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Sammandrag 
 

Det har genom åren bedrivits en mängd forskning kring prissättning på marknaden där 

företag är den säljande parten. Den idag växande andrahandsmarknaden, där 

konsumenter innehar rollen som säljare, har helt exkluderats från forskning kring 

prissättning. Forskningens begränsning har gett upphov till studiens syfte som varit att 

undersöka huruvida den kostnadsbaserade, den konkurrensbaserade och den 

kundbaserade prissättningsstrategin, avsedda för B2C-marknaden, kan appliceras på den 

växande C2C-marknaden. För att utreda detta har en intervjustudie genomförts med 

säljare av vinylskivor på webbaserade och fysiska andrahandsmarknader. Av 

intervjuerna har olika grupper av säljare, med olika mål och tillvägagångsätt vid 

prissättning och försäljning, identifierats och kategoriserats. Av resultatet har framgått 

att de prissättningsstrategier som är utformade för B2C-marknaden till stor del kan 

appliceras på C2C-marknaden. De kan dock tillämpas i varierande grad på de olika 

kategorierna, den kostnadsbaserade strategin har exempelvis visat sig vara ytterst 

framträdande inom en kategori, men helt frånvarande inom en annan. Där den inte varit 

närvarande har en utomstående faktor framträtt i form av ett affektionsvärde. 
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Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare David Sörhammar och de opponenter som 

hjälpt till att forma den väg som lett fram till färdigställandet av denna uppsats. Vi vill 

även tacka alla som ställt upp som intervjurespondenter. Ett stort tack till säljare på 

loppmarknader som plötsligt ställts inför frågor de aldrig tidigare besvarat, till säljare på 

Blocket som blivit uppringa under middagstid och ändå tagit sig tid att svara på frågor 

och till butiksanställda som låtit kunder vänta medan de delat med sig av sina 

erfarenheter med oss.  

 

Stort tack! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppsala, 2 juni 2014 
 
 
 
 
 
  
 
Emilia Dahlberg Bielawska     Anton Lööf 
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1. Inledning 
	  
Den privata begagnathandeln har under de senaste åren visat en stark tillväxt. En 

undersökning genomförd av Handelns utredningsinstitut (HUI), i samarbete med 

Sveriges största webbaserade andrahandsmarknad Blocket, visar att handeln med 

begagnade varor på den webbaserade andrahandsmarknaden ökade med 9,4 procent 

under det första kvartalet 2014. Detta i jämförelse med samma period föregående år. 

(Begagnatbarometern, 2014) Samtidigt ökar intresset för handel på mer traditionella 

försäljningskanaler som loppmarknader och second hand-butiker (Dagens Nyheter, 

2012). Second hand-butiken Myrorna uppvisade en försäljning på 255 miljoner kronor 

för 2013 – en ökning med 14 miljoner kronor från 2012 (Svenska Dagbladet, 2014).  

 

När konsumenter ska sälja objekt på andrahandsmarknaden står de, precis som företag 

som ska lansera en produkt på konsumentmarknaden, inför beslut gällande pris och 

prissättningsstrategi (Schäder, 2006, s. 3 ff.). Pris har historiskt sett varit den viktigaste 

faktorn för att påverka konsumenters efterfrågan och är än idag starkt bidragande till att 

bestämma företags marknadsandel och lönsamhet (Kotler, Armstrong, Wong, & 

Saunders, 2008, s. 639 ff.). Det har genom åren bedrivits en betydande mängd forskning 

som behandlar olika strategier för prissättning vid försäljning från företag till 

konsument, även kallat business-to-consumer (B2C). De klassiska och mest omskrivna 

prissättningsstrategierna benämns kostnadsbaserad, konkurrensbaserad och kundbaserad 

prissättning. (Schäder, 2006) Den kostnadsbaserade prissättningen utgår från kostnader 

för utveckling, produktion, distribution och försäljning av produkten. Ovanpå dessa 

kostnader adderas ofta ett pålägg för att generera vinst. Kostnaderna och pålägget är det 

som tillsammans avgör prisnivån. Vid konkurrensbaserad prissättning utgår företag 

istället från konkurrenter på marknaden och sätter sitt pris i relation till deras prisnivå. 

Den kundbaserade prissättningsstrategin sätter kunden i fokus och företag söker 

förståelse kring vad som driver efterfrågan och hur kunden värderar produkten. 

(Schäder, 2006, s. 65 ff.) Vid en studie av litteratur rörande ämnet prissättning är det 

tydligt att forskningen endast fokuserar på handel mellan företag och konsumenter - 

handel mellan konsumenter har helt utelämnats (Schäder, 2006; Kotler et al., 2008; 

Olve et al., 2013). 
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På andrahandsmarknaden där försäljning sker från konsument till konsument, även 

benämnt consumer-to-consumer (C2C-marknaden), är det till skillnad från B2C-

marknaden en konsument som fattar beslut rörande pris och prissättningsstrategi. 

Konsumenter kan antas ta faktorer som kostnader, konkurrens och kundvärde i 

beaktningen vid val av prissättningsstrategi, men det kan även tillkomma faktorer som 

inte är närvarande när ett företag är den säljande parten. Att säljaren fram till försäljning 

faktiskt är ägare av försäljningsobjektet kan leda till att ett emotionellt band skapas 

mellan konsumenten och det specifika objektet. Det emotionella band som kan skapas 

benämns product attachment (Mugge, Schifferstein, & Schoormans, 2008; Wallendorf 

& Arnould, 1988) och kan påverka hur ägaren väljer att sätta pris vid försäljning 

(Brough & Isaac, 2012).  

 

Den ovan berörda forskningen indikerar att det kan finnas aspekter som skiljer sig 

mellan C2C-marknaden och B2C-marknaden vid prissättning. Det finns dock en 

begränsad mängd forskning kring om faktorer som product attachment faktiskt påverkar 

prissättning på C2C-marknaden och forskning som beskriver prissättning ur ett 

marknadsföringsperspektiv utelämnar helt prissättning på denna marknad. I och med 

den begränsade forskningen, samt ett växande intresse för handel mellan konsumenter 

på andrahandsmarknader på såväl webbaserade som på fysiska försäljningskanaler, är 

det av stort intresse att undersöka om de prissättningsstrategier som används på B2C-

marknaden dessutom kan appliceras på C2C-marknaden.     

1.1 Syfte 

Med bakgrund i den begränsade forskningen inom området syftar studien till att med 

en explorativ ansats undersöka huruvida den kostnadsbaserade, den konkurrensbaserade 

och den kundbaserade prissättningsstrategin, avsedda för B2C-marknaden, kan 

appliceras på den växande C2C-marknaden. Förhoppningen är att resultatet ska ge ökad 

insikt i hur prissättning fungerar på andrahandsmarknaden vid försäljning mellan 

konsumenter och vara av intresse för alla som vill förstå hur andrahandsmarknader 

fungerar, däribland aktörer verksamma på dessa.      
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1.2 Forskningsfråga 

Hur kan prissättningsstrategierna utformade för B2C-marknaden appliceras på C2C-

marknaden? 
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2. Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel följer en redogörelse av tidigare forskning inom området prissättning ur 

ett marknadsföringsperspektiv. I och med att studien syftar till att undersöka om 

existerande teorier om prissättning på B2C-marknaden kan appliceras på C2C-

marknaden är det dessa prissättningsstrategier som utgör grunden i den teoretiska 

referensramen. Kapitlet inleds med en introduktion om prissättning och följs av en 

beskrivning av de tre prissättningsstrategierna: kostnadsbaserad, konkurrensbaserad och 

kundbaserad prissättning.  

2.1 Prissättning 

Prissättning på B2C-marknaden har fått lite uppmärksamhet både från företagschefer 

och den akademiska världen jämfört med de andra komponenterna i 

marknadsföringsmixen: produkt, plats och påverkan (Hinterhuber, 2004). Ändå är priset 

den mest flexibla komponenten och den som snabbast kan anpassas vid oväntade 

förändringar i omgivningen samt den enda komponenten i marknadsföringsmixen som 

direkt genererar intäkter för företag (Kotler et al., 2008, s.639; Shipley & Jobber, 2001). 

Under 2000-talet har företag allt mer frångått att sätta priser utifrån kostnader och 

istället börjat sätta priser utifrån hur konsumenter värderar produkter (Shipley & Jobber, 

2001; Hinterhuber, 2004).  

 

Kotler et al. (2008, s. 647 f.) framför att företag bör se till flera faktorer innan priset 

sätts, både interna och externa. De interna representeras av övergripande 

marknadsföringsstrategi, företagets mål, samt andra delar av marknadsföringsmixen. I 

de externa faktorerna ingår exempelvis konkurrens och efterfrågan. Vidare menar 

författarna att företag strävar efter att positionera sig mellan ett pris som är så högt att 

det inte finns någon efterfrågan och ett pris som är så lågt att ingen vinst genereras. 

Kostnaderna för produkten sätter ”prisgolvet” och konsumenters uppfattning om 

produktens värde sätter ”pristaket”. (Kotler et al., 2008, s.639 ff.) 

 

På C2C-marknaden råder förhållanden som skiljer sig från de på B2C-marknaden. Det 

finns exempelvis ingen tydlig marknadsföringsmix för säljaren att förhålla sig till utan 

priset antas vara det som står i fokus vid försäljning då denna faktor, som på B2C-

marknaden, snabbt kan anpassas och genererar intäkter. Säljare på C2C-marknaden kan 
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precis som företag tänkas ha övergripande försäljningsmål att ta i beaktning när priset 

sätts, även om dessa inte antas vara lika detaljerade och utarbetade som mål utformade 

av en marknadsavdelning på ett företag. 

 

Ett fenomen som är frånvarande på B2C-marknaden men som tidigare forskning har 

visat kan existera på C2C-marknaden benämns product attachment och är ett 

emotionellt band mellan ett specifikt objekt och dess ägare. Detta växer i regel fram 

under en längre tid, men även kortare interaktioner kan skapa detta band. (Kleine & 

Baker, 2004; Strahilevitz & Loewenstein, 1998) För att ett objekt ska frambringa en 

speciell känsla och skapa ett strakt band till ägaren bör det förse dess ägare med något 

exceptionellt, utöver dess utilitaristiska betydelse (Mugge et al., 2008). En högt 

emotionellt värderad egendom kan skapa minnen hos dess ägare och framkalla tankar 

kopplade till tidigare händelser (Solomon, 2011, s. 141 f.). Strahilevitz och Loewenstein 

(1998) menar att ett längre ägarskap, vilket i sin tur leder till en högre grad av product 

attachment, resulterar i att ägaren vid försäljning med stor sannolikhet begär ett högre 

pris för objektet. 

 

Då C2C-marknaden till stor del utelämnats från tidigare forskning rörande pris är 

strategierna som vidare berörs i detta kapitel framtagna för B2C-marknaden. Dessa är 

som tidigare konstaterats kostnadsbaserad, konkurrensbaserad och kundbaserad 

prissättning (Schäder, 2006; Shipley & Jobber, 2001; Kotler et al., 2008).  

2.1.1 Kostnadsbaserad prissättning 

Trots att kundbaserad prissättning används allt mer på B2C-marknaden utgår många 

kalkyler för prisbeslut fortfarande från kostnadsläget (Olve, Cöster, Iveroth, Petri, & 

Westelius, 2013, s. 37). Strategin är optimal på stagnerande marknader med likartade 

produkter som säljs i stora volymer (Schäder, 2006, s. 67). En vanlig utgångspunkt för 

att bestämma kostnaderna är information om företagets kostnader för att utveckla, 

producera, distribuera och sälja en produkt (Olve et al., 2013, s. 37). I kalkylen måste 

både fasta och rörliga kostnader som berör dessa faktorer inkluderas för att en beräkning 

som täcker företagets totala kostnader kopplade till produkten ska kunna genomföras 

(Kotler et al., 2008, s. 643). Den beräknade kostnaden utgör sedan ”golvet” för vilken 

prisnivå som är möjlig (Kotler et al., 2008, s. 639; Olve et al., 2013, s. 38).  
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Vid försäljning på C2C-marknaden existerar inga kostnader som direkt kan associeras 

med att utveckla, producera och distribuera en produkt och det går inte att påstå att den 

totala kostnaden skulle utgöras av fasta och rörliga kostnader. Det kan dock uppstå 

kostnader i samband med försäljningen. Vid exempelvis försäljning på webbaserade 

andrahandsmarknader som Blocket uppstår vanligtvis en kostnad för att lägga upp 

annonser och på loppmarknader brukar säljaren betala en avgift för att hyra bord. 

Bortsett från denna kostnad antas inköpspriset vara den viktigaste kostnaden för aktörer 

på C2C-marknaden. De som säljer i andrahand har någon gång köpt produkten från 

antingen ett företag eller en annan konsument för ett pris som utgjort en kostnad vid 

köptillfället.    

 

En av de enklaste och mest använda metoderna för kostnadsbaserad prissättning på 

B2C-marknaden är cost-plus-prissättning, vid denna metod läggs ett förutbestämt 

påslag på kostnaderna för produkten (Kotler et al., 2008, s. 644). I detalj innebär 

metoden att företag försöker förutse säljvolym och uträkning av fasta och rörliga 

kostnader för att kunna uppskatta en genomsnittlig kostnad till vilken de adderar ett 

förutbestämt procentuellt vinstpålägg (Shipley & Jobber, 2001). Pålägget bestäms 

främst utifrån företagets egna behov och i mindre utsträckning utifrån marknadens 

(Schäder, 2006, s. 66). Genom att välja denna metod behöver företag inte ständigt 

justera priset efter förändringar i efterfrågan. Säljare får en rimlig avkastning på 

investeringen, men kan inte utnyttja den ökade köpkraften som uppstår när efterfrågan 

ökar. (Kotler et al., 2008, s. 644 f.) 

 

En annan kostnadsorienterad metod på B2C-marknaden är break-even-prissättning. Den 

går ut på att de totala intäkterna för produkten ska vara lika med de totala kostnaderna, 

företagen generar sålunda inte någon vinst (Kotler et al., 2008, s. 645 f.). Alla 

kostnadsmetoder kräver att företag har inblick i deras kostnadsstruktur och att de har 

tillgång till relevant data och information. Det kan vara svårt att ha tillräckligt relevant 

information för att bestämma vilka kostnader som uppstår i samband med en specifik 

produkt. (Schäder, 2006, s. 65 ff.)  

 

Om inköpspriset utgör den största kostanden som aktörer på andrahandsmarknaden tar 

med i beräkningen kan en metod som cost-plus-prissättning vara svår att applicera. För 
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det första utgår en uppskattning om säljvolym i och med att säljaren inte tillverkar flera 

produkter utan säljer ett specifikt objekt i andrahand. För det andra används och slits 

objekt under ägandetiden vilket innebär att de sjunker i värde under tiden mellan 

köptillfället och försäljningstillfället. I dessa fall kan det vara mer realistiskt att 

applicera en break-even-prissättning och försöka sälja ett objekt till samma pris som 

inköpspriset, alternativt sätta ett pris som utgör en så stor del av inköpspriset som 

möjligt. Det kan dock tänkas att ett vinstpålägg kan räknas in vid vissa tillfällen, vilket 

är då säljaren köper en produkt i syfte att direkt sälja den vidare för ett högre uppskattat 

pris. 

2.1.2 Konkurrensbaserad prissättning 

En vanligt förekommande prissättningsstrategi bland företag är den konkurrensbaserade 

prissättningsstrategin. Strategin innebär att företag sätter pris i relation till 

konkurrerande företag på marknaden. (Noble & Gruca, 1999) De flesta företag har ett 

antal konkurrenter, antingen på segment- eller marknadsnivå, vars priser och 

prisförändringar har stor inverkan på hur företag positionerar sig prismässigt (Shipley & 

Jobber, 2001).  

 

På C2C-marknaden utgörs konkurrensen av andra säljare på marknaden. Säljarna antas 

inte behöva vara verksamma inom samma försäljningskanal för att konkurrera, men 

måste liksom på B2C-marknaden sälja liknande produkter. En säljare på en webbaserad 

C2C-marknad och en säljare på en fysisk C2C-marknad antas således kunna konkurrera 

om samma köpare med undantag av att fysiska försäljningskanaler, såsom 

loppmarknader, i regel är begränsade av dess geografiska lokalisering. Det finns 

dessutom möjlighet att genom diverse hemsidor ta del av tidigare auktioner av ett 

specifikt objekt. På så sätt kan säljare se vad objektet tidigare sålts för och använda 

detta som jämförelsepris. Alla objekt på C2C-marknaden är unika på grund av slitage 

och användning, ett faktum som i praktiken förmodas kunna utgöra ett problem för 

säljare som endast tar konkurrenternas pris i beaktning vid prissättning. 

 

Den konkurrensbaserade prissättningsstrategin som är utformad för B2C-marknaden 

innefattar i sin tur ett antal olika strategier för företag att ta hänsyn till. Företag kan välja 

att matcha priset med prisledaren eller den allmänna prisbilden på marknaden. (Noble & 
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Gruca, 1999) Alternativt kan företaget konkurrera genom att sätta ett högre eller ett 

lägre pris än det förväntande marknadspriset, även benämnt market skimming respektive 

market penetration (Noble & Gruca, 1999; Kotler et. al., 2008, s. 659).  Shipley och 

Jobber (2001) menar att ett företag som beslutar sig för att använda en 

konkurrensbaserad prissättningsstrategi måste välja mellan att sätta samma pris och 

göra samma prisförändringar som konkurrenterna, alternativt sätta ett pris i relation till 

konkurrenterna för att sedan proportionerligt justera priset i takt med att 

konkurrenternas priser förändras. 

 

Vid market skimming sätts initialt ett högt pris. På så sätt har företag möjlighet att 

isolera det kundsegment som är prisokänsligt och därmed villiga ett betala ett högre 

pris. Priset sänks därefter succesivt i takt med att kundsegmentet blir mättat för att 

tilltala en större del av marknaden. (Dean, 1950) Genom att sätta ett högre pris med 

goda marginaler gör företag färre men mer lönsamma försäljningar. Market skimming 

fungerar endast under vissa förutsättningar. För det första måste produktens höga pris 

motsvaras av en hög kvalitet. För det andra får konsumenterna inte vara priskänsliga 

utan måste efterfråga produkten vid det givna priset. (Kotler et. al., 2008, s. 659) 

 

Market penetration syftar till att attrahera konsumenter genom att sätta ett lågt pris - 

målet är att snabbt och djupt penetrera marknaden och på så sätt vinna stora 

marknadsandelar gentemot konkurrenter. Den höga säljvolymen resulterar i minskade 

kostnader som tillåter företag att ytterliga sänka priset. För att market penetration ska 

verka måste konsumenterna vara priskänsliga, produktions- och 

distributionskostnaderna måste minska när säljvolymen ökar och det låga priset måste 

avskräcka konkurrenter från att etablera sig på marknaden. (Kotler et. al., 2008, s. 659 

f.) 

 

Då market skimming och market penetration är utformade för företag som säljer flera 

likadana produkter under en period är strategiernas applicerbarhet begränsad på C2C-

marknaden. Däremot antas strategiernas grundmekanismer fungera likartat. Vid 

sättandet av ett högt pris (market skimming) gör säljaren på C2C-marknaden en högre 

vinst vid en genomförd affär. Om objektet inte kan säljas på grund av konsumenternas 

priskänslighet kan priset sänkas och säljaren göra ett nytt försök. Vid sättande av ett lågt 

pris (market penetration) förmodas säljare attrahera de priskänsliga köparna. Då det i 
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regel endast finns ett unikt objekt på C2C-marknaden leder inte det låga priset till att 

fler produkter säljs, utan kan istället tänkas leda till att ett objekt säljs snabbare. 

2.1.3 Kundbaserad prissättning  

Enligt Olve et al., (2013, s. 38) anser många marknadsförare att prissättning baserat på 

kundvärde är den ideala strategin. I slutändan är det alltid kunden som avgör om 

prissättningen är ”rätt”. När kunden köper något så utbyter denne något av värde (priset) 

för att få något av värde (förmånerna av att ha och använda produkten). (Kotler et al., 

2008, s.639 f.) Om konsumenten tycker att priset överstiger värdet kommer denne inte 

att köpa produkten (Kotler et al., 2008, s.639 f.; Shipley & Jobber, 2001). Kundvärdet 

utgör därmed ”taket” för hur högt priset kan vara (Kotler et al., 2008, s. 639; Olve et al., 

2013, s. 38).  

 

Vid kundbaserad prissättning är det kundens uppfattning av värdet som tillgodoses och 

aktörer försöker ta reda på vad i erbjudandet som kunden värderar, hur mycket kunden 

värderar det till och vad kunden är villig att betala för det. Slutpriset blir en balans 

mellan vad kunden anser att värdet på erbjudandet är och vad kunden offrar för att 

kunna utnyttja det. (Olve et al., 2013, s. 38) Detta antas vara gemensamt för både B2C- 

och C2C-marknaden. För aktörer på båda marknaderna handlar det om att försöka förstå 

hur kunder, som utgörs av potentiella köpare, värderar produkten och sedan matcha 

kundernas uppfattning med priset.  

 

En avgörande faktor vid kundbaserad prissättning på B2C-marknaden är relationen 

mellan den förväntade produktkvaliteten och den av kunden upplevda nyttan av 

kvaliteten. Denna relation uttrycks i värdet och är synonymt med produktens pris. 

Kunden ser produkten och relaterar priset till förväntad kvalitet. (Schäder, 2006, s. 62) 

Kvalitet kan tänkas vara en faktor som även kunder på C2C-marknaden relaterar till 

priset. Objektets skick försämras ofta under ägandetiden och kunderna förväntar sig 

troligtvis att priset återspeglar objektets skick vid försäljningstillfället.  

 

I denna prissättningsstrategi ingår även att förstå relationen mellan pris och efterfrågan, 

eftersom efterfrågan förändras vid en prisförändring. Frågan som företag ställer sig är 

hur stor del av en målgrupp som kan tänka sig att köpa en produkt vid en given prisnivå. 
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(Schäder, 2006, s. 101) Efterfrågan bestäms av faktorer som konsumenters behov, 

budget, köpbeteende, kunskap, uppfattade risker och konkurrens (Shipley & Jobber, 

2001). Det företag undersöker närmre när det kommer till efterfrågan är priselasticitet. 

Priselasticiteten avgör hur mycket efterfrågan förändras vid en prisförändring, det vill 

säga hur priskänslig en produkt är. Unika produkter, eller produkter som är svåra att 

hitta substitut till, är minde priskänsliga. (Kotler et al., 2008, s. 653 f.) Då alla produkter 

på C2C-marknaden är unika bör inte objekt på andrahandsmarknaden vara priskänsliga i 

samma utsträckning som nya produkter.  

 

Den kundbaserade prissättningsstrategin kräver god marknads- och 

omvärldsinformation (Schäder, 2006, s. 98). Det är komplicerat att mäta vilka värden 

kunder sammankopplar med en specifik produkt. Värden är olika för olika konsumenter 

beroende på situation (Kotler et al., 2008 s. 641) och konsumenters preferenser 

förändras över tiden. Det är därför viktigt att hitta pålitlig information om olika 

referensvärden (priset på det som konsumenter anser är det bästa alternativet) samt 

information om konkurrerande produkter för att kunna utveckla en effektiv 

prissättningsstrategi. (Hinterhuber, 2004) Många företag genomför 

marknadsundersökningar för att försöka ta reda på och analysera denna information, 

men kvaliteten och informationsvärdet i dem kan ofta ifrågasättas (Schäder, 2006, s. 

98). Aktörer på C2C-marknaden antas inte ha någon möjlighet att genomföra 

omfattande marknadsundersökningar, de förmodas även ha svårigheter med att hitta 

relevant information på grund av produkternas särskildhet.  

2.2 Sammanfattning av teori  

Grunden i uppsatsens teoretiska ramverk har konstruerats utifrån existerande teori om 

prissättning på B2C-marknaden och redogjort för de tre strategierna: kostnadsbaserad, 

konkurrensbaserad och kundbaserad prissättning. Resonemang har även förts kring 

respektive strategis koppling till C2C-marknaden. 

 

På B2C-marknaden baseras den kostnadsbaserade strategin på information om 

företagets kostnader kopplade till utveckling, produktion, distribution och försäljning av 

produkten. Dessa faktorer, plus ett pålägg, är ofta vad som ligger till grunden för 

prissättningen. På C2C-marknaden antas inköpspris och försäljningskostnad vara de 
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kostnader som är mest relevanta vid beräkningen. När säljaren primärt säljer för att 

generera vinst kan dessutom ett pålägg utöver kostnaderna adderas vid prissättningen. 

Den konkurrensbaserade prissättningen går ut på att jämföra priset med konkurrenter. 

När företag samlat in information om konkurrensen väljer de hur de ska positionera sig i 

relation till marknadspriset. På C2C-marknaden utgörs konkurrenter av andra säljare på 

webbaserade och fysiska andrahandsmarknader. Säljarna kan tänkas använda 

konkurrenternas priser som jämförelsepris och positionera sig efter dessa, alternativt 

utgå från resultat av tidigare försäljning. Den sista strategin är kundbaserad prissättning. 

Fundamentalt för strategin är att företag undersöker kunders upplevda värde av det som 

erbjuds, i detta ingår bland annat att undersöka betalningsvilja och efterfrågan. Dessa 

faktorer förmodas även tas i beaktning av säljare på C2C-marknaden, det antas dock 

vara mer komplicerat att undersöka faktorerna på denna marknad. Detta då alla 

produkter på marknaden är unika och säljarna inte förmodas ha möjlighet att utföra 

marknadsundersökningar.  
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras den metod som har använts genom att först beskriva en ansats 

för studien. Detta följs av en redogörelse för metodens utformning och 

tillvägagångssätt, samt hur respondenter valts ut och kategoriserats.   

3.1 Ansats för studien  

Som tidigare nämnts är prissättningsstrategier på C2C-marknaden ett relativt outforskat 

område. Genom att ifrågasätta, samt att placera prissättningsstrategierna som är 

utformade för B2C-marknaden i en ny kontext, har studien antagit en explorativ 

karaktär, något som är användbart när outforskade fenomen ska undersökas (Robson, 

2002, s. 59). Studiens karaktär har gjort att kvalitativa intervjuer lämpat sig bäst för 

insamling av data då de möjliggjort en mer djupgående och detaljrik undersökning av 

det identifierade problemet (Silverman, hänvisad i Saunders et al., 2009 s. 323 f.). 
 

Studien har avgränsats till att undersöka handeln av vinylskivor på 

andrahandsmarknaden. Vinylskivor anses vara ett samlarobjekt, på flera stora 

webbaserade andrahandsmarknader placeras vinylskivor under denna kategori (se 

Ebay.com, Tradera.se, & Blocket.se) Valet att undersöka detta samlarobjekt motiveras 

av att samlare ofta är villiga att besvara frågor som rör deras specifika samlarobjekt 

eller fenomenet i stort (Belk, 1987). Samlande framkallar ett djupt engagemang och 

används ofta som ett verktyg för att väcka, uttrycka och förkroppsliga starka känslor 

och djupa engagemang (ibid). Vidare beskriver Belk (1987) att samlare ofta skapar ett 

emotionellt band till sina objekt, något som tidigare forskning har visat kan påverka det 

försäljningspris som säljaren i slutändan väljer att sätta.  

3.2 Intervjuernas utformning  

Den intervjuform som använts vid insamling av data är ostrukturerade intervjuer. 

Ostrukturerade intervjustudier används med fördel när frågorna som ställs är öppna eller 

komplexa, samt när frågornas ordningsföljd måste varieras mellan intervjuerna 

(Jankowicz, 2000, s. 235 ff.). Enligt Cooper och Schindler (2008, s. 144) är 

ostrukturerade intervjuer att föredra vid studier av explorativ art vilket har gjort det 

passande för denna studie. Genom att använda denna intervjustrategi har respondenterna 
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tillåtits att tala fritt om ämnet utan större påverkan från intervjuarens sida. 

Förhoppningen har varit att detta tillvägagångssätt skulle skapa en dialog och på så sätt 

generera utvecklade och detaljerade svar, samt belysa faktorer och infallsvinklar som 

inte tidigare tagits i beaktning (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009 s. 323 f.). 

 

Första steget i intervjustudien har varit en pilotintervju där vald intervjustrategi, 

öppningsfrågor och följdfrågor testats i praktiken. Målet med pilotintervjun har dels 

varit att undersöka om den tilltänkta inledningsfrågan varit tillräckligt öppen för att 

inleda en diskussion, men samtidigt tydligt avgränsad för att generera svar i direkt 

relation till det berörda ämnet och dels att få en uppfattning om följdfrågor varit 

nödvändiga (Saunders et al., 2009 s. 394). Pilotintervjun har även syftat till att skapa en 

överblick över andrahandsmarknaden för vinylskivor. Förstudiens intervjuobjekt är 

ägaren till en av Uppsalas största vinylaffärer Open Mind, tillika flitig aktör på C2C-

marknaden där denne både köper och säljer vinylskivor. Förstudien har lett, utöver 

återkoppling och respons på den tilltänkta intervjustrategin, till kontaktuppgifter till 

ytterligare aktörer på vinylmarknaden – något som underlättat studiens fortskridande. 

 

Öppningsfrågor som ställts vid intervjuerna har varierats från intervju till intervju men 

essensen har alltid varit densamma. Ett exempel på en inledande fråga som ställts är 

”Hur gick du tillväga när du satte priset på det här objektet?”. I de fall där en specifik 

prissättningsstrategi kunnat identifieras efter öppningsfrågan har följdfrågor utformade 

efter prissättningsstrategierna ställts. En lista med exempel på de följdfrågor som ofta 

ställts återfinns i tabellen nedan. 
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Tabell 1. Följdfrågor som ställts vid identifierad prissättningsstrategi 

 

	  
Prissättningsstrategi	  
	  

	  
Frågor	  
	  

 
Kostnadsbaserad	  
prissättning	  
 

 
Vilka kostnader räknar du in i 
försäljningspriset? 
 
Hur har du avgjort hur stort pålägget utöver 
kostnaderna ska vara? 
 

 
Konkurrensbaserad	  
prissättning	  
 

 
Var sökte du information för att komma fram 
till ett jämförelsepris? 
 
La du dig på samma nivå som, över eller under 
jämförelsepriset? 
 

 
Kundbaserad	  
prissättning	  
 

 
Hur undersökte du vad andra skulle vara 
villiga att betala för objektet? 
 
Hur undersökte du efterfrågan på objektet? 
 
 

 

I vissa fall har följdfrågor även använts när respondentens svar berört aspekter som inte 

behandlat studiens problem för att med hjälp av dessa återigen styra in respondenten på 

rätt spår. Detta har gjorts på ett subtilt sätt genom att återknyta till tidigare svar och 

frågor, samt genom objektivt agerande för att eliminera risken för att influera 

respondenten med egna åsikter och värderingar. (Saunders et al., 2009 s. 339) 

Avslutningsvis har alla respondenter svarat på frågor kring product attachment för att få 

en inblick i om detta påverkat prissättningen och därmed blivit en del av vald 

prissättningsstrategi. Frågor som har ställts är exempelvis ”Har du något objekt i din 

samling som du absolut inte vill sälja? Varför?” eller ”Känner du att du har ett starkt 

band till någon av dina skivor? ”. Om svaret varit ja på någon av dessa frågor har ofta 

följande fråga ställts: ”Om du skulle sälja objektet, hur skulle du då resonera när du 

skulle sätta priset?”. 
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3.3 Genomförande av intervjuer 

Utöver intervjun med ägaren av vinylbutiken Open Mind har ytterligare två 

butiksanställda i vinylbutiker intervjuats om hur de valt prissättningsstrategi när de sålt 

skivor i privat regi. Två av de tre som intervjuats i butik har även givit kontaktuppgifter 

till tre personer som aktivt säljer vinylskivor på C2C-marknaden. Med en av dessa 

personer, samt konsumenter som lagt upp annonser för att sälja vinylskivor på Blocket, 

har intervjuer genomförts via telefon. Fysiska intervjuer har förutom butiksbesöken 

genomförts vid allmänna loppmarknader1 samt vid möten med två av de personer som 

tipsats om av butiksanställda. Totalt har 32 intervjuer genomförts, varav 18 varit fysiska 

möten och 14 varit telefonintervjuer. 

 

För att samla in data om vilka prissättningsstrategier olika säljare väljer är det av stor 

vikt att säljarna är villiga att dela med sig av ingående information om hur de har tänkt i 

prissättningssituationen. För att få intervjuobjekten att känna sig trygga har anonymitet 

garanterats och en beskrivning av undersökningen har givits innan frågor kring ämnet 

ställts (Saunders et al., 2009 s. 331). Vid varje intervju har datum, plats, samt 

respondentens ålder och kön antecknats för att kunna skilja intervjuerna och 

intervjuobjekten åt. En mer utförlig beskrivning av respondenterna återfinns i Bilaga 1. 

 

Vid varje intervjutillfälle har båda författarna närvarat. Vid fysiska möten har den ena 

fokuserat på respondenten och ställt frågor medan den andre har lyssnat och antecknat. I 

och med tidsbegränsningen för uppsatsen och den hämmande effekt som inspelning kan 

ha på respondenters svar har inga intervjuer spelats in utan svaren har istället antecknats 

(Saunders et al., 2009 s. 339). Anteckningar har använts för att visa intervjuobjekten att 

deras svar är viktiga för undersökningen (Saunders et al., 2009 s. 334), samt för att 

senare kunna återge vad som sagts. Efter att respondenter redogjort för vald 

prissättningsstrategi, har författaren som antecknat summerat intervjun och återgett 

innehållet för respondenten för att säkerställa att det tolkats på rätt sätt vilket gett 

möjlighet till korrigering av eventuella misstolkningar för att undvika ett snedvridet 

resultat (ibid). 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 För förklaring av begreppet allmän loppmarknad se Bilaga 2. 
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Vid telefonsamtal har högtalarfunktion använts så att ena författaren kunnat ställa frågor 

och den andra kunnat anteckna på samma sätt som vid fysiska möten. Den största 

skillnaden från intervjuer ansikte mot ansikte har varit att deltagare varit mindre villiga 

att ta sig tid till intervjuer vilket lett till att några av dem inte har varit lika djupgående 

som de vid fysiska möten (Saunders et al., 2009 s. 349). Vid kvalitativa 

telefonintervjuer kan intervjuobjekt vara mindre villiga att engagera sig i en diskussion 

eller ovilliga att ens delta (ibid), något som har uppmärksammats i denna undersökning. 

Vid samtal till säljare på Blocket var det nio personer som inte ville delta i 

undersökningen. Dessa personer har exkluderats från undersökningen. Kvalitativa 

intervjuer via telefon har trots allt ansetts vara värdefulla då det tillåtit kontakt med 

personer som annars hade varit svåra att nå. Det hade varit förenat med höga kostnader, 

samt varit tidsmässigt krävande att möta dessa ansikte mot ansikte (ibid). 

3.4 Urval  

Då studien syftar till att undersöka huruvida prissättningsstrategierna kan appliceras på 

C2C-marknaden, utgör de som sätter priser på marknaden (säljarna) målgruppen för 

datainsamling. Begränsad tid och resurser har medfört att inte hela populationen säljare 

kunnat vara en del av undersökningen, ett urval har därmed gjorts (Saunders et al., 2009 

s. 210). Då tillgången till säljare på andrahandsmarknaden varit begränsad har urvalet 

genomförts enligt en icke slumpmässig metod (Saunders et al., 2009 s. 233). För att få 

ett representativt urval har datainsamlingen genomförts på både fysiska och 

webbaserade försäljningskanaler. Eftersom tillgången till information om säljarna på 

förhand varit begränsad har dessa valts ut genom ett bekvämlighetsurval, med undantag 

från de tips som givits av butiksanställda, vilket skapat en snöbollseffekt där nya 

respondenter identifierats med hjälp av tidigare respondenter (Saunders et al., 2009 s. 

240 f.).  

 

Urvalets storlek har bestämts av begreppet mättnad. Urvalsprocessen har fortlöpt till 

respondenter endast upprepat information som samlats in vid tidigare intervjuer och 

därmed gjort fortsatt datainsamling överflödig (Belk, Wallendorf & Sherry, 1989). 

Antalet intervjuer som fordras för att uppnå mättnad kan inte direkt specificeras (Belk, 

et al., 1989) men en riktlinje är enligt Martin, Schouten och McAlexander (2006, s. 366) 

att intervjua 12-18 personer. I denna studie har punkten för mättnad uppnåtts efter 27 
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intervjuer, därefter har ytterligare 5 intervjuer genomförts för att säkerställa att 

ytterligare datainsamling inte bidragit till ny information. När 3 intervjuer med 

butiksanställda, 2 intervjuträffar, 10 intervjuer på loppmarknader och 12 

telefonintervjuer genomförts ansågs resultatet vara mättat, därefter besöktes ytterligare 

en loppmarknad där 3 säljare intervjuades och ytterligare 2 intervjuer genomfördes via 

telefon.  

3.5 Kategorisering  

Av genomförda intervjuer framkom tydligt att det finns olika kategorier av säljare som 

har olika mål med sin försäljning. De tre säljarkategorier som identifierats är vinstdrivna 

säljare, samlande säljare och oengagerade säljare. Den vinstdrivna säljaren köper och 

säljer produkter och har som mål att vid försäljning täcka kostnader för inköp samt att 

gå med vinst. Den samlande säljaren samlar på objekt och säljer de endast vid speciella 

behov, målet vid försäljning är ofta att frigöra plats och på så sätt tillåta nya objekt i 

samlingen. Den oengagerade säljaren säljer för att bli av med sina skivor, priset är 

mindre viktigt. En mer utförlig definition av de identifierade kategorierna återfinns i 

anslutning till respektive kategori i nästa kapitel.  

 

För att säkerställa en korrekt och sanningsenlig kategorisering av de deltagande 

respondenterna har ett överrensstämmelsefrekvenstest genomförts (Perreault & Leigh, 

1989). Baserat på anteckningar från genomförda intervjuer har uppsatsförfattarna, 

åtskilda från varandra, gjort en individuell kategorisering av respondenterna utifrån 

tidigare identifierade kategorier. Därefter har de två resultaten jämförts för att 

säkerställa att konsensus rått mellan författarna. Resultatet visade att författarna endast 

var oeniga i 2 av de 32 fallen, varför testet betraktats som överensstämmande och 

kategoriseringen ansetts vara tillförlitligt. I de fall där oenighet rått mellan författarna 

har kategorierna bestämts gemensamt. Efter testet fastslogs att respondenterna utgörs av 

6 samlande säljare, 6 vinstdrivna säljare och 20 oengagerade säljare (se indelning i 

Bilaga 1).     
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras det resultat rörande prissättning på C2C-marknaden som 

tillförskaffats genom intervjuer. Resultatet delas in efter de kategorier som beskrivits ovan: 

vinstdrivna säljare, samlande säljare och oengagerade säljare.  

4.1 Vinstdrivna säljare 

Den vinstdrivna säljaren definieras som en aktör som införskaffar en vinylskiva i direkt 

syfte att sälja den vidare för att generera vinst. Den genomförda intervjustudien har 

visat att den vinstdrivna säljaren inte är knuten till en specifik försäljningskanal utan 

tycks istället agera relativt fritt och är vanligt förekommande på såväl fysiska som 

webbaserade andrahandsmarknader. Dock visar studien att denna säljarkategori tenderar 

att köpa objekt på webbaserade andrahandsmarknader, såsom Blocket, samt allmänna 

loppmarknader, för att sedan sälja objekten vidare på loppmarknader avsedda för 

vinylskivor och till andra privatpersoner på vinylmässor. Även webbaserade 

internetforum för vinylskivor används som försäljningskanal. 

 

”Det är främst på vanliga loppmarknader och på internet, typ Blocket, som man kan 

göra de stora klippen, där har säljarna inte lika stor koll på vad prylarna är värda. Vill 

man sedan sälja dem vidare och tjäna en slant måste köparen i regel vara insatt, den 

typen av köpare hittar du inte där.” 

- Man, 65, vinylbutiken Open Mind i Uppsala 

 

Då den vinstdrivna säljaren köper in objekt i direkt syfte att sälja dem är ägandetiden i 

regel relativt kort, därmed hinner säljaren sällan skapa ett starkt emotionellt band till 

objektet. Av intervjustudien har det dock framkommit fall då ett starkt emotionellt band 

växt fram hos de vinstdrivna säljarna trots begränsad ägandetid. En av respondenterna 

hävdade att denne flera gånger köpt in objekt i syfte att sälja dem men tvingats avbryta 

affären. Respondenten beskrev att ett emotionellt band hade skapats till objektet och att 

detta band resulterade i en ovilja att genomföra affären. En annan respondent vittnade 

om följande: 
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”Det kan absolut vara så att jag tar mer betalt för en skiva som jag själv gillar. Om jag 

säljer något som jag tycker är bra tar jag bra betalt för det.” 

- Kvinna, 50, Västberga loppis 

 

När de vinstdrivna säljarna prissätter försäljningsobjekt används flera tillvägagångsätt, 

detta för att skapa så goda förutsättningar som möjligt att generera vinst. Då försäljning 

ofta sker i nära anslutning till inköpandet är inköpspriset den faktor som huvudsakligen 

tas i beaktning vid fastställandet av ett försäljningspris. Priset utgörs i av två delar – det 

pris som säljaren köpt in objektet för samt ett påslag för önskad vinst.  

 

”Givetvis är inköpspriset avgörande när jag säljer skivorna, jag strävar ju alltid efter 

att gå med vinst. När jag sätter priset brukar jag ta i lite extra, får jag inte objektet sålt 

så kan man ju alltid sänka priset och försöka igen.” 

- Man, 40, intervjuträff, tips 
 

Vid försäljning av vinylskivor väger de vinstdrivna säljarna in olika faktorer i 

vinstpåslaget. Vinylskivans skick är en sådan faktor. Ett bättre skick medför i regel ett 

högre pris, både vid köpandet och säljandet. I vinylbranschen ligger dessutom stor vikt 

vid artist och faktorer rörande skivans tillverkning, den så kallade pressningen. Aspekter 

som var och när skivan är pressad måste tas i beaktning när priset sätts.  
 

”Både vid köp och vid försäljning tittar jag på vad skivan är i för skick, vad den har för 

pressning och vilken artist det är. Ett bra skick, unik eller tidig pressning och välkänd 

artist gör att jag i slutändan kan sätta ett högre pris och tjäna mer på affären” 

- Man, 49, Megaloppis Nackastrandmässan 

 

Studien har visat att de vinstdrivna säljarna anser att en förutsättning för att kunna 

maximera sin vinst är att förstå vad som efterfrågas på marknaden. I stor utsträckning 

förlitar de sig på sitt eget omdöme och kunskap om marknaden för att bedöma 

efterfrågan på ett specifikt objekt. Denna kategori av säljare tenderar att besitta en 

grundläggande kunskap om vilka pressningar och artister som efterfrågas, vilken de 

sedan applicerar på specifika objekt vid prissättningen. Denna bedömning har i många 

fall gjorts redan innan objektet införskaffats för att på så sätt säkerställa en lönsam affär. 
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”När jag köper en skiva i syfte att sälja den tittar jag noggrant på vad den kan tänkas 

ha för värde, i det ingår att förstå efterfråga genom att exempelvis titta på vilken artist 

och pressning det är. Jag anser att jag har tillräckligt bra kunskaper om detta för att 

göra en bra prisbedömning” 

- Man, 65, vinylbutiken Open Mind i Uppsala 

 

För de vinstdrivna säljarna är det även viktigt att se till konkurrenter på marknaden vid 

prissättning. En del vinstdrivna säljare påstår att köpare på andrahandsmarknader 

tenderar att köpa det billigaste objektet som finns att tillgå och att objekt som anses för 

dyra är svåra att sälja. De vinstdrivna säljarna beaktar det pris som andra säljare av 

samma objekt sätter på hemsidor och loppmarknader, men ser även till priser på 

hemsidan Popsike för att på så sätt se hur mycket skivan tidigare sålts för. 
 

”Man måste hålla koll på konkurrenter, om de exempelvis har ett mycket lägre pris kan 

det vara svårt att sälja det för ett högre även om skivan borde gå för ett högre pris, 

alternativt att man väljer att lägga sig på ett högre pris för att man tror att det finns en 

viss typ av köpare som kan acceptera det priset.” 

- Kvinna, 55, loppmarknad Vaksala torg 

 

En av respondenterna belyser dock vikten av att inte endast förlita sig på andra säljare: 
 

”Det finns en fara med att endast kolla på andra säljare och positionera sig därefter. 

Jag vet med mig att jag har bättre koll än de flesta andra på marknaden och kan därför 

förlita mig på min kunskap. Det händer att sällsynta skivor säljs för en spottstyver, 

antagligen för att säljaren saknar kunskap. Om jag känner att jag behöver mer 

information om objektet kan det hända att jag googlar, många ”intressanta” träffar kan 

vara en indikation på att skivan kan gå för ett högt pris.” 

- Kvinna, 53, intervjuträff, tips 

 

4.2 Samlande säljare 

Säljare inom denna kategori säljer sällan vinylskivor på andrahandsmarknaden, fokus 

ligger istället på att införskaffa objekt för att utöka en redan existerande samling. 

Respondenter inom denna kategori har endast sålt objekt då behov har uppstått, 
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exempelvis när de tvingats sälja objekt för att frigöra fysisk plats för nya objekt. Av 

genomförda intervjuer har det framgått att dessa säljare främst är verksamma på 

allmänna loppmarknader.  
 

Samlande säljare kan även karaktäriseras av att de har ett starkt band till samlarobjektet 

som framkallats under en relativt lång ägandetid. De förknippar ofta ett objekt med en 

speciell tid eller händelse i deras liv vilket gör att de ogärna vill sälja vissa objekt i sin 

samling. Termer som flitigt använts av respondenter är nostalgi och affektionsvärde. En 

del kan dock tänka sig att sälja objekt som de anser ha ett affektionsvärde, men då till 

ett högre pris på grund av det starka emotionella band som skapats. 
 

”Jag har skivor i min samling som jag absolut inte vill sälja, för mig har alla ett högt 

affektionsvärde, tror att i princip alla samlare kopplar ett sådant värde till sin samling. 

Jag har en skiva som jag kollade upp värdet på för 15 år sedan, då var den värd 650 

kronor. Jag vet att den är värd mycket mer idag, men jag vill absolut inte sälja den. För 

mig har det mycket med nostalgi att göra, den är förknippad med minnen från min 

barndom. Ska jag sälja den någon gång ska jag banne mig ta ordentligt betalt för den.” 

- Man, 58, telefonintervju, tips 

 

De genomförda intervjuerna har visat att säljare inom denna kategori söker underlag för 

prissättningen på olika sätt. Vad de alla har gemensamt är att de försöker förstå 

efterfrågan på marknaden - vad köpare vill ha, vad köpare sätter för värde på 

försäljningsobjektet och vad köpare därmed skulle vara villiga att betala för det. Av 

intervjustudien har det framkommit att den samlande säljaren associerar efterfrågan 

med bland annat skivans artist, pressning och skick.  

 

”Utbud och efterfrågan är det som styr, det gäller framförallt att förstå vad det är som 

efterfrågas på marknaden, vilka artister och omslag som är eftertraktade och hitta det 

rätta priset som köpare kan tänka sig att betala. Skick har naturligtvis även en roll i 

detta” 

- Man, 51, Skivbutiken PetSounds i Stockholm 
 

Vissa gedigna samlare inom kategorin anser sig ha goda kunskaper om utbud och 

efterfrågan och vad de kan begära för pris för olika artister, pressningar och skick. De 
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sätter priset utifrån sin egen kunskap inom ämnet, men många väljer även att kolla på 

hemsidan Popsike för att se vad en specifik vinylskiva tidigare har sålts för och anpassar 

sedan detta pris till hemmamarknaden. 

 

”När jag säljer en skiva inom en genre som jag har koll på behöver jag inte göra så 

mycket efterforskning innan jag sätter mitt pris. Jag brukar kolla på Popsike för att se 

vad skivan tidigare sålts för. Men bara för att en skiva har gått för ett pris en gång 

betyder det inte att jag kan sälja den för det priset nu i Sverige. Då använder jag den 

kunskap jag skaffat mig genom åren om den svenska vinylmarknaden och anpassar 

priset till den, ofta slutar det då med att jag lägger mig lite lägre än priset på Popsike” 

- Man, 34, vinylbutiken Open Mind i Uppsala 

 

Andra samlande säljare som inte anser sig ha samma kunskap inom området väljer i 

högre grad att undersöka konkurrenternas prissättning exempelvis genom att granska 

internetsidor som Blocket, Ebay och Discogs. En del väljer även att ta råd från experter 

genom att läsa i magasinet Record Collector. Detta för att försöka hitta ett 

marknadsvärde som de sedan positionera sig utifrån. 

 

”Jag brukar titta på annonser på Blocket eller Ebay när jag ska sätta pris, eller så 

tittar jag i tidningen Record Collector. Jag sätter sedan liknande pris som det jag 

hittar” 

- Man, 63, bakluckeloppis Älvsjö 
 

4.3 Oengagerade säljare 

Den oengagerade säljaren definieras som en aktör vars syfte med försäljningen är att bli 

av med objekt denne inte längre har behov av. De besitter i regel bristfällig kunskap om 

till vilket pris objekten införskaffats och de har inget starkt emotionellt band till objektet 

de säljer. Den oengagerade säljaren har av intervjustudien visat sig agera på både 

fysiska och webbaserade andrahandsmarknader. De tenderar att sälja produkter på 

allmänna loppmarknader och Blocket.  
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”Jag säljer alla mina skivor, det finns ingen vinylskiva jag inte kan tänka mig att sälja 

och jag har inget vidare starkt band till någon av dem. Jag har inte lyssnat på skivorna 

på många år, utan hittade dem på vinden och försöker nu bli av med dem.” 

- Kvinna, 65, telefonintervju Blocket 

 

Vid prissättning räknar en del av säljarna inom denna kategori in kostnader som 

representeras av de utgifter som uppkommer i samband med försäljningen. Flera 

uttrycker att de anser att det är en nödvändighet att inkludera kostanden för att lägga 

upp en annons på Blocket och förklarar vidare att kostanden utgör det lägsta möjliga 

priset de kan sätta.  

 

”Jag funderar alltid över den kostnad jag behöver betala för att lägga upp skivan. Om 

det är en skiva som jag kan ta lite mer för är det inte så att jag lägger till 

annonskostnaden på priset, men om det är en skiva som jag ska sälja billigare vill jag 

ju i alla fall se till att jag inte förlorar på affären utan jag väljer självklart att lägga mig 

över vad det kostar att lägga upp annonsen” 

- Man, 50, telefonintervju Blocket 

 

Då de oengagerade säljarna endast vill göra sig av med skivorna och inte har något 

speciellt band till dem gör de inte någon ansträngande förundersökning innan 

prissättningen. Förutom försäljningskostnad ser de främst på konkurrenter och använder 

deras pris som referensram. Vid försäljning på loppmarknader ser de oengagerade 

säljarna på andra säljare på loppmarknader, vid försäljning på Blocket ser de på andra 

säljare på Blocket. Detta för att få en ungefärlig uppfattning om vilket pris som kan vara 

rimligt att ta.  

 

”Jag gör ingen speciell undersökning innan jag sätter mitt pris, jag tittar på 

konkurrenter på loppmarknaden för att få inspiration om vad som verkar rimligt” 

- Man, 48, bakluckeloppis Älvsjö 

 

Utifrån konkurrenternas pris väljer olika säljare inom denna kategori att lägga sig på 

olika prisnivåer i relation till konkurrenterna. Många oengagerade säljare lägger sig på 

samma nivå som konkurrenterna. En respondent förklarade att denne alltid tar 20 kronor 

för sina skivor, priset valdes på grund av att andra säljare på loppmarknader låg på den 
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nivån. Respondenten påpekade dock att denne ibland lagt sig på en högre nivå än 

konkurrenter, detta då det varit en artist som respondenten ansett vara populär. En annan 

respondent svarade även att denne oftast lägger sig på samma nivå som andra säljare på 

Blocket men medgav att denne även lagt sig under konkurrenternas nivå.  

 

”Jag tittar på vad andra på Blocket tar för pris och lägger mig på samma. Har också 

prövat lägga mig på ett lägre pris än andra säljare för att jag ville bli av med skivorna 

snabbt och tänkte att om jag satte ett lägre pris skulle köpare välja mina vinylskivor 

framför andras” 

- Kvinna, 47, telefonintervju Blocket 

 

Det finns även oengagerade säljare som fokuserar på köparen och vad denne skulle vara 

villig att betala. Detta gör de återigen inte genom någon tidskrävande undersökning utan 

utgår från sig själva. I och med att dessa säljare i synnerhet inte besitter någon kunskap 

om efterfrågan på vinylmarknaden utgår de mestadels från skivans skick i 

bedömningen. En respondent klargjorde att denne sätter ett pris som den själv skulle 

vara villig att betala för skivan utifrån dess skick vid försäljningstillfället. En annan 

beskriver att denne även brukar fråga personer i dess närhet om vad de skulle vara 

villiga att betala för objektet. 

 

”Jag funderar över vad jag skulle vara beredd att ge för skivan och så frågar jag 

andra, oftast en vän som ofta köper begagnade grejer, vad den skulle betala för skivan” 

- Man, 39, telefonintervju Blocket 
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5. Analys 
I följande kapitel analyseras det resultat som framkommit av intervjustudien. Då studien 

syftar till att undersöka huruvida den kostnadsbaserade, den konkurrensbaserade och 

den kundbaserade prissättningsstrategin, avsedda för B2C-marknaden, kan appliceras på 

den växande C2C-marknaden, kommer resultatet att analyseras utifrån dessa 

prissättningsstrategier och resonemang föras kring dess tillämpbarhet på C2C-

marknaden. Detta följs av en sammanfattning av analysen.   

 

5.1 Kostnadsbaserad prissättning 

Av studiens resultat framgår att en del säljare inom kategorierna vinstdrivna och 

oengagerade säljare utgår från kostnadsläget vid prissättning. Den stora skillnaden 

mellan den kostnadsbaserade prissättningsstrategin som utövas av företag och den som 

används av säljare på andrahandsmarknaden är att olika kostnader ingår i beräkningen. 

För den vinstdrivna säljaren på C2C-marknadn är det främst priset som säljaren betalat 

vid köptillfället (inköpspriset) som ligger till grund för prissättningen. Detta till skillnad 

från B2C-marknaden där beräkningen enligt Olve et al. (2013, s. 37) utgår från 

kostnader för att utveckla, tillverka, distribuera och sälja produkten. Den oengagerade 

säljarens metod liknar mer den som används av företag då kostnader för försäljning 

istället tas med i beräkningen. Dessa kostnader representeras av utgifter som förknippas 

med att annonsera på en viss försäljningskanal. Annonskostnaden utgör dock inte 

grunden till val av pris för oengagerade säljare, utan tas snarare i beaktning för att 

eliminera risken för en förlustaffär.  

 

I och med att den vinstdrivna säljarens primära mål är att generera vinst får kostnaderna 

en viktig roll och utgör “golvet” för vilken prisnivå som är möjlig. Detta 

överensstämmer med hur Kotler et al. (2008, s. 639) och Olve et al. (2013, s. 38) 

beskriver den roll som kostnader har vid prissättning på B2C-marknaden. Ovanpå dessa 

kostnader lägger vinstdrivna säljare på ett påslag, som vid cost-plus-prissättning (Kotler 

et al., 2008, s. 644). När den vinstdrivna säljaren har köpt ett objekt i syfte att sälja det 

vidare har denne gjort bedömningen att säljaren av objektet gjort en felaktig 

uppskattning av objektets värde. Den av säljaren felaktiga värderingen leder till att den 

vinstdrivna säljaren ser en möjlighet att sälja skivan vidare för ett högre pris (addera ett 
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pålägg) och på så sätt generera vinst. Pålägget utgörs dock inte av samma komponenter 

som på B2C-marknden. På B2C-marknaden försöker företag uppskatta säljvolym och 

beräkna utifrån fasta och rörliga kostnader (Shipley & Jobber, 2001). Pålägget bestäms 

sedan främst utifrån företagets egna behov (Schäder, 2006, s. 66). På C2C-marknaden 

bestäms däremot pålägget mestadels utifrån marknaden eftersom vinstdrivna säljare 

väger in uppskattat värde och efterfrågan på skivans artist, pressning och skick. De har 

då möjlighet att justera priset efter förändringar i efterfrågan. Detta visar att även 

vinstdrivna säljare, som är den kategori som den kostnadsbaserade prissättningsstrategin 

främst kan appliceras på, inte använder sig av en renodlad kostnadsbaserad strategi utan 

även väger in komponenter från andra strategier.    

 

En strategi som liknar break-even-prissättning kan däremot inte uttydas av studiens 

resultat. Vinstdrivna säljare är den enda kategorin där försäljning sker i nära anslutning 

till inköpstillfället, för övriga säljarkategorier har skivorna i regel införskaffats för 

många år sedan och det kan därmed vara svårt att identifiera ett samband mellan 

inköpspris och försäljningspris och säkerställa att kostnader vid inköpstillfället är lika 

med intäkter vid försäljningstillfället. Faktum är att värdet på vinylskivor, under 

förutsättning att skicket inte försämrats markant, vanligtvis stiger under ägandetiden, 

mestadels på grund av att de med tiden anses bli allt mer sällsynta och unika. Detta 

antas vara de främsta anledningarna till att break-even-prissättning inte kan appliceras 

på C2C-marknaden.  

 

De säljare som använder sig av denna strategi har en varierande grad av emotionellt 

band till objekten de säljer. Inom den vinstdrivna säljarkategorin, som är den kategori 

som tydligast använder sig av denna strategi, har det framkommit att en del skapar ett 

starkt emotionellt band till produkten mellan inköps- och försäljningstillfället. Detta 

visar att ett emotionellt band kan skapas under kortare interaktioner. Flera intervjuer har 

visat att vinstdrivna säljare som köpt in ett objekt i syfte att sälja det inte kunnat 

genomföra affären då ett emotionellt band skapats till objektet, andra har genomfört 

affären men då begärt ett högre pris. I enighet med litteraturen visar detta att 

emotionella band kan växa fram under kortare tid och påverka priset (Strahilevitz & 

Loewenstein, 1998). De oengagerade säljare som använder sig av denna strategi har 

däremot inget emotionellt band till objekten de säljer. 
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5.2 Konkurrensbaserad prissättning 

Genomförd undersökning visar tydligt att andra konkurrenters pris har stor inverkan på 

det pris som säljare på C2C-marknaden i slutändan väljer att sätta. Säljare inom 

samtliga av de identifierade säljarkategorierna använder sig, i varierande utsträckning, 

av andra konkurrenter på marknaden för att fastställa ett marknadspris som de 

positionerar sig utifrån. Detta tillvägagångssätt påminner om det som företag använder 

sig av på B2C-marknaden.  

 

Definitionen av vad som avser konkurrenter skiljer sig dock mellan B2C-marknaden 

och C2C-marknaden. På B2C-marknaden avser konkurrenter företag verksamma på 

samma segment- eller marknadsnivå (Shipley & Jobber, 2001) medan konkurrenter på 

C2C-marknaden avser andra säljare av liknande objekt på andrahandsmarknaden. 

Oengagerade säljare tenderar att jämföra sina priser med konkurrenter inom samma 

försäljningskanal, exempelvis jämför säljare på Blocket sitt pris med andra säljare på 

Blocket. Samlande och vinstdrivande säljare använder sig istället av konkurrenter på 

olika försäljningskanaler - exempelvis olika former av loppmarknader, hemsidor som 

Blocket, Ebay, Discogs eller tidningen Record Collector - för att få en uppfattning om 

konkurrenternas prissättning. Merparten av respondenterna inom dessa kategorier 

nämner även att de använt hemsidan Popsike som referens för att se vad skivan tidigare 

sålts för. 	   

 

De oengagerade säljarna förefaller vara den kategori som i störst utsträckning tar 

konkurrenters pris i beaktning. En förklaring till detta antas vara att det är relativt 

bekvämt och enkelt att endast se till konkurrenter eftersom ingen tidskrävande 

undersökning av exempelvis kundvärde måste genomföras. Det kräver heller ingen 

kunskap om det specifika försäljningsobjektet eller vinylmarknaden i stort. Det är 

således en passande strategi för den oengagerade säljaren som snabbt vill göra sig av 

med objekt och i regel besitter begränsad kunskap. Även de samlande och de 

vinstdrivna säljarna ser till konkurrenter, dock baseras prissättningen främst på andra 

aspekter. En konkurrensbaserad strategi tycks användas inom dessa kategorier när 

kunskap saknas om ett specifikt objekt eller för att fastställa en ungefärlig prisnivå. 
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Vissa respondenter betonar att det finns nackdelar med att endast se till konkurrenters 

pris eftersom säljare på vinylmarknaden ibland saknar kunskap och därför sätter ett pris 

som inte är optimalt. Att bara se till konkurrenter riskerar därför att leda till att ett 

felaktigt och missvisande pris sätts, varför de vinstdrivna och de samlande säljarna ofta 

väljer att anpassa det marknadspris de funnit till den kunskap de själva har om 

efterfrågan på marknaden.  

 

Vilken typ av kategori säljaren tillhör tycks inte ha någon betydelse för hur denne 

positionerar sig i relation till konkurrenters pris. Trots att begrepp som market 

skimming och market penetration (Noble & Gruca, 1999; Kotler et al., 2008, s. 659) 

inte benämns av respondenterna kan liknande tillvägagångssätt urskiljas i 

respondenternas valda prissättningsstrategier. Den vanligast förekommande strategin 

tycks vara att positionera sig genom att lägga sig på samma nivå som eller lägre än 

konkurrenternas priser, ett tillvägagångssätt som till stor del påminner om market 

penetration. Ett fåtal respondenter positionerar sig över konkurrenternas pris för att 

sedan sänka priset vid uteblivet intresse, något som kan liknas vid market skimming 

(Noble & Gruca, 1999; Kotler et al., 2008, s. 659). 

 

Det faktum att alla objekt som säljs på andrahandsmarknaden är använda gör att varje 

objekt är unikt. På B2C-marknaden massproduceras produkter och olika aktörer säljer 

därför identiska objekt, något som är en förutsättning för att den konkurrensbaserade 

prissättningsstrategin ska fungera fullt ut. Detta förmodas vara en anledning till att 

många säljare på C2C-marknaden främst använder konkurrenter för att ge en 

fingervisning och sedan använder andra metoder för att få fram ett exakt pris. 

Oengagerade säljare är som tidigare förklarat den kategori där en konkurrensbaserad 

prissättningsstrategi kan tillämpas väl, men inte heller inom denna kategori använder 

säljare enbart konkurrenter när de sätter pris.  

 

Säljare som ser till konkurrenter vid prissättning har olika grad av product attachment. 

Oengagerade säljare, som är de som i störst utsträckning ser till konkurrenters pris, 

saknar emotionellt band till objekten de säljer. De vill göra sig av med objekten och 

bryr sig inte om att priset ska reflektera ett emotionellt värde. Även vinstdrivna och 

samlande säljare använder sig som tidigare förklarats av denna strategi, dessa kategorier 

består delvis av säljare som har ett starkt emotionellt band till objekten de säljer och de 
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väljer på grund av detta att ta ett högre pris vid försäljning, vilket stämmer överens med 

tidigare forskning av Strahilevitz & Loewenstein (1998). 

5.3 Kundbaserad prissättning 

Utifrån det resultat som framkommit av intervjustudien är det väl synligt att det finns 

kopplingar mellan prissättning på C2C-marknaden och den kundbaserade 

prissättningsstatagin som är utformad för B2C-marknaden. Inom alla säljarkategorier på 

C2C-marknaden försöker de på olika sätt, i enighet med företag som använder denna 

prissättningsstrategi, att förstå hur kunder värderar produkten och finna det pris som 

kunderna accepterar. Kundvärde på C2C-marknaden blir, precis som Kotler et al., 

(2008, s. 639) och Olve et al. (2013, s. 38) beskriver, ”taket” för hur högt priset kan 

sättas. 

 

För samtliga aktörer handlar det om att förstå vad det är som efterfrågas på marknaden. 

Detta förfarande skiljer sig mellan C2C-marknaden och B2C-marknaden. På B2C-

marknaden genomförs i många fall omfattande marknadsundersökningar (Schäder, 

2006, s. 98). Vinstdrivna och samlande säljare utgår istället från sin egen kunskap om 

marknaden, flera respondenter inom dessa kategorier anser sig ha vetskap om vad som 

styr efterfrågan. Den vinstdrivna säljaren gör denna bedömning redan innan köptillfället 

och samlande säljaren gör bedömningen efter att denne bestämt sig för att sälja. Då den 

oengagerade säljaren saknar kunskap om marknaden utgår de i större utsträckning från 

vad de själva skulle vara villiga att betala, alternativt att de frågar andra i sin närhet om 

deras betalningsvilja.  

 

Utifrån den genomförda intervjustudien är det tydligt att respondenterna anser att 

kundvärde på vinylmarknaden är kopplat till skivornas artist, pressning och skick. 

Respondenter inom den vinstdrivna och den samlande kategorin hävdar att skivor 

gjorda av en känd artist, med unik pressning och ett bra skick innebär ett högre värde 

för kunden, vilket resulterar i att de kan ta ett högre pris vid försäljning. Då de 

oengagerade säljarna inte undersöker värde för artist och pressning är det mestadels 

skick som beaktas vid undersökning om betalningsvilja. Relationen mellan skick (i 

teorin kvalitet) och värde är även något som enligt Schäder (2006, s. 62) är en 
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avgörande faktor vid prissättningen på B2C-marknaden där kunden relaterar priset till 

förväntad kvalitet. 

 

För både säljare på andrahandsmarknaden och för företag är det svårt att hitta pålitlig 

information om kundernas olika referensvärden, finna ett marknadspris och utifrån detta 

fastställa ett pris. En faktor som försvårar detta desto mer för säljare på C2C-marknaden 

är att alla produkter är unika. Detta medför att det i praktiken är mycket svårt att basera 

en prissättningsstrategi enbart på kundvärde och kan förklara varför säljare inom alla 

kategorier även väljer att väga in faktorer kopplade till de andra 

prissättningsstrategierna.  

 

Då säljare som använder sig av denna strategi tillhör alla säljarkategorier finns även 

olika grader av product attachment närvarande. Exempelvis kan vinstdrivna säljare ha 

ett starkt band till produkten, men för de oengagerade säljarna utgår detta helt. Inom den 

samlande säljarkategorin, som främst kan kopplas till denna strategi, vittnar flera säljare 

om att de har ett emotionellt band till objekt i sin samling. Detta band har vanligtvis 

uppkommit till följd av en längre tids ägandeskap eller nostalgi till objektet, något som 

även styrks i litteratur rörande ämnet (Solomon, 2011, s. 141 f.; Strahilevitz & 

Loewenstein, 1998). De samlande säljarna framför även i enlighet med Strahilevitz & 

Loewenstein (1998) att detta resulterar i att de sätter ett högre pris på objektet vid 

försäljning.  

5.4 Sammanfattning av analys 

Den kostnadsbaserade prissättningsstrategin kan i hög grad tillämpas på kategorin 

vinstdrivna säljare då dessa i grunden utgår från kostnadsläget i sin prissättning för att 

säkerställa att försäljningen genererar vinst. De försöker täcka sina kostnader som består 

av inköpspriset och generera vinst genom att lägga på ett påslag som utgår från 

uppskattat värde. Den kostnadsbaserade strategin kan även i viss mån appliceras på 

kategorin oengagerade säljare, eftersom kostnader förknippade med försäljning (för att 

annonsera på en försäljningskanal) utgör lägsta möjliga prisnivå. 

 

Den konkurrensbaserade prissättningsstrategin används av säljare inom alla kategorier. 

Den används flitigast av oengagerade säljare som istället för att genomföra en 
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tidskrävande undersökning om kundvärde väljer att använda pris från konkurrenter 

inom samma försäljningskanal som referensram. Denna prissättningsstrategi används 

även av samlande och vinstdrivna säljare när de saknar kunskap om marknaden och vill 

ha en anvisning om vilket pris som kan vara rimligt. Dessa kategorier använder sig även 

i stor utsträckning av information från tidigare försäljning för att få en uppfattning om 

vad de kan sätta för pris. Resultat från tidigare försäljningar och konkurrenters priser på 

de webbaserade andrahandsmarknaderna har visat sig vara normgivande när det 

kommer till prissättning på C2C-marknaden. 	   

 

Även den kundbaserade prissättningsstrategin praktiseras av säljare inom alla kategorier 

men är främst applicerbar på de samlande och de vinstdrivna säljarna. Många säljare 

inom dessa kategorier anser sig ha goda kunskaper om vad kunderna värderar och 

efterfrågar och de tar i hög grad dessa faktorer i beaktning vid prissättning. De 

oengagerade säljarna försöker till skillnad från övriga säljare att förstå köpares 

betalningsvilja genom at utgå från sig själva eller genom att fråga andra i sin närhet. 

 
Tabell 2. Prissättningsstrategiernas tillämpbarhet på säljarkategorierna  
 
	   Kostnadsbaserad	  

prissättning	  
Konkurrensbaserad	  
prissättning	  

Kundbaserad	  
prissättning	  

Vinstdrivna	  
säljare	  

	  
X	  

	  
X	  

	  
X	  
	  

Samlande	  
säljare	  

	   	  
X	  

	  
X	  
	  

Oengagerade	  
säljare	  

	  
X	  
	  

	  
X	  

	  
X	  
	  

  
 X = kan tillämpas 
 

Även om studien gjort ett försök till att särskilja de olika strategierna går de ofta hand i 

hand på C2C-marknaden. Exempelvis blir kundvärde en del av pålägget som 

vinstdrivna säljare tar i beaktning vid fastställande av vinstpåslag vid en 

kostnadsbaserad strategi. Säljare använder faktorer från de flesta strategierna för att 

skapa en övergripande strategi som kopplas till de mål som de har med försäljningen.  
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Prissättning på C2C-marknaden har, utöver de tidigare prissättningsstrategierna, visat 

sig ha en tydlig koppling till product attachment.  Av studien har framkommit att det 

främst är de vinstdrivna och de samlande säljarna som har ett starkt band till 

försäljningsobjekten, något som kan växa fram under en längre tid eller uppstå under en 

kortare interaktion. Product attachment leder till att ett högre pris sätts, alternativt till en 

ovilja att överhuvudtaget sälja objektet. Denna faktor är inte närvarande på B2C-

marknaden utan uppstår endast när säljaren är en konsument. 
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6. Slutsats 
Vad som följer är en presentation av slutsatser som dragits i denna studie samt en 

genomgång av studiens begränsningar och förslag till vidare forskning. 

 

Syftet med studien har varit att undersöka huruvida den kostnadsbaserade, den 

konkurrensbaserade och den kundbaserade prissättningsstrategin, avsedda för B2C-

marknaden, kan appliceras på den växande C2C-marknaden. För att undersöka detta har 

andrahandsmarknaden för vinylskivor valts - en marknad där objekt regelbundet säljs på 

både fysiska och webbaserade försäljningskanaler. Genom uppsatsens genomförda 

intervjustudie har det framkommit att säljare på C2C-marknaden kan delas in i olika 

kategorier. Slutsatsen är att samtliga prissättningsstrategier i varierande grad kan 

appliceras på de identifierade kategorierna, en strategi som varit högst tillämpbar på en 

kategori har varit frånvarande inom en annan (se sammanfattning i tabell 2 s.34). 

Tillämpbarheten sker även med vissa modifikationer på grund av skillnader i 

förhållanden mellan B2C- och C2C-marknaden.  

 

I och med den växande handeln på C2C-marknaden har konsumenten fått en starkare 

roll. Konsumenten, som tidigare uteslutande agerat köpare, har på grund av förändrade 

konsumtionsvanor dessutom fått en viktig roll som säljande part. Denna omfördelning 

mellan företag och konsument anser vi bör ligga till grunden för en revidering av de 

traditionella strategierna. Prissättningsstrategierna har i den genomförda studien visat 

tydliga brister när de placerats i en kontext där den säljande parten utgjorts av en 

konsument, varför vi vill rikta viss kritik, samt ifrågasätta dessa teoriers tillämpbarhet i 

det moderna samhället. Prissättningsstrategierna kan inte tillämpas på C2C-marknaden 

fullt ut, vissa faktorer utgår och andra tillkommer för säljare inom olika kategorier, 

vilket antyder att prissättningsstrategierna bör justeras.  

 

Studien har endast skrapat på ytan när det kommer till prissättning på C2C-marknaden, 

men ger trots dess begränsning tydliga indikationer på att det finns ett stort behov av ny 

forskning inom området prissättning. Med bakgrund i detta vore det intressant att 

undersöka om den kategorisering av säljare som gjorts i studien även kan identifieras 

vid handel med produktkategorier som inte betraktas som samlarobjekt, samt om 

emotionella faktorer även där påverkar prissättningen. Nästa steg skulle kunna vara att 
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undersöka marknadsföringsmixens övriga komponenters funktion på C2C-marknaden 

genom att exempelvis undersöka hur säljare på webbaserade andrahandsmarknader, 

utöver priset, marknadsför sina försäljningsobjekt i sina försäljningsannonser. 

 

Att komplettera den existerande marknadsföringsforskningen med aspekter rörande 

C2C-marknaden är viktigt ur många avseenden, inte bara för aktörer på C2C-

marknaden, utan även för företag verksamma på B2C-marknaden. När företag sätter 

pris utgår de allt mer från hur konsumenterna värderar produkten. Genom att ta del av 

information om hur konsumenter resonerar när de sätter pris kan företag få en indikation 

på hur konsumenter resonerar när ett köp ska genomföras. Denna kunskap kan företagen 

använda för att sätta ett pris som reflekterar konsumenternas upplevda värde. Många 

aktörer kan således dra stor nytta av att förstå hur det går till när konsumenten sätter 

priset. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Respondenter 
 
Kön Ålder Plats för intervju Datum Kategori 
Man  34 Vinylbutiken Open Mind i Uppsala  10/4  Samlande 
Man  65 Vinylbutiken Open Mind i Uppsala 14/4  Vinstdriven 
Man 51 Skivbutiken PetSounds i Stockholm 19/4  Samlande 
Kvinna 66 Loppmarknad Vaksala torg 12/4  Oengagerad 
Man 65 Loppmarknad Vaksala torg 12/4  Samlande 
Kvinna 55 Loppmarknad Vaksala torg 12/4  Vinstdriven 
Man 67 Västberga loppis  19/4  Oengagerad 
Man 55 Västberga loppis  19/4  Samlare 
Man 41 Västberga loppis  19/4  Oengagerad 
Kvinna 50 Västberga loppis  19/4  Vinstdriven 
Kvinna 51 Megaloppis Nackastrandmässan 26/4 Oengagerad 
Man 45 Megaloppis Nackastrandmässan 26/4  Oengagerad 
Man 49 Megaloppis Nackastrandmässan 26/4  Vinstdriven 
Man 63 Bakluckeloppis Älvsjö 27/4  Samlande 
Kvinna 62 Bakluckeloppis Älvsjö 27/4  Oengagerad 
Man 48 Bakluckeloppis Älvsjö 27/4  Oengagerad 
Man 68 Telefonintervju Blocket 13/4  Oengagerad 
Man 39 Telefonintervju Blocket 15/4  Oengagerad 
Man 42 Telefonintervju Blocket 15/4  Oengagerad 
Kvinna 65 Telefonintervju Blocket 15/4  Oengagerad 
Man 69 Telefonintervju Blocket 15/4  Oengagerad 
Man 55 Telefonintervju Blocket 23/4  Oengagerad 
Kvinna 47 Telefonintervju Blocket 23/4  Oengagerad 
Man 61 Telefonintervju Blocket 23/4  Oengagerad 
Man 58 Telefonintervju Blocket 23/4  Oengagerad 
Kvinna 53 Telefonintervju Blocket 23/4 Oengagerad 
Man 50 Telefonintervju Blocket 23/4  Oengagerad 
Kvinna 49 Telefonintervju Blocket 3/5  Oengagerad 
Kvinna 60 Telefonintervju Blocket 3/5  Oengagerad 
Man 58 Telefonintervju tips 15/4  Samlande 
Kvinna 53 Intervjuträff tips 24/4  Vinstdriven 
Man 40 Intervjuträff tips 25/4  Vinstdriven 
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Bilaga 2. Aktörer och försäljningskanaler 
 
Allmän loppmarknad: En allmän loppmarknad definieras i denna studie som en 
loppmarknad där privatpersoner säljer olika produkter (ej någon specifik 
produktkategori) till köpare.  
 
Blocket: En webbaserad marknadsplats där privatpersoner kan lägga upp annonser och 
sälja begagnade produkter till köpare. Blocket är ständigt växande och har i nuläget 5 
miljoner besökare per vecka. (www.blocket.se) 
 
Discogs: En hemsida som är en databas och marknadsplats för musik. På 
marknadsplatsen kan privatpersoner sälja sina CD-skivor och vinylskivor till köpare. 
När säljarna lägger upp en annons fyller de i information om ljudkvalitet, omslagets 
skick, skivans tillverkare, med mera, som sedan finns för potentiella köpare att läsa i 
annonsen. På hemsidan finns det tusentals säljare och över 10 miljoner produkter. 
(www.discogs.com) 

Ebay: En av världens största webbaserade marknadsplatser där bland annat 
privatpersoner kan sälja begagnade produkter. Hemsidan har 128 miljoner aktiva 
användare över hela världen och mer än 500 miljoner produkter. (www.ebay.com) 

Popsike: En hemsida som visar resultat från tidigare auktioner av vinylskivor. De flesta 
skivorna har sålts på Ebay för över 25 USD. Hemsidan är till för att säljare ska få en 
uppfattning av vad konsumenter är villiga att betala för sällsynta skivor. Det 
förekommer oftast information om den sålda skivans skick samt att det finns ett 
betygsystem som visar om priset på en speciell skiva är i linje med marknaden eller om 
den har ett för högt eller lågt pris. Medlemmar på hemsidan sätter betygen. 
(www.popsike.com)  
 
Record Collector: Ett magasin som är en prisguide för sällsynta skivor där experter och 
säljare uppskattar priser och delar med sig av sin kunskap inom ämnet. Tidningen ges ut 
varje år och kan i Sverige bland annat köpas på Akademibokhandeln.  
	  
 


