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Förord 
 
 
Denna kandidatuppsats om 10 poäng är resultatet av ett arbete som pågått under 
vårterminen 2006, och är ett initiativ helt från författarnas sida. Orsaken till just 
inriktningen mot lansering av mp3-böcker beror på att författarna ansåg att denna 
produkt var en spännande utveckling av nedladdningsbar media. Med vår bakgrund 
som studenter i företagsekonomi och på KTH i Stockholm, och med intresse för 
marknadsföring blev valet tämligen enkelt; vi ville ta reda på varför mp3-böckerna 
inte blivit så omtalade som vi tyckte de borde blivit. Vi visste om att nedladdning av 
musik är något många ägnar sig åt idag, och ljudböcker hade vi också en ganska 
tydlig uppfattning om att allmänheten kände till. 
 
Arbetet med denna uppsats har varit lika intensiv som utvecklande och vi har lärt oss 
mycket, såväl om rapportskrivande som om ämnet i sig, det vill säga branschen för 
ljudböcker, och vi tror fortfarande att mp3-boken har en stor potential om kännedom 
om böckerna ökar och företag ger förmånliga erbjudanden nu till en början.  
 
Vi har många personer som vi vill rikta ett varmt tack till; alla de personer i branschen 
som gett av sin tid och tålmodigt besvarat våra frågor, vilka varit en hel del. Vi tackar 
också rektorn på den grundskola i centrala Stockholm som lät oss intervjua elever, 
lärare och andra anställda på skolan. Vi riktar också ett ödmjukt tack till alla de 
främmande och bekanta personer som tog sig tid att dela med sig av sina tankar och 
åsikter i vår marknadsundersökning. Vår handledare Emmanouel Parasiris och vår 
opponent Matias Ristiniemi är värda en stor eloge för att ha slitit med det enorma 
material som de fått plöja igenom ett antal gånger, och vi är djupt tacksamma för de 
förslag vi fått. Naturligtvis måste vi tacka våra nära och kära för det stöd de gett oss 
under denna intensiva period. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett gott 
samarbete och för en härlig envishet och kämparanda. 
 
Tack! 
 
 
Stockholm den 5 juni 2006-06-05 
 
 
Carl Junesand och Christina Margaritoglou 
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Sammanfattning 
 
Den här uppsatsen handlar om lansering av mp3-böcker. Mp3-böcker har funnits på 
marknaden i ett antal år nu, men fortfarande är försäljningen inte särskilt imponerande 
i jämförelse med vanliga ljudböcker, och ännu mindre imponerande i jämförelse med 
tryckta böcker. Mp3-böcker är inte desto mindre en intressant produkt som 
kombinerar fördelarna med ljudboken med fördelarna med musik i mp3-format; 
smidigt att köpa genom nedladdning, och lätt att bära med sig i mp3-spelaren. 
 
Enligt Lennart Gustafssons lanseringsmodell bör fem punkter tas i beaktande vid 
lansering av en ny produkt. I den här uppsatsen har dessa faktorer, framförallt vem 
eller vilka produkten ska lanseras till samt vad produkten egentligen utgörs av, 
kopplats till kundbehov, konsumenters lärande, attityder och köpbeteende. Lennart 
Gustafssons lanseringsteorier har använts för att analysera branschens lansering, 
medan Jim Blythes och Eric Arnoulds m.fl. konsumentbeteendeteorier använts för att 
analysera behov, lärande, attityder och köpbeteende hos de av författarna utpekade 
presumtiva målgrupperna. Dessa fanns vara dels personer som lyssnar på mp3-musik, 
dels personer som redan lyssnar på ljudböcker.  
 
De empiriska data som använts i uppsatsen kommer från sekundära källor såsom 
artiklar, Temo-undersökningar och Internet, medan ett antal personer från företag i 
branschen intervjuades per telefon för att kunna ge en bild av denna. Vidare 
intervjuades ett antal personer från de två kundgrupperna angivna ovan, liksom ett 
antal personer som redan lyssnade på mp3-böcker.  
 
Analysen av det empiriska underlaget visade att branschens lansering varit begränsad 
och att de kundgrupper som författarna utpekade som presumtiva har branschen gjort 
små eller inga försök att nå. Dessutom existerar vissa strukturella problem i branschen 
beroende på relationen mellan förlag, producenter/distributörer och återförsäljare. 
Mp3-boken bedöms i dagsläget befinna sig i en klyfta, eller ett glapp vilket innebär att 
de teknikintresserade och de tidiga anammarna har börjat använda produkten, men 
inte  den tidiga majoriteten. Det är när man når dessa som försäljningen kan öka 
avsevärt. 
 
Vidare pekar analysen av målgrupperna på att dessa mycket väl kan utgöra den tidiga 
och i vissa fall sena majoriteten, men att för att nå ut till dessa är det olika aspekter 
som bör tas i beaktande vid en lansering. Gustafsson pratar om att analysera vilka 
kunderna är, och denna undersökning har visat på ett antal faktorer som är intressant 
för respektive målgrupp.  
 
För den grupp som lyssnar på vanliga ljudböcker, tycks det som att de största hindren 
är bristande medvetenhet, ovana vid teknik samt negativ inställning till mp3-boken. 
Denna inställning verkar bottna i en föreställning om att mp3-boken är något för 
stressade unga människor. För den andra av våra målgrupper, de som lyssnar på mp3-
musik, är det också bristande medvetenhet men kanske i ännu högre grad bristande 
intresse, och en ännu mer negativ attityd till mp3-böcker, helt enkelt därför att mp3-
boken uppfattas som töntig. Dock tycks denna grupp inte ha några större problem att 
hantera den teknik som är förknippad med mp3-böcker. 
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Abstract 
 
This essay concerns the launching of the product constituted by audio books in mp3-
format, referred to as mp3-books. For some years, mp3-books have been on the 
market but the sales figures are still far from impressive in comparison with 
traditional audio books, and even less so in comparison with printed books. 
Nevertheless, the mp3-book remain an interesting product since it combines the 
advantages of audio books with the advantages of mp3-music; easy to buy and 
download and easy to carry around in a mp3-player. 
 
According to Lennart Gustafsson’s product launch model, five factors need to be 
taken into account when launching a new product. In this essay these five factors, 
with focus on the factors who the product launch is aimed at and what constitutes the 
product have been connected to theories dealing with the need, learning, attitudes and 
buying behaviour of consumers. The product launch theories of Gustafsson have been 
used to analyse the launch so far done by the industry, whereas the theories 
concerning consumer behaviour of Jim Blythe, Eric Arnould and others have been 
used to analyse the existing and potential customer groups designated by the authors. 
The two potential customer groups where presumed to be people that listen to 
traditional audio books, and people who listen to mp3-music. 
 
The analysis of the empirical data revealed that the product launch conducted by the 
industry had been fairly limited and no or insignificant attempts had been made to 
reach the potential customers identified by the authors. In addition, the industry 
showed structural problems depending on the relation between publishers, 
producers/distributors and retailers. The authors guess that the mp3-book are currently 
residing in a region known as the chasm in the adoption cycle,  which means that 
visionaries and early adopters have commenced using the product, whereas the early 
majority has not. The latter is crucial to reach if sales are to increase significantly. 
 
Furthermore, the analysis of the targeted customer groups implies that these may well 
constitute the early majority and in some cases the late majority, but in order to reach 
these groups there is a number of aspects that need to be taken into consideration. 
According to Gustafsson, it is important to know who the customer is, and this 
investigation has suggested a few factors that are relevant for the different customer 
groups. 
 
In the case of  the group listening to traditional audio books, the largest barriers seem 
to be lacking awareness, absence of accustomedness with new technology and a 
somewhat negative attitude towards the mp3-bok, apparently due to the notion that 
the mp3-book is something primarily for young, stressed-out people who doesn’t have 
the time to just read a book. 
 
When it comes to the second group, consisting of people listening to mp3-music, the 
largest barriers appear to be lacking awareness but perhaps to an even greater extent 
lacking interest, combined with a very negative attitude towards the mp3-book. The 
reason for this negative attitude is that this group finds the mp3-book unhip and 
associates it with people having reading difficulties. However, this group had no 
problems what so ever dealing with new technology. 
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Definitioner 
 
Lansering 
Detta begrepp sträcker sig över områden som har med produktutveckling, 
prissättning, relationer med distributörer och andra aktörer, marknadsföring m.m. 
Med lansering menas i denna uppsats de åtgärder som rör marknadsintroduktionen av 
en ny produkt.  
 
Mp3-bok/nedladdningsbar ljudbok/ljudbok i mp3-format  
I den här uppsatsen är dessa synonymer. Innebörden i dessa begrepp är en ljudbok i 
något av formaten mp3 eller AAC. Mp3 är ett sätt att koda ljud för datalagring och 
står för MPEG-1 Audio Layer 31, där MPEG i sin tur står för Moving Picture Experts 
Group2 som jobbar med standarder för audio- och videokodning. AAC står för 
Advanced Audio Coding3 och är precis som mp3 ett sätt att koda ljudfiler på, men 
utvecklades senare än mp3 och förväntas så småningom ersätta mp3 som den 
dominerande standarden för musik i dataformat. Fördelen med mp3- och AAC-format 
är att ljudfiler tar betydligt mindre plats än ifall de skulle ha kodats i det format som 
musik på cd-skivor är kodat med. Denna minskning i storlek underlättar nedladdning 
av musik och ljudböcker betydligt, eftersom det innebär att ljud och musik tar mindre 
plats och därmed går snabbare att ladda ner.  
 
Ljudbok/cd-ljudbok/ljudbok i cd-format 
Dessa begrepp använder vi synonymt med varandra och syftar alltså på de ljudböcker 
som säljs fysiskt på cd-skivor. Samma produkt som ovan men i ett annat format. 
 
Nedladdning:  
Nedladdning innebär att kopiera data över Internet. Nedladdning sker egentligen hela 
tiden då en dator är uppkopplad mot Internet, så du laddar ner all information från 
Internet. Med nedladdning menas dock vanligen nedladdning av en fil som t.ex. ett 
program, en film eller ett musikstycke.  
 
Fildelning/DC++: Nedladdning kan även ske direkt mellan två datorer som är 
kopplade till varandra genom så kallade fildelningsprogram som t.ex. DC++ och 
Limewire, och kallas då fildelning. På senare tid har fildelning av 
upphovsrättsskyddat material som musik och filmer blivit vanligt förekommande trots 
att det är olagligt, och fildelning men även nedladdning kan därför uppfattas som 
olagligt i sig, vilket det alltså inte är.  
 
Nedladdning av ljudböcker: Försäljning av nedladdningsbara ljudböcker sker 
genom en återförsäljares hemsida där det finns länkar till distributörer, från vilka 
ljudböcker laddas ner mot betalning. Detta onödiggör alla former av fysisk 
försäljning. Vissa bibliotek som lånar ut ljudböcker använder däremot en annan form 
av distribution, s.k. streaming; istället för att låntagaren laddar ner en hel ljudbok till 
sin dator kan de lyssna så länge de är uppkopplade mot bibliotekets länk4.  

                                                 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/.mp3, sidan senast uppdaterad kl. 21.29, 10 maj 2006. 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG, sidan senast uppdaterad kl. 20.00, 10 maj 2006. 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Audio_Coding, sidan senast ändrad kl. 13.32, 7 maj 2006 
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Streaming_media, sidan senast ändrad kl. 19.09, 30 april 2006 
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Skillnaden mellan de två nedladdningssätten är att i det förra så skapas en permanent 
kopia av ljudboken på köparens hårddisk, medan det i det senare fallet inte skapas en 
kopia, eftersom att de uppspelade filfragmenten raderas kontinuerligt efter 
uppspelning. 
 
Förladdad mp3-spelare/mp3-spelare förladdad med ljudbok 
Dessa två begrepp använder vi synonymt när vi talar om den produkt som eLib 
förestår och är alltså en ”låst” mp3-spelare som kan lånas hem från bibliotek och där 
det finns en mp3-bok förladdad i spelaren. Kunden lånar den som en vanlig bok. 
 
Målgrupp/kundgrupp 
Vi syftar här dels på de grupper av konsumenter som branschen vill nå, men också de 
respondenter indelade i tre grupper som vi valt att undersöka; de som lyssnar på cd-
ljudböcker, de som lyssnar på mp3-musik och de som lyssnar på mp3-böcker. 
 
Fokusgrupp 
Detta är ett tillvägagångssätt att göra intervjuer på, med ett antal respondenter som 
samlas i en grupp och diskuterar kring frågor och/eller olika givna teman som 
undersökningsledaren vill ha närmare svar eller reaktioner på. 
 
Branschperspektiv 
Detta är ett samlingsnamn för att belysa information om branschen och lanseringen 
hittills av mp3-böcker. Här ingår kontakter med företag och andra organisationer och 
företag som har intressant information om kunder, lansering och hinder. 
 
Konsumentperspektiv 
Detta perspektiv ingår som en del i branschperspektivet eftersom kunden har en 
central roll vid företags utformande av lansering av mp3-böcker. Vi utgår från en 
marknadsundersökning om kunder, deras behov, vanor, Köpbeteende, attityder mm 
som kan vara av vikt vid fortsatt lansering. 
 
Distributör/producent 
Dessa två uttryck används synonymt för den aktör som agerar som mellanhand mellan 
förlag och återförsäljare.  
 
Återförsäljare 
Återförsäljare benämner vi alla företag som säljer mp3-böcker och ljudböcker på 
Internet och i butiker. 
 
Kundnytta/nytta/produktnytta 
I vår uppsats syftar båda dessa uttryck på samma sak; på kundens behov av en 
produkt eller vilja att använda den, och det som alltså ligger till grund för att 
konsumenten ska vilja köpa en produkt. 
 
Word-of-mouth 
Detta uttryck är egentligen ett sätt att marknadsföra, men inte något företaget kan 
påverka, utan det är konsumenterna som marknadsför genom att berätta för andra de 
känner om en produkt de gillar. I vår uppsats är det ett sätt att mäta kundens 
lönsamhet på. 
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1. Inledning 
 
Fenomenet med musiknedladdning mot betalning har på kort tid blivit en stor succé. 
Enkelheten och lagringskapaciteten i dagens portabla musikspelare har gjort att allt 
fler människor gått över till att lyssna på musik i mp3-format istället för cd, 
kassettband mm. Den stora frågan är nu om bokbranschen, och i synnerhet 
ljudboksbranschen står inför en liknande revolution. Mycket talar för att talböcker i 
mp3-format har alla förutsättningar att göra talboken lika populär bland gemene man 
som den nedladdade musiken är idag är idag5. Dock är det långtifrån självklart att de 
grupper som idag lyssnar på talböcker kommer att ta till sig den nya tekniken, eller att 
de som redan tagit till sig tekniken kommer att vara intresserade av att lyssna på 
talböcker istället för musik. 
 
Enligt författarna utgör mp3-boken en mycket spännande produkt, eftersom det rör sig 
om en känd produkt i nytt utförande med stor potential. Dessutom är det intressant att 
undersöka varför försäljningen går så trögt när liknande produkter som mp3-musik 
och vanliga ljudböcker säljer så bra. Eftersom det är en produkt som enligt författarna 
riktar sig till väldigt olika kundgrupper så ställer detta vidare stora krav på 
lanseringen, varför det är intressant att se hur företagen har hanterat detta dilemma. 
 
 

1.1 Bakgrund och branschinformation 
 
Försäljningen av talböcker på cd-skivor har skjutit i höjden rejält de senaste åren. Ett 
av Sveriges största ljudboksförlag, Bonnier Audio, sålde cd-ljudböcker för 98 
miljoner kronor 2004, vilket var en ökning med 40 procent från år 2003. Deras 
ljudboksklubb Lyssnarklubben är den mest framgångsrika klubben just nu i koncernen 
med hela 90 000 medlemmar6. Mp3-böckerna som endast har ett, eller ett par år på 
nacken säljer betydligt mindre. Adlibris, som säljer mest av svenska företag, sålde i 
genomsnitt inte mer än 20 nedladdningsbara böcker om dagen i slutet av 2005 7. Även 
om digitaliseringen har ändrat och påverkat bokbranschen, så står sig dock 
pappersböckerna, och det ges idag ut fler böcker än någonsin tidigare. 8

 
Du kan hitta mp3-böcker med titlar inom skönlitteratur, deckargenren, faktaböcker, 
språkkurser, självutveckling och barn och ungdom. Det finns idag drygt 180 titlar i 
mp3-format som säljs till privatpersoner, majoriteten är av svenska författare. Detta 
tål att jämföras med det tusental titlar i cd-format. Denna skillnad i antal titlar beror 
mycket på att de större förlagen som har rättigheterna till böckerna inte har velat 
släppa dem i mp3-format av rädsla för piratkopiering.  

                                                 
5 http://sydsvenskan.se/nojen/article112619.ece , http://130.238.79.99/ilmh/ren/soc-mp3-bok.htm ,  
http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3d2005%5
c11%5c02%5c163475 , 
http://cio.idg.se/ArticlePages/200602/20/20060220151001_CIO171/20060220151001_CIO171.dbp.asp  
6 Telefonsamtal med Patrick Nordwall, telefonsupport/informatör Lyssnarklubben 2006-05-03 
7 http://di.se/Avdelningar/ArtikelUtskrift.aspx?ArticleId=2005\11\02\163475&type=article  
8 ibid 
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Det finns ett dussintal återförsäljare9 i Sverige, främst på Internet som säljer mp3-
böcker. De flesta återförsäljare har andra produkter i sitt sortiment utöver de 
nedladdningsbara böckerna. En annan viktig aktör i den digitala bokbranschen är eLib 
(ägs av Natur och Kultur, Piratförlaget och nätbokhandeln Adlibris) Det är ett företag 
som är både producent och distributör av mp3-böcker och har rollen av mellanhand 
mellan förlag, återförsäljare och bibliotek. De distribuerar nästan 1000 titlar av e-
böcker10 och ljudböcker till återförsäljare, varav endast några hundra är i mp3-
format.11  
Skolor och bibliotek har också tillgång till olika typer av ljudböcker för allmänheten 
och personer med läs- och skrivsvårigheter. Endast stadsbiblioteket i Stockholm och 
biblioteket i Skövde har i mp3-format (se empiriavsnittet) 
 
Figur 1. Schematisk branschöversikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

Kan vara 
samma 

som 

Förlag, t.ex. Nordstedts, 
Piratförlaget 

Producenter, t.ex. eLib 

Säljer 
rättigheter till

Distributörer 

Återförsäljare, 
t.ex. Adlibris 

Institutioner, t.ex. 
bibliotek 

Slutkund

Nedladdning via 
hemsidor och 
försäljning av 
mp3-spelare 
med mp3-bok 

Streaming via 
hemsidor och 
utlån av mp3-
spelare med 
mp3-bok 

Internet och 
mp3-spelare 
med mp3-
bok 

Internet och 
mp3-spelare 
med mp3-
bok 

9 Detta är den uppfattning vi fått när vi sökt på internet. Det kan säkert finnas fler men inte som vi hittat 
när vi sökt på olika sökord för ljudböcker och mp3-böcker. 
10 E-böcker är tryckta böcker i filer som laddas ner till en dator vid köp, eller tillfälligt vid lån 
(författarnas egna kommentar) 
11http://cio.idg.se/globalincludes/applikationer/utskrift_popup/utskrift.asp?ID=20060220151001_CIO1
71.dbp  
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1.2 Problemdiskussion 
 
Många lanseringar av nya produkter blir framgångsrika – andra inte. Anledningarna 
kan vara många och skiftande. Det kan bero på produkten; att den inte håller vad den 
lovar, att marknaden inte är redo, att man har valt fel tidpunkt eller riktat sig till fel 
typer av kunder.  
 
Mp3-boken är en produkt som enligt branschstatistik inte rönt någon större 
försäljningssuccé i Sverige än så länge, trots att många gärna vill hävda detta. Viss 
information talar för att försäljningen ökat mycket de senaste åren, men fortfarande 
står denna produkttyp för en liten andel av bokförsäljningen. För att göra en 
jämförelse kan nämnas att musik i mp3-format har blivit en enorm försäljningssuccé, 
och totalt i världen såldes år 2005 smått ofattbara 420 miljoner låtar12, vilket kan 
jämföras med de 4000 nedladdningar i månaden eLib stoltserar med13. 
 
Varför går då försäljningen av mp3-böcker så trögt? Ligger problemet hos företagen, 
har dessa inte lanserat produkten ordentligt eller fokuserar de, som sagt, på fel 
kundgrupper? Av de företag vi talat med var det väldigt få som lanserat eller 
marknadsfört produkten på annat sätt än på hemsidan.  
 
Vi vill titta närmare på lanseringen som helhet och varför den inte blivit framgångsrik 
trots att den har alla förutsättningar att bli det. Ljudböcker liksom nedladdning av 
musik är, som sagt, väldigt populärt och genererar stora pengar. Vidare anser vi att en 
djupare kundanalys saknas i branschen idag, och en sådan hoppas vi ska kunna ge 
intressant information inför fortsatta ageranden i att föra ut mp3-boken på en större 
marknad. Kunderna och deras behov är också viktiga att ta hänsyn till vid utformandet 
av en framgångsrik lansering. Med bakgrund av detta har vi kompletterat vår uppsats 
med ett konsumentperspektiv där vi i en marknadsundersökning låtit personer ur olika 
målgrupper komma till tals om bland annat sina uppfattningar, attityder, vanor och 
Köpbeteende gällande mp3-böcker, ljudböcker och musik.  
 
I vår marknadsundersökning bland konsumenterna ställer vi oss frågan; vilken nytta 
har kunderna egentligen av en mp3-bok? Det kan ju vara så att det kundbeteende som 
gjort musiknedladdningar så populärt är frånvarande hos de kundgrupper som kan 
tänka sig att lyssna på ljudböcker i mp3-format. Dessutom är mp3-boken en teknisk 
produkt. Hur får man ut en icke-fysisk teknisk produkt på marknaden? Vad hindrar 
folk från att köpa? Osäkerhet och rädsla inför ny teknik utgör ofta ett hinder när man 
ska lansera nya teknologiska produkter till kunder. Hur förmår man kunderna ta till 
sig denna nya teknik? Å andra sidan finns det idag många som har mp3-spelare, även 
många yngre. Kan man få dem intresserade att ladda ner en mp3-bok? Vi vill i vår 
marknadsundersökning studera hur man ska få en konsument att köpa en produkt 
han/hon inte har möjlighet att känna på och prova, som dessutom för en del kunder är 
förknippad teknologiska hinder.  
Dessa är några av de frågor som vi hoppas få svar på i vårt fortsatta arbete. 
 
 
 
                                                 
12 The Digital Music Report, http://www.ifpi.org/site-content/press/20060119.html, 19-01-06 
13 Telefonintervju med Py Sandell, marknadschef eLib, 2006-03-29. 
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1.3 Frågeställningar 
 

Branschperspektivet  
• Hur har man i branschen lanserat mp3-böckerna, och varför går försäljningen 

så trögt? 
o Hur ser branschen ut? 

 Vilka är aktörerna? 
o Vilka svårigheter och möjligheter finns det att öka försäljningen? 

 
Konsumentperspektivet 

• Hur kan man nå målgrupperna och få dem att köpa mp3-böckerna? 
o Vilka är målgrupperna? 
o Vilka är målgruppernas behov, attityder och beteenden kring 

användning och köp, och hur kan man använda denna information i 
fortsatt lansering? 

o Vilka är de viktigaste hindren för att nå målgrupper och få dem att 
köpa?  

o Vilken roll spelar teknik för målgrupperna? 
 
 

1.4 Syfte 
 
Vårt syfte är att beskriva hur lansering av mp3-böcker hittills gått till. Dessutom vill 
vi genom att presentera olika målgruppers behov, attityder och Köpbeteende ge 
underlag till och diskutera hur vidare lansering, riktning mot målgrupper och ökning 
av försäljning kan se ut. 
 
 

1.5 Avgränsning  
 
Vi har avgränsat oss till att endast studera branschen inom Sverige. Visserligen skulle 
det vara intressant att titta på hur man lanserat mp3-böcker utomlands, men en 
jämförande studie, eller utformandet av olika marknadsföringsåtgärder är inte syftet 
med vår uppsats.  
 
Uppsatsen avgränsar sig till att omfatta två kundgrupper som enligt författarna 
betraktas som särskilt intressanta för denna produkt; dels personer som redan lyssnar 
på talböcker i andra format, dels personer som redan använder musikspelare för att 
lyssna på musik i mp3-format. En tredje kundgrupp, de som redan lyssnar på 
talböcker i mp3-format kommer att användas som en referensgrupp för att ta reda på 
vilka fördelar med produkten som värderas högst.  
 
Vi riktar inte in oss på de befintliga kunderna, att få dem att fortsätta köpa produkten, 
utan vi vill fokusera på de presumtiva kunderna; som inte har någon uppfattning om 
produkten eller köper den. Däremot kommer vi att vända oss till dem som lyssnar på 
mp3-böcker idag för att få reda på som fick dem att köpa produkten. 
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Anledningen till att vi vill rikta oss till de kunder som i dagsläget inte lyssnar på mp3-
böcker, är för att vi tror att de är den mest lönsamma målgruppen. De som lyssnat 
hittills är för få, med tanke på att försäljningen går så långsamt.  
Vi anser också att fokus på att bevara befintliga kunder är något man kan göra längre 
fram. I dagsläget handlar det om att utöka försäljningsvolymen. 
 
Uppsatsen kommer endast att omfatta själva lanseringen av mp3-böcker. Aspekter 
såsom produktutveckling, strategisk produktstrategi, utformning av marknadsföring 
och marknadskommunikation, samt finansiering kommer inte att beaktas annat än 
perifert i de fall detta är intressant för huvudsyftet, nämligen att ringa in lämplig 
målgrupp/er och vilka behov de har respektive hinder som föreligger att nå dem. 
Därför har vi inte använt några teorier kring dessa aspekter.  
 
 

1.6 Disposition 
 
I kapitel 1 förklaras uppsatsens bakgrund. Vidare diskuteras frågeställningar, 
uppsatsen syfte och avgränsningar. 
 
Kapitel 2 handlar om de vetenskapliga synsätt och forskningsmetodiker som präglar 
uppsatsen och varför författarna valt dessa. Dessa metoder granskas också kritiskt för 
att ge läsaren en bild av styrkorna respektive svagheterna med de olika metoderna. 
Vidare beskrivs tillvägagångssättet och det ges en kort beskrivning av hur författarna 
tänkt sig att de olika delarna i uppsatsen samverkar. 
 
I kapitel 3 ges den teoretiska bakgrund som kommer att användas i analysdelen. De 
teorier som tas upp inledningsvis beskriver produktlansering och lönsamhetsaspekter, 
vilka ska användas i analysen av branschen. Vidare beskrivs teorier som behandlar 
olika aspekter av konsumentbeteende, däribland behov, lärande, attityder och 
köpbeteende, vilka är viktiga faktorer vid analyserandet av kundgrupperna. 
 
Kapitel 4 är indelat i två delar där den första innehåller företagsempirin, vilken består 
av intervjuer med respondenter från olika företag. Detta kapitel är för 
överskådlighetens skull indelat efter de rubriker som återfinns i Gustafssons 
lanseringsmodell; Vem eller vilka riktar sig lanseringen till, Vad är det som ska 
lanseras, När/var ska lanseringen ske och Hur ska lanseringen ske. I del två 
presenteras empirin från marknadsundersökningen, vilken är indelad efter de rubriker 
som använts vid utformningen av marknadsundersökningen; Medvetenhet om mp3-
böcker, Behov, drifter och motivation, Köpbeteende och köpvanor, Lärande, Attityder, 
Inställning till teknik och varför respondenterna tror att folk inte lyssnar på mp3-
böcker. Det är författarnas förhoppning att empirin på så sätt blir lättöverskådlig och 
kopplingen till analysen tydlig. 
 
I kapitel 5 redogörs för analysen av de empiriska data som redovisats i 
empiriavsnittet. Detta avsnitt är uppdelat på samma sätt som empiriavsnittet för att 
läsaren enkelt ska kunna växla mellan empiri- och analysavsnitt. Analysen av 
branschen respektive kundgrupperna sker var för sig i detta kapitel för tydlighetens 
skull. 
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I kapitel 6 dras slutsatser om branschen respektive kunderna och de båda analyserna 
av dessa sammanfattas för att läsaren ska få ett helhetsperspektiv. Här besvaras också 
de frågeställningar som ställdes i det första kapitlet. 
 
 

2. Metod  
 
Det här kapitlet kommer att inledas med en överblick av olika synsätt och inriktningar 
inom samhällsvetenskapen. Därefter kommer vi att ta upp de källor och det material 
vi använt oss av, och hur vi valt dem. Vi avslutar med att beskriva vårt 
tillvägagångssätt under arbetet, så att du som läsare ska kunna avgöra hur tillförlitliga 
våra uppgifter och resultat är. 
 

 
2.1 Vetenskapssyn  

 
2.1.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

 
Verkligheten är komplicerad och frågan är om man trots den mest avancerade 
vetenskap och mest avancerade metoder kan återge den korrekt. Däremot hindrar det 
inte människan från att försöka om och om igen. Människan försöker ständigt förstå 
och relatera till sin omvärld och dess olika aktörer. Trots att det kan vara svårt att med 
bestämdhet hävda en sanning, så är det vetenskapens huvudsyfte; att söka sanning och 
ständigt gå framåt.14  
 
Vetenskapen präglades historiskt av ett positivistiskt synsätt. Positivismen som var en 
reaktion mot kyrkan och dess metafysiska förklaringar, strävade efter rationella 
förklaringar som var objektiva, mätbara, absolut säkra och sanningsenliga, och kunde 
observeras av alla människor. Krav på vetenskapliga undersökningars meningsfullhet 
ansågs också som grundläggande. Allt som inte kunde prövas empiriskt, som känslor 
och värderingar ansågs inte vara vetenskapligt15. På 1930-talet menade kritiker att det 
inte finns ”rena” fakta utan vi tolkar observationer utifrån våra teorier. Det holistiska 
synsättet betonar helheten i det undersökta och hur man försöker få tillsynes icke-
kompatibla uppgifter att passa ihop och skapa ett helhetsintryck. 16

 
Den tolkande vetenskapen, hermeneutiken är ett annat förhållningssätt som kan prägla 
en vetenskaplig rapport. Den bör ses som ett komplement, snarare än en motsats till 
positivismen. Förståelse där är central. Både förståelse för skeenden, men också för 
människors handlingar, upplevelser och känslor. Vid tolkande växlar man mellan del- 
och helhetsperspektiv.17 Hermeneutiken består av fyra huvudmoment: tolkning, 
förståelse, förförståelse och förklaring18. När man arbetar med en vetenskaplig 
frågeställning pendlar man ständigt mellan dessa fyra moment.  
 

                                                 
14 Lindgren och Lindgren (1999) sid  2-3 
15 Gilje, N och Grimen, H (2003) sid 26-27, 57-58 
16 Ibid, sid 75-76 
17 Ibid, sid 33 
18 Gustavsson et al (2003) Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen sidan? 
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Positivismen kritiserades av filosofen Karl Popper som menade att 
observationsansatser är teoriberoende, och menar att en utsaga om verkligheten 
godkännes som vetenskaplig om den går att falsifiera, det villa äga om det går att hitta 
på ett experiment som skulle kunna visa att den är falsk. Denna inriktning kallas för 
den kritiska rationalismen19. 
 
Vårt vetenskapliga förhållningssätt präglas av det positivistiska och holistiska 
synsättet med inslag av hermeneutik, och ligger därmed nära Poppers kritiska 
rationalism. Vi försöker föra samman två aspekter som tillsammans utgör en helhet; 
branschperspektivet och konsumentperspektivet och tolka hur den information vi fått, 
som kan vara motstridiga såväl inom som mellan de båda nivåerna, kan användas för 
att ta reda på vilka kunderna är och hur man kan nå dem. Vi vill genom vår 
undersökning av målgrupperna skapa förståelse för de processer som styr deras 
lyssnande och Köpbeteende. Detta hoppas vi kan bidra till att hitta sätt att nå ut till 
kunderna och öka försäljningen. 
 
 

2.1.2 Kunskapsansats 
 
En uppsats kan ha en explorativ, beskrivande eller förklarande ansats. En explorativ 
ansats svarar på frågan vad? Genom att ställa olika vad-frågor bygger man upp 
kunskap kring problemområdet, och ger en övergripande bild av t ex en speciell 
marknad. I en beskrivande ansats frågar man sig hur något förhåller sig. Denna ansats 
brukar användas om man redan har god kännedom om undersökningsområdet. En 
förklarande ansats svarar på frågan varför någonting äger rum. Förklarande 
undersökningar söker kausala orsakssamband, t ex om högre arbetstillfredsställelse 
leder till bättre lönsamhet för företaget. 
 
Vår uppsats är en kombination av samtliga ansatser. När det gäller 
företagsperspektivet så har vi inledningsvis ställt frågor om vad (explorativ) de gjort 
hittills i lanseringen av mp3-böcker. Vi har också att beskrivande syfte eftersom vi 
vill ge en bild av branschen som helhet. Sedan vill vi med vår branschanalys också ge 
en övergripande förklaring till varför lanseringen av mp3-boken inte gått som den 
borde. 
  
Marknadsundersökningen är också av beskrivande och explorativ karaktär. Vi vill 
veta hur de lyssnar och beter sig vid köp (beskrivande), och vilka som är deras 
attityder (explorativt).  
 

2.1.3 Forskningsansats 
 
Val av forskningsansats påverkar förhållandet mellan teori och empiri. Man brukar 
tala om den induktiva och hypotetisk-deduktiva metodansatsen. Den induktiva 
metodansatsen innebär att man utgår från en förutsättningslös datainsamling, och 
därur försöker dra generella och teoretiska slutsatser. Kritiken mot denna metod är att 
man ofta inte kommer med något nytt resultat utöver det som redan studerats. 
Dessutom anser vissa att det är omöjligt att vara förutsättningslös. När man väljer 
område att undersöka gör man det oftast utifrån en redan ställd fråga eller undran. 

                                                 
19 http://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskapsteori, sidan senast ändrad 24 mars 2006 kl.09.14. 
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Explorativa studier är ofta induktiva, i alla fall i inledningsfasen. Det brukar även vara 
en metod i kvalitativa studier.20

 
Teorin har vid en hypotetisk-deduktiv metod en viktigare roll i inledningsskedet än för 
en induktiv ansats. Då utgår man från på förhand utvalda teorier. Detta påverkar hur 
man studerar empirin, verkligheten. För att kunna göra det, utan att missa viktig 
information gäller det att man vet en del om ämnet redan innan.21  
 
Marknadsundersökningen anser vi har utförts med hypotetisk-deduktiv metod. Vi 
hade noga valt ut teorier innan vi gjorde undersökningen på konsumentnivå, och 
ställde även frågor som utgick från teorierna. Detta hade inte kunnat göras om vi inte 
genom företagsintervjuerna fått reda på en del om branschen. 

 
 

2.1.4 Kvantitativ eller kvalitativ undersökning?  
 
När man ska skriva en uppsats finns det en uppsjö av metoder, och kombinationer av 
metoder att välja mellan. Man brukar skilja mellan i huvudsak kvantitativa och 
kvalitativa undersökningar.  
 
Kvantitativ undersökning utgörs av siffror och en kvalitativ undersökning utgörs av 
ord och bilder. Den kvantitativa undersökningen utgår från hårddata för att ge 
överblick av stort material och brukar innehålla enkäter och statistiska uträkningar där 
man fokuserar på mätbara observationer. De kan dock inte ge kunskap om detaljer 
eller förklara varför något är på ett visst sätt. Detta kan man dock i kvalitativa 
undersökningar, och brukar innebära att man bygger studien kring intervjuer och 
tolkningar av det som sagts, som man sedan söker skapa en bild av.  
 
Vår uppsats kommer till största delen att ha en kvalitativ ansats eftersom intervjuer 
kommer att utgöra stommen i vårt arbete, då vi vill ha reda på detaljer i 
konsumenternas beteende och inställning till mp3-böcker. 

 
 

2.1.5 Validitet och reliabilitet22

 
Validitet är det begrepp som används när man talar om att undersökningens förmåga 
att mäta det vi avser att mäta. Det är viktigt att vara uppmärksam på denna aspekt 
eftersom man lätt kan förvillas bort av all den information och alla de intryck man får 
under arbetets gång, och som många gånger kan vara motsägelsefulla, eller gå utanför 
ens syfte med rapporten.  
 
Reliabilitet innebär ett mått på i hur stor utsträckning resultatet av en genomförd 
undersökning kan upprepas om studien genomförs på ett identiskt tillvägagångssätt.  
 
 

                                                 
20 Wallén, G (1996) sid 90 
21 Wallen 6 (1996), sid 47 
22 Svenning, C (1999) sid 60-63 
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Vid kvalitativa undersökningar finns det vissa problem med begreppet reliabilitet: 
kvalitativ data genereras genom interaktion med människor vilken är tid- och 
rumsspecifik, och i en kvalitativ undersökning är analytikern själva mätinstrumentet. 
Det första innebär att en person som vill upprepa undersökningen inte kommer att 
kunna skapa identiska förutsättningar, eftersom verkligheten är föränderlig är det 
därför omöjligt att undersökningen kommer att generera identiska resultat. Det andra 
innebär att reliabiliteten är kopplad till analytikern själv eftersom ingen annan kan 
anta analytikerns skepnad, och således kan inte undersökningens resultat upprepas till 
hundra procent23. När man gör kvalitativa undersökningar är det viktigt att redogöra 
för hur man gått tillväga, eftersom man inte har ”hård” data att presentera. Vi har 
därför längre ner i detta kapitel beskrivit hur vi gått tillväga med våra undersökningar 
och hur vi använt dem till analysen. 

 
 

2.2 Källor och material  
 
Primär- och sekundärdata är allt det material och de källor man använder för att få 
information till sin undersökning. Vi kommer nedan att presentera den primärdata vi 
använt oss utav i form av telefonintervjuer och personliga intervjuer, samt våra 
sekundärdata som varit litteratur, artiklar på Internet och statistiska undersökningar. 
 

2.2.1 Primärdata 
 
Primärdata är data som man behöver som ännu inte finns, det vill säga man måste 
själv skapa den. Man blir då själv den person som är i första ledet att få tillgång till 
informationen. Fältundersökningar med hjälp av intervjuer och enkäter är klassiska 
exempel på primärdata där du får informationen direkt från respondenten. Största 
fördelarna med primärdata är att den utformats och är anpassad just för att få den 
information som krävs, den är aktuell och man vet hur tillförlitligt materialet är 
eftersom man själv tagit fram det. Det negativa är att det tar längre tid och medför 
större kostnader.24  
 

2.2.2 Intervjuer 
 
En intervju är, som sagt, en datainsamlingsteknik. Några vanliga exempel på typer av 
intervjuer och som vi använt oss av är personliga intervjuer, där man intervjuar en 
enskild person och träffar dem ansikte mot ansikte; telefonintervjun, där man via 
telefon gör en intervju med en person, och fokusgruppen, där man intervjuar flera 
personer samtidigt, för att genom gruppdynamiken få fram aspekter som annars 
kanske inte kommit fram. 
 
En intervju kan vara strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad. En strukturerad 
intervju kan ha karaktären av en enkät, där man kort och gott ställer frågor och 
antecknar svaren. En semistrukturerad intervju innebär att man har ett formulär med 
teman eller frågor som man vill ställa. Både innehåll och ordning på frågor kan 
variera mellan de olika intervjuerna.  

                                                 
23 Christensen, L m.fl. (2001), sid. 244 
24 Christensen, L, m.fl (2001), sid 69, 102-105 

 - 17 -



 
 

Vid ostrukturerad intervju har man inte ens lista på teman, ännu mindre frågor, utan 
intervjun är helt informell. De brukar kallas djupintervjuer.25

 
Huruvida man ska använda sig av intervjuer eller inte beror på undersökningens syfte 
och problem. Semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer är till exempel bra om 
man vill kunna ställa följdfrågor och be respondenter förklara, utveckla eller 
förtydliga sina svar.26  Detta var något vi var ute efter för att få en förståelse för 
branschen när vi intervjuade företagen, och när vi undersökte konsumenterna var det 
viktigt för oss att kunna få detaljer förklarade. 
 
Telefonintervjun kan precis som den personliga intervjun vara både ostrukturerad och 
strukturerad, men ofta är den av praktiska skäl mer strukturerad än en personlig 
intervju. Fördelen med telefonintervjuer är att frågor kan följas upp med följdfrågor.   
Telefonintervjun är mer tids- och kostnadseffektiv än den personliga intervjun. 
Nackdelen är framförallt att det precis som i fallet med den personliga intervjun 
föreligger en risk för intervjuareffekt, vilket innebär att intervjuaren påverkar 
respondenten att svara på ett visst sätt, t.ex. genom tonfall eller sättet frågorna 
formuleras på27. 
 
Fokusgruppen är en intervjuform som innebär att flera respondenter intervjuas 
samtidigt. Gruppen leds av en moderator, som främst har till uppgift att se till att alla i 
gruppen kommer till tals. Fokusgruppen är som en ostrukturerad intervju och liknar 
ofta en diskussion, där gruppen resonerar om moderatorns frågeställningar. Enligt 
Christensen m.fl. kan fokusgrupper med fördel användas t.ex. när man vill identifiera 
grundläggande behov och önskemål, när man vill förstå känsloreaktioner till olika 
fenomen och när man vill undersöka attityder. Fokusgruppen bör vara homogen 
socialt sett och den bör äga rum i en miljö som uppfattas som avslappnad av 
deltagarna. Fördelarna med fokusgruppen är att främst att respondenterna känner sig 
trygga med andra deltagare närvarande och därför blir mer frispråkiga, vilket passar 
bra då man vill undersöka attityder. Nackdelarna är att det är svårt att generalisera 
resultatet ifall fokusgruppen är heterogen och sist men inte minst ställer fokusgruppen 
större krav på intervjuaren som kan behöva spela en aktiv roll och låta alla komma till 
tals28. 
 
Totalt har vi intervjuat 31 personer, varav 15 personer i branschintervjuer och 16 
personer i marknadsundersökningen. Företagsintervjuerna per telefon har vi gjort på 
var sitt håll, medan merparten av marknadsundersökningen har gjorts tillsammans.  
 
Branschintervjuerna inleddes med två pilotintervjuer med företag per telefon som vi 
använde för att få en första inblick i branschen, men också för att ge underlag till våra 
val av teorier och vidare frågor i marknadsundersökningen. Därefter genomfördes nio 
intervjuer med branschaktörer per telefon och resterande fyra utfördes i form av 
personliga intervjuer, varav två var ostrukturerade och snarare personliga samtal.  
 

                                                 
25 Christensen, L m.fl (2001),sid 163 
26 Ibid, sid 165-167 
27 Christensen, L m.fl. (2001), sid. 147 
28 Christensen, L m.fl. (2001), sid. 143 
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I fallet med telefonintervjuerna med branschaktörerna och intervjuerna i 
marknadsundersökningen så var intervjuobjekten respondenter, eftersom att de befann 
sig inom det undersökta området, medan intervjuobjekten i de personliga samtalen 
snarare var informanter, eftersom att de befann sig utanför det studerade området29. 
En av informanterna, en specialpedagog på en grundskola i Stockholm, lät vi vara 
anonym för att personen skulle kunna prata fritt utan att känna sig obekväm. 
 
För att underlätta arbetsbördan och stärka reliabiliteten i intervjuerna på 
konsumentnivån, skrev vi ner intervjuerna var och en för sig och läste sedan det den 
andra skrivit och kompletterade eller diskuterade eventuella missförstånd. Detta 
kunde inte göras när vi intervjuade företagen eftersom de gjordes på var sitt håll. 
Gällande våra slutsatser har vi sett att vi fått liknande resultat som undersökningen 
från Temo30 gällande när och var man lyssnar. Vi vet dock inte vilka metoder de 
använt eller frågor de ställt. 
 
I branschintervjuerna använde vi oss av en semistrukturerad intervjuteknik där vi 
utgick från ett frågeformulär vi tagit fram med utgångspunkt från teorier i lansering 
och kundanalys31. Dessa följde vi inte varje gång till punkt och pricka eftersom vårt 
syfte förutom att ta reda på hur de hittills lanserat mp3-böcker, även ville få en så 
tydlig bild som möjligt av branschen, och det kom ofta upp följdfrågor utifrån det 
respondenten sagt. Fem av dessa intervjuer kan karakteriseras som ostrukturerade, och 
var mera som ett samtal. Vi hade inga frågeformulär. 
 
På konsumentnivå, vilken är vår marknadsundersökning, har vi använt oss både av 
enskilda intervjuer och av fokusgrupper (tre), där ett 2-4 personer ingått. Vi har ställt 
frågor, som man i fokusgruppen sedan besvarat och diskuterat. Under intervjuerna 
skiftades vi om att anteckna och ställa frågor, så den andre skulle hinna skriva. Efter 
intervjuerna skrev vi ner dem på var sitt håll och jämförde resultaten och kunde på så 
sätt komplettera bilden. 
 
Vi gjorde en första mer djupgående testintervju på en person, vilken varade drygt en 
timme32 Vi insåg dock att det skulle vara svårt att få folk att ställa upp under så lång 
tid, så vi gjorde om frågeformuläret33 och beroende på om vi vände oss till 
fokusgrupper eller enskilda personer, så tog intervjuerna mellan 15 – 30 minuter. 
Frågorna till båda frågeformulären byggde vi på de teorier vi valt för 
marknadsundersökningen. Samtliga respondenter i marknadsundersökningen är 
anonyma, vilket är brukligt i marknadsundersökningar. Dessutom rörde vår 
undersökning delvis känsliga frågor som t.ex. nedladdning av upphovsrättsskyddat 
material, vilket är förbjudet enligt lag. 
 
Intervjuerna redovisas inte i bilagorna, eftersom materialet var så omfattande, men 
kan lämnas ut på begäran.  
 

                                                 
29 Holme och Solvang (1991), sid. 91
30 Se bilaga 9.5 Temos undersökning 
31 Se bilaga  9.1 Frågor till pilotföretag 
32 Se bilaga 9.3 Pilotfrågor till marknadsundersökning 
33 Se bilaga 9.4 Frågor till marknadsundersökningen 
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2.2.3 Sekundärdata 
 
Sådan information som redan finns tillgänglig, som andra tagit fram i andra 
sammanhang, kallas för sekundärdata.  
Den information som man tar del av har man fått i andra hand, det är någon annan 
som tidigare producerat informationen, i form av böcker eller artiklar till exempel, 
eller utfört en undersökning.  
Exempel på sekundär data kan vara publicerad text, index och mätningar inom 
myndigheter, företag eller av privatpersoner. Fördelen är den låga kostnaden och den 
relativt tidssparande aspekten. Nackdelarna kan vara att de inte tar upp för dig 
relevant information eller att den är inaktuell. 
 

2.2.3.1 Litteratur 
Litteratur som vi använt oss av har främst behandlat teorier om lansering, 
marknadsföring, marknadsundersökning, kundanalyser, kundbeteenden och olika 
faktorer som kan påverka kundens ageranden och köp. Även vetenskaplig 
metodlitteratur för utförandet av praktisk och teoretisk metod har vi nyttjat. 
  

2.2.3.2 Tidningsartiklar och Internet. 
Vi har kontinuerligt, under hela arbetets gång använt oss mycket av främst 
tidningsartiklar på Internet, men även artiklar i dagstidningar och lokaltidningar. I 
inledningsskedet gav det oss en första inblick i branschen, och även uppgifter på vilka 
vi kunde kontakta närmare för intervjuer till branschperspektivet. Det fanns ingen 
litteratur om ljudboksbranschen som vi kunde hitta, därför har artiklarna, förutom 
intervjuerna med folk i branschen, haft stor betydelse i vårt arbete. 
 

2.2.3.3 Andra undersökningar (Temo) 
Vi har även använt oss av en marknadskartläggning av ljudbokskunder och deras 
användande av produkter som TEMO gjort för ljudboksförlaget Bonnier Audio i 
december 200534. Det framgår dock inte om mp3-böckerna ingår i studien.  
 
 

2.3 Urval 
 
Vid all form av primärdatasamling bör man ställa sig frågorna; vilken är min 
målgrupp, vem är det jag vill undersöka och vad hoppas jag få fram för information 
genom dem? Denna process kallas urvalsprocessen och urval av population. Det finns 
två olika typer av urval; sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval, där det 
förstnämnda innebär att varje respondent, eller annat man vill undersöka, väljs 
slumpmässigt, medan det sistnämnda innebär att de inte väljs slumpmässigt.35

 
Icke-sannolikhetsurval uppstår vid olika sätt att välja population på som inte är 
slumpmässiga.  

                                                 
34 Se bilaga 9.5 Temos undersökning 
35 Christensen, L (2001) sid 109-110 
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Exempel på sådana urval är: kamraturval; när personer man känner undersöks, 
snöbollsurval; när man frågar den man intervjuat om han eller hon känner någon som 
kan ställa upp, bekvämlighetsurval; när man väljer ut respondenter som är 
lättillgängliga, strategiskt urval; när man bedömer vilka som ska ingå i urvalet och 
experturval; när man bara undersöker personer som vet mycket om fenomenet.36

 
På konsumentnivå har vi använt oss av ett icke-sannolikhetsurval och strategiskt urval 
med inslag av bekvämlighetsurval, då vi har gjort bedömningar av vilka grupper som 
var typiska för de olika målpopulationerna, och vid urvalet av intervjuobjekt var 
tillgängligheten en viktig faktor. När vi i några fall under marknadsundersökningen 
spontant valde folk att intervjua, gjorde vi det genom att titta efter dem som hade 
mp3-spelare eller befann sig i miljöer där de kunde tänkas ha intresse för litteratur och 
ljudböcker, t ex bibliotek och bokhandlar. Strategiskt urval är vanligt vid kvalitativa 
undersökningar där man inte är ute efter mängd eller att generalisera.37  
 
Något som också är viktigt att ta hänsyn till är fel i datainsamlingen, t ex att de som 
svarat inte kan vara representativa för hela målgruppen, eller att de av någon 
anledning inte ger riktigt sanningsenliga svar.38 Det kan exempelvis bero på att de är 
trötta, stressade eller inte är helt engagerade i det man vill undersöka och ger snabba 
svar för att få det överstökat, eller skulle behöva mer tid att tänka genom svaren. Vi 
inser att dem vi intervjuat i framför allt marknadsundersökningen på konsumentnivå, 
inte kan anses representativa för målgrupperna som helhet, eftersom de var så få. 
Detta var inte heller vårt syfte, då vi istället ville få reda på detaljer, inställning och 
underliggande uppfattningar för att se hur sådan information skulle kunna användas 
för att nå framtida kunder inför fortsatt lansering av mp3-böcker.   
 
Däremot är undersökningen säkerligen behäftad med ett visst bortfallsfel, bestående 
av personer som inte ville ställa upp på en intervju. Enligt författarnas bedömning 
skedde detta dock förhållandevis sällan, och de var endast 2-3 personer av ca 33 
tillfrågade som inte ville ställa upp. Eftersom respondenter utvalts genom ett 
strategiskt urval så var dock inte tanken att ge en statistiskt representativ bild, utan att 
undersöka tankegångar, inställningar och beteenden som kunde vara särskilt 
intressanta. Det är möjligt att dessa personer som inte ville ställa upp kunde ha 
bidragit med annorlunda synpunkter än de som faktiskt gjorde det, vilket i så fall 
innebär att författarna gick miste om information som skulle kunna var intressant.  
 
Vi har gällande branschperspektivet använt oss mycket av experturval eftersom vi 
ofta sökt personer vi tänkt har mycket information, t ex ansvariga, chefer, 
informatörer och marknadschefer. Vi har också fått rekommendationer och frågat om 
de vetat vilka som kan svara på frågor, vilket är en form av snöbollsurval.  
 
Vi är medvetna om att vårt bekvämlighetsurval på skola och universitet innebär att 
detta urval inte är representativt för allmänheten. Detta innebär dock inte 
nödvändigtvis att urvalet inte är representativt för de specifika kundgrupper 
författarna ämnade undersöka; till exempel anser vi att personer som lyssnar på mp3-
musik tenderar att i hög grad vara ungdomar, och en plats att hitta dem på är på skolor 
och universitet. 
                                                 
36 Gustavsson, B (2003) Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen Studentlitteratur, Lund 
37 Christensen, L (2001), sid 129 
38Christensen, L (2001), sid 226 

 - 21 -



 
 

2.4 Beskrivning av tillvägagångssätt 
 
Vi presenterar nedan de olika stegen i upplägget av vårt arbete. Vilka data vi använt 
och vilka personer vi intervjuat, samt hur intervjuer gått till har vi tagit upp ovan. 
 
Steg 1) Branschperspektivet 
Vi gör en branschundersökning för att få en bild av branschen, dess konsumenter och 
olika aktörer. Vi ställer frågor kring Gustafssons fem nyckelfaktorer. Svaren 
presenteras i empirin men även i bakgrunden, och är tänkt som ett sätt att skanna av 
branschen. Denna undersökning är även ett underlag för marknadsundersökningen 
och de frågor vi vill ställa där.  
 
Steg 2) Konsumentperspektivet  
Vi utför en marknadsundersökning med utgångspunkt från teorier om behov, 
motivation, attityd, inställning till teknik och Köpbeteende och presenterar dem i 
empirin.  
 
Steg 3) Branschperspektivet och konsumentperspektivet 
Svaren från marknadsundersökningen och från branschundersökningen analyseras i 
två separata delar, och vi ger översiktliga förslag på lanseringsåtgärder. 
  
Steg 4) Slutsatser 
I slutkapitlet knyter vi ihop säcken, och analysen för de båda perspektiven kopplas 
ihop och diskuteras utifrån valda teorier. Vi avslutar kapitlet med att ge förslag på 
fortsatta studier. 
 
Under det empiriska arbetets gång, när vi genomförde intervjuerna med våra 
målgrupper, kom vi även att lägga till ytterligare en teori om lärningsstilar, hur folk 
tar in och bearbetar kunskap och information, eftersom vi tror att det har betydelse för 
analysen av hur och vilka som lyssnar på ljudböcker generellt. 
 
Inget företag kan bearbeta alla kunder. Segmentering är ett sätt att välja ut vilka 
kunder man ska vända sig till.  Det används i olika sammanhang och betyder olika 
saker. Man kan dela in dem i tre olika aktiviteter; klassificering av kunder, det vill 
säga man delar in kunderna i olika grupper. Ett exempel på en sådan indelning kan 
vara att man utgår från de demografiska och/eller socioekonomiska faktorerna. Val av 
kunder och bearbetning av kunder är också former av segmentering.39 Vi har valt att 
utgå från tre kundgrupper där två av dem är grupper vi vill nå (målgrupp 1 och 2) och 
ger förslag på hur de kan bearbetas. 
 
 
Vi har gjort totalt 10 intervjuer med 16 personer i vår marknadsundersökning: 

 
Målgrupp 1: 
Totalt fyra personer, enskilda intervjuer. Tre kvinnor och en man. Åldrar 60-65 år. 
Tre högskoleutbildade och ena persons utbildning vet vi inte.  
Dock arbetat som tjänsteman inom kommunen. Alla i målgruppen var vana vid 
datorer i nuvarande arbete eller innan pension. 

                                                 
39 Söderlund, M (1998) s. 11-12 
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Målgrupp 2:  
Totalt sex personer, uppdelat i tre intervjuer. två enskilda intervjuer; 1 man 23 år, 
studerande och 1 kvinna högskoleutbildad och arbetar inom IT), samt en fokusgrupp 
med 3 personer (samtliga kvinnor i åldern 20-21 år, sysselsättning: studerar och 
arbetar) 
  
Målgrupp 3: 
Totalt 7 personer; tre intervjuer; två med fokusgrupper; en innehållande 2 personer 
(universitetsstuderande män, 23-24 år) och den andre med 4 personer (elever vid 
högstadium, 14-15 år, pojkar). 1 enskild intervju med studerande man, 25 år 
 
För information om kontaktpersoner och vilka företag och andra personer vi intervjuat 
hänvisar vi till källförteckningen. 
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3. Teori  
 
Användandet av teorier är dels ett sätt att beskriva verkligheten på ett abstrakt sätt, 
dels ett sätt för att förstå den. Det pågår en ständig pendling och balansakt mellan 
teoretisk och praktisk kunskap.40 I detta presenterar vi de teorier vi använt till våra två 
olika perspektiv; branschen och konsumenten. Vi avslutar med ett avsnitt där vi 
diskuterar våra teorier. 
 

3.1 Företagsperspektivet 
 

3.1.1 Lansering 
 

Många produkter på marknaden kämpar om konsumenternas uppmärksamhet. Det 
pågår en ständig utveckling av nya produkter och förbättring av befintliga. Den 
teknologiska evolutionen verkar öka i hastighet som ibland får det att svindla för 
ögonen, för att inte tala om plånboken. Åtminstone om man vill hänga med i de 
senaste trenderna på den teknologiska marknaden.  
 
Vare sig man har en ny produkt, tjänst eller ett mervärdeserbjudande liknande dem 
ovan, så kommer man så småningom till den punkt när man ska introducera den, och 
helst så ”rätt” som möjligt.41 Lennart Gustafsson har tagit fasta på fem nyckelfaktorer 
som han anser är viktiga att ta ställning till vid en marknadsintroduktion; 
 

Fig. 2. Fem nyckelfaktorer vid lansering av nya produkter42. 
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40 Christensen, L, m f s 63, 65  
41 Gustafsson (1998), s 7 
42 Gustafsson (1998), kapitel 4 
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1. Vad ska ingå i lanseringen? 
Inför en förberedning av en marknadsintroduktion gäller det att man funderat 
på vad i kärnprodukten/-tjänsten man kan och borde kommunicera. Är det 
endast behoven den löser, eller hur lång livslängd och prestanda produkten 
har? Finns det tjänster eller andra mervärden man kan koppla till produkten? 
Prissättning är också en viktig aspekt i denna fråga. 
 

2. Vem eller vilka riktar vi oss till i inledningsstadiet? 
Kanske är det viktigare för ett företag att nå rätt målgrupp än att nå så många 
som möjligt? Många företag försöker vända sig till alla målgrupper på en 
gång. Då kan det både skapa förvirring och blir samtidigt svårare att förstå och 
tillgodose kundernas behov och önskemål.43

 
3. Var inleder vi försäljningen? 

När det gäller val av geografiska marknader handlar det om vilka resurser man 
har och hur marknadssituationen ser ut. Kanske kan man inte vara överallt 
samtidigt i början. Eller så vill man testa på en marknad, lokalt eller mot viss 
målgrupp för att avgöra nästa steg. Här gäller det att titta på hur 
distributionskanalerna ser ut. Har den geografiska marknaden väl utvecklade 
kanaler, om inte kan det kosta mer än det smakar, och ska man då 
inledningsvis vända sig någon annanstans? 

 
4. När är rätt tidpunkt? 

När en produkt eller tjänst är färdig att lanseras kan bero på hur 
konkurrenssituationen ser ut, hur färdig produkten är eller om man vill vara 
först på marknaden.   

 
5. Hur genomföra marknadsintroduktionen?  

Hur man ska gå tillväga styrs mycket av svaren man kommer fram till på de 
andra frågorna. Man måste vara medveten om 

a)    Målgrupper för kampanjen 
b) Nyckelbudskapet i kommunikationen med dem. Här gäller 

det att man är tydlig och gör det lättförståeligt. 
c) Vilka mål, vad man vill uppnå under den första tiden. Är det 

att skapa kännedom om produkten, utbilda en viss målgrupp 
eller få dem att prova produkten 

d) Vilken marknadsföringsmix ska man använda sig av? Är det 
genom tidnings- och TV-reklam. Har man den budgeten, eller 
finns det andra metoder? För att nå målgrupperna är det bästa 
att använda flera medel samtidigt som kombinerar varandra. 

e) Budget 
f) Styrning och uppföljning av lanseringsarbetet. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
43 Ibid., s 103 
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3.2 Konsumentperspektivet 
  

3.2.1 Marknadsundersökning 
 
Skillnaden mellan en marknadsundersökning och annan typ av information är att man 
i det förra systematiskt samlat in, analyserat och tolkat materialet med utgångspunkt 
från ett i förväg definierat marknadsföringsproblem .44 Marknadsföringsproblemet 
gränsar man sedan av till ett undersökningsproblem som man bygger upp frågorna 
kring.45 Det är viktigt att ha i åtanke när man gör en marknadsundersökning att det 
inte handlar om att förmedla en allmängiltig sanning och ett absolut verktyg för 
företaget när det handlar om att få reda på vad man gjort bra eller dåligt, eller vad man 
kan göra för att hantera och påverka marknaden46. 
 
De flesta marknadsundersökningar som görs idag utgår från kunderna, deras behov 
och önskemål. Men man kan även göra undersökningar bland medarbetare och hur de 
upplever exempelvis arbetstillfredsställelsen. En undersökning bland konkurrenter 
och en jämförelsestudie av produkter kan också ge en underlag på vad man kan ändra 
i den egna verksamheten.47  
 

3.2.2 Kundanalys 
 
För att kunna göra en lansering av högteknologiska produkter gäller det att förstå 
kunderna och deras anpassning till och intresse för sådana produkter. Ett sätt att förstå 
kunderna är som figuren nedan visar, människors olika inställning till tekniska 
produkter. 
 

 
Fig 3. Adoptionsprocessen; kundstrukturens förändring för en produkt48

 
 
 

                                                 
44 Christensen, L m.fl. (2001) s 9-10 
45 Ibid, s 52 
46 Christensen, L m fl (2001), s 10 
47 Ibid, s 14 
48 Norman, A. Donald (1998), The life cycle of a technology: Why it is so difficult for larger companies 
to innovate, chapter Diffusion of innovation, http://www.nngroup.com/reports/life_cycle_of_tech.html 
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1. Innovatörer (Innovators) 
Dessa personer är intresserade av tekniken för teknikens skull, inte 
nödvändigtvis för statusen i produkten. De kan acceptera tillfälliga 
barnsjukdomar och kan bidra till att hitta lösningar på dem. Men de kräver 
också låga priser på produkterna. Denna grupp är viktig även om företagen 
inte alltid tjänar pengar på dem. Innovatörerna tenderar att leta efter radikala 
lösningar. Innovatörer kan vidare delas in i kognitiva innovatörer, som 
ständigt söker efter nya intellektuella upplevelser, och sinnliga innovatörer 
som söker efter nya sinnliga upplevelser. 49. 

 
2. Tidiga anammare (Early adopters)  

I den här gruppen hittar man visionärerna. Det är de som med den nya 
teknologin ser utveckling av bransch och produkter. De är därför inte så 
priskänsliga om de tror på att produkten/tjänsten kan ge dem framtida fördelar. 
 

3. Tidig majoritet (Early majority) 
Den tidiga majoriteten är pragmatiker som söker uppnå ökad effektivitet mer 
än de ser visioner. Därför är de känsliga mot saker som kan störa effektiviteten 
i organisationen. De vill ha pålitlig service och garanterat resultat. Med denna 
grupp ligger problemet i att övertyga dem. Har de väl blivit övertygade kan 
man se en dramatisk ökning av försäljning på kort tid. 
 

4. Sen majoritet (Late Majority) 
Denna grupp är rätt pessimistiskt inställd till den nya teknologin. De är inte 
beredda på några kostsamma risker vid köp, och är mycket priskänsliga 
överlag. De vill ha mycket för pengarna. 
 

5. Eftersläntrarna (Laggards) 
Här har vi en grupp som kan tänka sig att köpa en produkt bara om 
alternativen är mycket sämre. För att nå denna grupp krävs det för mycket för 
att det ska vara lönsamt. Det anses inte vara värt besväret att satsa på dess då 
de inte är en särskilt köpstark grupp heller. 50

 
Klyftan (The Chasm) 
Klyftan mellan tidiga anammare och tidig majoritet syftar alltså på deras syn 
och attityd till högteknologiska produkter. Klyftan bildas när den tidiga 
marknaden är mättad men majoriteten inte är redo för produkten. Det är viktigt 
att försöka minska tiden i klyftan annars finns det risk att man aldrig kommer 
ur den. 
 

Dessa olika grupper kräver olika saker och därför olika former av marknadsföring och 
erbjudanden också för att kunna nås. Det finns ett gap mellan varje grupp och inte 
bara det stora mellan tidiga anammare och tidig majoritet. 
 
 
 

                                                 
49 Blythe (1997) s. 133 
50 Moore (1991) i Mohr (2001), s 151-154 
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3.2.3 Lönsamhet 
 
Kundens lönsamhet är förstås a och o för företaget att veta innan de vill satsa tid och 
pengar på en kund som kanske i längden inte är lönsam för dem.  
Vi nämnde t ex eftersläntrarna när vi diskuterade kundstrukturens förändring över tid 
gällande teknologiska produkter (se ovan) att de är en kundgrupp som är svår och 
kostsam att övertyga och behålla. En kunds lönsamhet kan beräknas både utifrån antal 
köptillfällen, de belopp kunden köper för, hur känslig för prisökning kunden är, om 
kunden kan marknadsföra via word-of-mouth, alltså sprida vidare produkten eller 
företaget till sin omgivning, hans/hennes benägenhet att ge företaget feedback som 
kan förbättra produkten eller tjänsten o s v.51  
 
När man talar om kundens lönsamhet, kan man även titta på företagets möjlighet att 
bearbeta sin marknad och sina målgrupper. Enkelt uttryckt kan man säga att det finns 
två huvudsakliga kundgrupper: rätt kunder som företaget kan bearbeta på ett lönsamt 
sätt, och ”fel” kunder med behov som företaget inte kan tillfredsställa på ett 
ekonomiskt godtagbart sätt.52

 
3.3 Kundbeteende 

 
Detta kapitel kommer att ta upp diverse teorier relaterade till kundbeteende som är av 
intresse för ämnet i denna kandidatuppsats. För att förstå hur en lansering ska 
genomföras är det viktigt att man känner till de specifika egenskaperna de potentiella 
kunderna har, och inte minst vilka kunderna är! För att kunna formulera en 
marknadsundersökningsstrategi som så utförligt som möjligt svarar på dessa frågor, 
ska det här redogöras för de underliggande faktorer som leder fram till kundens 
köpbeslut, inklusive behov, drifter och motiv.  

 
 

3.3.1 Behov, drifter och motiv 
 

För att förstå hur en produkt ska lanseras måste man förstå vad som leder kunder till 
köpbeslut och sålunda varför kunder beter sig som de gör. De är därför vid 
produktlanseringar alltid relevant att diskutera teorier för kundbeteende. På det mest 
primära stadiet är orsaken till människors beteende behov. På behov följer drifter, på 
drifter följer genom lärande motiv, och genom förväntan följer mål, vilka till slut följs 
av motiverat beteende, vilket åskådliggörs i modellen nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lärande Förväntan

Otillfredsställt 
behov 

Drift Motiv Mål Motiverat 
beteende 

Fig. 5. Motivationsmodell.53

                                                 
51 Ibid, s 108-117 
52 Söderlund (1998), s 108-109 
53 Blythe (1997),  s. 13 
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Motiv är anledningar till att handla på specifika sätt, vilket inte är att sammanblanda 
med instinkter. Instinkter är ofrivilliga och medfödda handlingsmönster, och fungerar 
alltså inte alls som motiv. I princip allt konsumentbeteende är icke-instinktivt, 
eftersom konsumenter ytterst motiveras av en önskan att tillfredsställa behov54. Motiv 
är inte att förväxla med motivation, som enligt Arnould m.fl. är ”en inre drift som 
uttrycker en målrelaterad stimulering”55. Den marknadsföringsmässiga definitionen 
av behov är enligt Blythe upplevd brist, och alltså inte nödvändigtvis en faktiskt 
existerande sådan. Ett behov kan ofta tillfredsställas på flera olika sätt, och är därför 
generella, till skillnad från sätten att tillfredställa dem på, vilka istället är specifika. Ett 
specifikt sätt på vilket en person önskar tillfredsställa sitt behov definieras av 
marknadsförare som önskan56. Arnould använder den mer biologiska definitionen av 
behov som fundamentala biologiska och psykosociala nödvändigheter, men har en 
liknande definition av önskan57. 
 
Det som får en person att agera när den känner ett behov kallas för drift. Drifter är 
interna stimuli som uppstår därför att det råder en diskrepans mellan den upplevda 
situationen och den önskvärda situationen. Det finns olika teorier som förklarar hur 
människor motiveras att handla på vissa sätt. De flesta teorier är dock överens om att 
motivets riktning och styrka beror av två olika variabler; Önskvärdheten i slutmålet 
och detta lättillgängligheten hos detta mål. Dock agerar ett motiv sällan ensamt, och 
motiv är dessutom olika för olika personer i olika situationer, så situationen är oftast 
mycket komplex.58  
 
Behov finns på flera nivåer. På den lägsta behovsnivån finner man produktattributen, 
de egenskaper produkten i sig har. Det kan handla om material, förpackning, 
prestanda eller kvalitet. ”Nyttorna”, eller det vi i uppsatsen synonymt också kallar 
kundnytta och produktnytta, är nästa nivå i behovshierarkin. Kundnyttan kan vara 
olika för olika kunder, och det gäller att ringa in just de specifika nyttor de kunder 
man vill nå uppskattar. De bakomliggande målen, finner man längst upp i 
behovshierarkin. Det är här man hittar människors värderingar, drömmar attityder 
kring självförverkligande, status, grupptillhörighet, respekt m.m. Ibland bör man 
betona de bakomliggande målen, det önskvärda eller icke-önskvärda (t ex ja, jag vill 
bli uppfattad som sofistikerad om jag har denna bil eller nej, jag vill inte lukta svett 
efter mitt träningspass). Många gånger är det mödan värt att undersöka behoven för 
produktnyttan för att då kan man utforma budskap på ett sådant sätt att man tar fasta 
på det behov kunden söker. Man måste dock fråga sig också hur viktiga behoven är 
för kunden. Även om man identifierar behoven kanske de inte är så viktiga att kunden 
sedan går och köper produkten.59

 
 

 
 
 

                                                 
54 Blythe (1997), s.11 
55 Arnould, mfl. (2002), s. 378 
56 Blythe (1997), s.12 
57 Arnould mfl. (2002), s. 379 
58 Blythe (1997) s. 18 
59 Söderlund (1998) s. 24 
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3.3.2 Lärande 
 
Enligt Blythe sker lärande inte bara genom strukturerade processer som 
skolundervisning, utan också genom omedvetet tillgodogörande av egna erfarenheter. 
Marknadsförare definierar lärande som de beteendemässiga förändringar som under 
en tidsperiod inträffar med avseende på ett externt stimulustillstånd60.  
Med denna definition på lärande har man alltså lärt sig något om ens beteende 
förändras efter att man har utsatts för en viss situation. Detta innebär att lärande sker 
på två villkor: det har skett en förändring i beteendet och denna förändring tillkom på 
grund av en extern stimulus. 
 
Det finns två olika, grundläggande teorier om lärande; den klassiska inlärningsteorin 
och den kognitiva inlärningsteorin. Den klassiska inlärningsteorin fokuserar på 
stimulus-respons vilket kan vara antingen klassisk betingning eller operant 
(instrumentell) betingning61. Betingning innebär att en respons förknippas med en 
stimulus, och vid klassisk konditionering sker detta omedvetet, medan det vid operant 
betingning sker som en reaktion på straff eller belöning. Ifall en konsument köper en 
produkt och är nöjd med den, så kommer denne antagligen att köpa samma produkt 
igen. Genom att ”belöna” kunden med positiv förstärkning kan företag på så vis ändra 
kundens beteende.  
 
Enligt den kognitiva teorin, så sker lärande aktivt, och den intresserar sig för vad som 
egentligen händer när man lär sig något. Kognitiva inlärningsprocesser är av stort 
intresse vid marknadsföring, eftersom de kan förutsäga annonseringens inverkan på 
konsumentbeteendet.  
 
Det finns tre faktorer som påverkar den kognitiva inlärningsprocessen62: 
 
1. Förtrolighet med området. Med detta menas hur stor förkunskap konsumenten har 
om produktkategorin. En person som är van vid datorer har antagligen en betydligt 
kortare inlärningskurva vid köpet av en ny dator än en som är en novis på området. 
 
2. Motivation att lära sig. Ifall det rör sig om ett viktigt inköp, eller om 
konsekvenserna av ett felköp är stora, så är konsumenten antagligen mer motiverad att 
lära sig mer om produkten till skillnad från ifall det rör sig om ett litet inköp där 
konsekvenserna inte blir så stora.  
 
3. Osäkerhet i informationen. Ifall informationen är svåråtkomlig, tvetydig och 
svårförståelig så hindrar detta inlärningsprocessen. Ibland ger konsumenten helt 
enkelt upp ifall dessa omständigheter gör lärandet för svårt.  
 
Ett problem för nya produkter är att många konsumenter kan ha en svag motivation att 
lära sig om nya produkter, vilket gör det svårt för marknadsförare att få igång lärandet 
hos konsumenter63.  
 

                                                 
60 Blythe (1997), s. 53 
61 Blythe (1997), s.54, Arnould m.fl. (2002), s. 431 
62 Blythe (1997) s. 62 
63 Blythe (1997), s. 62 
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En variabel som spelar stor roll för lärandet är perceptionen. Med perception menas 
hur en individ uppfattar verkligheten genom sina sinnen.  
 
Denna uppfattning utgörs delvis av faktisk information, men eftersom människans 
sinnen tar in sådana enorma mängder information så måste denna filtreras så att bara 
den mest intressanta informationen når fram till medvetandet. På så sätt skapar man 
sig en kognitiv bild av verkligheten.64

En annan aspekt av perception utgörs av Webers lag: Storleken hos den minsta 
märkbara förändringen beror på storleken på stimulis65. Applicerat på 
produktdifferentiering så innebär den t.ex. att fördelarna med en produkt kommer att 
uppfattas som mer fördelaktiga ju mindre lik övriga produkter den är. 
 
Det finns inom pedagogiken ett välkänt begrepp som innefattar människors förmåga 
att ta till sig ny kunskap och information, och kallas för lärstilar, eller 
inlärningsstilar. I de fall man måste ta till sig kunskap på ett sätt som inte 
överensstämmer med ens främsta lärstil är det svårt att förstå sammanhang och man 
tappar lätt koncentrationen. Människan använder alla stilarna när de inhämtar 
information men det är alltid en som är mer framträdande än de andra. Vi har valt att 
använda begreppet lärstilar i vår studie vid analys av kunders vilja och motivation att 
lyssna på böcker.  
 
Det finns fyra olika sinnen enligt denna teori: 

1.  Det visuella sinnet, (se) handlar om förmågan att ta in information via text 
och/eller bilder. Många med s.k. fotografiskt minne tillhör denna grupp 
 
2. Det auditiva sinnet (lyssna och tala). Människor som tillhör denna grupp lär sig 
bäst genom att lyssna och diskutera samtidigt. 
 
3. Det taktila sinnet (hands-on-learning) Det här är personer som lär sig bäst 
genom att händer aktiveras och man får röra och känna på saker för att förstå, 
även prova själv. Kan t.ex. handla om maskiner eller teknisk utrustning. 
 
4. Det kinestetiska sinnet (uppleva och känna). Här lär sig personen bäst genom att 
själv prova sig fram. Learning-by-doing är ett uttryck som används i detta 
sammanhang. 66

 
 

3.3.3 Attityder 
 

Attityder innebär att en person har vissa inlärda tendenser att reagera och handla på ett 
visst sätt inför ett objekt som kan vara en person, en ideologi eller en produkt.67 
Attityder tycks vara relativt stabila och ändras inte av tillstånd som hunger, törst etc. 
De har dessutom både riktning och styrka och är aldrig neutrala; ifall en person är 
indifferent inför något har han helt enkelt ingen attityd gentemot det. 
 
                                                 
64 Blythe (1997), s. 64 
65 Blythe (1997) s. 66 
66 Kellquist och  Eneroth (1999) Studieteknik för universitet och högskolor Svenska 
studieteknikförlaget, Stockholm, s 22-24, 27 
67 Blythe (1997) s.69 
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Attityder baserar sig på erfarenheter av objektet de riktar sig mot, och de beror oftast 
på de första erfarenheterna av objektet ifråga.  
På så sätt formas konsumentens attityd till en produkt oftast av de första intrycken 
konsumenten får genom provning av produkten. Attityder påverkar hur information i 
fortsättningen hämtas in, och det är därför de är svåra att förändra; attityders 
inneboende förväntningar innebär ju att information som bekräftar dessa kommer att 
ges högre vikt än information som motsäger dem. Attityder behöver dock inte bygga 
på egna erfarenheter utan kan också bygga på rekommendationer från inflytelserika 
personer i en individs liv, t.ex. vänner, föräldrar och idoler. 
 
Attityder har tre komponenter: kännedom, affekt och intention68. Kännedom är de 
uppfattningar en individ har om en produkt, och de kan vara mer eller mindre 
välgrundade. Affekt är de känslor av gillande eller ogillande som individen känner 
gentemot objektet. Intentionen är det handlande individen ämnar vidta med avseende 
på objektet. Attityder till produkter formas av så kallade framträdande övertygelser 
(eng. salient beliefs) om produktattributen och ofta är det endast dessa övertygelser 
konsumenten tar i beaktande vid köpbeslutet.  
 
Att förändra attityder är som sagt svårt, men följande fyra sätt detta kan ske på står 
trots allt till förfogande:69

 
1. Att lägga till en ny övertygelse. I exemplet med mp3-boken skulle det kunna 

innebära att påpeka att den är billigare än en vanlig ljudbok. 
2. Att ändra styrkan hos en övertygelse. I samma exempel skulle det kunna vara 

att påverka övertygelsen om att mp3-böcker är krångliga att lyssna på genom 
att påvisa att de är lättare att lyssna på än en cd. 

3. Att ändra sättet på vilket övertygelsen tas med i beräkningen. Om 
konsumenten inte tycker att pris är så viktigt, så kan man t.ex. påpeka att ett 
lågt pris gör att konsumenten har råd att köpa fler böcker per tillfälle. 

4. Att göra en existerande övertygelse mer framträdande. Om konsumenten tror 
att det är lätt att ladda ner en mp3-bok men denna övertygelse inte är 
framträdande kan man påpeka att lättillgänglighet innebär att konsumenten 
inte behöver lägga ner så mycket tid och kraft på att handla. 

 
Ifall de tre komponenterna kännedom, affekt och intention är i jämvikt är attityder 
som svårast att förändra, men när balansen rubbas mellan dem så kommer individen 
att känna sig tvungen att vidta åtgärder i form av någon slags mental omställning. 
Denna balans kan rubbas t.ex. genom att nya fakta som inte stämmer in med den 
aktuella affekt och intentionen om objektet kommer till individens kännedom.  

 
 
 
 
 

 
 

                                                 
68 Blythe (1997) s. 70, Arnould (2002), s.462 
69 Blythe (1997) s. 74 
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3.3.4 Köpbeteende 
 

En vanlig modell av de olika stegen i köpbeslutsprocessen är:70

 
1. Upplevelse av behov. 
2. Sökande och övriga aktiviteter föregående ett köp. 
3. Evaluering och köpbeslut. 
4. Utförande av köp och konsumtion. 
5. Efterköpskänslor. 
 
Behov och dess inverkan på individen har redan tagits upp, och därför ska det här 
redogöras för informationssökandeprocessen. Konsumenter söker information om 
produkter dels internt, med hjälp av minnet av tidigare erfarenheter, och dels externt, 
genom andra källor såsom media och bekantskapskrets. I de flesta fall lägger 
konsumenter inte ner så mycket tid på informationssökning, och köpbeslut baseras 
således ofta på priset, eftersom det är det enda konsumenten har en någorlunda god 
uppfattning om. Oftast letar konsumenten dessutom bara tills han hittat någon produkt 
som uppfyller hans behov, och köper den. Amerikanska studier har visat att 75 % 
köpte sin hemförsäkring från det första företag de hittade71.  
 
När det gäller nya produkter så finns det ett antal faktorer som påverkar viljan hos 
konsumenterna att ta dessa produkter i bruk. Följande fem faktorer är de viktigaste: 
 

1. Relativ fördel. Produkten måste erbjuda någon fördel gentemot de produkter 
som redan finns ute på marknaden.  

2. Kompabilitet. Produkten måste passa in i konsumentens övriga beteenden. 
3. Komplexitet. Produkten får inte vara så komplicerad att konsumenten inte 

förstår sig på den. 
4. Möjlighet att prova produkten. Produkten bör kunna provas av konsumenten. 
5. Observerbarhet. Nyttan som en användare av produkten erhåller bör framgå 

tydligt för övriga konsumenter. 
 
 

3.3.5 Teknologiska aspekter 
 
Marknadsosäkerhet innebär osäkerheten om vilka typer av behov och till vilken grad 
de kan uppfyllas av en viss teknologi. Marknadsosäkerhet uppkommer först och 
främst genom konsumentens rädsla, osäkerhet och tvivel (Eng. ”FUD-factor”, efter 
Fear, Uncertanity, Doubts)72, inför vilka behov den nya tekniken tillgodoser och hur 
väl den gör det. Ångesten orsakad av FUD-faktorn innebär att konsumenten kommer 
att fördröja tillgodogörandet av nya innovationer, att han kommer att behöva en stor 
portion utbildning och information om den nya innovationen och att han kommer att 
behöva efterköpsförsäkringar samt efterköpsförstärkningar för att dämpa eventuella 
kvarstående tvivel.  
 

                                                 
70 Blythe (1997) s. 118, Arnould mfl (2002), s.17 
71 Blythe (1997) s. 121 
72 Mohr(2001), s. 8 
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4. Empiri 
 

4.1 Företagsperspektivet 
 
I det här kapitlet redovisas de fakta som framkom i samband med 
företagsintervjuerna. Informationen i intervjuerna redovisas enligt rubrikerna till de 
olika nyckelfaktorerna i Gustafssons lanseringsmodell. Frågorna som ställdes till 
företagen återfinns bland bilagorna. Eftersom vi uppfattar det som att de olika 
komponenterna följer på varandra, har vi valt att presentera rubrikerna i denna 
ordning. 
 

4.1.1 Vem eller vilka riktar vi oss till i inledningsstadiet? 
 
Varken Internetbokhandeln eller Sunday books hade gjort någon kundanalys, och 
kunde därför inte närmare säga vilken deras kundgrupper var. Dock framhöll 
Internetbokhandeln att de riktade sig framförallt till yngre människor med de 
nedladdningsbara böckerna.  
 
Magnus Dimert på Adlibris pekade ut den så kallade ”iPod-generationen”, som 
lyssnar på musik och ljudböcker i sin iPod och inte vill köpa dessa på cd för att 
konvertera själva. Enligt Sofia Modig på samma företag så var även människor som 
lyssnade på cd-ljudböcker också en kundgrupp de vände sig till. Vilka aspekter som 
var intressanta för dessa grupper ur marknadsföringssynpunkt framgick dock inte.  
 
För Peter Andersson på Handdator.se så är kunderna helt enkelt de som besöker sidan 
på Internet, samt naturligtvis alla de som lyssnar på nedladdningsbara ljudböcker.  
 
Enligt Malin Rasmusen på Akademibokhandeln har de inte gjort någon direkt 
kundanalys och vet inte så mycket om det eftersom dessa frågor ligger i Bokus regi. 
Hon gissar på att kunderna är de ”i den tekniska frontlinjen som är vana vid Internet”. 
Matilda McCarthy på Bokus i sin tur har dock ingen direkt uppfattning om kunderna 
utan hänvisar till eLib, eftersom det är de som har hand om Bokus försäljning, eLib 
säger dock att allt som rör marknadsföringen har man lagt ut på återförsäljarna. 
Vidare anser eLib att det inte finns någon egentlig marknad, har därför inte gjort 
någon kundanalys. Något motsägelsefullt pekar Py Sandell ändå ut kundgrupperna 
som 50-60-70-talister, något yngre än cd-bokspubliken. Hon nämner också ”den äldre 
gruppen” (medelålders kvinnor) som lyssnar på cd-böcker, men medger att dessa kan 
vara svårare att nå ut till. 
 
När Ljudboken startade var företaget mest inriktat på mp3-böcker och den typen av 
kunder. På grund av vikande försäljning har företaget dock fått börja sälja ljudböcker i 
cd-format för att kunna överleva. Mp3-boksförsäljningen finns kvar på hemsidan, 
men det är de som köper ljudböcker i cd-format som företaget idag främst riktar sig 
till. När det gäller frågan vilka som är kunderna för mp3-böcker och i cd-format är det 
dem som är vana att surfa på Internet och har tekniken. Andra målgrupper är i 
dagsläget inte aktuellt.  
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Lina Sterbrant på Norstedts nämner att de nu ser nya målgrupper; ungdomarna som 
redan har tekniken, men också att de äldre, och de som lyssnar på cd-ljudböcker idag 
har börjat använda mp3-spelare i större utsträckning än tidigare. 
 
Temo har genomfört en undersökning för Bonnier Audio om ljudboksmarknaden och 
dess konsumenter där de intervjuat ungefär sexhundra personer Statistiskt visade 
deras undersökning att det fanns nästan dubbelt så många lyssnare som köpare, nästan 
en miljon köpare och två miljoner lyssnare var resultatet man kom fram till. De flesta 
köpare var medelålders, högutbildade kvinnor. De flesta lyssnar då de inte kan läsa, 
och många tyckte det var mer avkopplande, avstressande och bekvämare att lyssna. 
Undersökningen visar också att det finns ett tydligt samband mellan att lyssna på 
ljudböcker och att läsa mycket.73  
 
 

4.1.2 Vad ska ingå i lanseringen? 
 
Några företag vi kontaktade (Sunday Books, Handdator.se) uppgav att de såg mp3-
böcker som en tilläggstjänst till deras ordinarie utbud, och alltså inte som en 
huvudprodukt. På Handdator.se ser man inte försäljningen av nedladdningsbara 
ljudböcker som ett huvudnummer utan lite mer som en gimmick. Flera respondenter 
(Adlibris, Bokus, Internetbokhandelns) säljer sedan tidigare både vanliga böcker och 
ljudböcker på cd, varför de ser mp3-boken som ett naturligt komplement till cd-
ljudboken i takt med att fler titlar blir tillgängliga. Det flesta verkar tro att mp3-boken 
på sikt kommer att ersätta ljudböcker på cd, men inte den tryckta boken. 
 
De flesta vi intervjuat i branschen verkar överens om att nedladdningsbara ljudböcker 
erbjuder framförallt ökad enkelhet; det är bara att ladda ner ljudboken direkt och föra 
över den till en bärbar mp3-spelare (eller AAC-spelare, ett format som stöds av t.ex. 
Apples iPod). Ingen av de intervjuade företagen pekade på något särskilt problem 
med nedladdningsbara ljudböcker, och vad de visste hade inga direkta synpunkter 
eller klagomål kommit in. Bara Bonnier Audio, som nyligen lanserat några titlar 
ljudböcker med tillhörande mp3-skiva, har haft problem med dessa. Det var problem 
att ladda över dem på datorn och till mp3-spelaren.  
 
På Ljudboken radar man upp tre problem med att nå ut: Det finns inte tillräckligt 
många titlar, det är inte lönsamt med mp3-böcker eftersom vinstmarginalerna är så 
små, (Anders tjänar mer på cd-böckerna, och får heller ingen rabatt vid stor 
försäljning ) och till sist har inte Ljudboken tillräckligt med resurser att satsa på 
marknadsföring. Bristen på antal titlar är något som flera branschaktörer pekat på är 
en viktig orsak till att mp3-böcker inte lanserats mer. Det upplevs inte som värt att 
göra en större lanseringskampanj om man inte har fler titlar att erbjuda kunderna.  
 
De två största förlagen Nordstedts och Bonniers anses vara de som kan påverka 
fortsättingen för mp3-böker. De har rättigheterna till cd-böcker och bestämmer vilka 
som får konverteras till mp3-format. Av rädsla för piratkopiering så är dock antalet 
titlar starkt begränsat.  
 
 

                                                 
73  Se bilaga 8.5 Temos undersökning 
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eLib tror dock inte på ’klassiska’ kopieringskydd, som omöjliggör kopiering, utan 
föredrar digital vattenmärkning, som innebär att ett speciellt ljud läggs in i 
ljudboken(unikt för varje ljudbok) och på så sätt möjliggör spårning. eLib har enligt 
Py Sandell varit inne på flera sajter för nedladdning utan att ha hittat någon av sina 
böcker där.74   
 
Stadsbiblioteket i Stockholm har ett samarbete med eLib och erbjuder låntagare mp3-
spelare med förinlagda ljudböcker. Det är dock inte bara stadsbiblioteket som har 
förladdade mp3-spelare. Vid nyöppningen av en butik i Sickla introducerade 
Akademibokhandeln en mp3-spelare med förinspelad ljudbok. Dessutom diskuterar 
man nedladdningsstationer i butik. 
 
Priserna generellt för mp3-böcker varierar mellan 100-200 kr. Att jämföra med en cd-
ljudbok som kostar mellan 150-300 kr. Priset styrs av förlagen. De höga priserna 
anges vara de höga produktionskostnaderna för studios och kända skådespelare som 
läser in böckerna.75 Ett av företagen menar att marginalerna på nedladdningsbara 
ljudböcker är så låga att det knappt är lönsamt att sälja dem.  
 
 

4.1.3 Var/när inleder vi försäljningen? 
 
Samtliga respondenter uppger att de har börjat sälja titlarna i takt med att de blir 
tillgängliga, och ingen verkar ha funderat så mycket över just tidpunkten för 
försäljningen. Idag sker försäljningen endast över Internet, men Py Sandell på eLib 
uppger att de tittar på möjligheten att använda sig av nedladdningsstationer där folk 
kan koppla in sin mp3-spelare och ladda ner en ljudbok direkt till den. Anledningen 
till att de inte finns några sådana i dagsläget är enligt samma respondent att de inte 
riktigt håller måttet ännu. Dock har biblioteket i Skövde sedan juni 2005 haft väl 
fungerande nedladdningsstationer i biblioteket. Detta projekt var ett samarbete med 
Piratförlaget (som är delägare i eLib) och återförsäljaren SweMD.com  
 
 

4.1.4 Hur genomförs marknadsintroduktionen? 
 
Sunday Books har inte gjort någon lansering alls av mp3-böckerna. De ser mp3-
böckerna mer som en service till de kunder de har, d v s de kunder som går in på 
hemsidan för att de vill ha någon bok ur deras sortiment. Internetbokhandelns 
lansering har bestått i att böckerna säljs via hemsidan; ingen övrig lansering än genom 
hemsidan har ägt rum. Varken Sunday books eller Internetbokhandeln säljer särskilt 
många nedladdningsbara böcker, Internetbokhandelns betecknar lanseringen som inte 
så lyckad medan Sunday books menar att det inte var meningen och att lanseringen 
inte främst handlade om att sälja några stora volymer.  
 
Endast en av de intervjuade återförsäljarna hade en utarbetad lanseringsstrategi, 
Ljudboken.se.  
 
                                                 
74  http://www.biblioteksforeningen.org/bbl/bbl2006/Biblioteksbladet_nr1_2006.pdf  
 
75http://cio.idg.se/globalincludes/applikationer/utskrift_popup/utskrift.asp?ID=20060220151001_CIO1
71.dbp  
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De övriga hade av olika anledningar inte lanserat nedladdningsbara ljudböcker på 
annat sätt än genom att ha länkar från vilka de kan köpas på sin hemsida, samt genom 
sponsrade länkar på Google och genom nyhetsbrev (Handdator.se). Adlibris VD 
uppgav att de helt enkelt inte använde sig generellt inte av några andra 
marknadsföringsåtgärder än word-of-mouth, och menade att samma koncept fungerar 
även för nedladdningsbara ljudböcker.  Enligt Magnus Dimert växer försäljningen av 
nedladdningsbara ljudböcker mycket snabbt och ”fördubblas varje vecka”. Enligt 
Sofia Modig har de inga direkta uppgifter om hur stor försäljningen är, men den 
uppges vara väldigt liten(andelsmässigt). När det gäller marknadsföringen är det, 
enligt Sofia Modig på Adlibris, eLib som bestämmer eftersom Adlibris får material 
via dem. eLib har dock tidigare påpekat att det var upp till återförsäljarna att 
marknadsföra mp3-böckerna. 
 
Undantaget i det här sammanhanget var som sagt Ljudboken, som specialiserat sig på 
nedladdningsbara ljudböcker. Enligt Anders Jerlebrink, VD på Ljudboken, har de 
försökt det mesta för att marknadsföra sitt företag, främst i form av 
gerillamarknadsföring. Ljudboken har även använt sig av press och artiklar(PR), 
annonser lokalt, och planerar att sätta in annonser till sommaren i Hemmets Journal 
eller liknande. 
 
Enligt Py Sandell på eLib har inte mp3-boken lanserats ’på riktigt’, eftersom man 
väntar på fler titlar. eLib uppger att försäljningen har ökat från några hundra böcker 
per månad vid starten till ca 4000 per månad uppdelat på bibliotek och återförsäljare i 
lika delar. Py Sandell menar dock att det kommer att öka rejält så fort det börjar 
komma mer titlar. Planen i framtiden är att satsa mer på återförsäljare när fler titlar 
blir tillgängliga. Dessutom vill de samarbeta med mobiloperatörer för att kunna 
streama böcker till mobiltelefoner. Detta har redan gjorts mellan Vodafone och 
Bokilur76. De kommer också att jobba på många olika sätt för att synas; dels där det 
finns ljudböcker, dels där det finns mp3-spelare. Dessutom ska eLib eventuellt satsa 
på nedladdningsstationer när det kommer bättre sådana som fungerar tillräckligt bra. 
 
Ett problem Py Sandell tar upp med många små återförsäljare är att det mest kostar 
pengar i form av distribution I framtiden hoppas de på samarbete med 
musikdistributören Improdicon, och man vill börja med länkar från sajter som Åhléns 
och Aftonbladet. Vidare förhandlar man om samarbete med iTunes (iTunes länkar till 
eLib) Detta måste dock gå igenom USA varför det tar tid. Enligt Py Sandell hävdar 
iTunes svenska marknadschef att ljudböcker på svenska något de är mycket 
intresserade av. Vid telefonsamtal med Apples svenska kundtjänst uppgavs att det 
genom iTunes kommer att lanseras ljudböcker på svenska ”inom kort”77. 
 
Gällande de båda största förlagen i Sverige, Norstedts och Bonnier, så har Norstedts 
inte tidigare haft någon produktion eller distribution av mp3-ljudböcker utan de säger 
de ska lansera dem senare i år, dock finns det inte något exakt datum. Med lansering 
menar Lina Sterbrant på Norstedt att de ska börja sälja böckerna, men inte genomföra 
någon marknadsföringskampanj, i vilket fall inte till en början.  
 
 

                                                 
76 www.bokilur.se/press.do, hämtat 2006-05-21 
77 Telefonsamtal med Apples kundtjänst, 2006-03-29. 
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Bonnier Audio har sedan årsskiftet haft en kampanj för mp3-böcker, där de haft 
ungefär sju utvalda titlar i cd-ljudbok där kunden fått en mp3-bok av samma titel på 
cd-skiva att ladda över på dator och sedan in i mp3-spelaren. Detta hade fått viss 
respons, men inte särskilt märkbar. Ljudböckerna med tillhörande mp3-boksskiva 
hade distribuerats till den egna Ljudboksklubben och andra återförsäljare såsom Ica, 
Coop och andra Internet- och vanliga bokhandlare.78 Däremot har de båda förlagen, 
tillsammans med andra förlag, satsat stort på ljudboken på cd, och samarbetat med 
dem i olika kampanjer de senaste åren för att lyfta fram cd-ljudboken79 så de höga 
försäljningssiffrorna för cd-ljudböckerna tycks inte vara någon slump.  
 
Ett annat sätt att lansera mp3-böckerna har skett genom ett samarbete mellan 
biblioteket i Skövde, SweMD.com och Piratförlaget där biblioteket har bedrivit 
utlåning av mp3-böcker via så kallade nedladdningsmontrar. Dessa innehåller ett antal 
titlar i mp3-format, som folk sedan kan ladda ner direkt till sin mp3-spelare genom att 
koppla in den till montern. Detta blev mycket populärt, men då det i praktiken innebar 
att låntagarna fick ljudböcker gratis eftersom att de kopierade över mp3-böcker så 
drog sig Piratförlaget, som försåg biblioteket med böcker, ur projektet. Inför 
lanseringen av nedladdningsmontrarna hade de gjort mycket reklam och bjudit dit 
massmedia. Folk kontaktade biblioteket via telefon och mail och kom från andra 
städer för att låna böcker, så biblioteket i Skövde var nöjda med sin lansering. De 
hade som mest ungefär 1200 nedladdningar per månad, och nu i efterhand så har de 
genom lösa förfrågningar bland besökarna fått positiv respons på att ta betalt för 
denna tjänst, dock inte mer än 20 kr. Respondenten på biblioteket i Skövde påpekade 
att ifall fler bibliotek skulle göra detta så skulle det generera betydande intäkter till 
förlagen, och biblioteket skulle ändå kunna täcka hyreskostnaden för 
nedladdningsmontern på 3200 kr i månaden trots det låga priset.  
 
Stadsbiblioteket i Stockholm med sina förladdade mp3-spelare vill inte göra för 
mycket marknadsföring för då tar mp3-böckerna slut så fort och det blir sådant tryck 
på dem. De har inte gått ut med någon information, varken på hemsidan eller någon 
annanstans, förutom via en liten A4-skylt just vid ljudböckerna. De säger att de inte 
behöver göra någon markandsföring eftersom de inte har några problem att låna ut de 
exemplar de har.  
 
Marknadsföringen från förlagens sida kunde ha varit bättre mot skolorna anser en av 
respondenterna från skolan vi genomfört intervjuer på. Hade förlagen när de kom till 
skolorna för att presentera nya böcker och kurslitteratur även informerat om nya 
ljudböcker hade medvetenheten kunnat öka mer bland lärare och de hade kunnat 
presentera ljudböcker som alternativ till vanliga böcker. Den vi samtalat med tyckte 
även att förlagen kunde sträcka sig längre bak i ledet också och informera även på 
lärarhögskolorna. Ljudböcker behöver inte ses som att de slår ut vanliga böcker utan 
mer som ett komplement och ett sätt att nå dem om annars inte skulle ha lyssnat80 
Detta kan naturligtvis även gälla för mp3-böcker. 
 
 
 

                                                 
78 Telefonsamtal med Marika Svalskulla, marknadschef Bonnier Audio 2006-05-02 
79 http://www.svb.se/SvB_papper/2004/Nummer_10/52444/?view=print 
80 Personligt samtal med anonym person, specialpedagog på grundskola i  centrala Stockholm. 
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4.2 Konsumentperspektivet 
 
Här presenterar vi de frågor och svar vi fick från marknadsundersökningen. Frågorna 
utgår från valda teorier, samt annan kompletterande information. Frågeformulär till 
testintervju och övriga intervjuer finns i bilagor längst bak. 
 

4.2.1 Allmän information om respondenter 
 
Till marknadsundersökningen delade vi in respondenterna i de olika kundgrupperna vi 
tidigare definierat. Frågorna som ställdes skiljde sig i viss mån åt mellan dessa. Den 
viktigaste skillnaden var att produkten byttes ut mot ljudböcker för grupp 1, mp3-
musik för grupp 2 och mp3-böcker för grupp 3. Detta skedde därför att författarna 
ville undersöka skillnaden mellan hur de olika grupperna uppfattade olika produkters 
attribut. 
 

• Läser du vanliga böcker? 
• Tror du att en ljudbok/mp3-bok skulle kunna ge dig samma upplevelse 

som musik/mp3-musik? Kan du tänka dig att byta ut musik mot en mp3-
bok? 

• Har du en mp3-spelare? 
 

Här under har vi samlat de frågor som inte direkt hade någon anknytning till våra 
teorier, men som vi ändå ville ha reda på. 
  
Målgrupp 1(lyssnar på ljudböcker, fyra personer):  
Alla som lyssnar på ljudböcker läser mycket också. En av de fyra intervjuade anser att 
hon, åtminstone ibland, kan tänka sig att ersätta en bok med att lyssna på en ljudbok, 
trots att det går långsammare och tar mer tid. Bara en säger att hon absolut inte kan 
tänka sig byta ut bok mot en ljudbok, förutom när hon åker bil, eftersom hon ”är en 
sån som gillar böcker, att ta på dem, hålla dem…” Hon lyssnar också hellre på musik 
än lyssnar på en ljudbok, då hon anser att det senare är för ansträngande. Måste 
koncentrera sig så mycket. 
 
Ingen av dem ser musik och ljudböcker som samma sak. Båda kan vara avkopplande, 
men musik är ofta någonting i bakgrunden, medan ljudböcker kräver mer 
koncentration. 
 
Två av de tillfrågade hade mp3-spelare, men använde dem inte. Den ena tyckte 
knapparna var för små och såg dem knappt, och den andra hade inte varit motiverad 
att lära sig den. Förrän nu eftersom hon gärna ville byta ut sin klumpiga cd-spelare 
och börja lyssna på ljudböcker i mp3-format istället till sina motionsrundor. Hon 
visste nämligen inte om att det fanns ljudböcker i mp3-format. 
 
Målgrupp 2(lyssnar på mp3-musik, sex personer): 
Av sex intervjuade hade fyra mp3-spelare. Den andra lyssnade i mp3-format på cd 
eller via dator. Några läste i perioder, andra väldigt sällan. Ingen, utom en person 
kunde se att en mp3-bok skulle kunna ge samma upplevelse som musiken. Musiken 
var mer som bakgrund. 
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Målgrupp 3(lyssnar på mp3-böcker, sex personer): 
Alla utom en person hade mp3-spelare. Den sjätte lyssnade via datorn. Endast en 
person upplevde att det var sämre kvalitet att lyssna i mp3-spelare än i cd-spelare. 
Detta påverkade dock inte användandet av mp3-spelaren eller minskade lyssnandet på 
mp3-böcker. I så fall var det andra saker som denne person och andra i målgruppen 
nämnde som hinder; såsom brist på intresse eller koncentration, att det var långtråkigt, 
inte fanns bra tillfällen om man inte satt hemma och lyssnade, vilket man inte alltid 
hade ro eller tid till. Två av de tillfrågade kunde tänka sig att byta ut en bok mot en 
mp3-bok någon gång. De andra hade provat mp3-böcker men inte gillat det. 
 
Ingen i denna målgrupp såg heller mp3-musik och mp3-böcker/andra ljudböcker som 
samma sak, eftersom musiken var något man hade i bakgrunden, och böckerna måste 
man aktivt lyssna på. 
 
Sammanfattning: Alla i samtliga målgrupper lyssnar på musik, det vill säga 100 % 
av de tillfrågade. Nästan ingen kan tänka sig att byta ut musik mot ljudbok, eftersom 
det är mer som bakgrund att lyssna på musik och man kan göra andra saker samtidigt. 
Endast en (6 %)kunde tänka sig det, och det var för hon kände att hon inte var så 
beroende av musik och lät gärna bli att lyssna ibland för det blev jobbigt. Dessutom 
hade hon minne av att det var roligt och avkopplande att som liten lyssna på 
kassettljudböcker.  
Fyra av de sexton intervjuade (25 %) anser att de, åtminstone ibland, kan tänka sig att 
ersätta en bok med att lyssna på en ljudbok, trots att de anser att det går långsammare 
och tar mer tid. 
 

4.2.2 Medvetenhet om mp3-böcker 
 

• Känner du/ni till mp3-böcker?  
Här ville vi få fram målgruppernas medvetenhet om mp3-böcker. Detta för att se 
vilket genomslag lanseringen hittills haft. 
 
Målgrupp 1: 
Två av de fyra tillfrågade kände till mp3-böcker. En av dessa jobbade i en bokhandel 
som sålde mp3-böcker via sin Internetbutik, men visste inte om att det egna företaget 
sålde dem. Däremot hade hon hört talas om det, men man hade inte tagit upp det på 
jobbet.  De andra två hade aldrig hört talas om det. En av dem jobbade som 
skolbibliotekarie, och hade på skolan ljudböcker som dock aldrig lånats av elever. 
 
Målgrupp 2: 
Två av sex intervjuade kände till mp3-böcker. De andra, däribland en som jobbade 
med IT hade inte hört talas om det. 
 
Målgrupp 3: 
Alla sex visste vad mp3-böcker var. 
 
Sammanfattning: Totalt 10 av 16 personer (ca 63 %) kände till mp3-böckerna, men 
det var bara fyra personer utöver dem som redan lyssnade på mp3-böcker som kände 
till dem. Sex av dem som kände till mp3-böcker tillhörde alltså den grupp vi specifikt 
valt ut som skulle representera dem som lyssnade på mp3-böckerna (målgrupp 3). 
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Alltså fyra av tio (40 %) av dem som inte redan lyssnade hade alltså inte hört talas om 
mp3-böcker. 
 

4.2.3 Behov (kundnytta), motivation samt situationer när man lyssnar 
 

• Varför lyssnar du på musik (alla målgrupper)? Varför lyssnar du på 
ljudbok/mp3-bok? (målgrupp 1 och 3) 

• När och var lyssnar du? I vilka situationer? 
• Skulle du kunna tänka dig att köpa en mp3-bok? 

 
Dessa frågor rörande behov (kundnytta), motivation, samt även situationer när man 
lyssnar ställdes för att kunna koppla till våra teorier. 
 
Målgrupp1:  
De som lyssnar gör det hemma, i bilen eller på stranden. Ingen vi pratat med har gjort 
det när de åkt till jobbet eller andra kortare resor. De lyssnar för att slappna av, som 
substitut till läsande, dock inte när de ligger i sängen; när de inte kan göra något 
annat, t ex åker bil långt, på semestern, ligger på stranden eller när de promenerar i 
skogen. Tre är positivt inställda till ljudböckerna, medan den fjärde lyssnar bara när 
hon åker bil långt på sommaren tillsammans med sin man som gillar at lyssna. Hon 
gillar inte att lyssna, utan gillar att läsa istället.  
 
En nämnde att hon tyckte det gick lite långsamt ibland, och att hon brukade öka 
hastigheten. Andra nämnde tidsbristen som en anledning till att de inte lyssnade så 
ofta.  
 
Endast en av fyra i denna målgrupp som lyssnade på ljudböcker verkade genuint 
nyfiken på att prova mp3-böcker. Hon tyckte det skulle vara bekvämare än den tunga 
cd-spelare hon nu hade, och lättare än att släpa med sig massor av skivor. 
 
Målgrupp 2:  
Respondenterna i denna grupp som lyssnar på mp3-musik, lyssnar på musik som 
avkoppling, bakgrund, för att skärma av sig mot omvärlden, eller för att skapa 
atmosfär. En av dem lyssnade på konverterade ljudböcker på cd också och tyckte det 
var en annan sak att lyssna på musik och att lyssna på ljudböcker. Det krävde mer 
koncentration för ljudböckerna. Däremot kunde läsande och lyssnande på bok ersätta 
varandra ibland. 
 
Två av de fem respondenterna var intresserade av att prova mp3-böcker. En tyckte det 
verkade smidigare med färdiga mp3-filer än att behöva konvertera från cd som hon 
fick göra nu. Dock verkade hon inte så intresserad av att betala för det. De andra 
kunde absolut inte tänka sig att lyssna på böcker. De föredrog att läsa, och skulle de 
betala för något så var det för en ”riktig” bok. 
 
Målgrupp 3: 
Av de sex tillfrågade var det bara tre som gillade det och brukade lyssna på mp3-
böcker. Några tyckte det var tråkigt och tappade koncentrationen lätt, medan en annan 
kunde göra det ibland, hade dock bara gjort det tre gånger. Han hade ingen mp3-
spelare och var då tvungen att sitta vid datorn för att höra, vilket han inte hade ro till.  
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De som tyckte om det tyckte det var avslappnande och skönt. Bara en gjorde det 
medan han utförde andra sysslor, såsom diska och städa. Samtliga tyckte det var 
bekvämt med mp3-spelare.  
 
Sammanfattning: Ljudböcker/mp3-böcker lyssnar man på i liknande situationer och 
tillfällen som man skulle ha läst en bok, på semestern, på stranden, som tidsfördriv 
vid längre resor. De såg det som avslappning. Bara två personer av dem som lyssnade 
på ljudböcker eller mp3-böcker ( 20 %) använde ljudböckerna som tidsoptimerare, det 
vill säga när man gjorde andra saker, motionerade, städade eller diskade. De yngre (25 
år och yngre) nämner att de använder musik som ett sätt att skärma av sig från 
omvärlden, vilket inte var fallet bland de äldre när de tog upp varför de lyssnade på 
musik. För dem var det mest bakgrund. 
 
Det var bara två personer (13 %) som inte tidigare lyssnat på mp3-böcker som kunde 
tänka sig att prova. Tre av sex (50 %) i målgrupp 3, som har lyssnat på mp3-böcker 
tyckte det var roligt. Totalt fem av sexton (31 %) intervjuade var intresserade av mp3-
böcker.  
 
 

4.2.4 Köpbeteende 
 

• Hur ofta lyssnar du på ljudböcker/mp3-böcker/musik? 
• Hur gör du när du köper ljudböcker? (målgrupp 1) 
• Hur gör du när du laddar ner musik och mp3-böcker?(målgrupp 2 och 3) 
• Var och hur ofta köper du/laddar ner? 
• Har du rekommenderat ljudbok/mp3-bok/musik till någon? 

 
Dessa frågor till respondenter för att få reda på mer om deras köpbeteende, 
inköpsvanor och hur lönsamma de är utifrån hur ofta de köper ljudböcker/mp3-böcker 
och rekommenderar dem till vänner. 

 
Målgrupp 1: 
I genomsnitt lyssnar de intervjuade i denna ljudboksgrupp på cd-ljudböcker ca 2-4 
gånger per år, utom en person som lyssnar relativt ofta, mest i bilen men även hemma, 
och har i vissa fall även ersatt läsandet med att lyssna istället. Endast en var med i 
bokklubb, och köpte således en bok en gång i månaden, som hon dock aldrig hade tid 
att lyssna på enligt egen utsago. En annan brukade uteslutande låna på bibliotek, och 
en tredje köpte i kanske böcker fyra gånger per år. 
 
Endast två i denna grupp brukade köpa, och gjorde det då själva. Det verkade inte 
vara andra personer med i inköpsprocessen.  
 
Två personer av fyra hade rekommenderat ljudböcker. En hade aldrig rekommenderat 
en bok fast hon varit med i ljudboksklubb ett par år och jobbade på ett skolbibliotek 
och därmed kunde ha rekommenderat till elever. Hon kunde inte tänka sig att särskilt 
många kunde vara intresserade av ljudböcker, varken i skolan eller i privatlivet. 
 
Ingen har nämnt att de fått en ljudbok i cd i present, och endast ett par hade gett bort 
en. Ingen har gett bort en mp3-bok. 
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Målgrupp 2: 
I princip alla utom en person i denna målgrupp lyssnade på musik dagligen.  
Alla de som lyssnade på mp3-musik laddade ner olagligt. En laddade inte ner längre 
för det blivit så komplicerat sedan förbudet och tog så lång tid tyckte hon, men hennes 
kompisar gjorde det till henne. Vi fick inte svar från alla hur mycket de laddade ner, 
men från 2-3 album och gånger i veckan till 200-300 låtar var några uppgifter vi fick. 
 
Man laddade alltid ner hemifrån, eller eventuellt hos någon kompis, oftast på kvällar 
eller helger när man hade tid. Han som betalat några gånger är extra noga att ha tid 
och surfa runt när han pungar ut pengar för det. De kunde maila musikfiler till 
varandra eller rekommendera låtar.  
 
Olaglig nedladdning gjorde man via fildelningsprogram, samt vissa Internetsidor för 
detta. Några tyckte det var obehagligt att ladda ner eftersom det var olagligt, men 
gjorde det ändå. Några sa de kunde tänka sig prova mp3-böcker men bara det var 
gratis! 
 
En av dem berättade att hon brukade ladda ner låtar och skivor hon lyssnade på, och 
om hon gillade dem gick hon och köpte på cd-skiva. Hon ville äga den fysiska 
produkten med snyggt och proffsigt omslag och som var hennes alldeles egna. 
Dessutom ville hon hjälpa artisten och branschen när hon nu fått provlyssna på 
låtarna. Det var hennes sätt att betala tillbaka. En av tjejerna förstod inte alls det 
resonemanget, medan den tredje visst gjorde det, och även hon kunde göra så. I en 
annan intervju var det en ung kvinna som också gjorde så. Gillade hon skivan gick 
hon och köpte den. Men alla var överens om att de ofta laddade ner enskilda låtar, för 
hela skivan var kanske inte bra. Det skull bli för dyrt att betala det sa dem. Hade det 
varit billigare skulle några ha kunnat tänka sig att betala, andra inte. 
 
Målgrupp 3: 
Två personer lyssnar då och då säger de. Det visade sig att det handlade om max fyra 
gånger per år. De andra som lyssnat men inte tyckt så mycket om det har lyssnat 
ungefär 2-3 gånger totalt. 
 
Två av sju hade betalat för några av sina mp3-böcker, övriga fem hade bara laddat ner 
gratis i olika fildelningsprogram. En av dem som lyssnade mycket köper bara två 
gånger per år. Han hade ett tiotal mp3-böcker han köpt, men ett hundratal nedladdade, 
både svenska och utländska, som han hittat på DC++, ett fildelningsprogram.  
 
Ingen utom en hade rekommenderat en ljudbok. Han hade gjort det 4-5 gånger, men 
inte så många som följt upp det, tror han. Det är vanligt att maila musikfiler till folk, 
även om det är olagligt. Däremot hade de aldrig mailat mp3-böcker. De hade inte 
tänkt på det. 
 
Precis som målgrupp 2 oftast laddar ner mp3-musik musik själva, laddar dessa 
personer ner mp3-böckerna själva.  
 
Sammanfattning:  
Inte särskilt många lyssnar varken ofta eller regelbundet på ljudböcker eller mp3-
böcker.  
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Fem av de tio (50 %) som lyssnar på ljudböcker/mp3-böcker gör det ca 2-4 gånger per 
år, bara en gjorde det någorlunda ofta, mest i bilen men även hemma, och hade även 
ersatt läsandet i vissa fall. En var till och med medlem i en ljudboksklubb och fick en 
ljudbok varje månad. Ändå lyssnade hon alltså inte mer än 4 gånger per år. Två av de 
fem (40 %) som gillade att lyssna på ljudböcker ville använda ljudboken medan de 
gjorde saker, inte bara som avslappning. De som lyssnade på musik gjorde det i 
princip varje dag. 
 
Av dem som lyssnar på ljudböcker är det bara en av de totalt tio i målgrupp 1 och 3 
(10 %) som alltså köper regelbundet då hon är medlem i en lyssnarklubb. De andra 
lånar på bibliotek eller köper ca fyra gånger per år. Av dem som lyssnar på mp3-
böcker är det bara en av sex (17 %) som betalar för talböckerna. Han köper ca fyra 
gånger per år. Han har ca tio han betalt för och något hundra olagligt nedladdade. De 
övriga har som mest ett tiotal olagligt nedladdade mp3-böcker och några lagligt 
nedladdade. 
  
Inte många hade rekommenderat en ljudbok. En av dem som inte rekommenderat 
jobbar på bibliotek och är med i ljudboksklubb, men trodde inte intresset kunde vara 
särskilt stort. De som lyssnar på musik rekommenderar däremot ofta låtar till varandra 
och skickar även musikfiler. 
 
Av dem vi tillfrågat var det ingen (0 %) av dem som hade fått en ljudbok i present, 
och endast någon enstaka hade gett bort en cd-ljudbok heller. Ingen av dem 
som kände till mp3-böcker hade heller gett bort dem, inte ens skickat en mp3-bok till 
någon annan. De hade inte tänkt på det. 
 

4.2.5 Lärande 
 

• Hur började du lyssna på ljudböcker? (målgrupp 1) 
• Hur började du lyssna på mp3-musik? (målgrupp 2) 
• Hur började du lyssna på mp3-böcker? (målgrupp 3) 
• Vem visade dig? 

 
De frågor vi ställde gällde respondenternas lärande. I teorin diskuteras i vilken 
utsträckning kundens behov kontra osäkerhet inför teknologiska produkter kan avgöra 
köp. Därför är lärandet en viktig aspekt. 
 
Målgrupp 1: 
Två av personerna har lyssnat länge på talböcker, först i kassettform och nu på cd-
skivor. En av dessa började lyssna efter att ha blivit medlem i de synskadades 
riksförbund. En tredje kom i kontakt med dem tack vare sonens dyslexi, och den 
fjärde började lyssna ofrivilligt då hennes man lyssnade i bilen. 
 
Målgrupp 2: 
Man hade lärt sig ladda ner av vänner eller bekanta. Alla hade lärt det sig när det var 
tillåtet att ladda ner, och det var något roligt och motiverande eftersom alla lyssnade 
på musik. En kille kunde absolut inte tänka sig att lyssna på mp3-böcker, han föredrog 
vanliga böcker. 
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Målgrupp 3: 
De flesta som lyssnade på mp3-böcker kom i kontakt med nedladdningar via vänner 
eller familjemedlemmar.  
De som provat och lyssnat på mp3-böcker, hade redan tekniken som de lärt sig genom 
nedladdning av mp3-musik. Första gången de provade mp3-böcker var tack vare en 
teknikintresserad far och en annan hade en bror. En hade hört det någonstans för sex-
sju år sedan och letade själv fram det på Internet för att se vad det var. Andra hade 
snubblat över det via fildelningsprogram och ville kolla upp det. Två hade börjat när 
de var sjuka och inte orkade läsa. 
 
Sammanfattning: Av dem som lyssnade på ljudböcker var det för en del en naturlig 
övergång från kassettljudböcker som de lyssnat på innan och tyckt om. Det var 
smidigare att lyssna på cd-spelare än på kassettbandspelare.  En kom i kontakt med 
ljudböcker via sonens dyslexi. Av dem som lyssnade på mp3-böcker hade två av sex 
(33 %) börjat när de var sjuka och inte hade annat att göra eller så hade de sett det i 
fildelningsprogram och provat eftersom det var gratis. Tekniken hade de lärt sig 
genom att de laddat ner musik innan. De flesta i målgrupp 2 och 3 hade lärt sig ladda 
ner genom vänner eller andra familjemedlemmar som var intresserade av teknik. 
 
 

4.2.6 Attityder 
 

• Hur ser på du ljudböcker/mp3-böcker och musik? 
• Har du någon attityd eller speciell uppfattning om det? (något av 

ovanstående till respektive målgrupp) 
 
Frågan om attityder kring musik och ljudböcker är viktig för att avgöra målgruppers 
intresse och hinder för köp. 
 
Målgrupp 1: 
Tre personer såg lyssnandet som ett komplement till läsandet. 
En man vi intervjuade sa att han tyckte det var roligt att lyssna på ljudböcker, men att 
det kunde bero på ”att det är väl lite lathet”. Däremot var han längre fram i intervjun 
noga med att påpeka att han inte tyckte det egentligen var sämre att lyssna på 
ljudböcker än att läsa. Han tyckte själv att det var konstigt att han inte läste, eftersom 
han ju faktiskt kunde se. En hade dessutom en negativ attityd eftersom att hon 
uppfattade all nedladdning som olaglig. 
 
Målgrupp 2: 
En tror det anses lite töntigt med ljudböcker även om hon själv är neutral, och själv 
gillar att lyssna. Andra är mer neutrala och tror inte det har att göra med image om 
man lyssnar. I alla fall inte i deras ålder (20-årsåldern). Kanske i de lite yngre 
åldrarna. En anser också att det är fusk att lyssna på ljudböcker och inte läsa. 
 
Målgrupp 3: 
Många lyssnade på det när de var små. Andra hade ingen direkt uppfattning, men efter 
lite diskuterande kom de fram till att det kanske var lite ohippt ändå. En av dem 
kopplade lathet till ljudboksbegreppet men också ett komplement till läsande, och två 
hade ingen attityd utan var neutrala. 
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Sammanfattning: Fyra personer av totalt sexton (25 %), ser ljudböcker/mp3-böcker 
som ett komplement till läsandet.  
 
Däremot har många räknat på samtliga grupper, sju personer av sexton (ca 44 %), en 
negativ uppfattning, även de som själva lyssnar; det ligger lite lathet bakom eller man 
försöker fuska genom att lyssna och inte läsa, samt att de gör kopplingen att 
ljudböcker är för dem som inte kan se så bra eller har läs- och skrivsvårigheter. De 
tror också att också andra uppfattar det som ganska töntigt och tråkigt. 
 
 

4.2.7 Inställning till ny teknik 
 

• Hur tidigt köper du nya produkter? Så fort de finns på marknaden, när 
de blivit billiga eller när det inte finns några andra alternativ? 

• Vad är viktigast; tekniken, att den fungerar bra eller att den är billig? 
 
En konsuments inställning till ny teknik kan påverka kundens köp. Antingen kan de 
köpa eller prova just för att det är ny teknik som de har behov av, eller så kan de 
hindras köpa om de inte ser något direkt behov och/eller känner att de inte kan 
behärska tekniken 

 
Målgrupp 1: 
Två kvinnor av dem vi intervjuade i denna äldre målgrupp gillade nya tekniska 
produkter, och ville ha bra funktioner och bra kvalitet. Priset var viktigt för den ena 
men inte för den andre. Mannen var inte så intresserad av teknik, men hade samtidigt 
cd-spelare, som han fick skaffa sig när lp-skivorna byttes ut så snabbt. Har inte en 
tanke på att skaffa mp3-spelare. Den sista kvinnan var inte alls intresserad av tekniska 
produkter. Däremot använde hon dagligen dator i jobbet. Alla använde eller hade 
använt datorer i jobbet innan pension.  
 
Målgrupp 2: 
Merparten av de intervjuade här tycker det är viktigt med teknik, och jämför länge 
innan köp, både priser och funktioner. Därmed inte sagt att de köper det billigaste, 
men de vill ha mycket för pengarna. En är ointresserad och köper ofta det som är 
billigt men kanske inte så bra kvalitetsmässigt. Hon är den enda i denna grupp som 
inte har mp3-spelare, men lyssnar på mp3-format i cd-spelare och på dator. 
 
Målgrupp 3: 
Endast en person av sex i denna grupp har rätt mycket av senare modeller, eftersom 
han har en teknikintresserad bror. Han säger att han själv är rätt sen gällande sådana 
saker annars. De övriga säger att de inte har de senaste. Även om de skulle vilja ha 
det, har de inte alltid råd, så huvudsaken är att mp3-spelaren har bra funktioner till ett 
bra pris.  
 
Sammanfattning: Det är inte nödvändigtvis så att de yngre är mer intresserade av 
tekniska produkter. Av dem i den äldre målgruppen tyckte två kvinnor (50 %) att 
tekniska produkter var intressant och viktigt. Inte för teknikens skull utan vad man 
kunde använda produkterna till. Det var bara en i målgrupp 3 som lyssnade på mp3-
böcker som hade sen modell på mp3-spelaren, men det var inte så viktigt för de andra 
i gruppen (fem av sex, 83 %) även om de gärna velat haft det om de haft råd.   
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Förvisso hade alla i grupp 3 mp3-spelare till skillnad från dem i målgrupp 1 som inte 
hade något emot teknik, men inte använde mp3-spelare över huvud taget. 
Välfungerande teknik för dem som lyssnar på musik var vikigast jämfört med de 
andra målgrupperna. Tre av sex (50 %) i den målgruppen lade ner mycket tid och 
omsorg på att jämföra priser och funktioner. Det är också i denna grupp man använder 
sin mp3-spelare mest för att lyssna.  

 
 

4.2.8 Anledning till att folk inte lyssnar på mp3-böcker 
 

• Varför tror du att folk inte lyssnar på mp3-böcker? 
Denna fråga ställdes för att få samlade synpunkter på hinder. Det kan även ses som 
komplement till attitydfrågan 
 
De flesta är tydligen överens om att: 

• Folk känner inte till produkten. Det saknas medvetenhet anser respondenterna. 
sex av totalt sexton personer (ca 38 %) har aldrig ens hört talas om det, fast de 
surfar mycket på Internet, lyssnar på ljudböcker, jobbar som bibliotekarie eller 
som IT-pedagog. De nästan fyrtio procenten gäller för alla tillfrågade, men om 
vi tar bort de sex som redan lyssnar på mp3-böcker innebär det att sex av tio, d 
v s (60 %) inte kände till mp3-böckerna. 

• Det är svårare att koncentrera sig på en ljudbok än att lyssna på musik anser 
alla (100 %). 

• Tre (20 %) anser att detta att lyssna på ljudböcker är lite fusk, lathet, eller för 
dem som har läs- och skrivsvårigheter. Fyra personer totalt av sexton (25 %), 
eller 40 % av målgrupp 1 och 3, som gillar att lyssna på ljud- och mp3-böcker 
ser det dock som ett komplement till vanligt läsande. 

• Att lyssna på en bok går långsamt. För långsamt tycker många, sex av sexton 
(38 %)och någon uttryckte det som att det var ”segt” att lyssna.  

• Det är för dyrt tycker i princip alla i målgrupp 3 utom en person, vilket innebär 
fem av sex och även fyra av sex i målgrupp 2 (totalt 75 %) Man betalar inte 
200 kr för att prova en mp3-bok. De pengarna kan man alltså betala för en cd-
ljudbok, men tveksamt gällande mp3-fil. En tyckte att man borde introducera 
det på bibliotek från början så att folk blir medvetna om det men inte behöver 
betala. Där finns det då också samlat så folk inte behöver surfa runt själv. 
Detta anser hon vara en bra idé för att hjälpa dem med tekniska svårigheter 
över hindren. 

• Teknisk okunskap är också ett hinder tror många (ca 50 %). Speciellt för de 
äldre enligt många yngre respondenter. De äldre verkar inte alltid själva tycka 
det. Två kvinnor av de äldre kvinnorna var intresserade av tekniska produkter. 
Inte för tekniken i sig utan för vad de kunde uppnå med den. De brukade köpa 
produkter, den ena ville gärna ha hög kvalitet och pris spelade ingen roll, 
medan den andra ville ha så bra kvalitet och funktioner för så bra pris som 
möjligt.  

• En nämner att kortbetalning på Internet när man laddar ner mp3-böcker 
kanske kan verka avskräckande för de äldre. 
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5. Analys 
 
I det här avsnittet gör vi återkoppling till företagsperspektivet och de nyckelfaktorer 
som är viktiga att ta hänsyn till vid en lansering. 
 

5.1 Företagsperspektivet 
 

5.1.1 Vem? 
 
Vår undersökning har visat att uppfattningen bland dem vi talat med angående 
kunderna, har det hittills främst varit teknikintresserade män i medelåldern och yngre 
som är vana vid Internet. Är det kanske läge att titta på en annan målgrupp? Den 
typiska cd-ljudbokskunden är i 45-55-årsåldern, enligt Piratförlagets vd Anna Borné 
Minberger och ligger ”inte i den tekniska framkanten”.81 Detta exempel samt det 
faktum att så få känner till mp3-böckerna, även bland dem som är insatta i teknik och 
Internetanvändning visar att för att kunna öka försäljningen måste man även vända sig 
till konsumenter utanför Internet. 
 
De som i alla fall gjort primitiva kundanalyser verkar se framförallt personer med 
intresse för teknik och vana vid Internet och mp3-spelare som den primära 
kundgruppen i dagsläget, och dessa kan sägas utgöras av så kallade innovatörer 
och/eller tidiga anammare enligt de teorier som författarna redogjort för. Enligt 
företagens beskrivning är det dock svårt att säga om de är intresserade av tekniken för 
dess egen skull, som innovatörerna, eller om de snarare helt enkelt ser större fördelar, 
som de tidiga anammarna. För att svara på den frågan utifrån vår 
marknadsundersökning så visar den att majoriteten bland respondenterna är 
intresserad av teknik generellt för dess fördelars skull, t ex att det är bekvämare att 
lyssna i mindre format, alltså tillhör de generellt de tidiga anammarna. När det gäller 
produkten i sig tillhör målgrupp 1 och 2, våra presumtiva kunder, däremot den tidiga 
majoriteten eftersom de är svåra att övertyga om fördelarna samt väldigt priskänsliga. 
 
Eftersom mp3-boken funnits ute ett tag kan det dock vara hög tid att gå vidare och 
rikta sig till fler kundgrupper. Frågan är om inte marknaden idag befinner sig i den så 
kallade klyftan, alltså mellan tidiga anammare och tidig majoritet, eftersom företagen 
själva uppger att de som de riktar sig till och de som köper är de som har en positiv 
inställning till ny teknik och använder den flitigt. Även om det är en sund 
lanseringsstrategi att i första hand rikta sig till de teknikpositiva, så menar de teorier 
som redovisats i denna uppsats att det är viktigt att man tar sig ur klyftan så fort som 
möjligt, annars är risken att man aldrig kommer ur den. Med detta menar vi att 
branschen för att kunna öka försäljningen inte bara kan rikta sig till de 
teknikintresserade innovatörerna och de tidiga anammarna utan som sagt även till 
majoriteten utanför Internets domäner. Projektet med gratis nedladdning i biblioteket i 
Skövde är ett bra exempel på hur man kan vända sig till personer även utanför 
Internet, samt hur de skötte sin lansering genom press och media för att skapa 
kännedom om tjänsten. 
 
 

                                                 
81 Mp3-böcker framtidens melodi artikel http://130.238.79.99/ilmh/soc-mp3-bok.htm  
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5.1.2 Vad? 
 
En del respondenter verkar se mp3-boken som ett substitut för vanliga ljudböcker, 
men samtidigt såg en del det också som en tilläggstjänst, en service till kunderna. En 
viktig fördel enligt Adlibris VD Magnus Dimert82 var att den nedladdningsbara 
ljudboken var betydligt enklare att lägga in på en bärbar musikspelare, som t.ex. 
Apples iPod. Detta förutsätter dock att kunden redan har en bärbar musikspelare för 
musik i mp3-format. 
 
Prissättningen var något som företagen inte hade reflekterat särskilt mycket över, 
antagligen på grund av att priset till stor del bestäms av förlagen. En mp3-bok är lite 
billigare än en bok på cd, men det är ju inte mer än vad de flesta antagligen förväntar 
sig eftersom att det till skillnad från en cd inte är en fysisk produkt. Däremot är den 
dyrare än vissa böcker, t ex pocketböcker. För att kunna locka till sig fler kunder är 
det viktigt att inse att man inte bara konkurrerar med ljudböckerna utan även med 
annan form av litteratur.  
 
Det framgår av vår undersökning att många kunde tänka sig att ersätta en bok med 
ljudbok eller med mp3-bok. Dock är det i dagsläget ytterst tveksamt om man kan få 
ett större antal personer från målgrupp 2, de som har mp3-spelare och har tekniken, att 
betala 150-200 kronor för en ljudbok. Vi har fått svar från några i målgrupp 2, de som 
lyssnar på mp3-musik, att man kan tänka sig att betala för t ex en musik-cd trots att 
man laddat ner den olagligt, men det verkar inte vara samma sak kring köp av mp3-
böcker. Det är inte troligt att de som laddar ner en mp3-bok, lagligt eller olagligt, 
sedan går och köper den på cd-skiva eller betalar för att ladda ner den en gång till.  
 
 

5.1.3 Var/När? 
 
Samtliga återförsäljare säljer i dagsläget mp3-böcker endast genom Internet. Det är 
förvisso det mest logiska försäljningsstället för en nedladdningsbar produkt eftersom 
det erbjuder en effektiv och enkel distribution från återförsäljare till konsument, och 
när det gäller valet av var lanseringens ska ske är distributionen enligt Gustafssons 
modell viktig att titta på. Distribution via Internet är heller inte beroende av 
geografisk position, vilket innebär att lanseringen kan ske över hela landet samtidigt. 
Dessutom så är Internet antagligen den bästa kanalen om man vill nå ut till de grupper 
som företagen riktar sig till, innovatörerna och tidiga anammare, eftersom att dessa 
bedömdes ligga i den tekniska framkanten och flitigt använda sig av Internet. 
 
Dock finns det redan i dagsläget andra sätt att få ut produkten till slutkonsumenten, ett 
av dem är mp3-spelare med förinspelad ljudbok. Detta används dock främst av 
bibliotek, där mp3-spelaren är låst till så att det inte går att ändra innehållet. Av 
förståeliga skäl är det ingen återförsäljare som säljer mp3-böcker på det sättet, 
eftersom att man i så fall måste köpa en ny mp3-spelare för varje ljudbok. Dock borde 
det gå att sälja ljudböcker ”bundlat”, dvs. sälja en vanlig mp3-spelare med ljudbok, 
som användaren sedan kan ta bort eller kopiera över till sin hårddisk ifall han vill 
behålla den. Detta hade gjorts av Bonnier, men inte varit så framgångsrikt.  
 

                                                 
82 Telefonintervju med Magnus Dimert, VD Adlibris 

 - 49 -



 
 

De hade inte märkt av någon större försäljning, varken på dessa bundlade cd-
ljudböcker eller andra mp3-böcker. Förvisso hade de inte gjort någon marknadsföring 
alls. 
 
Valet av var lanseringen av en produkt sker är enligt Gustafssons modell mycket en 
fråga om resurser. De flesta återförsäljare så små att de antagligen inte har råd att sälja 
mp3-böckerna på annat sätt än genom Internet. eLib, som är producent och distributör 
däremot, har tillräckligt med resurser för att kunna satsa på alternativa 
distributionsvägar. Eller så gäller det för de små företagen att tänka till och söka sig 
utanför Internet, som Swe.MD.com gjort tillsammans med Skövde bibliotek. 
 
Frågan om när lanseringen ska ske verkar inte ha beaktats annat än att de flesta inte 
vill lansera mp3-boken på bred front innan utbudet av mp3-böcker blivit tillräckligt 
stort enligt företagens bedömning. Som Gustafsson påpekar i sin modell så handlar 
det dock inte bara om huruvida produkten verkligen är färdig att lanseras, utan också 
om konkurrenssituationen på marknaden och huruvida man vill vara först ut med en 
ny produkt. Det är antagligen av de anledningarna som så många ändå valt att börja 
sälja mp3-böcker, och många respondenter uppgav att de vill ”hänga med” och någon 
påtalade att konkurrensen kommer att hårdna i framtiden, så då gäller det att etablera 
sig nu när konkurrensen ännu inte är fullt så hård. 
 
 

5.1.4 Hur? 
 
Vi har genom vår undersökning konstaterat att de flesta företag inte utarbetat en 
särskilt omfattande lanseringsstrategi, vilket enligt Gustafsson är just vad man bör 
göra med avseende på de olika komponenterna som tagits upp ovan. Dock så har 
företagen i alla fall gjort marknadsföringsstrategiska val i den meningen att de har valt 
att inte lägga särskilt mycket resurser på att lansera mp3-boken och inte heller 
reflekterat över vilka målgrupper som lanseringen riktar sig till, förutom de mest 
uppenbara (de som lyssnar på ljudböcker och på musik i mp3-spelare samt surfar 
mycket på Internet). 
 
Vidare är det enligt samma teoretiska modell viktigt att man har ett formulerat 
budskap man vill kommunicera, att man har tydliga mål, att man funderar igenom 
marknadsföringen man använder sig av samt att man följer upp lanseringsarbetet. De 
flesta verkar ha som mål att med små ansträngningar erbjuda mervärde för redan 
befintliga kunder, och i kommunikationen och marknadsföringen har man helt enkelt 
valt det kanske billigaste och enklaste; sponsrade länkar på sökmotorer som Google. 
Det innebär att vid en sökning på Google på ordet ”mp3-bok” så visas länkar till 
återförsäljare, vilket ju bygger på att konsumenten vet vad han vill ha och aktivt letar 
efter det. Således verkar det som att budgeten till stor del fått styra marknadsföringen, 
vilket kanske inte är så konstigt då de flesta återförsäljare som konstaterats är relativt 
små och inte har de resurser som krävs för att genomföra en större lanseringskampanj. 
Ett exempel på det är Ljudboken som försökte marknadsföra mp3-boken men som 
snart fick börja sälja vanliga böcker över Internet för att överleva. Ett större företag 
som t.ex. förlag som Bonniers har råd att lägga ut mycket pengar på marknadsföring 
under en längre tid även om intäkterna dröjer.  
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De båda stora förlagen, Bonniers och Norstedts kan ju liksom de gjort med 
ljudböckerna gå ihop med andra förlag och samarbeta med dem i olika kampanjer. De 
höga försäljningssiffrorna för cd-ljudböckerna tycks inte vara någon slump om man 
betänker de åtgärder som lagts ner på att lansera den.  
 
Någon särskild uppföljning verkar det inte som att någon företagit sig förutom att 
vissa konstaterar att de går trögt, andra att de ökar så sakteliga i linje med 
förväntningarna. 
 
Medvetenhet om produkten är, som vi nämnt en förutsättning för att konsumenten ska 
köpa produkten, och denna har visat sig relativt låg. En respondent i 
marknadsundersökningen föreslog att man kunde lansera det på bibliotek, att det 
skulle vara gratis i början så folk blev intresserade. Dessutom skulle man kunna 
utbilda, genom att det fanns personer där som kunde visa hur man gjorde. Detta är en 
bra idé, och det stärks av det som framkommit av projektet på Skövde bibliotek, 
medvetenheten och intresset var mycket stort. Vill man kunde man som den 
projektansvarige föreslog längre fram ta tjugo kronor i betalning, vilket ändå skulle 
generera pengar till förlagen. 
 
Ett annat sätt att öka medvetenheten och lära konsumenter att lyssna på mp3-böcker, 
kunde vara att, som vi nämnt, informera mer på skolor och lärarhögskolor, och på så 
vis nå elever via lärarna. Dessutom kan lärare bli en indirekt lönsam målgrupp och 
hjälpa till att marknadsföra produkten till sin omgivning via word-of-mouth. Vi 
nämnde i teorikapitel 3.2.3 Lönsamhet att ett mått på kunders lönsamhet för företag är 
via förmågan att sprida information vidare och på så vis leda till gratis 
marknadsföring för produkten. 
 
 

5.2 Kundperspektivet 
 

5.2.1 Medvetenhet om mp3-böcker 
 
Enligt Gustafssons lanseringsmodell är vikten av tydliga mål en förutsättning för 
lyckad lansering. Att skapa kännedom tas upp som ett mål för lansering och kan ses 
som ett första steg i processen.  
 
Sex personer av sexton hade aldrig hört talas om mp3-böcker. Detta trots att de flesta 
var vana vid Internet, kände till och/eller använde ljudböcker, och några av dem hade 
mp3-spelare. Sett i sin helhet är det fler som känner till mp3-böcker än tvärtom, men 
tar man bort grupp 3 är det bara fyra av tio som kände till mp3-böckerna. Alltså 
knappt hälften. Alla målgrupper var vana vid och använde datorer nästan dagligen i 
jobb, studier eller privat. En av dem jobbade på Akademibokhandeln i butik och hon 
visste inte ens om att företaget sålde mp3-böcker.  
I målgrupp 1 och 2 är medvetenheten ganska låg där bara två av fyra respektive två av 
fem kände till mp3-böcker. Det måste påpekas att denna fördelning av medvetenheten 
knappast statistiskt säkerställd. En av dem som kände till det blivit informerad av sin 
son, som var en mp3-bokslyssnare, och den andra jobbade på ett företag som sålde 
mp3-böcker. Det verkar därför rimligt att anta att denna låga medvetenhet delvis beror 
på att mp3-boken inte lanserats med någon större marknadsföringskampanj.  
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Det är uppenbart att en låg medvetenhet om mp3-boken knappast bidrar till att öka 
försäljningsvolymen.  
 
 

5.2.2 Behov (kundnytta), motivation och situationer när man lyssnar 
 
Våra respondenter svarade att de brukade lyssna på ljudböcker och mp3-böcker som 
en form av avslappning, på stranden, i badet som ersättning till läsandet. Det var 
också något man gjorde medan man gjorde andra saker, körde eller åkte bil, 
motionerade, städade, mm. Detta var också vad som framkommit i Temos 
undersökning. Alla lyssnade på musik. Det var något man kunde göra var som helst, 
när som helst, till skillnad mot ljudboken/mp3-boken, där alla sa man var tvungen att 
vara mer koncentrerad. Många av dem som inte lyssnade nämnde detta som en 
anledning till att de inte gillade ljudböcker. De tappade lätt koncentrationen för att det 
enligt dem krävde för mycket.  
 
Detta tolkar vi som att de som gillar att lyssna på ljudböcker/mp3-böcker i högre grad 
än dem som tycker det är tråkigt eller jobbigt att lyssna har en kombination av visuell 
och auditiv lärstil. De har alltså lätt för, eller föredrar att inhämta information genom 
att läsa sig till det eller genom att lyssna. Teorin påpekar att de flesta människor har 
en kombination av två lärstilar eller fler, men att en eller två brukar vara mer 
utmärkande. Det är dock viktigt att understryka att musik inte på samma sätt är till för 
att inhämta information som att läsa eller lyssna på en bok är och därmed skapas inte 
samma koncentrationssvårigheter som är utmärkande för dem som inte har lika 
utvecklad auditiv lärstil. Flera påpekade att musiken istället var en bakgrund, för att 
liva upp tystnaden eller stänga ute omvärlden. Att lyssna på musik och ljudböcker 
fyller alltså helt olika behov, varför det enligt teorierna i detta kapitel inte går att 
överföra de upplevda fördelarna med till exempel musik till ljudböcker.  
 
Behovsteorierna hävdar även att kundens beteende att fylla sina behov beror på 
önskvärdheten att uppnå målet, men också på målets tillgänglighet. Att lyssna på 
mp3-böcker tillfredsställer alltså inte ett behov som är lika önskvärt som det behov 
som tillfredställs av att lyssna på musik, i alla fall för dem som lyssnar på musik i sin 
mp3-spelare. Däremot har vår undersökning visat att behovet som ljudböcker och 
därmed mp3-böcker fyller är snarare en upplevelse som fås av att läsa böcker, och här 
kan däremot mp3-böcker ge upphov till en starkare önskan än vanlig 
böcker/ljudböcker, eftersom att det uppfyller ett önskvärt behov på ett mer 
lättillgängligt sätt, åtminstone för dem med mp3-spelare. De har ju redan mp3-spelare 
och är vana vid att ladda ner. Detta styrker vår teori om att denna målgrupp är 
intressant för branschen. Andra upplevda fördelar att förmedla är till exempel att det 
för dem som lyssnar på ljudböcker i cd-format blir enklare och smidigare än att släpa 
med sig tung cd-spelare och massor med skivor.  
 
 

5.2.3 Köpbeteende, inköpsvanor 
 
Ljudbokslyssnadet i cd-format eller mp3-format var inte så frekvent förekommande i 
någon av målgrupperna. I genomsnitt inte mer än 4-5 gånger per år. Antal tillfällen 
man köpte mp3-böcker eller cd-ljudböcker var inte heller fler, utom i det fallet 
respondenten var med i ljudboksklubb.  
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Sett ur ett lönsamhetsperspektiv så kan man tycka att de som lyssnar på ljudböcker 
eller mp3-böcker inte är så mycket att hänga i julgranen med tanke på att de köper så 
sällan. Inte desto mindre så har vi redovisat underlag som pekar på enorma 
framgångar för ljudböckerna. Däremot inte för mp3-böckerna.  
Ett annat lönsamhetsmått var som vi tagit upp i teorin var förmågan att via word-of-
mouth sprida information till andra om mp3-böcker. Att rekommendera till andra är 
dock inte så frekvent förekommande. Även om många i musikmålgruppen 
rekommenderade låtar till vänner var det bara två personer som gjort det i de andra 
grupperna. I vår undersökning var det inte heller så vanligt bland dem som lyssnade 
på cd-ljudböcker heller. Det som framkommit är att de tänker att andra inte är 
intresserade av det. 
 
Här handlar det nog om att förändra sättet på vilket en s.k. framträdande övertygelse 
tas i bruk, nämligen den om att det är dyrt med mp3-böcker. I relation till fysiska 
böcker är de ju fortfarande inte så dyra, och böcker köpte de flesta. 
 
En annan intressant aspekt är att flertalet av de intervjuade faktiskt köpte varor och 
tjänster över Internet, vilket betyder att de inte var främmande för sättet att handla på. 
Ett problem för mp3-boken är att den i dagsläget bara är tillgänglig via datorn, och det 
är alltså inget man kan införskaffa när man är ute på stan. I vissa fall kan det vara en 
fördel, som när man sitter hemma, men många vill ha en bok eller ljudbok när de ska 
på resa, och följaktligen säljs det gott om ljudböcker i cd-format på bensinmackar, 
och pocketböcker säljs nästan i varenda butik och kiosk idag.  
 
En annan aspekt är att mp3-boken enligt de teorier beträffande köpbeslut som tagits 
upp i denna uppsats måste uppfylla de fem kraven på en ny produkt för att locka nya 
kundgrupper. När det gäller kundgrupp 1, de som lyssnar på ljudböcker, så är i alla 
fall kompabilitet-villkoret uppfyllt, eftersom beteendet att lyssna på ljudböcker redan 
är anammat, och i vissa fall torde även villkoret om relativ fördel vara uppfyllt. T.ex. 
så uppgav ett av intervjuobjekten att hon skulle tycka om att lyssna på ljudböcker när 
hon var ute och gick, vilket kan vara knepigt med cd-spelare eftersom att de är stora 
och klumpiga och dessutom stötkänsliga. En mp3-spelare däremot är liten och 
okänslig för stötar, varför en mp3-bok i det fallet skulle erbjuda klara fördelar. Dock 
kan komplexiteten verka avskräckande, eftersom att mp3-spelare och mp3-böcker är 
tekniska produkter som kräver lite mer av sin användare än vanliga cd-ljudböcker. 
Eftersom att smakprov på mp3-böcker kan laddas ner från de flesta återförsäljare så 
uppfylls kravet på provbarhet, däremot är det mer tveksamt med observerbarheten. 
Övriga konsumenter som ser någon lyssna på en mp3-bok kan ju inte veta att det är en 
ljudbok och inte musik användaren lyssnar på, om det ens framgår att personen ifråga 
lyssnar på något alls!  
 

 
5.2.4 Lärande 

 
Det finns två aspekter på lärande när det gäller mp3-böcker. Den första, kanske mest 
uppenbara, bygger på konsumentens förmåga att lära sig använda nya produkter. En 
annan aspekt är vilken roll lärandet spelar för nyttan konsumenten får ut av produkten. 
 
I teoridelen redogjordes det för tre faktorer som påverkar den kognitiva 
inlärningsprocessen. Den första handlar om konsumentens förtrolighet med området. 
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När det gäller kundgrupp 1 är denna antagligen en faktor som påverkar konsumenten 
negativt i fallet med mp3-böcker eftersom de som lyssnar på ljudböcker ofta inte har 
så hög förtrolighet med att ladda ner från Internet. Även om vissa var vana vid 
Internet och användning av datorer var de inte vana vid att ladda ner filer.  
Vidare så påverkar osäkerhet i informationen lärandet negativt enligt teori vi 
presenterat, och i fallet med mp3-böcker verkar det som att de flesta egentligen inte 
har någon information alls. Att ge konsumenter tillgång till relevant information är en 
viktig del i Gustafssons modell och som redan nämnts har denna negligerats av 
branschen i dagsläget. 
 
För kundgrupp 2, de som lyssnar på musik i mp3-spelare handlar bristande 
förtrolighet med området i fallet med mp3-böcker snarare om att de inte är förtrogna 
med att lyssna på böcker istället för att läsa dem. Antagligen går det att lära 
människor att lyssna på böcker istället för att läsa dem, men här krävs att 
motivationen för att göra det ökar. Precis som för tidigare grupp är denna motivation 
starkt beroende av attityden, kanske till och med i ännu starkare utsträckning. 
Intervjun av högstadieelever och specialpedagog på samma skola visade att eleverna 
betraktade ljudböcker som hjälpmedel för de som hade läs- och skrivsvårigheter, 
något som de inte ville bli förknippade med. Dessutom hade de minnen av hur de 
lyssnade på barnsagor som små, och därför uppfattade de ljudböcker som töntigt. 
 
Det tycks inte något klart samband mellan ålder och vilja att lyssna på talböcker. 
Några i kundgrupp 2, de som lyssnar på musik, kunde tänka sig att även lyssna på 
mp3-böcker för att de hade positiva minnen av det som barn, men också för att det 
verkade smidigt att slippa konvertera ljudböcker från cd till mp3-format. Detta och 
det faktum att det skiftade väldigt mellan vad respondenterna tyckte om att lyssna, 
även mellan dem som hade liknande ålder, intressen och utbildning tolkar vi som att 
det kan finnas andra mekanismer bakom intresset att lyssna än enbart medvetenhet 
och attityd till mp3-böcker, och det är de olika lärstilarna som vi tagit upp i teorin och 
ovan i analysen av kundernas behov. 
 

 
5.2.5 Attityder 

 
Några ser ljudböcker som fusk, eller något som de som inte kan läsa av någon 
anledning gör. Vissa har intrycket att det inte är lika fint att lyssna som att läsa, medan 
andra ser det som ett komplement till vanlig litteratur.  
 
Här handlar det alltså mycket om de framträdande övertygelser som attityder utgörs 
av. Uppenbarligen har många framträdande övertygelser som inte är särskilt 
välgrundade, vilket man kan ändra på genom att framföra saklig information. Detta är 
som bekant en del av marknadsföringsåtgärderna i Hur?-komponenten i Gustafssons 
modell. 
 
En person kopplade mp3-böcker till något olagligt, eftersom hon visste de laddades 
ner, och enligt henne var ”nedladdning” något olagligt. Visserligen gillade hon inte 
ljudböcker heller, men om det finns dem som gillar att lyssna men gör samma 
koppling är det en förlorad kund för i alla fall mp3-boksbranschen.  
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Detta kan man tolka som brist på marknadsföring och information, och till vad som 
ligger i folks medvetande angående produkten. Detta är återigen exempel på 
ogrundade framträdande övertygelser. Detta kan lösas genom ökad och förtydligad 
information 
 
Eftersom teorierna om lärande påpekar att en viktig del av lärande är perceptionen, 
vilken påverkas av bl.a. individens tendens att kategorisera.  
Det är antagligen denna tendens som gör att unga ser ljudböcker som tråkigt, eftersom 
att de förknippar dem med sagorna de lyssnade på som små. Dock skulle denna 
kategorisering kanske kunna ändras så att mp3-böcker istället kategoriserades med 
nedladdning av musik, som ju de unga är positiva till. Även om mycket nedladdning 
sker illegalt så är det samtidigt de grupper som laddar ner mycket musik som också 
köper mycket musik83.  
 
 

5.2.6 Inställning till ny teknik 
 
Kanske är inte intresset för teknik så åldersrelaterat som man jämt tycks tro. Vår 
undersökning visar att det finns eftersläntrare bland de yngre också, medan hälften 
(två av fyra personer) av de äldre är intresserade av teknik och vill ha bra kvalitet. Vi 
har tidigare påpekat att de äldre vi intervjuade var vana vid datorer på jobb. Men idag 
finns det även många äldre som har mobiltelefoner, cd-spelare, dvd-spelare och 
videospelare. Att säga att alla äldre är teknikfientliga är nog fel inställning, och att ta 
för givet att de inte är en intressant målgrupp är nog ett förhastat beslut, särskilt som 
de flesta som lyssnar på ljudböcker är lite äldre84 Det handlar mer om vad de har för 
nytta av t ex mp3-spelare. Vissa gillar inte att lyssna på böcker överhuvudtaget, och 
det finns de som lyssnar men inte medan de går eller gör saker, utan som vi och Temo 
fått fram, lyssnar man hemma och i bilen. Däremot är det dem som gillar att göra 
saker medan de lyssnar som är en intressant målgrupp för mp3-spelare och som kan 
tänkas satsa på mp3-spelare.  
 
Dock finns det vissa tecken på att Mohrs FUD-faktor spelar roll för de äldre 
ljudbokslyssnarna när de ska ta till sig nya produkter, eftersom att de överlag tycks 
mer skeptiska till vilka behov tekniken egentligen tillgodoser och hur väl den gör det. 
Dock visar ingen någon ångest inför huruvida mp3-bokens tekniska standard snart 
kommer att ersättas av någon ny teknisk standard. De flesta klarar mp3-spelare idag 
flera olika ljudformat, och de kan sannolikt uppgraderas för att klara av ännu fler.  
 
Gällande utbildning kan man se att de som lyssnar på mp3-böcker har hög utbildning 
(högskola), men i de lägre åldrarna är det framför allt vana vid teknik som avgör 
(högstadieeleverna). Det är dock inte självklart att utbildningsgrad eller vana vid 
teknik är avgörande till om man skulle köpa mp3-boken eller ej, utan framför allt är 
det intresset för mp3-böckerna i sig, det vill säga att man gillar att lyssna, som avgör 
om man kan tänka sig köpa dem. Som vi diskuterat ovan om lärstilar; de som inte 
tillhör den auditiva inlärningsstilen (eller en kombination av den och någon annan) 
har svårt tänka sig att köpa mp3-bok. 

                                                 
83 The Digital Music Report 2006 –Facts and Figures, http://www.ifpi.org/site-
content/press/20060119.html, 19-01-06 
84 Se bilaga 8.5 Temos undersökning 
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6. Slutsatser och diskussion 
6.1 Branschens problem 

 
En intressant aspekt som uppkom var att det föreföll finnas ett glapp mellan 
återförsäljare och distributörer: Distributörerna ansåg att lanseringen till största delen 
var återförsäljarnas sak, medan återförsäljarna inte var tillräckligt intresserade av 
produkten för att lägga ner tid på att lansera den, utan istället avvaktade 
distributörernas och marknadens initiativ. Häri kan skönjas ett moment 22; 
Återförsäljarna tjänar inte särskilt mycket pengar på att sälja ljudböcker på grund av 
de låga marginalerna och vill i allmänhet inte lägga för mycket pengar på det. 
Dessutom så sker återförsäljningen ofta av mindre företag såsom Anders Jerlebrinks 
Ljudboken, och de har helt enkelt inte de resurser som krävs för att genomföra en 
tillräckligt omfattande marknadsföringskampanj för att få upp volymen så mycket att 
skalfördelarna börjar överväga nackdelen med de låga marginalerna.  
 
För att återförsäljarna ska kunna satsa mer på marknadsföring måste de ha tillgång till 
större kapital/intäkter, och för att få det så måste mp3-boken marknadsföras så att fler 
börjar köpa den! Att det inte finns så många titlar bidrar ju naturligtvis inte till att öka 
volymerna hos återförsäljarna heller. Saken underlättas inte heller av att branschen är 
uppbyggd så att det i stort sett är förlagen och distributörerna som har tillräckligt med 
resurser att genomföra en större marknadsföringskampanj, och dessa är av olika skäl 
inte så intresserade av att lägga ner mycket resurser på att marknadsföra produkten.  
 
Anledningen till varför distributörerna inte är så intresserade av att lansera mp3-boken 
till nya kundgrupper kan vara att de helt enkelt tjänar så mycket på den redan att de 
inte ser något behov av det. Enligt eLib så låg ju antalet nedladdningar på 4000 
böcker per månad, och med ett pris på ca 150 kr blir det trots allt 600 000 kr brutto i 
månaden. Hur stor andel av de pengarna som är rena intäkter för eLib har författarna 
dock inga kunskaper om, men med tanke på att återförsäljarna klagar på små 
marginaler så är det nog en hel del. Dock måste eLib också finansiera köpet av 
rättigheterna till ljudböckerna, och hur mycket det kostar är inte heller känt. eLib 
påpekade också att små återförsäljare snarare är en utgiftspost på grund av 
administrationskostnader. 
 
Förlagen tycks märkligt nog snarare vilja att mp3-boken INTE lanseras, eftersom de 
verkar vara så rädda för piratkopiering att de tror att hela ljudboksindustrin kommer 
att kollapsa ifall ljudböcker görs tillgängliga i mp3- och AAC-format. Som insatt i 
fildelning, piratkopiering och nedladdning samt musikförsäljning kan man inte annat 
än förvånas över den okunskap som antagligen ligger bakom denna märkliga 
föreställning. För det första är det inget som hindrar piratkopierare från att själva 
konvertera ljudböcker från cd till mp3-format och dela med sig av dem på nätet; det är 
i själva verket mycket lätt gjort. För det andra så lider visserligen skivindustrin av 
vikande försäljningssiffror, men online-distribution av musik via bl.a. iTunes växer å 
andra sidan lavinartat. Det finns ingen större anledning att tro att samma sak inte 
skulle gälla för ljudböcker.  
 
Dock är det förståeligt att de som har intresse av att distributionen även i 
fortsättningen sker i huvudsak genom försäljning av ljudböcker på cd till varje pris 
vill förhindra att distribution via nedladdning slår igenom.  
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Det har dock legat utanför den här uppsatsens område att analysera denna aspekt, men 
det kan vara ett intressant område för fortsatta studier.  
När det gäller distributörerna kan man tycka att de borde ha större intresse av att 
lansera mp3-boken på allvar men samtidigt så verkar de se sig själva som just 
distributörer som bara säljer till återförsäljare, och hur återförsäljarna gör för att 
marknadsföra mp3-boken till konsumenten anser de sig inte ha att göra med.  
 
 

6.2 Lanseringen och kunderna 
 
I den här uppsatsen så har två målgrupper som författarna pekat ut som potentiella 
konsumenter av mp3-böcker undersökts. Syftet var att ta reda på vad som utmärkte 
dessa grupper och ifall en fortsatt lansering av mp3-böcker bör rikta sig mot dessa. I 
det föregående avsnittet togs några av branschens problem upp, och frågan är nu ifall 
kundanalysen kan kasta ljus över dessa problem. 
 
I den lansering som hittills ägt rum har konstaterats att branschen inte utarbetat någon 
djupare strategi för hur mp3-boken ska lanseras mot andra kundgrupper än de som 
redan köper mp3-böcker, och ännu mindre gjort en analys av dessa kundgrupper, 
förutom Bonnier Audio som beställt en marknadsundersökning från Temo. Resultaten 
i vår marknadsundersökning ger inga entydiga besked om huruvida de presumtiva 
målgrupper som författarna formulerat verkligen utgör den tidiga majoriteten, men 
det finns ändå klara skäl för att så är fallet. Vi har nämnt att mp3-boken fyller ett 
behov för dem som lyssnar på ljudböcker, och den erbjuder antagligen relativa 
fördelar jämfört med vanliga ljudböcker tack vare den ökade smidigheten och det 
lägre priset. Eftersom dessa redan använder en liknande produkt liknande mp3-boken, 
dvs. vanliga ljudböcker, så måste dock fördelarna vara stora relativt sett enligt Webers 
lag85. Denna grupp skulle antagligen behöva lära sig en del om den för dem nya 
tekniken som är förknippad att ladda ner ljudböcker och hantera en mp3-spelare.  
 
De verkar i alla fall inte särskilt negativt inställda till mp3-boken, även om den så 
kallade FUD-faktorn kan påverka denna grupp, vilket som sagt kunde innebära att de 
är osäkra på vilka behov den nya tekniken uppfyller. Vidare finns det tecken som 
tyder på att en del av denna målgrupp har en negativ attityd till mp3-boken på grund 
av den nya teknik som denna produkt är förknippad med. Dessa personer kan utgöra 
den sena majoriteten eller helt enkelt eftersläntrarna, som det ju inte är någon idé att 
försöka sälja nya tekniska produkter till.  
 
När det gäller målgrupp 2 så kan det konstateras att mp3-boken inte skulle fylla 
samma bakomliggande behov som mp3-musiken idag gör för dessa grupper. Däremot 
skulle den fylla samma behov som en vanlig bok för dem, och i jämförelse med en 
vanlig bok erbjuder mp3-boken också klara relativa fördelar; eftersom att den kan 
läggas in i en mp3-spelare så är den mer kompatibel med denna målgrupps vanor än 
en vanlig pocketbok eftersom de ändå alltid bär omkring på mp3-spelare som de 
lyssnar på musik i.  
 
 
 

                                                 
85 Se kapitel 3.3.2 s. 28 
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Dock finns det här framförallt två hinder att överstiga; dels priset, som av de flesta i 
den här målgruppen ansågs vara för högt, dels attityden denna grupp hade mot mp3-
böcker. Det är naturligt att denna grupp anser att priset är för högt då de är vana vid 
att inte betala för nedladdningar.  
 
Dock borde inte en bok i mp3-format behöva kosta så mycket mer än en pocketbok, 
eftersom den enda merkostnaden är inläsningen av boken, vilket är en fast kostnad, 
medan de rörliga kostnaderna torde vara rejält mycket lägre, då mp3-boken inte 
behöver tryckas i flera exemplar, och distributionen av mp3-böcker sker via Internet 
vilket innebär att inga butiker behövs. 
 
Hur viktigt är priset för att öka försäljningen och skapa medvetenhet om mp3-
böckerna? De flesta som provat tycker att det är för dyrt. Det är därför de flesta har 
laddat ner olagligt. Detta i kombination med uppfattningen att man inte får något för 
pengarna, vilket några däremot upplevde när de köpte en fysisk musik-cd de först 
laddat ner och provlyssnat på, gör att vi ser olika köpbeteende för musik- och mp3-
boksnedladdningar. Detta förstärker vår uppfattning att mp3-böcker är annorlunda än 
både musik och cd-ljudböcker eftersom konsumenterna inte får något fysiskt. Det är 
inte troligt att dessa personer först skulle ladda ner en mp3-bok olagligt för att 
provlyssna och sedan betala och ladda ner den en gång till! Dessutom är frågan om de 
skulle känna samma moraliska ansvar gentemot författarna som de gör för sina idoler. 
 
Frågan är om en radikal prissänkning, säg 50-60 kronor, åtminstone i ett 
inledningsskede skulle få fler att ladda ner? Eller behöver man gå ner så radikalt i pris 
och göra det gratis en tid? Förmodligen ja, för att nå denna kundgrupp som är van vid 
att ladda ner musik olagligt och gratis. Utifrån responsen Skövde bibliotek haft, där 
besökare kunde ladda ner gratis, är detta ett troligt resultat att användandet kommer 
att öka. Folk kom långväga ifrån, viket också var ett bevis på att medvetenheten ökat. 
De som upptäcker de gillar mp3-böcker kommer förmodligen att fortsätta lyssna om 
inte priset är allt för högt.  
 
Vi har visat i vår marknadsundersökning att våra målgrupper inte rekommenderar 
ljudböcker eller mp3-böcker till sin omgivning. Att rekommendera och sprida word-
of-mouth var, som vi nämnt i teorin (s 27) ett lönsamhetsmått som dock inte har 
uppfyllts av konsumenterna, vilket framgår av empirin 4.2.4 Köpbeteende (s 42). Ett 
annat sätt att sprida det är att erbjuda anställda möjlighet att ladda ner var sin gratis 
eller få köpa till ett mycket lågt pris? För att kännedom om och fördelarna med mp3-
böcker ska sprida sig. Det framkom till exempel att en anställd inte kände till att det 
egna företaget sålde mp3-böcker, och ett sådant erbjudande skulle kunna öka 
medvetandet bland anställda som säljer mp3-böcker bland övrigt sortiment och även 
kunna öka spridning av kännedom om mp3-böcker. När människor får något gratis 
verkar det naturligt att de blir mer positivt inställda och uppmärksammar en produkt. 
De anställda är många gånger de bästa marknadsförarna. Dessutom kan flera som inte 
tänkt på att lyssna börja göra det eftersom de får ett erbjudande. Det är även bra om 
Akademibokhandeln ska ha nedladdningsstationer i butikerna, för då får kunden 
direkt kontakt med någon som provat det och förhoppningsvis gillat det, förutom att 
kunden kan utbildas på plats hur man laddar ner.  
 
 

 - 58 -



 
 

En viktig del av lanseringen borde vara att åstadkomma förändringar i attityderna hos 
grupperna 1 och 2, vilka båda har ganska negativa attityder till mp3-böcker. Att 
utforma de attitydförändrande marknadsföringsåtgärderna ligger förvisso utanför 
denna uppsats syfte, särskilt som de resultat som presenteras här inte är statistiskt 
säkerställda, men den här uppsatsen har i alla fall givit exempel på attityder som 
förekommer bland de olika målgrupperna, t ex att nedladdning alltid är olagligt, att 
det är tråkigt och endast för dem med läs- och skrivsvårigheter. 
Dessa attityder torde kunna förändras genom de så kallade framträdande 
övertygelserna, för att följa Blythes teorier om attityder.  
 
När det gäller grupp 1 kan man förändra övertygelsen att mp3-böcker är olagliga 
genom information, alternativt kan man lägga till en annorlunda övertygelse som att 
man kan göra saker samtidigt som man lyssnar, vilket påverkar 
kännedomskomponenten i attityden. Gällande målgrupp 2 så hade de flesta en negativ 
attityd inte så mycket beroende på den kognitiva komponenten i deras attityder utan 
snarare på den affektiva komponenten: många tyckte att det var töntigt eller ohippt. 
Detta innebär att den negativa attityden antagligen inte kan förändras genom att nya 
framträdande övertygelser läggs till, utan här handlar det om att man i 
marknadsföringen bör inrikta sig på att förändra övertygelsen att mp3-böcker är 
töntigt. 
 
Då lanseringen främst skett på Internet så är den inte geografiskt bunden, men 
samtidigt så har detta i viss mån kanske utestängt den grupp som lyssnar på vanliga 
ljudböcker eftersom dessa antagligen inte använder sig av Internet i lika stor 
utsträckning som de som lyssnar på mp3-musik. Marknadsundersökningen visar 
också att flera personer som lyssnar på mp3-böcker kom i kontakt med dessa när de 
surfade runt på Internet eller använde sig av olika nedladdningsprogram för att se ifall 
de hittade något kul. Kanske skulle så kallade nedladdningsstationer på t.ex. 
tågstationer och flygplatser vara en bra idé, eftersom det på dessa ställen 
uppenbarligen säljs pocketböcker. Detta skulle tilltala de som ser mp3-böcker som 
substitut just för pocketböcker men kanske också ljudböcker. Tidpunkten för en större 
lansering bör antagligen förläggas i samband med en längre helg, då folk ger sig ut 
och reser, eftersom att försäljningen av ljudböcker är särskilt stor då. Det har 
framkommit i vårt arbete att folk lyssnar mest på sommaren, när de har tid, eftersom 
de upplever det behövs när man lyssnar på ljudböcker. Tid är något många inte har 
vid jul, så en lansering får nog inte samma genomslag. Dessutom kan man 
förmodligen inte sälja mp3-böcker som julklappar, eftersom inga hade gett bort det i 
present. Det verkade konstigt tyckte målgrupperna, då det inte var en fysisk produkt. 
 
Förutom dessa aspekter så bör även olika lärstilar tas i beaktande vid en lansering, och 
eventuellt bör man ta reda på vad som utmärker personer med så kallad auditiv 
inlärning, eftersom dessa i större utsträckning föredrar att lyssna på böcker framför att 
läsa dem. Eventuellt kan lanseringen ske mot skolor eftersom det där antagligen finns 
en stor marknad då många elever kanske föredrar att lära sig genom att lyssna istället 
för att läsa. På så vis skulle yngre människors attityd till mp3-boken normaliseras, 
samtidigt som det skulle skapa en vana vid ljudbokslyssnande hos eleverna som de 
antagligen bär med sig hela livet. 
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Inför fortsatta studier är det som vi nämnt vid ett tidigare tillfälle intressant att 
fördjupa sig i hur de olika lärstilarna kan påverka konsumentbeteendet och 
användandet av ljudböcker. 
 
Vi har i detta arbete inte gått närmare in på marknadsföringsmixen vilket skulle vara 
ett naturligt steg att ta efter detta arbete. Att titta närmare på branschperspektivet i 
allmänhet och de finansiella relationerna i synnerhet mellan de olika  
aktörerna kan nog klarlägga den förvirring som verkar råda över vem som bär 
ansvaret för marknadsföringen. Detta kan ju visa sig vara en lika viktig orsak till att 
marknadsföringen varit nästan obefintlig och inte som hävdats från vissa aktörer att 
det enbart beror på att de större förlagen inte släpper på sina rättigheter så det kommer 
ut fler titlar på marknaden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 60 -



 
 

7. Kritisk granskning 
 
Syftet med denna uppsats har varit att ge en bild av hur branschen och marknaden för 
mp3-böcker ser ut samt identifiera med dessa behäftade problem och hinder. För att 
uppnå detta syfte har vi förutom att studera andrahandsinformation i form av artiklar 
och publikationer också intervjuat ett antal aktörer inom branschen samt ett antal 
existerande såväl som presumtiva kunder. Denna information har sedan analyserats 
med hjälp av ett antal teorier som bedömts vara relevanta, och utifrån denna analys 
har slutsatser dragits som besvarar frågeställningarna i inledningen. Således bygger 
denna undersökning till stor del på kvalitativ analys, och i utvärderingen av en sådan 
är det framförallt validiteten som är intressant, eftersom att reliabiliteten av skäl som 
det redogjordes för i metodkapitlet är ett begrepp som främst är applicerbart på 
kvantitativa analyser. Validiteten kan i sin tur delas in i dels intern validitet, vilket 
handlar om undersökningens trovärdighet, dels i extern validitet, som handlar om 
graden av generaliserbarhet.  
 
Den interna validiteten beror på hur systematiskt insamlingsarbetet gått till men också 
på hur öppet undersökningsprocessen redovisats. En aspekt som ingår i dessa begrepp 
är så kallad triangulering, vilket är ett mått på hur många olika insamlingstekniker 
som använts för att samla in olika data. En annan viktig aspekt är den teoretiska 
mättnaden, vilken innebär att tillräckligt med data samlats in för att inte de slutsatser 
som dras ska vara förhastade86.  
 
När det gäller denna uppsats kan det konstateras att flera olika datainsamlingstekniker 
använts; sekundärdata i form av artiklar och undersökningar har studerats, 
telefonintervjuer av branschaktörer har genomförts och personintervjuer samt 
fokusgrupper har använts i marknadsundersökningen. Detta innebär att insamlad data 
har kunnat antingen bekräftas eller ifrågasättas av flera oberoende instanser, vilket 
innebär en god triangulering i undersökningen. 
 
Den teoretiska mättnaden är aningen mer svårbedömd eftersom det inte går att veta 
när tillräckligt med data hittats för att återkommande inslag ska kunna antas gälla. En 
hypotes kan ju aldrig verifieras utan bara falsifieras. Efter att ha intervjuat 15 
respondenter från branschen och 16 respondenter från de faktiska och presumtiva 
kundgrupperna vill dock författarna hävda att den teoretiska mättnaden är relativt stor, 
i synnerhet eftersom flera liknande åsikter och uppgifter återgavs av en majoritet av 
respondenterna, och inga revolutionerande nya aspekter verkade framkomma i de 
senare intervjuerna. 
 
Angående generaliserbarheten så är denna inte statistisk, vilket det redogjordes för i 
metodkapitlet. Istället kan man tala om en analytisk generalisering eller 
arbetshypotes, vilket inte är en absolut sanning, utan den för närvarande bästa bilden 
som finns av ett fenomen. Ett exempel på generaliserbar arbetshypotes är en studie av 
inköpsprocessen i ett företag, där undersökaren lyckats identifiera de variabler som 
styr inköpsbeteendet samt påvisat de underliggande processerna. Detta resultat kan 
med hög sannolikhet överföras till liknande företag som inte studerats, även om 
resultatet måste korrigeras för vissa variabler.  
 
                                                 
86 Christensen m.fl.(1998), s. 245 
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Två aspekter är viktiga gällande generaliserbarheten: Den ena är att undersökningens 
struktur måste vara fullständig och informationsrik så att externa observatörer kan 
bedöma huruvida resultatet är överförbart till andra fall. Den andra är att resultatens 
giltighet avgränsas genom att jämförelser görs mellan de undersökta enheterna samt 
att likheter och skillnader mellan dem identifieras. 87

 
I denna uppsats har det utförligt redovisats hur informationsinsamlandet gått till i 
metodkapitlet och hur den empiriska informationen använts för att dra slutsatser. 
Vidare har det diskuterats i vilken utsträckning resultaten är generaliserbara och inom 
vilka avgränsningar dessa generaliseringar gäller, vilket innebär att det torde fullt 
möjligt för en extern bedömare att avgöra huruvida resultaten är tillämpbara i andra 
fall än de som studerats, och i så fall vilka. I analysen av marknadsundersökningen 
t.ex. konstaterades att högstadieelever såväl som universitetsstudenter hade liknande 
tankegångar när det gällde synen på mp3-böcker, och det identifierades även i vilka 
fall högstadieeleverna skiljde sig från universitetsstudenterna. Vidare påpekades 
avgränsningar i resultatens giltighet i form av olika sätt att lära sig saker snarare än 
ålder och utbildning, vilket förklarades med teoretiska modeller om inlärning. Detta är 
ett exempel på hur resultatens giltighet för olika grupper gjorts om inte enkla så i alla 
fall mindre svåra att avgöra för en extern bedömare. 
 
Vi vill poängtera att denna uppsats inte har varit tänkt att dra statistiskt generella 
slutsatser gällande en större population, eftersom vi som sagt är medvetna om det låga 
antalet respondenter. Därmed inte sagt att det inte går att föra en diskussion om 
huruvida företagen skulle kunna närma sig fler kunder, öka medvetenheten och 
genomföra metoder att öka försäljningen. Att göra en så pass omfattande kvalitativ 
undersökning som vi ändå gjort med representanter från både bransch- och 
konsumentnivå utan att ta upp dessa frågor till diskussion och analys skulle 
förmodligen te sig ännu märkligare. 
 
Eftersom de slutsatser som författarna dragit utifrån den insamlade empirin grundar 
sig på samband som framkommit genom analys där teoretiska modeller framgångsrikt 
använts för att ge en trovärdig bild av hur saker och ting hänger ihop är det 
författarnas uppfattning att resultaten borgar för en god arbetshypotes. Naturligtvis så 
hänger förklaringsvärdet i analysen och därmed trovärdigheten i slutsatserna ihop med 
riktigheten i de använda teorierna; det är ju trots allt fullt möjligt att de samband 
författarna observerat och förklarat med hjälp av teoretiska modeller i själva verket 
hänger ihop på andra sätt, beroende på att teorierna i sig inte ger en korrekt bild av 
verkligheten. De teorier som används bör därför hämtas från flera källor och dessutom 
bör olika teorier som beskriver samma fenomen inhämtas och jämföras med varandra 
så att eventuella brister i en teori framträder. I denna uppsats har författarna valt att 
inhämta teorier med olika perspektiv för att på så sätt kunna täcka in så många 
aspekter av det observerade fenomenet som möjligt. Dock har detta inneburit att 
antalet teorier med samma perspektiv och antalet källor samma teori hämtats från 
reducerats. Istället för att inhämta flera olika teorier om t.ex. köpbeslutsprocessen från 
flera olika källor har författarna valt att inhämta teorier om attityder och lärande som 
betraktar konsumentbeteende från andra perspektiv. 
 

                                                 
87 Christensen m.fl.(1998), s. 246 
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Det är dock svårt att alltid förhålla sig kritisk till en modell som förklarar observerade 
empiriska samband och som kan användas för att dra slutsatser om dessa, men 
samtidigt erbjuder teorierna just bara förklarande modeller och varken mer eller 
mindre. I alla former av vetenskap används modeller som inte är helt korrekta men 
som i alla fall erbjuder rimliga förklaringar inom vissa gränser, och genom att 
använda olika teorier med olika perspektiv som t.ex. lanserings- köpbesluts- och 
inlärningsmodeller för att studera samma område så tror sig författarna ha en relativt 
god bild av vilka förtjänster och brister respektive teori har. 
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(växel) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 67 -



 
 

9. Bilagor 
 

9.1 Frågor till pilotintervjuer 
 

1. Hur har ni gjort för att lansera/marknadsföra era mp3-böcker? 
Varför har det inte lanserats mer? 
 
2. Anser ni att lanseringen har varit lyckad? (ja/nej) 
På vilket sätt? Varför/varför inte? 
 
3. Vilka är era kunder/kundgrupper? (både de som företaget ser som kunder/vill 

rikta sig mot och de som faktiskt köper böckerna. Ålder? Kön?) 
Hur vet ni det?  
Finns det några fler kunder/kundgrupper som du tror på? Vad tror du behövs 
för att få dem att köpa? 

 
4. Vad har ni fått för reaktioner och synpunkter på mp3-böckerna? (oss: syftar på 

hinder vid köpbeslut) Vad tycker kunderna är fördelarna/nackdelarna 
(kundperspektivet)? 

 
5. Vad är det största problemet att få ut produkten? (företagsperspektivet) 

 
6. Hur stor är försäljningen av mp3-böcker? 

Jämfört med cd-böcker? (om det är stor skillnad vad beror det på?) 
 

7. När laddas det ner mest mp3-böcker? Under dagen/veckan/året? Har du någon 
uppfattning om det? Hur hanterar ni ev. den informationen (åtgärder, service 
etc.) 

 
8. Kan ni se hur många som går in på mp3-bokssektionen resp. cd-böckerna på 

hemsidan? (de större företagen) 
 

9. Vad blir nästa steg för mp3-böckerna? Vad har ni för åtgärder inplanerat? (fler 
titlar, sälja i butik, nå kunderna på nätet)?  
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9.2 Frågor till företagsintervjuer 
 
Frågor till företag 
 

• Vad ska ingå i lanseringen? 
• Vem eller vilka riktar vi oss till i inledningsstadiet? 
• Var inleder vi försäljningen? 
• När är rätt tidpunkt? 
• Hur genomföra marknadsintroduktionen?  

 
1. Info om företaget 

• Startår 
• Produkter 
• Försäljning av mp3 och cd-böcker. Andra medier? 
• Anställda 
• Hur mycket resurser på marknadsföring idag? 

2. Produkten (vad?) 
• Hur många titlar? Räcker det? Varför finns det inte fler? 

3. Vilka kanaler? (Var?) 
• Har ni marknadsfört produkten endast på Internet? Har ni planer på att 

göra det utanför Internet? 
4. Tidpunkt för lansering? (när?)  

• Skedde lansering i samband med att företaget startade? Var det medvetet 
vid viss tidpunkt, mot en viss grupp?  

5.  Hur? 
• Hur gick ni tillväga då för att marknadsföra, skapa kännedom om ert 

företag och era produkter? Vilka åtgärder?  
 

Marknaden 
6. I vilken del av livscykeln befinner sig marknaden(Mohrs modell)? 

Lanseringen 
7. Hur valdes tidpunkten för lanseringen? 
8. Hur länge pågick den? 
9. Vad var lanseringsstrategin(awareness, brand loyalty, AIDA)? 
10. Var lanseringen lyckad? 

 
Kundanalys 

11. Vilka kundgrupper satsade man på i inledningsskedet? 
12. Hur gjorde kundanalysen (målgrupper ,segment, marknadsundersökning)? 
13. Hur anpassades marknadsföringen efter de olika kundgrupperna? 
14. Vilka marknadsföringskanaler användes? 
15. Diskuterades osäkerhet/ovana inför ny teknik? 
16. Vad ser kunderna som de största fördelarna/nackdelarna med produkten? 
17. Stämde kundanalysen med verkligheten? 

 
Försäljningsutveckling 

18. Hur har försäljningen gått? 
19. Stämmer detta överens med förväntningarna? 
20. Hur stor andel av försäljningen innehar mp3-böckerna nu? 
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21. Hur tror ni att denna kommer att utvecklas? 
22. När sker försäljningen? 
23. Hur stor andel av besökarna på hemsidan genomför köp? 
 
Konkurrenter 
24. Vilka är era största konkurrenter inom branschen? 
25. Vilka är de största konkurrenterna till produkten i sig? 

 
Framtida åtgärder 

26. Vad blir nästa steg? 
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9.3 Pilotfrågor till marknadsundersökningen 
 
 
Olika frågor kommer att ställas till de olika kundgrupperna. Dessa är indelade som 
följer:  
Kundgrupp 1 – De som lyssnar på ljudböcker men inte laddar ner. 
Kundgrupp 2 – De som har mp3-spelare och lyssnar på musik i mp3-format men inte 
på ljudböcker. 
Kundgrupp 3 – De som redan lyssnar på nedladdningsbara ljudböcker. 
 
Frågor till kundgrupp 1 

 
Inledande frågor 

1.1 Känner du till mp3-böcker? 
1.2 Har du funderat på att köpa mp3-böcker? 

 
Frågor rörande Kundnytta/behov 
2.1 Varför lyssnar du på ljudböcker/mp3-böcker/mp3-musik? 
2.2  Vad tycker du är bra med ljudböcker/mp3-böcker/mp3-musik? 
2.3 Vad är mindre bra? 
2.4 Hur stor roll spelar priset för ditt val av ljudbok /mp3-bok/mp3-musik? 
2.5 När lyssnar du på ljudböcker? (är det för avkoppling, tidsfördriv, särskild tid på 
dagen, året) 
2.6 Var lyssnar du på ljudböcker/mp3-böcker/mp3-musik? (i bilen, hemma?) 
2.7 Anser du att en ljudbok i mp3-format skulle kunna bidra med någon nytta utöver 
de nämnda, eller att den skulle uppfylla någon existerande nytta i högre grad? 
 
Frågor rörande lärande 
 

3.1 Hur började du lyssna på ljudböcker/mp3-böcker/mp3-musik? 
3.2 Hur stor kunskap om ljudböcker/mp3-böcker/mp3-musik hade du innan du 

började lyssna (Aldrig hört talas om det, kände till det, väl insatt)? 
3.3 Ungefär hur mycket tid/resurser behövde du lägga ned på att söka information 

om ljudböcker/mp3-böcker/mp3-musik innan du började lyssna (ingen alls, 
någon timmes läsande, längre period av informationsinhämtande från olika 
källor)? 

3.4 varifrån fick du denna information(bekanta, försäljare, relaterade tidskrifter 
etc.)? 

3.5 Vilket var det största hindret innan du började lyssna (Krånglig teknik, 
omotiverad, svåråtkomlig information etc.)? 

3.6 Vad fick dig att ändå ta dig genom de problem/hinder. (betydande nyttor, 
lätttillgängligt, liten insats etc.)? 

3.7 Hur mycket tid/resurser skulle du kunna tänka dig att lägga ner på att lära dig 
hur mp3-böcker fungerar? 

3.8 Finns det något/någon hjälp som skulle underlätta nedladdningen, som du tror 
skulle bidra till att fler kunde ladda ner? 
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Frågor rörande attityder 
 
4.1 Vad tyckte du om cd- ljudböcker/mp3-böcker innan du började lyssna? (i 

förekommande fall) 
4.2 Vad berodde din inställning på? Vad fick dig att ändra dig? 
4.3 Hur stor roll spelade denna inställning till att du köpte/inte köpte? 
4.4 Hur har din uppfattning förändrats efter att du provat produkten? 
4.5 Varför/varför inte? 
4.6 Vilken (om någon) attityd har du till mp3-böcker?  
4.7 Har du provat mp3-böcker någon gång? 
4.8 Var kommer din uppfattning ifrån? 
4.9 Ändrade du uppfattning efter du provat? Hur? 
5.0Vad är nackdelarna/fördelarna med en ljudbok jämfört med mp3-böcker? 

 
Frågor rörande köpbeteende 
 

5.1 Hur köper du ljudböcker/mp3-böcker/mp3-musik ( själv, gåva från bekant, 
barn etc.)? 

5.2 I vilka sammanhang? 
5.3 På vilka platser/tider? 
5.4 Hur ofta köper du ljudböcker/mp3-böcker/mp3-musik? 
5.5 Hur gick köpet till första gången? 
5.6 Vilka efterköpskänslor följde på köpet? 
5.7 I vilket sammanhang skulle du kunna tänka dig att köpa en mp3-bok? 
5.8 Är det någon annan i familjen som lyssnar på ljudbok/mp3-bok? 
5.9 Påverkar han/hon ditt köp, eller du köper till dig själv främst?  

 
Frågor rörande lönsamhet/word-of-mouth 
 

6.1 Har du gett bort en ljudböcker/mp3-böcker/mp3-musik i present? 
6.2 Har du rekommenderat ljudböcker/mp3-böcker/mp3-musik till någon? Vem? 

Hur många gånger?  
6.3 Köpte personen i fråga ljudböcker/mp3-böcker/mp3-musik? 
6.4 Köper du fler cd-ljudböcker än mp3-böcker? Varför? 
6.5 Har du hjälpt någon att ladda ner en ljudböcker/mp3-böcker/mp3-musik, eller 

berättat hur? Vet du om personen ifråga har laddat ner efter det? 
 
Frågor rörande inställning till teknik och nya produkter 

7.1 Är den nya tekniken i mp3-böcker en fördel eller nackdel enligt dig? 
7.2 Har du en mp3-spelare? cd-spelare? Vad använder du den mest till? 
7.3 Hur tidigt köper du nya tekniska produkter (så snart de finns på marknaden, 

när de blivit billiga, när det inte finns något alternativ etc.)? 
7.4 Hur ser du på ny teknik? 
7.5 Har ny teknik ett egenvärde för dig? 
7.6 Vad är viktigast: Att tekniken är beprövad, att den är billig, eller att den är ny? 
7.7 Vad tror du är största hindret/-n för mp3-böcker? 

Avslutande frågor  
8.1 Ålder? Sysselsättning? 
8.2 Är du gift/sambo? Har du barn? 
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9.4 Frågor till marknadsundersökningen 
 
 
Inledande frågor 
 

1.3 Lyssnar du på ljudböcker/mp3-böcker/mp3-musik? 
1.4 Har du en mp3-spelare? 
1.5 Känner du till ljudböcker/mp3-böcker/mp3-musik i mp3-format? 

 
Frågor rörande Kundnytta/behov 
 
2.1 Varför lyssnar du på mp3-musik/ljudböcker? 
2.7 Tror du att en mp3-bok skulle kunna ge dig samma upplevelse som mp3-musik? 
 
Frågor rörande köpbeteende 
 

3.1 Hur införskaffar du ljudböcker/mp3-böcker/mp3-musik? 
3.2 Hur ofta gör du det? 
3.3 Skulle du kunna tänka dig att köpa en mp3-bok? 

 
Frågor rörande lärande 
 

4.1 Hur började du lyssna på ljudböcker/mp3-böcker/mp3-musik? 
4.2 Varifrån fick du information(bekanta, försäljare, relaterade tidskrifter etc.)? 
 
Frågor rörande attityder 
 
5.1 Vad har du för attityd till mp3-musik/ ljudböcker? 
5.4 Har du provat mp3-böcker någon gång? 

 
Frågor rörande lönsamhet/word-of-mouth 
 

6.6 Har du rekommenderat mp3-musik till någon?  Hur många gånger?  
6.7 Lydde personen rekommendationen? 

 
Frågor rörande inställning till teknik och nya produkter 

 
7.8 Hur tidigt införskaffar du nya tekniska produkter (så snart de finns på 

marknaden, när de blivit billiga, när det inte finns något alternativ etc.)? 
7.9 Vad är viktigast för dig: Att en teknisk pryl(t.ex. en mp3-spelare) fungerar bra, 

att den är billig, eller att den innehåller den senaste tekniken? 
 
Avslutande frågor  
 
8.3 Vad tror du är största anledningen till att människor i din ålder inte lyssnar på 

mp3-böcker? 
8.4 Hur gammal är du? 
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9.5 Sammanfattning Temos undersökning 
 

Undersökningen som vi fått skickat från Bonnier Audio kan fås i sin helhet vid 
efterfrågan 
 

• Sammanfattning Temo 
 

• Alla känner till ljudböcker och nästan alla är positivt inställda till 
ljudböcker. 

• Köparna utgör 16 procent och lyssnarskaran är 36 procent av alla i åldern 
16-74 år. Detta motsvarar cirka miljonen köpare och drygt det dubbla 
antalet lyssnare.  

• Vanligast bland lyssnarna är att man lånar ljudboken på biblioteket. Näst 
vanligast är att man köper ljudboken. Det är också vanligt att man lånar av 
familj, vänner och bekanta.   

• Att det är ”ny marknad” visas av att en fjärdedel av alla börjat lyssna på 
ljudböcker senaste 12 månaderna. Närmare hälften av alla har börjat lyssna 
senaste 1-2 åren.   

• En ljudbok lyssnar man på för sig själv och ofta i bilen.  På semestern och 
när man ligger i sängen fungerar ljudboken också bra. Ljudboken fungerar 
både som avkoppling och som ”tidsoptimerare”. Uppläsaren kan också 
tillföra en ny dimension till boken. 

• Lyssnarna föredrar samma genre för ljudböckerna som man föredrar för 
tryckta böcker. Spänning är det som förenar nästan alla. Ett undantag finns 
och det är faktaböcker, som hälften av alla som känner till ljudböcker 
gillar i bokform, men endast 38 procent föredrar fakta som ljudbok. 

• Vanligaste sättet att lyssna är cd:n;  stationär hemma, i bilen eller bärbar. 
• Fyra av tio köpare av ljudböcker är män. 
• Köparna har en hög inkomst, de är kulturellt intresserade och tycker det är 

mycket viktigt att vara allmänbildad. Köparna har köpt fler tryckta böcker 
än andra, de är med andra ord vana bokköpare och känner sig hemma 
bland böcker.  

• Köpet görs framförallt i bokhandeln, närmare hälften köper där. 
Postorder/ljudboksklubb är det näst vanligaste stället att köpa sin ljudbok. 
Därefter kommer varuhuset.  

• Anledningen till att man köpte en ljudbok och inte en tryckt bok senast var 
främst att man använder ljudboken där man inte kan läsa. Många tycker 
också att det är mer avkopplande, avstressande och bekvämare att lyssna 
än att läsa.  

• Att ljudboken är en bra present är de flesta överens om. Bland köparna 
anser 78 procent detta.       

• De som har starkast relation till ljudböcker, känner också flera andra som 
lyssnar på ljudböcker. Detta kan tänkas förstärkas av att ljudboken ofta 
lånas ut . 

• Även de som inte köper ljudböcker idag kan tänka sig göra det.  
• Den främsta anledningen till att man lyssnar men inte köper ljudböcker är 

att det fungerar bra att låna ljudböcker.  
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9.6 Intervjuade företag 
 

9.6.1 Sunday books88

Sunday Books, som startade 2001, är ett företag som i huvudsak säljer engelska 
böcker, och då framför allt trädgårds- och kokböcker på nätet. På hemsidans startsida 
har de en sektion för nedladdning av svenska mp3-böcker.  
 

9.6.2 Internetbokhandeln.se89,90

Internetbokhandeln.se grundades 1997 och hade 2003 en försäljning på 15 miljoner 
kronor.  Har över1 miljon titlar. Sortimentet består av skön- och facklitteratur, 
barnböcker samt ljudböcker (kassett- och cd-böcker). Säljer titlar utgivna i Sverige, 
Storbritannien och USA. 
 

9.6.3 Adlibris91, ,92 93

Grundades 1997. AdLibris är en nätbokhandel och har ett sortimentet av 
nedladdningsbara ljudböcker som består av ca 100 titlar, främst skönlitteratur. 

 
9.6.4 Handdator.se94,95

Handdator.se är en hemsida med nyheter, recensioner och diksussionforum om allt 
som rör handdatorer, och startades 1999. Förutom diskussionsforum publiceras 
löpande nyheter om handdatorer, programtips samt möjligheten att ladda ned 
gratisprogram till handdatorer. Även Handdator har ca 100 nedladdningsbara 
ljudböcker på sin hemsida, men säljer inga vanliga ljudböcker eller böcker i övrigt. 
 

9.6.5 Ljudboken.se96,97

Ljudboken.se (Ljudboken i Sverige AB) startade i slutet på 2001. De började med 
enbart nedladdningsbara böcker men började senare också sälja ljudböcker i cd-
format. De har både skönlitteratur och faktaböcker och har också ca 100 titlar totalt. 
 

9.6.6 Akademibokhandeln/Bokus98, ,99 100

Akademibokhandlen har haft försäljning av mp3-böcker i 1,5-2 år. Har inte 
försäljning i egen regi utan det är Bokus som har hand om det. Bokus startades i 

                                                 
88 Intervju Maria,  Sunday books 
89 Hemsida Internetbokhandeln.se, www.internetbokhandeln.se/, hämtat 2006-05-07 ca kl. 12, ingen 
uppgift om senaste uppdatering av hemsidan. 
90 Intervju Malin Sjöberg, försäljnings- och marknadsansvarig Internetbokhandeln.se 
91 Hemsida Adlibris, www.adlibris.se, hämtat 2006-03-26 ca kl. 12. Ingen uppgift om senaste 
uppdatering av hemsidan angiven. 
92Telefonintervju med Magnus Dimert, VD Adlibris, 2006-03-28. 
93 Kompletterande telefonintervju med Sofia Modig, marknadsansvarig Adlibris, 2006-03-28. 
94 Hemsida Handdator.se, www.handdator.se  hämtat 2006-03-26 ca kl. 15. Uppgift om senaste 
uppdatering saknas. 
95 Telefonintervju med Peter Andersson, redaktör Handdator.se, 2006-03-28. 
96 Hemsida Ljudboken.se, http://www.ljudboken.se/static_html/about.asp  hämtat 2006-03-27 ca kl 13. 
Uppgift om senaste updatering saknas. 
97 Telefonintervju med Anders Jerlebrink, VD Ljudboken.se, 2006-03-30. 
98 Hemsida Bokus, http://www.bokus.com/cgi-bin/P_campaign_show.cgi?c_id=17798  hämtat 2006-
03-27 ca kl. 15. Uppgift om senaste uppdatering saknas. 
99 Telefonintervju med Malin Rasmusen, sortimentschef Akademibokhandelsgruppen, 2006-03-30. 
100 Kompletterande telefonintervju med Matilda McCarthy, sortimentsansvarig Bokus, 2006-03-30. 
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augusti 1997 och säljer förutom nedladdningsbara ljudböcker också vanliga böcker, 
ljudböcker i cd-format och E-böcker. 
 

9.6.7 eLib101,102

eLib AB startade hösten 2000 och producerar och distribuerar e-böcker och mp3-
böcker men är ingen återförsäljare av desamma. eLib producerar e-böcker och mp3-
böcker på uppdrag av nordiska förlag. Produktionen går till så att eLib konverterar 
ljudböcker i cd-format till mp3-format. Förlaget lägger sina mp3-böcker på eLibs 
server och eLib distribuerar till återförsäljare av mp3-böcker. Förlaget fastställer f-
priset, dvs det belopp eLib betalar förlaget per såld e-bok. eLib säljer e-boken vidare 
med vattenmärke till återförsäljarna med ett litet påslag. eLib utvecklar också system 
för försäljning av e-böcker och mp3-böcker samt för utlån av e-böcker och streaming 
av ljudböcker på bibliotek. 
 

9.6.8 Norstedts103

För att komplettera bilden av branschsituationen var det enligt författarna nödvändigt 
att också intervjua ett förlag, eftersom de flitigt omnämnts som bromsklossar i 
tidigare intervjuer. Norstedts är tillsammans med Bonniers Audio det största förlaget 
med några av de stora författarna i sitt stall. De har också rättigheter till de flesta 
böcker, och därmed också cd-ljudböcker. Norstedts och Bonnier Audio verkar dela på 
ljudbokskategorier. Bonnier Audio är mer inriktat på vuxenlitteratur och Norstedts på 
barn och ungdomar. 
 

                                                 
101 Hemsida Elib, http://www.elib.se/ebook_about_eLib.asp#about_ett, hämtat 2006-03-27 ca kl. 16. 
Uppgift om senaste uppdatering saknas. 
102 Telefonintervju med Py Sandell, marknadschef eLib, 2006-03-29. 
103 Telefonintervju med Lina Sterbrant, vik. produktionsansvarig ljudböcker Norstedts förlag,  
2006-04-04 

 - 76 -

http://www.elib.se/ebook_about_eLib.asp#about_ett

	 Förord
	Sammanfattning
	Abstract
	 Definitioner
	 1. Inledning
	1.1 Bakgrund och branschinformation
	1.2 Problemdiskussion
	1.3 Frågeställningar
	1.4 Syfte
	1.5 Avgränsning 
	1.6 Disposition

	2. Metod 
	2.1 Vetenskapssyn 
	2.1.1 Vetenskapligt förhållningssätt
	2.1.2 Kunskapsansats
	2.1.3 Forskningsansats
	2.1.4 Kvantitativ eller kvalitativ undersökning? 
	2.1.5 Validitet och reliabilitet 

	2.2 Källor och material 
	2.2.1 Primärdata
	2.2.2 Intervjuer
	2.2.3 Sekundärdata
	2.2.3.1 Litteratur
	2.2.3.2 Tidningsartiklar och Internet.
	2.2.3.3 Andra undersökningar (Temo)


	2.3 Urval
	2.4 Beskrivning av tillvägagångssätt

	3. Teori 
	3.1 Företagsperspektivet
	3.1.1 Lansering

	3.2 Konsumentperspektivet
	 
	3.2.1 Marknadsundersökning
	3.2.2 Kundanalys
	3.2.3 Lönsamhet

	3.3 Kundbeteende
	3.3.1 Behov, drifter och motiv
	3.3.2 Lärande
	3.3.3 Attityder
	3.3.4 Köpbeteende
	3.3.5 Teknologiska aspekter


	 4. Empiri
	4.1 Företagsperspektivet
	4.1.1 Vem eller vilka riktar vi oss till i inledningsstadiet?
	4.1.2 Vad ska ingå i lanseringen?
	4.1.3 Var/när inleder vi försäljningen?
	4.1.4 Hur genomförs marknadsintroduktionen?

	4.2 Konsumentperspektivet
	4.2.1 Allmän information om respondenter
	4.2.2 Medvetenhet om mp3-böcker
	4.2.3 Behov (kundnytta), motivation samt situationer när man lyssnar
	4.2.4 Köpbeteende
	4.2.5 Lärande
	4.2.6 Attityder
	4.2.7 Inställning till ny teknik
	4.2.8 Anledning till att folk inte lyssnar på mp3-böcker


	5. Analys
	5.1 Företagsperspektivet
	5.1.1 Vem?
	5.1.2 Vad?
	5.1.3 Var/När?
	5.1.4 Hur?

	5.2 Kundperspektivet
	5.2.1 Medvetenhet om mp3-böcker
	5.2.2 Behov (kundnytta), motivation och situationer när man lyssnar
	5.2.3 Köpbeteende, inköpsvanor
	5.2.4 Lärande
	5.2.5 Attityder
	5.2.6 Inställning till ny teknik


	6. Slutsatser och diskussion
	6.1 Branschens problem
	6.2 Lanseringen och kunderna

	7. Kritisk granskning
	8. Källförteckning
	8.1 Litteratur
	 8.2 Branschstatistik och undersökningar
	8.3 Publikationer och uppsatser
	8.4 Internet
	8.5 Företagsinformation
	8.6 Företag

	9. Bilagor
	9.1 Frågor till pilotintervjuer
	 9.2 Frågor till företagsintervjuer
	 9.3 Pilotfrågor till marknadsundersökningen
	 9.4 Frågor till marknadsundersökningen
	9.5 Sammanfattning Temos undersökning
	9.6.1 Sunday books 
	9.6.2 Internetbokhandeln.se , 
	9.6.3 Adlibris , , 
	9.6.4 Handdator.se , 
	9.6.5 Ljudboken.se , 
	9.6.6 Akademibokhandeln/Bokus , , 
	9.6.7 eLib , 
	9.6.8 Norstedts 



