
de finns ju så himla många alternativ, så jag kan tänka mig att folk känner sig tryggare 
om någon annan har rekommenderat den då det är ganska känsliga uppgifter man lämnar 
ut”. Lisa, Jonas och Märta tycker även att ett betygssystem där andra personer kan ge sitt 
omdöme om säljare eller köpare påverkar deras val. Lisa förklarar att betygssystem för 
henne handlar om tillit genom möjligheten att kunna läsa andras kommentarer eller själv 
gå in och lägga en kommentar. Jonas tycker liknande att andras kommentarer inger 
förtroende. Stina förklarar att hon litar på andras omdömen och att hon ibland kollar på 
andras kommentarer. När någon hon känner sig lik har gjort en kommentar, litar hon mer 
på den än andra. 
 
Gemensamt för Dolph, Sandra, Märta och Amanda är att alla uttrycker att om många 
andra personer börjar använda en annan plattform eller att en plattform skulle få lika 
många användare som den nuvarande de använder, skulle det kunna påverka dem till att 
byta. Lisa och Märta säger att om de skulle byta plattform från den de använder idag 
skulle de välja Blocket då det är den plattformen de hört mest om och som många känner 
till. Lisa berättar att en dålig plattform är “Någon hemsida som inte är omtalad eller som 
man inte vet något om. Allt som är nytt är ju lite shady och så”. Vidare säger hon att mot 
en nyetablerad plattform skulle hon vara mer försiktig. Märta och Amanda säger att om 
fler i deras närhet hade börjat använda en annan plattform, hade de påverkats mycket av 
det och själva börjat använda den mer och mer. Amanda berättar att: “Man har ju vuxit 
upp med Blocket genom föräldrarna men samtidigt så har vi gått över till Facebook och 
där är man inne hela tiden och man hör bättre rykten om det hela tiden, vilket gör det 
lättare och enklare att sälja där”. Amanda använder själv Facebook köp & säljgrupper 
men har familj och vänner som använder Blocket, dock berättar hon att de brukar säga att 
det är mer krångligt att lägga ut annonser på Blocket. Resterande av respondenter nämner 
inte rykte och andras åsikter som något som påverkar dem i ett eventuellt nytt val av 
plattform.  



 

 41  

5.3.1 Hur Blocket uppfattar kunders beslutsprocess 
Blocket är enligt Louise en plattform som används när kunder vill hitta lokala varor, då 
parterna kan träffas till exempel hemma hos en av dem för att kolla på varan och 
genomföra handeln. Enligt Louise är Blockets främsta målgrupp omkring 30 år och uppåt. 
Hon berättar att den mest frekventa kunden är den som köper eller säljer begagnade varor 
enstaka gånger. Personen ser ett behov av att få iväg en vara eller köpa något som är 
mycket billigare begagnat. Louise berättar att det generellt sett är en mindre barriär att 
bara gå in och kolla runt på utbudet, vilket leder till att den användargruppen står för störst 
andel av besöken på Blocket. Hon utvecklar detta och berättar att även om plattformen 
inte är helt ny för kunder, då många tidigare till exempel varit inne och kollat runt på 
utbudet, blir varje köp eller försäljning en ny upplevelse då den största målgruppen endast 
använder Blocket enstaka gånger per år.  
 
Louise berättar att för fem år sedan fanns det bara Blocket och Tradera på marknaden 
men de senaste åren har marknaden förändrats och nya aktörer tillkommit vilket har lett 
till att kunder numera jämför plattformar mer. Hon berättar följande om Blockets position 
på marknaden för fem år sedan: “Givet att du skulle vilja kunna hitta det du vill hitta om 
du är en köpare, och hitta den köparen som du vill hitta om du ska sälja då. 
Nätverkseffekterna och volymen av allt, det var Blocket som levererade det”. Men detta 
har som sagt enligt Louise förändrats. Däremot tror hon att i den äldre målgruppen 
används fortfarande främst Blocket då de vet hur plattformen fungerar och är vana med 
att använda den. Hon ser dock en skillnad gällande den yngre målgruppen som hon tror 
jämför plattformar mer.  
 
Blocket är enligt Louise en känd aktör som personer känner sig säker med, det är den 
plattformen som sticker ut mest. Hon uttrycker att ett nätverk av köpare och säljare är en 
stark faktor som påverkar kunder i deras val av plattform. Hon tror att Blockets volym av 
köpare och säljare, nätverkseffekten, är stark vilket gör att många väljer den plattformen. 
Hon förklarar: “[...] det är klart att om du går till en plattform och det du vill ha inte finns 
där eller om du inte får sålt det du vill sälja så tröttnar du”. Dock påpekar hon att detta 
är något som inte kunder tänker på, men att det gör företaget bakom plattformen: “Det du 
tänker på är att det här funkar ju inte, och kanske inte på varför det inte funkar men vi 
på Blocket vet ju att det har att göra med nätverkseffekten och att vi faktiskt har så stora 
volymer av både säljare och köpare”. Detta är också något Louise tror är en av de två 
saker kunder rankar högst när de väljer plattform, att utbudet är stort vilket innebär att de 
varor kunder vill köpa finns. Det andra som rankas högst är möjligheten till att enkelt 
kunna söka efter varor kunder söker. Utöver de två tror hon att trygghet och säkerhet är 
viktigt, att det exempelvis är en säker säljare. 
 
Enligt Louise är Blocket den plattform som generellt sett i Sverige skulle rekommenderas 
till andra därför att det är en effektiv plattform för att få saker sålda med seriösa köpare 
och säljare till ett bra pris.  

5.4 Digital miljö 
Alla respondenter tycker att sökfunktion och att kunna filtrera är bland de viktigaste 
funktionerna på en plattform. Jonas förklarar ett krav han har på en bra plattform: “[...] 
sedan ska det finnas en bred möjlighet till att filtrera fram det man söker, till exempel 
kategorier men även att man kan filtrera i den kategorin”. Sandra tycker att det är en 
fördel om en plattform har en sökfunktion: “Det är ju mycket skönare att kunna söka, för 
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man sparar tid och får bara upp det som är relevant”. Trots det anser hon att bristen på 
sökfunktion även kan påverka henne positivt eftersom hon då tvingas till att se fler varor 
och därför kanske upptäcker något hon vill ha men inte tänkt på, och därmed handla 
spontant. Dolph berättar att han inte har tålamod till dåliga sökfunktioner utan vill enkelt 
kunna filtrera bort det han inte är intresserad av. Amanda förklarar att nackdelen hon ser 
med Facebook är just sökfunktionen. Hon anser att det inte är lätt att söka efter varor på 
plattformen utan att hon måste scrolla länge. Gällande en plattforms funktioner tycker 
Amanda, Lisa och Sandra det är jobbigt om det är uppbyggt att användaren måste klicka 
sig vidare flera gånger eller scrolla väldigt länge för att hitta till en vara. Lisa och Amanda 
argumenterar att en chatt är en fördelaktigt funktion. Amanda konstaterar: “Det är 
smidigare handel på Facebook då man kan tvärskriva i en chatt ‘vi ses imorgon, du kan 
komma förbi och hämta lampan’, medan på Blocket kanske det blir en större process”. 
Detta menar Amanda har påverkat henne då hon nu valt att endast använda sig av 
Facebook köp & säljgrupper för att det är smidigare. Trots det känner hon sig ibland 
begränsad där, då hon exempelvis inte kan söka eller filtrera efter märken på varor. 
 
Enligt samtliga respondenter är det viktigt att en plattform är enkel och användarvänlig. 
Solveig berättar: “Men vad jag tycker är väldigt viktigt är att det är lätt, det ska vara 
praktiskt när man klickar sig runt. Det ska inte vara för mycket vilseledande 
underrubriker och sånt där”. Stina pratar om användarvänlighet i kontext av att kunna 
filtrera på plattformen: “Den ska vara tydlig, det ska finnas en meny på sidan där det 
kommer upp massa kategorier och man ska kunna söka. Om man klickar att jag vill kolla 
på tröjor så ska det finnas tjocktröjor, det ska finnas stickat, alltså att det är uppdelat så 
också. För då blir det lättanvänt”. Amanda och Jonas säger även att det är viktigt för dem 
att förstå hur de ska navigera på plattformen.  
 
För Märta, Stina, Solveig och Dolph är en plattforms design viktig och påverkar valet. 
Dolph förklarar att han tycker designen ska vara snygg, prydlig och lite minimalistisk, 
vilket han anser gäller oavsett köpare eller säljare. Han utvecklar svaret genom att förklara 
att designen både ska tillåta köpare att sålla ut det som är mest intressant, samtidigt som 
säljare vill att köpare lätt ska hitta till säljares annons och bli intresserad. Märta uttrycker 
sig liknande gällande en plattforms design: “[...] hur den [plattformen] ser ut och är 
uppbyggd är viktigt för jag skulle inte vilja sälja något från en ful sida. Om varan kan 
framställas på ett snyggare sätt känns det som att fler skulle vilja köpa den, så gärna att 
den är fin och enkel att använda”.  
 
Trygghet kring motparten är något som Amanda, Lisa, Märta och Stina pratar om. De 
uttrycker en oro kring att bli lurad och att inte veta vem de köper av eller säljer till. 
Amanda tycker säljare ska kunna visa vem de är samt kunna stå för det den säljer. Som 
köpare vill hon “[...] vara 100 % säker på att produkterna jag köper fungerar som de 
ska”. Lisa förstår att andra tycker det känns osäkert att säljare på Tradera ofta vill att 
köpare ska betala innan varan levereras. Amanda säger att det är viktigt för henne att hon 
känner sig trygg, då hon vissa gånger har upplevt att motparten försökt lura henne. Vidare 
exemplifierar hon detta genom att vissa säljare vill att köpare ska skicka iväg pengarna 
först och sedan får köpare varan. Lisa tycker det därmed borde finnas en garanti om 
säljare inte får betalt eller om köpare inte får varan i det skick annonsen antydde till. Tillit 
är därför viktigt för henne, att plattformen känns väletablerad och att betalningen sker 
säkert. Stina tycker det är jobbigt att behöva skicka varor och läskigt att beställa av en 
privatperson. Därför väljer hon plattformar som hon vet visar varor i närområdet vilket 
hon upplever som säkert.  
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Märta uttrycker sig negativt kring användningen av användarnamn. Hon tycker, främst 
för köpares skull, att det ska stå säljares namn och inte något konstigt användarnamn. 
Hon säger att det är “Dåligt om den som säljer kan göra flera användarnamn och 
användare, det gör det lite sketchy”. Lisa, som tidigare uttryckt oro kring att inte veta 
identiteten på motparten, säger trots det att hon inte har något behov av att veta vem hon 
köper av eller säljer till, utan tycker snarare att det är skönt att inte veta. För Stina är 
säkerhet viktigt när hon väljer plattform. Därmed har hon inte vågat skapa ett konto på 
Tradera, trots att hon tycker det finns väldigt bra varor där. Detta dels på grund av att det 
finns en osäkerhet kring om varor överensstämmer med annonser då hon inte kan 
kontrollera detta på förhand samt att det är jobbigt att skapa en användare. Dessutom 
känner hon sig inte helt trygg med hur köp- och försäljningsprocessen går till på Tradera. 
Hon har inte tillräcklig kunskap om plattformen och vet inte hur hennes privata uppgifter 
kommer att användas eller spridas. Även Märta uttrycker en oro kring att det ibland är 
svårt att avgöra skicket på en vara, och trots att det finns möjlighet att möta personen och 
titta på varan avstår hon hellre köpet då det mötet känns “lite jobbigt”. Märta, Lisa och 
Amanda uttrycker också att det mänskliga mötet är jobbigt. Amanda exemplifierar detta 
med att hon är rädd för att en okänd person ska komma hem till henne och hämta varor 
hon sålt. Hon säger trots det att det är en vanesak då hon med tiden blivit mer trygg i den 
typen av möten. Därför tycker hon det är en fördel med att på Facebook kunna se 
Facebookanvändaren och gemensamma vänner vilket för henne ger indikationer på att 
det är en säker person. Detta menar hon inte är detsamma på Blocket: “På Blocket kan 
vem som helst lägga ut en annons och lura en”.  

5.4.1 Hur Blocket tror kunder uppfattar digital miljö 
Louise tror att kunder jämför plattformar främst utifrån två aspekter, 
användarupplevelsen i form av enkelhet och användarvänlighet, och prisbilden. 
Användarupplevelsen exemplifierar hon genom hur enkelt kunder upplever det är att 
lägga upp en annons, söka efter en vara samt att plattformen är lätt och smidig. Hon 
berättar vidare att vanans makt påverkar användarupplevelsen och i termer av enkelhet 
och användarvänlighet tror hon att kunder utvärderar andra tjänster med Blocket som 
utgångspunkt. Louise tror även att kunder upplever Blockets kundservice, kundsupport 
och säkerhetsavdelning som en fördel i form av trygghet och säkerhet.  

5.5. Prisfördelning 
Alla respondenter uttrycker att priset för att lägga upp en annons påverkar valet av 
plattform på ett eller annat sätt. Märta, Solveig, Sandra och Amanda påverkas negativt av 
att betala för att lägga upp en annons. Sandra och Amanda säger att de i första hand därför 
väljer en plattform som är gratis eftersom de säljer varor för att gå med vinst och vill inte 
betala en extra avgift. Amanda har en gång betalat för att lägga ut en annons och fick trots 
det inte varan såld. Detta innebar att hon gick back vilket gav henne en negativ känsla. 
Hon tror detta är en faktor som bidrar till att plattformar som tar betalt för deras tjänster 
tappar användare gentemot de som är gratis. Solveig tror att priset är avgörande i valet av 
plattform framförallt för de som har en begränsad budget, som exempelvis studenter, då 
de drivs av pengar vare sig de vill eller inte. Då hon ska sälja något vill hon bli av med 
varan så snabbt och praktiskt som möjligt och inte betala mer än nödvändigt. Märta tycker 
att synen på att betala för en annons är olika för köpare och säljare: “Som säljare tror jag 
man väljer den som har lägst avgift för man vill betala så lite som möjligt. Som köpare 
så kanske man… Det beror lite på avgiften, men jag tror att man väljer en sida som har 
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lite högre avgift för att det känns som att det kan vara till för att säljarna ska vara seriösa 
och då kan det kännas bättre som köpare om man vet om det. Det är lite tvärtom, som 
säljare vill man ha det billigaste priset men som köpare kanske man väljer det dyraste 
priset för säljaren”.  
 
Lisa och Jonas tycker att priset inte är huvudanledningen i valet av plattform. Lisa menar 
samtidigt att priset till viss del påverkar henne när hon ska lägga upp annonser och hon 
ställer sig därför frågan:“[...] tänk om jag inte får det sålt, kommer jag då ändå bli 
fakturerad den här summan [avgiften]?”. Jonas uttrycker sig liknande och menar att då 
han ser att priset för att lägga ut en annons är för dyrt enligt honom, kan det resultera i att 
han kollar på andra plattformar istället. Både Dolph och Jonas anser att det är en 
avvägningen som kunder får göra, om priset för annonsen är värt att betala. Samtidigt 
tycker Jonas att priset för en annons påverkar till olika grad beroende på vilken vara som 
ska säljas. Detta är även något som Stina påpekar då hon tycker att betala för en annons 
vid försäljning av en dyr vara inte är något problem, men för en billigare vara skulle hon 
tänka annorlunda. 
 
Stina och Märta tycker att priset på en annons påverkar känslan av trygghet och att det är 
en seriös motpart. De förklarar att när en annons kostar att lägga upp, påverkar det att 
både köpare och säljare är mer seriösa än om annonsen hade varit gratis. Stina förklarar: 
“Blocket känns som att det är värt att de tar en avgift för då kommer man inte lägga upp 
saker i onödan, då tänker man faktiskt över vad man ska lägga upp. Då känns det som en 
mer seriöst säljare. På Facebook vet man inte om det är en seriös säljare, det vet man 
inte på Blocket heller men då får jag mer förtroende, även om de bara betalat 10 kr än 
de som lägger upp gratis. Det får mig att känna mig trygg att köpa av någon som faktiskt 
betalat lite för att lägga upp annonsen”. 

5.5.1 Hur Blocket tror kunder uppfattar prisfördelning 
Som nämnt tidigare, anser Louise att det finns två aspekter kunder jämför plattformar 
med där den ena är pris. Hon tror att om kunder hör eller förstår att vissa plattformar är 
gratis och andra inte, påverkar det deras val av plattform. Dock påpekar hon att det är 
beroende av vilken typ av vara som läggs upp då hon tror att kunder är mindre 
priskänsliga vid dyrare varor. Hon förklarar: “För om man lägger upp något som är av 
ganska lågt värde, säg en tröja från H&M för 200 kr som man ska sälja, så tror jag att 
då kollar man på de här delarna [prisbilden]. Men däremot om man lägger upp 
någonting lite dyrare, 1000 kr eller mer som du ska sälja eller köpa, då tror jag också att 
tryggheten kommer upp som väldigt viktig aspekt i vad man ska leta efter”. Genom att 
betala för en annons tror Louise att kunder upplever trygghet i att veta att företaget bakom 
plattformen faktiskt har koll, granskar annonserna och hjälper till vid eventuella 
bedrägeri. Dessutom tror hon att priset på annonser bidrar till en mer seriös atmosfär och 
förenklar transaktionen mellan köpare och säljare. En konsekvens kan till exempel vara 
att oseriösa säljare eller annan “hassling” minskar. Hon säger att: ”Så då tror jag trygghet 
och säkerheten kommer in om det är någon dyrare produkt vilket det kanske inte gör på 
samma sätt på de lägre prisklass produkterna. Att då är det lite, ja då är det inte lika stor 
risk”. Vidare förklarar hon att 20 kronor ibland inte spelar någon större roll för en säljare, 
då det är mer värt att få ut en annons som säljs snabbare. Samtidigt påpekar hon att 
betalningsmomentet kan vara en jobbig barriär som kan påverka till att vissa personer 
avstår att göra en försäljning. Därför tycker hon att det är viktigt att plattformar tydligt 
kommunicerar vad kunder får ut av att betala för en annons, och i Blockets fall trycka på 
delarna med kundservice och kundsäkerhet. Dock poängterar hon att prisbilden är en 
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avvägning mellan vad det kostar att lägga ut en annons och vad kunder faktiskt kan tjäna 
på de varor som läggs ut. Utöver detta tror hon även att hur snabbt en vara blir såld 
påverkar valet av plattform, det vill säga de nätverkseffekter plattformen skapar.  
 
Louise tror att kunder generellt tycker att försäljning via Blocket är mer seriös än via 
andra plattformar. Dock påpekar hon att i den yngre målgruppen är denna förståelse inte 
lika stor. Hon förklarar att den målgruppen inte har samma förståelse då de inte är vana 
att betala för digitala tjänster. Hon liknar detta med nyhetsbranschen där den äldre 
målgruppen har högre betalningsvilja medan den yngre målgruppen inte till samma 
utsträckning förstår varför vissa nyhetsflöden kostar pengar, medan andra är gratis.  
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6. Analys & diskussion  
I detta kapitel presenteras analysen av det empiriska materialet i kombination med de 
teorier som presenterats i den teoretiska referensramen. Vi kommer därmed att diskutera 
vad respondenterna har sagt, jämföra detta mot teorier samt analysera varför. 
 
Syftet med denna studie är att utveckla förståelse för vad som påverkar ungas val av 
plattform för digital begagnathandel och detta sker genom att undersöka vilka faktorer 
som påverkar samt förstå betydelsen av dem. Analysen kommer att presenteras 
strukturerat med avsnitt som beskriver valet av plattform. Namnet på avsnitten är de 
teman, det vill säga faktorer, vi identifierat som återkommande under empirin. De har 
därmed framställts efter tematisering av det empiriska materialet och jämförelse med 
teoretiska referensramen. Alla faktorer har dessutom olika påverkande attribut som 
identifierades under tematiseringen. Figur 4 visar dessa faktorer samt tillhörande attribut.  
 

 
Figur 4. Analysmall för tematisering 

6. 1 Användarupplevelse 
Tillvägagångssättet skiljer sig till viss del åt mellan hur handel sker på de olika 
plattformarna på den digitala begagnathandeln. Till exempel erbjuder Facebook och 
Blocket användare möjlighet till att sortera annonser utefter geografiska plats. Mazaheri 
et al. (2011) menar att design och funktioner kan öka kunders köpintentioner. 
Respondenterna berättade att sökfunktion är en viktigt funktion för dem på en plattform. 
Samtidigt anser en av respondenterna, aningen motsägande, att det även kan vara positivt 
att vissa plattformar saknar sökfunktion då det mer eller mindre tvingar kunder till att se 
fler varor, vilket kan leda till att varor som inte var intentionen att handla köps. Detta kan 
jämföras med det Mazaheri et al. (2011) presenterar i sin studie, att den digitala miljön 
och köpintentioner verkar vara sammankopplade. Menon & Kahn (2002, s. 38) menar att 
kunder som exponeras för en plattform de uppskattar kommer till större grad att handla 
från den. Vidare kan detta betyda att, som respondenterna antyder till, att om exempelvis 
en plattform saknar en sökfunktion kommer kunder troligen byta plattform då denna 
funktion anses viktig. Den plattform respondenterna har nämnt när de talat om en 
plattform utan sökfunktion är Facebook. Facebook är en social media som har fler 
användningsområden än att endast agera som plattform för handel av begagnade varor. 
Detta är unikt för de plattformar som respondenterna nämner då alla andra plattformar 
endast erbjuder handel av begagnade varor och inget annat användningsområde. Detta är 
därför en viktig aspekt att lyfta in i analysen då intentioner till användningen av en 
plattform kan skilja sig åt, som exempelvis vid användning av Facebook eller Blocket. 
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Vilka funktioner kunder anser viktiga kan därmed vara beroende av vilken plattform de 
använder och intentioner till användandet. Kunder med intentionen att göra annat än att 
handla begagnade varor på en plattform med fler användningsområden, kan få ett behov 
skapat genom exponering av annonser med begagnade varor i sitt flöde. Funktionerna 
som skapar detta behov är dock framförallt anpassade för en social media plattform och 
inte för handel av begagnade varor. Wolk & Theysohn (2007, s. 769–770) förklarar att 
internet idag inte bara är en plats för handel, utan också en plats för underhållning och 
kommunikation. Kunder lockas därför till att använda plattformar på ett annat sätt än om 
de endast var plattformar för digital begagnathandel. Det kan anses som en förklaring till 
varför vissa plattformar har fler användningsområden än endast handel av begagnade 
varor, de har följt denna digitala utveckling. 
 
När respondenterna har talat om byte av plattform kopplas det vid flera tillfällen till hur 
bra eller dålig funktionerna på den plattform de idag använder är. Dock nämner 
respondenterna samtidigt att även om de upplever funktionerna som dåliga, byter de inte 
plattform. Detta med motiveringen att de saknar kunskap om hur andra plattformar 
fungerar. Inför ett beslut samlas information in som beslutet sedan kan grundas på (Osei 
& Abenyin, 2016, s. 267). När beslutet sedan är genomfört menar LaBarbera & Mazursky 
(1983, s. 394) att om kunder känner tillfredsställelse som resultat av ett beslut kommer 
kunder att troligen återigen konsumera samma tjänst. Detta, i jämförelse med 
respondenternas agerande, kan tolkas som att en plattforms funktioner och design inte är 
en essentiell faktor i valet av plattform då respondenterna trots uttryckt missnöje inte valt 
att byta plattform. Som tidigare nämnt har motiveringen till detta varit att de inte har 
kunskap om hur andra plattformar fungerar. Detta tyder på att den informationssökning 
och jämförelse som enligt beslutsprocessen görs inför ett beslut (Osei & Abenyin, 2016, 
s. 267) inte verkar vara så pass omfattande att den jämför funktioner och design på 
plattformarna eller att den faktorn inte anses vara det mest primära i valet av plattform. 
 
Tidigare forskning har konstaterat att det är mer ekonomiskt att behålla befintliga kunder 
än att värva nya (Zhang et al., 2011, s. 192). Solomon et al. (2013, s. 359) belyser att när 
kunder ska göra sitt val av vara eller tjänst baseras det främst på vad som skiljer de olika 
alternativen åt. Crane & Clarke (1988) påstår i sin studie att kunder jämför skillnader 
mellan tjänster baserat på bestämda attribut som är unika för tjänsten. Då de tjänster som 
digital begagnathandel erbjuder är i form av hemsida eller app är dessa attribut till stor 
del funktioner, layout och design. Dessa menar respondenterna påverkar hur enkel en 
plattform är att använda. Detta är även i linje med vad Louise säger, hon menar att kunder 
jämför plattformar baserat på bland annat enkelhet och användarvänlighet, det vill säga 
hur enkel en plattform är att använda. Flera respondenter har framhävt vikten av bra 
funktioner, som sökfunktion och kategorisering, och nämner även att dessa skiljer sig åt 
mellan de plattformar de använt och vet om. Detta kan vara ett resultat av de senaste årens 
ökade konkurrens på den digitala marknaden. Som en konsekvens av digitaliseringen 
måste företag differentiera sig i större grad än förut. Det kan därmed antas att 
funktionalitet är en viktig faktor när kunder gör sitt val av plattform. Detta är dock 
motsägande till tidigare analys, att funktionalitet inte är viktigt i valet av plattform.  
 
De funktioner respondenterna har nämnt kopplat till användarvänligheten, och som de 
anser är viktiga, är sökfunktionen, kategorisering, design, chattfunktion och layout. När 
Louise svarar på frågan om vad hon tror kunder tycker är viktigt på en plattform lyfter 
hon att det ska vara enkelt att lägga upp annonser och att hitta det som eftersöks. Enligt 
Davis (1989, s. 320) är användarvänlighet den design och funktionalitet en plattform har, 
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det vill säga hur lätt den är att använda. Han menar även att detta ofta mäts tillsammans 
med uppfattad användbarhet, det vill säga hur lätt en plattform uppfattas vara. Med detta 
som grund kan det anses att plattformars layout kan påverka uppfattad användbarhet, 
dock behöver det inte vara beroende av hur bra funktionaliteten faktiskt är. Med andra 
ord kan en plattform som har bra struktur och funktioner men dålig layout därmed väljas 
bort då konsekvensen av dålig layout kan vara att plattformen upplevs som dålig. Detta 
kan i längden leda till att kunders köpintention påverkas. Vilket stämmer överens med 
vad tidigare forskning visat, att köpintentioner påverkas av design och funktioner på 
plattformar (Mazaheri et al., 2011). 

6. 2 Kundbeteende 
EKB-modellen beskriver den process kunder genomgår i sitt beslutsfattande (Darley et 
al., 2010, s 95). Traditionellt sett har beslutsprocessen studerats ur ett rationellt perspektiv 
(Fahy & Jobber, 2012, s. 60; Kim et al., 2008, s. 546; Solomon et al., 2013 s. 334). Detta 
har blivit ifrågasatt då vissa forskare menar att så är inte fallet då det är alldeles för 
tidskrävande att ta beslut på det sättet och istället menar forskare att vissa beslut fattas 
spontant (Arnould & Thompson, 2005, s. 869). Solomon et al. (2013, s. 333) anser att 
beslutsprocessen skiljer sig åt beroende på hur stort problemet eller behovet är, vissa 
beslut tas per automatik eller med större eftertänksamhet. Respondenterna berättar hur de 
brukar använda plattformar för att slösurfa och kolla runt på utbudet. Detta sätt att 
använda plattformar menar Louise minskar barriären till köp hos kunder, och att det är 
ett vanligt sätt att använda plattformar. Detta sätt att använda en plattform kan liknas med 
det spontana och automatiska beslutfattande som forskare syftar till. Därmed kan detta 
beteende även liknas med att göra ett val, om än ett omedvetet val. Vad som påverkar till 
att en specifik plattform väljs när denna typ av omedvetna val görs är dock inget som 
någon respondent uttryckt sig om.  
 
I vissa fall leder detta beteende hos respondenterna till spontanköp, medan det andra 
gånger inte leder till något köp alls. Detta skulle kunna vara, som tidigare nämnt, en 
konsekvens av plattformens layout snarare än tjänsten i sig. I de fall kunder slösurfar är 
steg ett och två i EKB-modellen, problemidentifiering och informationssök, inte särskilt 
tydliga. Genom att kunderna varken har identifierat ett behov eller problem att lösa, eller 
letar information, kan det tolkas att dessa steg minimeras eller hoppas över. Det kan också 
ses som att behovet är att fördriva tid, inte att handla begagnade varor. Dock finns vissa 
likheter med ett av de sätt som kunder kan genomgå processen för informationssök, att 
det är av intresse eller att det ses som roligt (Solomon et al., 2013, s. 342–343). Detta kan 
jämföras med vad respondenterna uttrycker kring att slösurfa och kolla utbudet, att det 
kan vara ett intresse eller ses som underhållande och att informationssökningen då sker 
omedvetet.  
 
Det interna sätt som kunder letar efter information är genom erfarenheter och information 
personen redan besitter (Senecal et al., 2005, s. 1599). Respondenterna besitter kännedom 
om stora, och till viss del små, aktörer på marknaden för digital begagnathandel. De säger 
även att de använder den plattform de gör på grund av vana. Vidare uttrycker 
respondenterna att det är bekvämt och finns en trygghet i att använda den plattformen de 
är vana med. De slipper då sätta sig in i ett nytt system och lära sig på nytt. Detta kan 
tolkas som att valet av plattform är styrt av vanor och tidigare erfarenheter som kunder 
besitter. Det går även i linje med hur Louise beskriver kunders beteende. Hon förklara 
hur trygghet och säkerhet är viktiga komponenter för kunder i valet av plattform. Denna 
vana och trygghet är även något som genomsyrar resterande steg i beslutprocessen. 
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Nämnt i steg tre, utvärdering av alternativ, är att tidigare erfarenheter påverkar valet av 
alternativ (Narayana & Markin, 1975, s. 1) samt i steg fyra, val av tjänst, där kunder 
utvärderar alternativen med hjälp av utvärderingskriterierna (Crane & Clarke, 1988, s. 
54). Om kunder känner sig nöjda och tillfredsställda med sitt beslut, påverkas även det 
sista steget i modellen, utvärdering av beslut (Osei & Abenyin, 2016, s. 267). Detta leder 
i sin tur till, vid en hög grad av upplevt tillfredsställelse, att intentionen att kunder kommer 
att återupprepa köpet eller vända sig till samma varumärke igen ökar (LaBarbera & 
Mazursky, 1983, s. 394). Detta stämmer överens med respondenterna som oftast använder 
samma plattform som de alltid gjort det vill säga gör det valet de alltid brukar göra. Detta 
bekräftar Louise som menar att det är vanans makt och den stora kännedomen om just 
Blocket som styr kunder dit. Hon säger också att den yngre målgruppen har större 
kännedom om fler plattformar än äldre. Detta motsvarar respondenternas användning då 
de har olika plattformar som den primära de använder och använder den plattform de gör 
av vana och kunskap.  
 
Trots det som diskuterats ovan, att vana och tidigare erfarenheter påverkar valet av 
plattform, anser Louise att varje köp eller försäljning är en ny upplevelse i sig då den 
största typen användare är en sällanköpsanvändare. Tidigare forskning menar att kunder 
besitter olika strategier som används beroende på den typ av beslut som ska fattas 
(Solomon et al., 2013, s. 335). Beslut med högre risk genomförs med en mer omfattande 
informationssöknings- och jämförelseprocess medan begränsad tid och energi läggs på 
beslut som inte anses lika viktiga (Park & Kim, 2003, s. 17–18). Respondenterna anser 
att det finns skillnad dels i vilken målgrupp som använder vilken plattform, men också 
att det finns skillnad i vilken typ av vara som säljs och köps på vilket plattform. 
Respondenterna uttrycker att vissa plattformar är till för en äldre målgrupp, och andra är 
mer aktuella och till för de som är yngre. Respondenterna menar att det skett en förändring 
i vilken plattform som används främst, att det inte var samma plattform för ett par år 
sedan som det är idag. Detta stämmer överens med Louises beskrivning av marknaden. 
Hon säger att de senaste fem åren har en stor förändring skett då aktörerna både blivit fler 
och mer nischade. Tidigare forskning förklarar att beslutsprocessen påverkas av 
digitaliseringen då antalet valmöjligheter har ökat och därmed försvårar processen 
(Solomon et al., 2013, s. 333). Den digitala beslutsprocessen påverkas också till högre 
grad än den traditionella då internet har gjort att den digitala miljön inte bara är en plats 
för handel utan även för underhållning och kommunikation (Wolk & Theysohn, 2007, s. 
769–770). Respondenterna tycker som sagt att det finns skillnad mellan plattformar både 
gällande målgrupp och typ av vara. De uttrycker också att detta är något som påverkar 
deras val av plattform, hur de jämför och eventuellt byter plattform. Som resultat av 
digitaliseringen har internet blivit en allt större och viktigare del av vår vardag. Den yngre 
målgruppen är således mer eller mindre uppväxta i ett digitalt samhället vilket kan anses 
påverka deras kunskapsnivå angående internet och därmed användningen av digitala 
plattformar. Denna kunskap kan då ligga till grund för hur de gör sina val av plattform. 
Detta är dock inget som tidigare forskning tydligt lyfter eller fokuserar på.  
 
Det finns vissa likheter med den traditionella beslutsprocessen och den utökade. 
Utvärdering av alternativ, i den traditionella, och individuella karaktärsdrag, i den 
utökade, är ett exempel. När kunder utvärderar alternativ, går de igenom de olika 
alternativ som genererats genom informationssökningen (Osei & Abenyin, 2016, s. 267). 
Denna utvärdering baseras bland annat på beteende (Bettman, 1980, s. 92) samt attityder, 
förutfattade meningar och avsikter (Darley et al. 2010). Individuella karaktärsdrag är 
adderat i den utökade beslutsprocessen och innefattar bland annat livsstil, värde och motiv 
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(Darley et al. 2010, s. 96). Dessa två, utvärdering av alternativ och individuella 
karaktärsdrag, kan sammankopplas då vårt beteende påverkas av våra attityder och 
avsikter vilket i sin tur påverkar vårt motiv till varför vi tycker eller beter oss på ett visst 
sätt. Vi ser värde och motiv i olika saker beroende på livsstil och därmed påverkar våra 
attityder och avsikter, vårt agerande och tyckande. Anledningen till hur respondenterna 
uttrycker sig kring att vissa plattformar används främst av vissa målgrupper eller för olika 
typer av varor, kan vara grundat på och påverkat av just detta. Att vissa plattformar 
exempelvis anses vara till för främst äldre personer kan påverka attityden för yngre att 
inte använda den. En annan likhet som kan antydas med det sättet respondenterna uttalar 
sig om marknaden, kan vara på grund av deras avsikter. Om avsikten är att köpa eller 
sälja en vara som är dyr i kundens ögon kan dessa attityder eller förutfattade meningar 
påverka vart kunden vänder sig. Dock är detta, till vår vetskap, inte något som berörts i 
tidigare forskning.  

6. 3 Social påverkan 
Den digitala beslutsprocessen är något som enligt Darley et al. (2010, s. 96) bland annat 
påverkas av sociala influenser, och där ingår bland annat kunders familj och andra 
personer i deras närhet. En konsekvens av detta är hur kunder söker efter information om 
tjänster och för att sedan kunna jämföra dem (Osei & Abenyin, 2016, s. 267). En extern 
informationssökning sker genom till exempel vänner och familjs åsikter (Kotler, 2003, s. 
122; Senecal et al., 2005, s. 1599). Något som kan göra detta extra viktigt är hur det 
årligen introduceras mängder av nya tjänster och varumärken (Mick et al., 2004, s. 2007) 
och framförallt digitalt (Solomon et al., 2013, s. 333) vilket kan försvåra beslut för 
kunder. I likhet med detta har respondenterna blivit hänvisade av familj eller andra i sin 
närhet till att använda den plattform de idag använder. Detta kan tyda på att dagens utbud 
av tjänster gör valet för kunder så pass svårt att de i många fall inte kan ta ett välgrundat 
beslut självständigt och endast baserat på den interna informationssökningen. Det skulle 
därmed kunna tolkas som nödvändigt att använda sig av personer i närheten för att söka 
information och jämföra plattformar. Det skulle också kunna tyda på att vikten av bland 
annat WOM är stor när kunder ska välja plattform.  
 
Enligt Price & Feick’s (1984) studie kan det räcka för kunder att få information om 
tjänster via WOM för att kunna ta ett beslut att använda en tjänst. Detta anses vara på 
grund av att den typen av information ses som mer trovärdig än till exempel kommersiell 
reklam (Brown et al., 2007, s. 4). WOM påstås också ha en nära koppling eller likheter 
med rykte enligt Josang et al. (2007). Detta kan även tolkas genom jämförelsen att WOM 
är en persons åsikt som verbalt eller skriftligen uttrycks till en mottagare, medan ett rykte 
är åsikter uttryckt av en tredje part men som vidarebefordras via en annan person till en 
mottagare. Respondenterna pratar om rykten och menar att det påverkar deras val av 
plattform. Det kan därmed argumenteras att rykte och WOM har samma betydelse och 
att bägge påverkar kunder i deras val av plattform. Denna typ av kommunikation kan ske 
både verbalt i ett fysiskt möte, och virtuellt i ett digitalt möte enligt studien av Hennig-
Thurau et al. (2004). Dessa olika sätt att kommunicera anses därför fungera likvärdigt 
(Buttle, 1998, s. 243). Det kan därför antas att det inte finns någon skillnad i hur och i 
vilken kontext WOM och rykten sprids, påverkan är fortfarande densamma. En jämlik 
digital version till rykten och WOM kan betygssystem och kommentarer från andra 
användare beskrivas som. Respondenterna uttrycker att både betygssystem och 
kommentarer från andra användare är av vikt och påverkar dem i valet av plattform. De 
uttrycker även att kommentarer gjorda av personer de känner sig lik är av större 
trovärdighet. Detta är i likhet med vad Hagiu (2014, refererad i Parmentier & Gandia, 
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2017, s. 53) diskuterar, att interaktion mellan de två parterna på en TSM skapar värde. 
Detta är även definierat som usage externalities, en del av begreppet nätverkseffekter, 
och är något som kan ha både positiv och negativ påverkan på plattformen (Cortade, 2006, 
s. 18–19). I de fall som respondenterna beskriver har dessa kommentarer och betyg från 
andra användare haft positiv påverkan till att välja en plattform. 
 
En annan social aspekt som tycks påverka kunder i deras val av plattform är vilken 
plattform andra personer i deras närhet använder. Respondenterna berättade att om många 
av dem som de känner börjar använda en annan plattform kan det påverka dem till att 
byta. Enligt Katz & Shapiro (1994, s. 94) påverkas en användares uppfattning om en tjänst 
positivt när andra användare ansluter sig till plattformen. Detta kan tolkas på två sätt, att 
om en person använder en plattform som får fler användare, ökar det uppfattade värdet. 
Det kan även tolkas som att en kunds uppfattade värde av en tjänst ökar om personer i 
dennes närhet ansluter sig till en viss plattform, även om personen själv inte är medlem 
av det. Det kan betyda att extern påverkan, i form av förändring i antalet användare på en 
plattform, resulterar i förändrat uppfattat värde av den plattformen. Detta är i linje med 
vad Cortade (2006, s. 19) säger gällande nätverkseffekter, att desto fler som använder en 
plattform ju fler blir intresserade av att göra detsamma. I förlängningen till detta menar 
respondenterna att om en plattform inte är omtalad genom antingen rykten eller WOM 
uppfattas den som dålig och de vill då inte använda den. 
 
Respondenterna uttryckte att de vill att en plattform ska vara stor, ha stort utbud av 
annonser och vara välanvänd. Detta kan tolkas som att alla dessa saker respondenterna 
uttryckte syftar till, eller är en konsekvens av, antalet användare på en plattform. Tidigare 
forskning visar att en plattform måste attraherar kunder på bägge sidor för att plattformen 
ska kunna fungera (Filistrucchi et al., 2013, s. 33–34). Att respondenterna inte 
uttryckligen påpekat att detta är nödvändigt beror troligen på att detta inte direkt 
reflekteras över av en användare. Att respondenterna använder den plattform där de 
snabbast tror de kommer få sin vara såld, eller hitta den vara de letar efter, är tecken på 
nätverkseffekter. Trots det är begreppet inget respondenterna reflekterat över. Detta 
stämmer överens med Louises syn på kunders medvetenhet om nätverkseffekter. Hon 
menar att det inte är något som kunder tänker på. Hon anser att kunder som till exempel 
inte får sin vara såld tycker att en plattform därför inte fungerar på önskat sätt. Detta 
menar hon indirekt syftar till bristande nätverkseffekter. Dessa nätverkseffekter är dock 
något som kan tolkas är av vikt för respondenterna. De berättade att bland annat skulle en 
ny plattform som når lika många, eller fler, än den de använder idag kunna påverka dem 
till att byta plattform. Det skulle samtidigt kunna betyda att effekten av användare som 
byter plattform idag kan ge större utslag på nätverkseffekter på berörda plattformar. Detta 
i sin tur, kan resultera i att nätverkseffekterna blir av större betydelse när kunder ska välja 
plattform. Louise anser att nätverkseffekter är en aspekt, tillsammans med funktionalitet, 
som kunder rankar högst när de väljer plattform. Dessa två blir direkt sammankopplade 
till varandra om en köpare inte hittar varan den söker då det kan upplevas som att antalet 
säljare är för få och därmed att nätverkseffekterna är låga. Detsamma gäller för en säljare, 
om de inte får sin vara såld, på grund av dålig användarvänlighet och därmed att köpare 
inte hittar deras vara, upplevs plattformen ha få köpare och därmed låg nätverkseffekt. 

6. 4 Prispåverkan 
En TSM är unik genom vissa speciella attribut och ett av dessa är interaktionen mellan 
de två sidorna. Rochet & Tirole (2006, s. 645) menar att antalet transaktioner mellan 
sidorna är resultatet av användarnas inställning till att handla på vald plattform. Kostnader 
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och intäkter finns på bägge sidor på en TSM vilket påverkas av att de olika sidorna 
representerar olika kundgrupper (Eisenmann et al., 2006, s. 94). Prissättningen på en TSM 
skiljer sig därmed från en vanlig, ensidig plattform (Cortade, 2006, s. 19). Ofta bestämmer 
plattformar att en sida ska vara betalande och en subventionerad (Rochet & Tirole, 2006, 
s. 648), för att kunna balansera efterfrågan mellan de olika sidorna och uppnå positiva 
nätverkseffekter (Cortade, 2006, s. 20). Det kan jämföras med att vissa plattformar tar 
betalt av säljare för att lägga upp en annons eller uppdatera en annons. Respondenterna 
tycker att betala för att lägga upp en annons påverkar deras val av plattform. Detta är ett 
beteende som enligt respondenterna är beroende på vilken situation kunder befinner sig 
i, både om det gäller köpare eller säljare, men också kontextbunden situationspåverkan i 
form av budget eller typ av vara som ska säljas eller köpas. Detta överensstämmer till 
viss del med Louises syn på pris, enligt henne påverkar typ av vara kunders 
betalningsvilja. Eisenmann et al. (2006, s. 95) förklarar liknande genom att plattformens 
prissättning påverkar bägge sidor i avseende både för användningen och betalningsvilja. 
Detta kan tolkas som att prissättning på en TSM, det vill säga att en sida är betalande och 
en subventionerad, påverkar kunder men i olika avseende.  
 
Eisenmann et al. (2006, s. 96) förklarar att den ena sidan är mer priskänslig än den andra 
och därför ska den andra sida debiteras för att på så sätt skapa starka nätverkseffekter så 
att även den debiterade sidan uppskattar plattformen. Ingen av respondenterna pratar om 
att köpsidan ska eller kan debiteras utan det antogs som självklarhet att det alltid är 
säljarsidan som debiteras. Det respondenterna uttrycker jämfört med vad teorin säger 
antyder att köparsidan på en TSM inom digital begagnathandel är den priskänsliga sidan. 
Därför borde säljarsidan debiteras, vilket också stämmer överens med vad Louise säger 
och hur marknaden ser ut. Trots detta säger vissa respondenterna att de i första hand väljer 
en plattform som är gratis framför en som kostar när de är säljare. Detta går emot teorin 
och det kan därför antas att kunder är priskänsliga både som köpare och som säljare. 
Respondenterna har tidigare erfarenheter av att både agera köpare och säljare, handla med 
olika typer av varor och från olika plattformar vilket innebär att de därmed har olika 
upplevelser från olika situationer med olika förutsättningar. Deras beteende är därmed 
grundat på flertalet aspekter och situationer som kan påverka inställningen, men trots det 
visar på samma beteende. Därför kan det antas att valet av plattform i aspekten pris även 
borde grundas på något annat än endast de kontextbundna exemplen som diskuterats 
ovan.  
 
En aspekt som kan ifrågasättas är om kunder är mer priskänsliga beroende på vara. Crane 
& Clarke (1988, s. 54) förklarar att vissa specifika attribut används i jämförelsen av 
tjänster och dessa varierar beroende på typ av tjänst. De menar också att kunder utvärderar 
och jämför efter vad som ingår i kategoriseringen evoked. I kategorin ingår de alternativ 
som kunder vet om och anser vara mest attraktiva (Narayan & Markin, 1975, s. 1). Då 
respondenterna väljer plattform ofta på grund av priset, kan det tolkas som att pris är en 
viktig påverkande faktor och något som därför används i utvärderingen av de olika 
alternativen. Louise förklarar att hon tror att kunder vid dyrare varor är mindre 
priskänsliga än vid billigare. Detta stämmer överens med flertalet av respondenternas 
åsikter som anser att annonspriset procentuellt mot försäljningspriset är det som avgör. 
De menar att det är en avvägning kunder får göra, om priset är värt varan eller inte. Mellan 
denna priskänslighet och det tredje och fjärde steget i traditionella beslutsprocessen, 
utvärdering och val av vara eller tjänst, kan det dras vissa paralleller. I dessa steg 
genomgår kunder en process där olika attribut och egenskaper utvärderas. Beslutet tas 
enligt teorin på två kriterier, vad som skiljer och inte skiljer varorna eller tjänsterna åt 
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(Solomon, 2013, s. 359). Prissättningen av en plattform är något som alla respondenter 
på ett eller annat sätt nämner. De jämför, direkt eller indirekt, plattformar efter denna 
faktor och baserar därmed sitt val av plattform till viss del på grund av detta. Pris ur olika 
aspekter diskuteras och respondenterna lägger stor vikt vid det. Pris är en faktor som 
särskiljer plattformar åt och kan antydas vara en påtaglig faktor för respondenterna. 
Solomon (2013, s. 359) förklarar att vad som skiljer de olika alternativen åt väger tyngst, 
vilket är i liknelse med respondenternas svar och agerande. Därmed kan det, trots det som 
diskuterats tidigare, tolkas att prissättningen är en påverkande faktorer för hur kunder gör 
sitt val av plattform.  
 
Många beslut i utvärderingen baseras också på tidigare erfarenheter, rutiner och beteende 
(Bettman, 1980, s. 92). Dessutom beslutar kunder också beroende på attityder, 
förutfattade meningar och avsikter (Darley et al., 2010). Louise påpekar att den yngre 
målgruppen inte har samma förståelse och betalningsvilja för digitala tjänster som äldre. 
Hon syftar till att den yngre målgruppen är vana med att digitala tjänster är gratis och 
därför inte har samma syn och beteende kring att betala för dessa tjänster. Detta stämmer 
överens med respondenterna, de tillhör den yngre målgruppen och deras betalningsvilja 
för tjänster inom digital begagnathandeln kan tolkas som låg. Detta borde då, enligt 
tidigare forskning, påverka deras beslut i utvärderingen av de olika plattformarna och 
således beslutet om vilken plattform som ska väljas. Därmed kan pris anses vara en viktig 
faktor i valet av plattform.  

6. 5 Säkerhet 
Interaktioner och transaktioner mellan de två sidorna på en TSM är ett resultat av kunders 
inställning till att agera på vald plattform (Rochet & Tirole, 2006, s. 645). Interaktionen 
måste finnas för att bägge parter ska vilja agera där (Eisenmann et al., 2006, s. 94). Då 
den fysiska interaktionen inte existerar på en digital plattform leder detta till att 
kommunikationen mellan de två sidorna är begränsad (Rowley, 2004, s. 131). Känslan av 
trygghet och säkerhet är något som därför påverkar. Oro, trygghet och säkerhet i och med 
användningen av plattformar och den tjänst plattformar erbjuder tar respondenterna i 
olika kontexter upp och reflekterar kring. Respondenterna uttrycker en oro kring att 
handla av en okänd motpart då det kan leda till en risk att bli lurad. Denna oro är något 
som finns hos både köpare och säljare. Detta påverkar respondenternas val då de väljer 
en plattform de vet om, är van att använda och känner sig trygg med. De varor och tjänster 
som handlas i digital miljö skiljer sig från de i fysisk miljö (Wolk & Theysohn, 2007, s. 
771). Därmed sker inte heller beslutsprocessen alltid på samma sätt som i fysisk miljö 
(Darley et al., 2010, s. 111; May So et al., 2010, s. 1225). Tidigare forskning menar därför 
att varumärke har blivit allt viktigare i digital miljö och handel (Rowley, 2004, s. 131; 
Wolk & Theysohn, 2007, s. 771). Detta är till viss del i linje med respondenternas 
agerande, då de dels väljer plattformar de känner till, det vill säga varumärken de känner 
till. Det kan dock ifrågasättas om att känna till, vara van och vara trygg med en plattform 
kan antas vara detsamma som att de känner förtroende till varumärket. Det 
respondenterna uttrycker kan betyda att de endast känner sig trygg med sin egen kunskap 
om hur en viss plattform fungerar och plattformens utformning, inte själva varumärket 
bakom plattformen.  
 
Den tredje tillagda faktorn i den utökade EKB-modellen, situation och ekonomi faktorer, 
innefattar oförutsägbara situationer (Darley et al., 2010, s 96). I denna faktor ingår även 
uppfattad risk som en viktig aspekt vilket kan påverka intentionen att handla (Flavián & 
Guerra, 2008, s. 26). Uppfattad risk är tidigare välutforskat inom digitalt kundbeteende 
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och beskrivs som den osäkerhet som finns inför en köpsituation (Dash & Saji, 2000, s. 
37; Im et al., 2007, s. 2). Enligt tidigare forskning är förtroende lösningen på uppfattad 
risk som kan komma i och med digital handel (Kim et al., 2008, s. 547). Förtroende och 
tillit är vad respondenterna upplever saknas till vissa plattformar och därmed väljer de en 
annan som de känner sig trygg med. Deras agerande är i enlighet med teorin för att lösa 
problemet. Förtroende skapar också respondenterna genom att bland annat granska andra 
användares kommentarer och betyg på andra köpare och säljare, på de sidor som tillåter 
det systemet. Dessutom använder de sig av plattformar rekommenderade av familj och 
vänner vilket enligt dem också inger förtroende till en säker och uppskattad plattform. 
Detta agerande stämmer också överens med hur Louise ser på kunders beteende kring 
trygghet och förtroende. Hon förklarar att Blocket är en känd aktör som användare känner 
sig säker med, och att det är en av plattformens största fördelar. Vidare förklarar hon att 
Blocket är den plattformen som generellt sett i Sverige skulle rekommenderas, dels på 
grund av denna fördel då Blocket, enligt henne, anses som mer seriös än andra 
plattformar. Dock poängterar hon att den yngre målgruppen inte har samma förståelse för 
detta som den äldre. Vilket även det stämmer överens med respondenternas svar då de 
använder olika plattformar och inte endast Blocket trots att alla har kännedom om den. 
Om en kund har förtroende till en plattform eller varumärket bakom en plattform och 
uppfattar deras rykte som positiv, skulle detta kunna leda till att uppfattad risk minskas. 
Därmed kan det antas att uppfattad risk och förtroende, det vill säga känslan av säkerhet, 
påverkar kunder i valet av plattform. 

6. 6 Reviderad modell för digital beslutprocess inom TSM 
Genom analys och diskussion har olika faktorer analyserats fram och resultatet är att fem 
faktorer påverkar valet av plattform vid digital begagnathandel: användarupplevelse, 
kundbeteende, sociala påverkan, prispåverkan och säkerhet. Dessa faktorer har även 
underliggande attribut, se figur 4, som på ett eller annat sätt påverkar faktorerna. Baserat 
på analysen kan det även antas att vissa faktorer har större påverkan på valet än andra. 
Den reviderade modellen förbättrar vår ursprungliga konceptualisering genom att belysa 
de viktigaste faktorerna som påverkar beslutsprocessen i valet av plattform. Naturligtvis 
påverkar alla dessa faktorer alla steg, dock i varierande grad. Vi illustrerar därmed att 
faktorerna påverkar processen överlag istället för de enskilda stegen. Utifrån 
respondenternas svar anser vi att social påverkan har störst inflytande och är mest 
avgörande för valet. Därefter kommer kundbeteende, prispåverkan och säkerhet som alla 
tre anses ha samma påverkansgrad. Minst påverkan anses användarupplevelsen ha, även 
om det till viss nivå påverkar valet.  
 
Utöver detta så påverkar även upprepade köp valet av plattform. Vid ett upprepat köp 
sker, som tidigare konstaterat, inte beslutsprocessen på samma sätt utan vissa steg kan 
läggas mindre vikt vid eller helt hoppas över. Sambandet mellan de faktorer som studien 
antyder påverkar valet av plattform och vikten av dessa redovisas i en reviderad 
konceptuell modell presenterad nedan i figur 5. 
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Figur 5. Reviderad konceptuell modell (Egenskapad modell) 
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7. Slutsatser  
Studiens resultat kommer i detta kapitel att presenteras för att besvara vår 
problemformulering: “Vilka faktorer påverkar valet av plattform för digital 
begagnathandel?”. Vi kommer sedan att presentera praktiska rekommendationer för 
företag som agerar inom den digitala begagnathandeln. Slutligen diskuteras studiens 
teoretiska bidrag, studiens begränsningar, förslag på framtida forskning inom området 
samt samhälleliga implikationer. 

7.1 Slutsatser 
Studiens resultat visar att det är fem faktorer som påverkar valet av plattform för digital 
begagnathandel. Dessa är: användarupplevelse, kundbeteende, social påverkan, 
prispåverkan och säkerhet. Det har även visat sig att dessa faktorer påverkar till olika 
grad. Social påverkan påverkar till störst grad, därefter kommer prispåverkan, säkerhet 
och kundbeteende, och den faktor som noterats ha minst påverkan är användarupplevelse. 
Alla dessa faktorer påverkar dock den beslutsprocess kunder genomgår för att välja vilken 
plattform som ska användas för att antingen köpa eller sälja begagnade varor digitalt.  
 
Gällande social påverkan kan vi konstatera att WOM och nätverkseffekter är av betydelse 
för valet av plattform. Vi kan tydligt se att personer i kunders omgivning samt familj har 
stort inflytande över valet. Kunder väljer ofta samma plattformar som sina föräldrar, eller 
åtminstone baserar sitt beslut på vad föräldrarna säger. Även andra personer i 
omgivningen, som vänner och kompisar, påverkar beslutet i samma grad. Denna 
påverkan kan vi konstatera är en typ av WOM, eller rykte, då dessa har visat sig ha samma 
innebörd. Nätverkseffekter är också en social påverkan som bland annat visar sig genom 
att personer i kunders närhet har stor påverkan till att få dem att byta plattform. Vår studie 
visar även att den plattform som kunder tror att de flesta andra använder, vill de också 
använda, vilket även det är en tydlig nätverkseffekt. För att en plattform ska lyckas 
attrahera kunder blir det därmed avgörande att visa på starka nätverkseffekter. Det är svårt 
för plattformar att styra över den WOM som sprids, men det kan konstateras att det är 
viktigt att den är positiv. WOM har möjligheten till att hjälpa eller stjälpa den uppfattade 
nätverkseffekten till viss grad. 
 
Hur kunder använder plattformar kan vi konstatera skiljer sig åt. Det finns olika saker 
som påverkar detta, dels vilka intentioner kunder har med besöket då vi kan se att det är 
vanligt förekommande att kunder besöker plattformar för att fördriva tid. Vi kan även se 
att tidigare erfarenheter påverkar hur kunder agerar och modifierar sitt beteende, bland 
annat anpassar de sig utefter vilken typ av vara de ska sälja eller köpa. Vi kan också 
konstatera att beroende på vilken ålder kunder har, används olika plattformar. Det är även  
tydligt att uppfattad målgrupp för de olika plattformarna skiljer sig åt vilket påverkar valet 
av plattform. Denna problematik varken diskuteras eller argumenteras på ett djupare plan 
inom tidigare forskning, men något som trots det kan konstateras påverka valet av 
plattform i vår studie. Ytterligare en aspekt som är viktig gällande kundbeteende är att 
vana ofta resulterar i en förkortad beslutsprocess. Plattformar används på grund av vana 
och trygghet. Detta leder i många fall till att andra alternativ inte tas i beaktning utan 
beslutsprocessen blir förkortad då samma plattform används av ren vana. 
 
Av studien kan vi konstatera att kunder är lika priskänslig oavsett om de är köpare eller 
säljare. Vi kan även konstatera att priset är en påtaglig faktor för kunder som de använder 
för att jämföra plattformar med. Då kunder är priskänsliga både som säljare och köpare, 
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och priset är en påtaglig faktor, påverkar det valet och med fördel väljs oftast en gratis 
plattform. Det som kan påverka priskänsligheten är typen av vara. Då en dyrare vara ska 
säljas eller köpas är inte kunder lika priskänsliga som vid en billigare. Att betala för att 
använda en plattforms tjänst är därmed något som visar sig påverkar valet av plattform 
beroende på kontext och situation. Den prissättning plattformar väljer i sin affärsmodell 
påverkar därmed typen av kunder som kommer att besöka plattformen samt typen av 
varor som kommer att handlas där. 
 
Vi kan från studien också konstatera att säkerhet påverkar valet av plattform. Säkerhet 
har många aspekter, däribland risker och trygghet. Att bli lurad av motparten vid ett köp 
eller försäljning är exempel på detta. Uppfattad risk, eller snarare förtroende för 
plattformar, är även det något som påverkar kunder.  
 
Gällande användarupplevelsen kan vi se att kunder efterfrågar vissa typer av funktioner 
som ska underlätta att fullfölja deras intentioner med besöket. Vi kan dock konstatera att 
kunder inte alltid har intentioner att genomföra ett köp eller en försäljning när de använder 
en plattform. I vissa fall kan avsikten vara att fördriva tid eller för att använda plattformen 
som ett socialt nätverk. Dock kan dessa intentioner förändras genom att vissa funktioner 
på plattformar tillåter kunder att upptäcka eller skapa ett behov till handel av begagnade 
varor. Vi kan även konstatera att en dålig användarupplevelse har större negativ effekt än 
vad en bra användarupplevelse har positiv effekt. Genom detta kan vi dra slutsatsen att 
användarupplevelsen är viktig då det kan leda till att kunder handlar mer spontant, men 
att det samtidigt inte är den mest avgörande faktorn då dålig användarupplevelse ibland 
överses framför andra, viktigare faktorer. 

7. 2 Praktiska rekommendationer 
Det är sedan tidigare känt att det är viktigare att behålla befintliga kunder är att vinna nya 
(Zhang et al., 2011, s. 192) och därför bör företag analysera sin verksamhet ut ett 
kundperspektiv för att förstå befintliga kunders behov. Detta ger i längden en lönsammare 
och konkurrenskraftigare verksamhet. De faktorer vi i denna studie har identifierat 
påverkar beslutsprocessen kan av företag inom digital begagnathandel användas för att 
optimera deras plattform utefter önskad målgrupp och användningsområde. Hur en 
plattform är designad och vilka funktioner som finns är avgörande för mötet mellan kund 
och företag, och hur en plattform uppfattas avgör i sin tur om fortsatt användning kommer 
att ske. Därför bör företag anpassa sin plattform utifrån vald målgrupp och varutyp så att 
kunders preferenser möts. Om kunder hellre väljer en plattform som är gratis borde en 
avgiftsbelagd plattform utvärdera sin verksamhet för att se om en förändring behövs 
göras. 
 
Att plattformar till stor del väljs av vana och genom social påverkan är tydligt i denna 
studie. Genom att kunder blir tillfredsställda med sitt köp eller försäljning finns det större 
chans till positiv WOM och gott rykte. Därför bör företag utvärdera kunders omdömen 
för att se vilka förbättringsmöjligheter som finns, skapa starka nätverkseffekter och 
således positiv WOM vilket leder till en starkare position på marknaden.  
 
Upplevd säkerhet är också en viktig faktor i valet av plattform och något som företag 
måste ta på allvar för att öka tryggheten för kunder och motverka risker. Detta kan företag 
skapa genom att till exempel erbjuda mervärdestjänster som försäkring, granskning av 
annonser och användare, vara mellanhand vid betalningar eller erbjuda kundservice. 
Genom detta ökar kundnöjdheten samt upplevd säkerhet vilket i längden ger ökad 
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lojalitet. Dessa funktioner bör dock anpassas till den affärsmodell som används och 
priskänslighet som finns hos den målgrupp som använder plattformen.  

7. 3 Teoretiskt bidrag 
Tidigare forskning inom digital beslutsprocess har fokuserat på att studera faktorer som 
påverkar användandet av digital handel, vilka faktorer som hindrar eller försvårar digitala 
köp men också faktorer som uppmuntrar till köp och köpvilja (Hwang & Jeong, 2016, s. 
377). Genom denna studie kan vi bekräfta att det finns vissa faktorer och underliggande 
attribut, se figur 4, som påverkar beslutsprocessen, se figur 5. Vi kan genom studien 
bekräfta vad tidigare forskning menar, att förtroende är en viktig faktor och att rykte och 
storlek på företaget är av stor vikt (Grazioli & Jarvenpaa, 2000; Jarvenpaa et al., 2000). 
Den faktor vi kan konstatera har störst påverkan är social påverkan genom 
nätverkseffekter och WOM. Företag måste ha god kunskap om sina kunder och deras 
beteende för att vara framgångsrika på en TSM, men forskning inom detta är bristfälligt. 
Därför bidrar vår studie till detta högst aktuella område. 
 
Genom denna studie har vi försökt att utveckla förståelse för hur beslutsprocessen sker 
på en TSM och hur prisfördelning påverkar den i kontexten av digital begagnathandel. 
TSM är ett relativt nytt begrepp som växer allt mer i dagens digitaliserade värld, och 
forskning kring detta är väldigt begränsad. Vår studie skapar därför en grund för forskning 
och är av vikt för att skapa en djupare förståelse för ämnet. Gällande prisfördelning har 
studien kommit fram till att inom digital begagnathandel är kunder lika priskänsliga både 
som köpare och säljare. Detta går emot tidigare forskning som menar att endast en sidan 
är den priskänsliga (Eisenmann et al., 2006, s. 95–96). Med detta bidrar vi med nya 
perspektiv på hur prisbilden på en TSM fungerar.  
 
Vi kan se att de faktorer som tidigare forskning, utökningen av EKB-modellen Darley et 
al. (2010, s. 95–96), pekat på påverkar digitalt beteende till viss del stämmer överens med 
vårt resultat. Denna studie har bidragit till att vissa faktorer har adderats, och vissa har 
förändrats för att tydliggöra effekterna. I och med denna anpassning har denna studie 
bidragit till att utveckla tidigare forskning. Då studier inom TSM för begagnathandel är 
ett outforskat område har vår studie även bidragit med djupare förståelse inom denna 
kontext.  

7. 4 Begränsningar och förslag till framtida forskning 
Tidigare forskning inom både TSM och digital begagnathandel är relativt begränsad, och 
därför kan denna kvalitativa studie ses som en grund för fortsatt forskning inom området. 
Studien har visat att det finns faktorer som påverkar valet av plattform, och att vissa av 
dessa faktorer påverkar mer än andra. Detta är dock något vi anser bör studeras vidare för 
att skapa djupare förståelse för korrelationen mellan de olika faktorerna och vilken faktor 
som är viktigast, både gällande typ av kontext och målgrupp. Eftersom denna studie är 
gjord inom kontexten för digital begagnathandel och på målgruppen 18–25 år är resultatet 
till viss del begränsat och svårt att generalisera till andra TSM eller till en annan 
målgrupp. Därför är det även av intresse att studera hur studiens resultat skiljer sig åt 
beroende på kontext och målgrupp. Framtida studier bör också undersöka om det finns 
skillnader i resultat beroende på respondenternas ålder.  
 
Många stora företag idag är uppbyggda på olika TSM, till exempel Netflix, Spotify och 
AirBnb. För att förstå hur dessa företag kan vara så pass framgångsrika skulle därför dessa 
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branscher också vara av intresse att undersöka. Då denna studie är begränsad till endast 
digital begagnathandel i Sverige skulle även framtida forskning kunna vidga kontexten 
ytterligare och undersöka studiens resultat i en internationell kontext för digital 
begagnathandel. Vidare bör framtida forskning också studera detta ämne och testa den 
reviderade konceptuella modellen genom andra metoder som exempelvis kvantitativ 
metod, eller fältstudier. Detta då det skulle vara intressant att undersöka om 
respondenterna verkligen agerar på det sättet som de uppger.  
 
Denna studie är begränsad till att endast studera respondenter som redan använt en digital 
plattform för begagnathandeln. Eftersom respondenterna då redan har viss kunskap och 
erfarenhet kring att använda plattformar kan därför deras köp eller försäljningar anses 
som återupprepade. Framtida forskning bör därför studera respondenter som är 
förstagångsanvändare, det vill säga de som aldrig köpt eller sålt på en digital 
begagnathandel tidigare. Detta dels för att kunna jämföras med denna studie, men också 
för att skapa en djupare förståelse för skillnader som finns beroende på tidigare kunskap 
och erfarenhet av både digitala plattformar och begagnathandel. Likaså kan det finnas 
skillnader i svaren om respondenterna utgår från en köpares eller säljares perspektiv. Då 
denna studie undersökt problemformuleringen från bägge sidor, utan att skilja dem åt, 
kan inga djupare slutsatser dras angående skillnader. Därför bör även framtida forskning 
studera ämnet skilt från köpare och säljare perspektiv.  

7.5 Samhälleliga implikationer 
Resultat av vår studie har effekter på samhället som är viktiga att lyfta och diskutera. De 
faktorer vi konstaterat påverkar valet av plattform kan företag inom digital 
begagnathandel dra nytta av för att anpassa sina affärsmodeller, strategier och 
plattformar. Det kan dels leda till att det blir enklare för kunder att hitta till plattformar 
för att köpa eller sälja varor. Det i sin tur kan leda till ökad användning av plattformar 
och effekten av detta är ökad handel av begagnade varor. Detta kan ses som positivt ur 
ett miljöperspektiv då vi lever i ett konsumtionssamhälle och denna effekt leder till 
minskad konsumtion av nya varor. Därmed är effekten positiv både för miljön men också 
för företag på marknaden som får högre omsättning och kunder som agerar mer hållbart. 
Detta kan även leda till att stärka den trend som just nu finns i vårt samhälle, att det är 
trendigt och socialt acceptabelt att handla begagnat framför nytt. Att anpassa plattformar 
efter nästa generations målgrupp kan leda till att fler unga redan från tidigt ålder blir vana 
att handla begagnat framför nytt. Vi kan dock även se negativa konsekvenser av en 
eventuell ökad konsumtion. Kunder kan komma att konsumera saker de egentligen inte 
behöver eller har råd med, och att företag som producerar eller säljer nya varor som även 
säljs begagnat, kan få mindre efterfrågan.  
 
En effekt av studien och att företag kan dra nytta av resultatet för att anpassa sina 
strategier är också att det kan leda till högre konkurrens och fler aktörer på marknaden. 
Fler företag kan skapa bättre kundanpassade plattformar, både nischade och mer 
allmänna. Dock kan det också leda till att redan starka aktörer på marknaden blir ännu 
starkare. Genom att dra nytta av studien kan företag skapa ännu starkare nätverkseffekter, 
pressa priser och därmed konkurrera ut andra mindre aktörer. För kunder kan dock denna 
konkurrens leda till större mängd användare, bättre priser, fler annonser, snabbare köp 
och försäljning samt mer välutvecklade tjänster. Ur ett långsiktigt perspektiv anser vi 
dessa effekter som positiva. Vi lever över jordens resurser och om denna studie kan bidra 
till att påverka det beteendet och minska resursanvändandet, ser vi det som positivt.  
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8. Sanningskriterier 
I detta kapitel kommer vi att kritiskt granska och diskutera vår studie utifrån kriterier 
som bedömer kvalitén för att ge en rättvis bild av studiens och resultatet.  

8.1 Sanningskriterier 
För att bedöma kvalitén på denna studie kommer kriterierna trovärdighet och äkthet att 
diskuteras. Trovärdighet innefattar delkriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 
och konfirmering (Bryman & Bell 2017, s. 280). Äkthet innefattar rättvis bild, ontologisk 
autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytiskt autenticitet och taktisk autenticitet 
(Bryman & Bell 2017, s. 280). Det som är av relevans för vår studie kommer att 
diskuteras. 
 
Vi har vid vissa tillfällen under denna studie gjort vissa handlingar i syfte att öka studiens 
och resultatets tillförlitlighet. Vi har bland annat erbjudit våra respondenter möjligheten 
att läsa igenom transkriberingen av deras intervju och sammanställningen av empirin för 
att låta dem bekräfta att vi gav en korrekt bild av vad som sades under intervjuerna. Dock 
valde endast en respondent att göra detta. Vi har även valt att intervjua personer från två 
olika perspektiv, kunder samt en representant från Blocket. Detta menar vi ökar 
tillförlitligheten att studien beskriver verkligheten på ett mer representativt sätt, även om 
det inte finns en enda sanning av verkligheten. En konsekvens av att intervjua unga 
personer kan vara deras sätt att uttrycka sig och tala sanningsenligt. Detta kan ge uttryck 
i att respondenterna säger en sak men agerar annorlunda. Då vi haft ett tvåperspektiv har 
detta gett oss möjligheten till att granska och jämföra det respondenterna säger och hur 
det faktiskt ser ut på marknaden. Något som kan ha påverkat respondenternas svar är att 
de erbjöds ersättning för att ställa upp på intervjun. Detta för att arvode kan ha påverkat 
respondenterna till att säga saker som de trodde att vi ville höra för att intervjun skulle 
vara bra. Detta diskuterade och övervägde vi, men ansåg att arvodet främst skulle påverka 
respondenter till att ställa upp på intervju och därför valde vi att använda oss av det.  
 
Vissa av respondenterna använde ord och uttryck som vi inte gör. Detta kan ha lett till att 
vi missförstått eller misstolkat vad de sa. Detta har vi försökt att undvika genom att ställa 
ytterligare frågor under intervjuerna om vi varit osäkra på vad de menat, och under 
empiriframställningen diskuterat med varandra för att nå konsensus om vad 
respondenterna syftat till. Analysen och analysmallen bör också kritiskt granskas då de 
faktorer och attribut som analyserats fram är baserade på våra åsikter och tolkningar av 
transkriberingarna och empirin. Det finns risk för att om någon annan skulle utföra en 
analys på samma material att de skulle finna ett annorlunda resultat. Men genom att vi, 
som vi redovisat i kapitel 4, har läst igenom allt material flertalet gånger, både själva och 
tillsammans, samt diskuterat oss fram till konsensus anser vi att vi inte har missat något 
faktor eller vinkel av respondenternas svar. Enligt Bryman & Bell (2017, s. 280) är målet 
med tillförlitlighet att studien ska ge en så korrekt beskrivning av verkligheten som 
möjligt och att den utförs enligt de regler som finns, samt att resultatet också ska ge en 
rättvis bild av den jämförelse som görs mellan intervjuerna och de slutsatser som dras. 
Detta anser vi att vi i studien har uppfyllt i bästa möjliga mån. 
 
Gällande överförbarhet tenderar kvalitativa studier att ha en relativt låg sådan, detta då 
ofta begränsade urval används (Bryman & Bell 2017, s. 282). Detta stämmer överens med 
vår studie vilket kan ses som en negativ aspekt. Något som dock talar för en ökad 
överförbarhet är att vi haft en bra fördelning mellan män och kvinnor, köpare och säljare 
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samt en spridning i åldrar inom givet åldersspann. Även om vårt urval har varit begränsat 
till Umeå och närliggande regioner, menar vi att hur man tar beslut, använder eller 
uppfattar en plattform inte påverkas av vart geografiskt en person befinner sig.  
 
Kriteriet pålitlighet menar att forskare bör använda sig av kollegor eller liknande för att 
granska studien under processens gång för att på så sätt säkerställa att studien bland annat 
har korrekta teoretiska slutsatser (Bryman & Bell 2017, s. 282). Under denna studie har 
kollegor i form av andra studenter, föreståndare från universitetet samt vår handledare, 
tilldelad av universitetet, granskat vår studie. Föreståndaren har gjort denna granskning 
två gånger, vår handledare vid tre tillfällen och våra medstuderande vid fyra tillfällen. 
Den första granskningen gjordes då vi hade skrivit studiens inledning och 
problemformulering, den sista gjordes då ett första utkast fanns på samtliga delar. Vårt 
syfte med dessa granskningar var att studien skulle granskas från olika håll och personer 
med olika förutsättningar. Detta för att studien skulle vara tydlig för läsaren. 
 
Inom forskning är det omöjligt att vara fullständigt objektiv, detta ska dock i största 
möjliga mån eftersträvas för att inte studien och resultatet ska påverkas i för stor grad, 
(Bryman & Bell 2017, s. 282–283). För att arbeta kring detta har vi under studien, och 
framförallt under empirin, analysen och slutsatsen, vid flera tillfällen valt att genomföra 
vissa delar individuellt. Efter detta har vi gemensamt gått igenom det bearbetade 
materialet och diskuterat likheter och olikheter. På så sätt har vi kunnat minska risken för 
bias och att påverka varandras åsikter. Det ska också lyftas att studien har genomförts i 
samarbete med Blocket vilket kan ha påverkat hur vi framställer vissa delar av studien. 
Genom att vi från första början varit väl medvetna om detta samt vår förkunskap och 
tidigare erfarenheter anser vi att det inte ska ha påverkat studien. Vi har dessutom ständigt 
påmint oss själva om att i största möjliga mån vara transparanta.  
 
Inom äkthetskriterier finns det vissa underliggande delkriterier som kan ses som generella 
frågor att kontrollera studien utifrån (Bryman & Bell 2017, s. 283). En av frågorna som 
bör ställas är om studien ger en rättvis bild av respondenternas åsikter och uppfattningar. 
Detta har vi genom att, som tidigare nämnt, strävat efter att vara objektiva under 
transkriberingar och empiriframställningen. Ett annat kriterium är ontologisk autenticitet 
och där ställs frågan om studien har hjälpt respondenterna att skapa en bättre förståelse 
av sin sociala situation och miljö (Bryman & Bell 2017, s. 283). Detta har vi gjort genom 
att låta respondenterna till viss del styra intervjun själv och prata om det som de själva 
finner viktigt inom kontexten för studien. Genom detta tycker vi att respondenterna har 
fått reflektera själva över sin och andras situation och agerande.  
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Appendix 1: Intervjuguide 
Hej!  

Först, tack för att du hjälper oss och ställer upp på intervju! Som tidigare sagt är vi är två 
studenter som studerar vår sista termin på Civilekonomprogrammet med inriktning mot 
Service Management vid Umeå Universitet. För närvarande skriver vi vårt examensarbete 
genom ett samarbete med Blocket. Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som 
påverkar hur kunder väljer hemsida eller app när de ska köpa eller sälja begagnade varor. 
	
Du kan när som helst under intervjun gång ändra dig, och du får även avbryta intervjun 
om du vill. Intervjun uppskattas ta omkring 45 minuter. Vi kommer att utgå från en 
intervjuguide med några förberedda frågor. Om du inte vill svara på en fråga behöver du 
inte göra det och inte heller uppge någon anledning till detta. Du kommer även att vara 
anonym i studien och få möjlighet till att ta del av transkribering och annat färdigställt 
material efteråt. Är det är okej att vi spelar in intervjun?  

 
 
Fråga  

Följdfråga Teori Syfte 

Profil:    

Kan du börja berätta vem du är och 
vad du sysselsätter dig med? 
Hur gammal är du? 
Hur ser dina internetvanor ur? 

  
Bakgrund till 
internetanvändning 

Kunskap:    

Berätta vad du vet om begagnathandel 
via hemsidor? 
 

Berätta om dina erfarenheter av att 
handla begagnade varor online. 

 
 
 
 

Vilken/vilka hemsidor har du 
då använt? 
 
Vilka hemsidor för köp & 
sälj av begagnade varor 
känner du till? 

Solomon et al., 2013; 
Kotler, 2003; 
Shim et al., 2001 
 

LaBarbera & Mazursky, 
1983; 
Zhang et al., 2011 

Identifiera användandet av 
plattformar 
 

Upprepade köp 

Beslutsprocess:    

Hur gick du tillväga när du 
köpte/sålde begagnade produkter? 
 
Hur väljer du mellan olika hemsidor 
vilken du ska använda? 

Hur hittade du till 
hemsidan? 
 
 

Hur jämför du hemsidor? 
 

Fahy & Jobber, 2012; 
Solomon et al., 2013; 
Dewey, 1910; 
Darley et al., 2010 
Cortrade, 2006; 
Eisenmann, 2006; 
Filistrucchi et al., 2013; 
Li et al., 2013; 
Price & Feick, 1984; 
Brown et al., 2007 

Söker, jämför och väljer 
plattform 

Hur upplevde du köpet/försäljningen?  
Solomon et al., 2013 
Kotler, 2003 
Brown et al., 2007 

Utvärdering av köp, 
återkommande köp. 

Återkommer du till samma 
plattformar? Varför/varför inte? 

 
Kotler, 2003; 
Solomon et al. 2013; 

Utvärdering av köp,  
återkommande köp. 
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Fahy & Jobber, 2012; 
Dewey, 1910; 
Darley et al., 2010; 
Kotler, 2003 

Varför besöker du (en hemsida de 
besökt innan)?  
 

Hur många gånger 
uppskattar du att du använt 
den/dem? 
 

Bruner & Pomazal, 
1988;  
Marcelino et al., 2001; 
Cortrade, 2006; 
Eisenmann, 2006; 
Filistrucchi et al., 2013 
Li et al., 2013; 
Price & Feick, 1984; 
Brown et al., 2007 
Kotler, 2003 

Syfte med besöket, 
problem- 
identifiering 

Vad skulle få dig att byta hemsida? 
 

Om du skulle göra ett köp/försäljning 
idag, hur skulle du gå till väga då?  
 

 
 
 

Skulle du välja samma 
hemsida? Varför/varför inte? 

Kim et al., 2008; 
Dash & Saji, 2000;  
Im et al., 2007 
 
Cortrade, 2006; 
Eisenmann, 2006; 
Filistrucchi et al., 2013 
Li et al., 2013 
Rochet & Tirole. 2006 

Uppfattad risk, Positiva 
och negativa attribut  

Vad är viktigt för dig när du väljer 
hemsida för att köpa/sälja begagnade 
produkter?  

Vad tror du andra främst 
väljer efter? 
 

Eisenmann et al., 2006; 
Rochet & Tirole. 2006 

Nätverkseffekter 

Digital miljö:    

Hur definierar du en bra hemsida för 
köp av begagnade produkter? 
Hur definierar du en dålig hemsida för 
köp av begagnade produkter? 
 
Hur definierar du en bra hemsida för 
försäljning av begagnade produkter? 
Hur definierar du en dålig hemsida för 
försäljning av begagnade produkter? 
 

 
Cortrade, 2006; 
Eisenmann, 2006; 
Filistrucchi et al., 2013 
Li et al., 2013 
Rochet & Tirole. 2006 

Positiva och negativa 
attribut 
Nätverkseffekter  

Prisfördelning    

Vissa hemsidor tar ut en avgift för att 
använda deras tjänster, hur ser du på 
det? 

Varför tror du att de 
prissätter olika (olika mot 
köpare och säljare)?  
Hur påverkar detta dig när 
du väljer hemsida? 

Filistrucchi et al., 2012; 
Rochet & Tirole. 2006 

Prisfördelning 

Avslutningsvis:    

Vad har du för tankar om digitala 
begagnathandeln i Sverige generellt?
  
Hur tror du den ser ut om fem år? 
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Är det något du vill tillägga?
   
Får vi återkomma om något är oklart? 
Får vi citera dig? 
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