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ABSTRACT 
 
The market of electronic commerce is under constant growth and change. New technology 
makes it possible for the consumer to obtain digital products in a quick and easy manner. 
Record companies adjust more and more to this ever changing environment. The purpose of 
this thesis was to evaluate how Swedish retailers of MP3 work with bundling strategies. A 
case study was conducted on two Swedish retailers, CDON and Homedownloads. A pilot 
study with a specialist from the music business was made before we conducted the case study. 
The study shows that the Swedish retailers of MP3 basically use a mixed bundling strategy. 
Another thing showed in the study is that the companies work towards applying more 
bundling into their work through subscription services et cetera. 
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1. INLEDNING 
I det här kapitlet kommer vi med hjälp av en bakgrundsbeskrivning och en problemdiskussion 
leda läsaren till det syfte och de forskningsfrågor vi har ställt upp. 
 
Informationsvaror definieras av Kanliang (2004) som ”… the product that can be coded 
(digitalized) and can be transmitted over information networks such as the Internet”. Typiska 
exempel på informationsvaror beskrivs av Kanliang (2004) som mjukvara, böcker, tidningar, 
musik, film, teveprogram och databaser online. Daripa och Kapur (2001) skriver att 
försäljningen av informationsvaror via Internet började i ett tidigt stadium av Internethandeln, 
orsaken till detta var informationsvarornas förmåga att kunna digitaliseras och överföras via 
Internet till en låg kostnad. Författarna förutser även att dessa produkter kommer att säljas allt 
oftare genom kanaler online.  
 
Vardagen inom musikbranschen har förändrats, digitala musikfiler har tagit en allt större plats 
i branschen och samhället. Internet har genom sina möjligheter till distribution av musik stört 
den normala vägen för att skapa förtjänst i musikbranschen menar Meisel och Sullivan 
(2002). Bhatia, Gay och Honey (2001) pratar om att musikindustrin sattes i en defensiv 
position i och med utvecklandet av peer-to-peer-teknologin (som möjliggör filutbyte över 
Internet) som gjordes populär via Napster. De skriver även att just denna teknologi har 
påverkat hela branschens standard för distribution, prissättning och etablerade format. Det 
format med vilket musiken transfererats över Internet är främst MP3 (ibid). Kiranyaz, 
Aubazac och Gabbouj (2003) skriver att formatet MP3 är en förkortning på ”Moving Pictures 
Experts Group Audio Layer 3” och att MP3 är ett format för att lagra digitala 
ljudinspelningar. Författarna skriver vidare att MP3 ingår i familjen Mpeg audio som är en 
grupp av kodningsstandarder där prestanda utvecklats för komprimering av ljudsignaler.  
Autti & Biström (2004) framhåller att även andra filformat för ljudkodning vuxit fram. Som 
exempel nämner de WMA (Windows Media Audio) och ACC (Advanced Audio Coding). Vi 
kommer i denna studie att referera till alla dessa format som MP3 eftersom vi anser att det 
redan har blivit ett vedertaget begrepp.  
 
Från och med den 1 juli 2005 revideras upphovsrättslagen. Förändringarna i lagen stärker 
upphovsrätten, framförallt i den digitala miljön, och innehåller bland annat ett förbud mot att 
ladda ner musik för privat bruk från en olaglig förlaga. Förbudet anses som mycket viktigt 
och ses som en förutsättning för utvecklingen av lagliga musiktjänster på Internet. För 
musikindustrin innebär det här att man på allvar kan satsa på Internet som distributionskanal 
(www.ifpi.se). 
 
Melin (2005) skriver att MP3handeln i Sverige är uppbyggd kring tre grossister: InProdicon, 
OD2 och 24/7 Musicshop. Dessa företag står för tekniken och ordnar avtal med artister, 
skivbolag och upphovsrättsinnehavare (ibid). Melin skriver att de flesta stora 
Internetbutikerna hittills inte sålt digitala filer i filformatet MP3 eftersom detta format saknar 
ett ordentligt kopieringsskydd. Han uttrycker dock att detta har börjat förändras även om 
formatet WMA är vanligast hos svenska leverantörer.  
 
Alla nya möjligheter som växt fram i och med detta anser vi borde påverka stora delar av de 
4P:na även kallade marknadsmixen. 4P har funnits som begrepp sedan 1960 då McCarthy 
nämnde dem i sin bok Basic Marketing: A Managerial Approach (Gummesson, 1994). 
Grunden i de 4P:na består enligt Kotler, Armstrong, Saunders och Wong (2002) av plats, 
produkt, påverkan och pris. Dessa 4P:n har alla sina egna marknadsföringsmetoder och 
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strategier (ibid). Kotler et al skriver även att priset ofta är det konkurrensmedel som är lättast 
att påverka men som samtidigt är farligast att använda som lockbete.  
 
Magnusson och Forssblad (2000) nämner tre grundprinciper för prissättning: en 
kostnadsbaserad, en konkurrentbaserad och en marknadsbaserad. Kotler et al (2002) nämner 
även en vinstbaserad, en kundbaserad och en anbudsprissättning. För att kunna sätta rätt pris 
uttrycker Kotler et al även att man måste ta hänsyn till alla delar i marknadsmixen.  
 
Informationsvaror passar enligt Daripa och Kapur (2001) särskilt bra på en onlinemarknad. 
Daripa och Kapur (2001) diskuterar även olika prissättningsmetoder för informationsvaror i 
sin artikel. Exempel på metoder de tar upp är prisdiskriminering, verisionering, bundling1, 
unbundling och mixed bundling. Prisdiskriminering definierar de som ett pris satt efter hur 
mycket olika kunder värderar produkten som saluförs. Versionering beskrivs som olika 
versioner av samma produkt (ibid). Zhu och Mcquarrie (2003) definierar bundling som en 
sammanslagning av komponenter, exempelvis flera artiklar bildar en tidning. Unbundling är 
enligt Daripa och Kapur (2001) när man delar upp en produkt i mindre komponenter. Mixed 
bundling är en prissättningsteknik som tillåter kunder att välja att antingen köpa produkt A + 
B i en bundle eller att köpa någon av produkterna separat (alltså en blandning av bundling och 
unbundling), skriver Hoffman och Batesson (2001, s 187).  
 
Vi avser att i denna uppsats studera olika former av bundlingsstrategier och hur de appliceras 
på den digitala musikmarknaden. Tyvärr så är nästan all forskning som gjorts på området 
inriktat på att studera varför skivbutikerna bör använda sig av bundling och inte hur. För att 
öka vår förståelse för hur musikmarknaden arbetar valde vi att göra en förstudie med 
branschspecialisten Janne Lundqvist. 
 
 

2                                                 
1 Vi har valt att använda oss av den engelska terminologin vad gäller bundling, unbundling och mixed bundling. 
Detta sedan vi inte funnit någon motsvarighet i den svenska terminologin som varit tillfredställande. 
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2. FÖRSTUDIE 
 
Janne Lundqvist menar att Internetföretagen idag är inne i en innovationsprocess för hur de 
ska anpassa sig och agera gentemot de nya förutsättningarna som har uppkommit i och med 
den allt mera växande affärsverksamheten runt MP3försäljning. Lundqvist begränsar 
aktörerna på markanden till tre typer av företag. Dessa definierar han som skivbolagen, 
musikgrossisterna och de som säljer musiken på nätet i form av skivbutikerna. 
 
Lundqvist menar att förebilderna för den svenska markanden i nuläget finns på den 
amerikanska marknaden. Där använder man sig i många fall av olika modeller med 
prenumeration gentemot sina kunder. Dessa modeller har visat sig ha en positiv inverkan på 
försäljningen. Vidare talar han om att de svenska återförsäljarna av MP3 nu arbetar hårt med 
expandering och vidare implementering av de redan existerande betalsätten. Janne Lundqvist 
utvecklar sitt resonemang genom att påpeka att de paketlösningar skivförsäljarna idag 
erbjuder kommer att modifieras och att nya former av tjänster, såsom olika modeller för 
prenumeration, kommer att bli officiellt gällande inom en mycket snar framtid. 
 
Marknaden för MP3försäljning är idag uteslutande styrd av de priser som skivbolagen sätter 
menar Lundqvist. Skivbolagen som inte bara representerar det egna intresset utan även 
upphovsmakarnas/låtskrivarnas, artisternas och branschens intressen, försöker ta ut vad de 
anser vara ett rimligt pris. Han framhåller vidare att de svenska filialerna till de skivbolag som 
har sina respektive huvudkontor i utlandet, inte har mycket att säga till om vad gäller det 
slutliga priset gentemot musikgrossisterna. Janne Lundkvist menar att det idag är näst intill 
branschstandard att de avgörande besluten tas i utlandet eftersom de största skivbolagens 
huvudkontor ligger utomlands och då främst i USA. Vidare förtydligar han att dessa priser 
också är de priser som de externa distributörerna exempelvis musikgrossisterna och senare i 
ledet också skivbutikerna på nätet får anpassa sig till. Janne Lundqvist säger vidare att 
skivbutikerna på nätet ofta köper direkt från musikgrossisten och betalar även de obligatoriska 
avgifterna för Stim/NCB till dem utöver kostnaderna för låtar och de tekniska lösningarna. 
Lundqvist menar att det i de flesta fall är musikgrossisterna som idag sköter prissättningen 
och slår ihop vad skivbolag med intressenter vill ha med vad man själva vill ha för den egna 
tjänsten. De fungerar även som förmedlare av pengar till Stim och NCB. Skivbutikerna som 
ligger sist i ledet har väldigt små marginaler för att kunna göra något pålägg, hävdar Janne 
Lundqvist. 
 
Janne Lundqvist menar att prisbilden med all sannolikhet kommer att förändras så fort 
marknaden accepteras fullt ut av skivbolagen. Men de bör då även ha funnit nya lösningar för 
att skapa lönsamhet utefter markandens nya förutsättningar och möjligheter. Han menar 
vidare på att det än så länge kan vara svårt att skapa god lönsamhet för skivaffärerna men att 
dessa även kommer att påverkas i positiv mening i och med ökad acceptans från skivbolagens 
sida. Janne Lundkvist påpekar dock att MP3 till sin form och dess låga marginalkostnad 
medför att användandet av bundling i form av en prenumerationstjänst på många vis borde ge 
lönsamhet. Ytterligare styrker han detta resonemang genom att återigen återkoppla till hur den 
internationella marknaden redan har börjat ta god fart och visat på förtjänstmöjligheter i 
samband med att de erbjuder sina kunder olika typer av bundles i form av modeller för 
prenumeration.  
 
Lundqvist berättar att de svenska MP3återförsäljarna som standard säljer sina filer dels som 
enskilda låtar och dels som hela album. Han förklarar vidare att filerna i vissa fall endast säljs 
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enskilt och i vissa fall endast som helt album. Dessa restriktioner görs oftast av artisterna och 
upphovsrättsinnehavarna, att de görs beror enligt Lundqvist ofta på att upphovsmännen ser 
albumet som en helhet vars delar (de enskilda låtarna) känns lösryckta ifall de inte sitter ihop i 
ett album.  
 
Janne Lundqvist ger ett exempel på vad han skulle tycka var en bra tjänst och nämner då 
Hultsfredsfestivalen. Han menar att det skulle kunna var en möjlighet för skivaffärerna att 
sammankoppla olika paket till olika evenemang. Janne Lundqvist utvecklar detta resonemang 
med att presenterar en idé att i samband med exempelvis Hultsfredsfestivalen välja ut de tre 
bästa låtarna med alla band/artister som spelar på Hawaiiscenen under festivalen. Sedan ges 
dessa ut som ett bundlepaket som besökaren direkt kan köpa och ladda ner som helhet. 
  
Janne Lundqvist påpekar att marknaden har förändrats en hel del sedan Vitaminic var 
verksamma. Framförallt är marknaden större men likaså är folk i allmänhet mera medvetna 
om att det finns lagliga alternativ för att tillgodogöra sig musik i form av MP3. Han menar 
också på att skivbolagen på ett helt annat sätt än tidigare har börjat godta situationen och 
arbetar idag allt mer för en utveckling av marknaden. Under Vitaminics verksamma tid som 
MP3återförsäljare sattes alla priserna av skivbolagen själva direkt mot kund. Janne Lundqvist 
menar att Vitaminic rättade sig helt efter vad skivbolagen ville sätta för pris på sina låtar. Här 
ger Lundqvist även ett exempel med det Örebrobaserade skivbolaget Burning Heart Records. 
Han menar att om Burning Heart ville säja en låt för 9.90 eller 27 kronor så var det upp till 
bolaget att bestämma. Det var alltid den som ägde musiken som hade den avgörande makten.  
 
Lundqvist påpekar vikten av att skivbutikerna erbjuder olika alternativ för kunden att få 
tillgång till och köpa musik. Han menar att det finns ett intresse från kundens sida att ha 
möjligheten att välja om denne vill betala ett månadsbelopp för en prenumerationstjänst eller 
endast vill köpa enskilda spår. Lundqvist jämför detta med tidningar, en del vill köpa 
lösnummer andra vill prenumerera. Janne Lundqvist sammanfattar detta med att det ena inte 
utesluter det andra, utan att de på ett smidigt sätt kan erbjudas parallellt mot kunden. 
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3. PROBLEMDISKUSSION 
 
Attraktiviteten i att sälja stora bundles av informationsvaror, som exempelvis en 
musikprenumerationstjänst, beror på antagandet att deras marginalkostnad är väldigt låg 
skriver Bakos och Brynjolfsson (1999). Produktionskostnaderna för informationsvaror består 
enligt Daripa och Kapur (2001) av en väldigt hög fast kostnad medan marginalkostnaden är 
näst intill obefintlig. De skriver att marginalkostnaden i stort skulle kunna bestå av fysiskt 
lagringsutrymme. Zhu och Mcquarrie (2003) refererar till detta som den så kallade ”zero 
marginal cost”. Detta möjliggör att extra kopior av exempelvis MP32 kan tillföras en bundle 
till en nästan obefintlig kostnad (ibid). Zhu och Mcquarrie säger att MP3 kännetecknas av en 
mycket varierande efterfrågan och en låg marginalkostnad vilket gör att användandet av 
bundling i form av en musikprenumerationstjänst3 borde vara väldigt lönsamt.  
 
Bakos och Brynjolfsson (1997) analyserar och demonstrerar vilka effekter bundling har på 
efterfrågan. De undersöker bland annat hur ett företag kan reducera deadweight loss4 med 
hjälp av bundling. I deras exempel betraktas en marknad med en linjär efterfrågekurva (på alla 
marknadens varor), de antar även att produkten har en hög produktionskostnad men en nästan 
obefintlig marginell produktionskostnad 5  (betecknad c). Bakos och Brynjolfsson (1997) 
förklarar att vid priset (p) kommer antalet sålda enheter att vara lika med kvantiteten (q), 
vilket leder till ett resultat på p * q. Men så länge som priset är högre än marginella 
produktionskostnaden (p > c) så kommer det att finnas konsumenter som inte är redo att 
betala priset (p). Dessa kunder kommer inte att få tillgång till varan och bildar tillsammans en 
så kallad deadweight loss DWL. I figur 2.1 är deadweight loss markerat med ett grått fält. Det 
finns även kunder som är redo att betala mer än p för att få tillgång till varan. Dessa kunder 
utgör konsumentöverskottet6 (Consumers’ surplus, CS).  
 

 
Figur 1. Deadweight loss från försäljning av en informationsvara  
Från "Aggregation and Disaggregation of Information Goods: Implications for Bundling, Site Licensing and Micropayment Systems” av 
Bakos, J.Y. ochj Brynjolfsson, E., 1997, Conference on Internet Publishing and Beyond: The Economics of Digital Information and 
Intellectual Property. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, Massachusetts 
 
5                                                 
2 MP3 är en informationsvara. 
3 En tjänst där kunden betalar en summa pengar för att få tillgång till ett bibliotek av musik som han kan lyssna 
till under en begränsad tid. 
4 deadweight loss är en välfärdsförlust. 
5 marginell produktionskostnad är det extra det kostar att producera ytterligare en enhet 
6 konsumentöverskottet är skillnaden mellan vad kunderna maximalt är villiga att betala och vad de faktiskt får 
betala. 
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Bakos och Brynjolfsson (1997) föreslår att bundling ibland kan motverka problemet med 
höga grader av deadweight loss och konsumentöverskott. Författarna argumenterar att 
bundling kommer att förändra formen på efterfrågekurvan och göra den mer elastisk (planare) 
omkring genomsnittspriset, medan den blir mindre elastisk (brantare) runt högsta respektive 
lägsta efterfrågade pris.  Detta har författarna illustrerat i två grafer (se figur 2 samt figur 3). I 
figur 2 visas efterfrågekurvan för två varor som säljs som en bundle. Förutsättningarna för 
grafernas utseende är att respektive varors efterfrågan är oberoende av den andra varan samt 
att tillgången till ena varan inte påverkar den andra varans attraktivitet. 

 
Figur 2. Efterfrågekurvan för en bundle av två varor 
Från "Aggregation and Disaggregation of Information Goods: Implications for Bundling, Site Licensing and Micropayment Systems” av 
Bakos, J.Y. ochj Brynjolfsson, E., 1997, Conference on Internet Publishing and Beyond: The Economics of Digital Information and 
Intellectual Property. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, Massachusetts 
 
I figur 3 visas efterfrågekurvan där tjugo varor har slagits samman till en bundle. Som syns 
blir påverkan på efterfrågekurvan större i och med att bundeln ökar i storlek.  

 
Figur 3. Efterfrågekurvan för en bundle av tjugo varor 
Från "Aggregation and Disaggregation of Information Goods: Implications for Bundling, Site Licensing and Micropayment Systems” av 
Bakos, J.Y. och Brynjolfsson, E., 1997, Conference on Internet Publishing and Beyond: The Economics of Digital Information and 
Intellectual Property. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, Massachusetts 
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Daripa och Kapur (2001) har framställt ett tydligt exempel för att visa på hur bundling kan 
tillåta försäljaren att ta ut större intäkter än om varorna säljs enskilt. I exemplet antas man 
föreställa sig en elektronisk journal som har två artiklar till försäljning Artikel A och Artikel 
B. I exemplet föreställer man sig två kunder Individ A och Individ B. Daripa och Kapur antar 
i exemplet att de båda kunderna värdesätter de båda artiklarna olika (se tabell nedan). 
 
Tabell 3:1. Individers villighet att betala för en artikel 
 Artikel 1 Artikel 2 
Individ A ₤2 ₤3 
Individ B ₤3 ₤2 

Från “Pricing on the Internet” av A. Daripa och S. Kapur, 2001, London: Birkbeck Collage. 
 
Nu antas att journalens redaktion inte har tillgång till exakt information om hur de båda 
kunderna värdesätter artiklarna och kan på grund av detta inte prisdiskriminera (Daripa och 
Kapur, 2001). Men om de vet fördelningen av värderingarna hos populationen för varje artikel 
så kan de urskönja ifall det är mer effektivt att sälja artiklarna som bundle än som enskilda 
artiklar (ibid). För att beskriva hur, har Daripa och Kapur tittat på det optimala priset på 
Artikel A, förutsatt att artikeln säljs separat. Sätts priset till £3 så kommer endast Individ B att 
köpa artikeln (ibid). Skulle däremot priset sättas till £2 så kommer båda individerna att köpa 
artikeln och därmed få en intäkt på £4 (ibid). Omvänt gäller för Artikel 2. Slår man samman 
dessa ser man att man som högst kan nå en totalintäkt på £8 (ibid). Men vet vi, som i detta 
fall, att Individ A tillsammans med Individ B värdesätter artiklarna tillsammans till £5 så kan 
vi enligt Daripa och Kapur öka den totala intäkten till £10. Anledningen till att vi kan sätta 
priset högre ligger i ”the law of large numbers”, som säger att individernas värdering av en 
bundle troligen är mindre utspridd än värderingarna av de enskilda komponenterna skriver 
Daripa och Kapur. Liknande exempel går att återfinna hos Zhu och Mcquarrie (2003).  
 
Att företag använder sig av bundling beror enlig Zhu och Mcquarrie (2003) främst på att de 
vill öka avkastningen, minska kostnaderna och avskräcka tillträde på marknaden. 
Avskräckandet av tillträde till marknaden behandlar Nalebuff (1999) ingående i sin artikel 
”Bundling”. Nalebuff bringar i artikeln till kännedom att ett företag som kan erbjuda en stor 
bundle, tar mindre skada när en konkurrent, som erbjuder en separat produkt eller mindre 
bundle, träder in på marknaden.  
 
På den fysiska musikmarknaden använder sig skivbutiker nästan uteslutande av bundling i 
form av bland annat cd-album. Men sedan den digitala marknaden trängt sig in i 
musikbranschen har möjligheten till billig distribution av enskilda låtar (en form av 
unbundling) lett till spekulationer om att detta är distributionssättet för framtiden (Zhu och 
Mcquarrie, 2003). Daripa och Kapur (2001) lägger fram resonemang som varför ska man 
köpa en massa delar som man inte är intresserad av.  
 
Detta står dock i strid med tidigare diskussionen om att bundling är mer lönsamt än att sälja 
musiken spår för spår. Ytterligare resonemang har förts av forskare som anser att 
vinstmaximeringen ligger i någon form av mixed bundling, exempelvis Bakos och 
Brynjolfsson (1999). För att behålla attraktiviteten hos bundeln, vid användande av en mixed 
bundlingsstrategi väljer de flesta producenter att prissätta bundeln till ett lägre pris än de 
enskilda komponenterna (Daripa och Kapur, 2001). Zhu och Mcquarrie (2003) framhåller 
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dessutom att det faktum att digital musik både kännetecknas av en högt varierande efterfrågan 
och en låg reproduktionskostnad, gör bundling av digital musik mycket lämpligt. Daripa och 
Kapur (2001) påstår att mixed bundling är mer lönsamt än ren bundling om 
marginalkostnaden för produktionen och distributionen av komponenterna inte är oväsentlig  
samt att kunders preferenser tar specifika former. Alltså borde mixed bundling vara mycket 
lämplig för försäljning av digitala musikfiler (Daripa och Kapur, 2001).  
 
Även Chuang och Sirbu (1999) visar på ett exempel där mixed bundling kan vara mer 
lönsamt än de rena formerna av bundling. Dessa illustrerar detta med hjälp av ett grafiskt 
exempel (figur 4).  
 
Axlarna i grafen representerar konsumenternas preferenser7 för varje enskild vara. I exemplet 
beskrivs två produkter som antingen kan säljas var för sig eller tillsammans som en bundle. 
Sedan de två varorna (Good 1 och Good 2) kan säljas som en bundle så kommer vi i exemplet 
att referera till dem som varukomponenter. En individuell konsument som är villig att betala 
w1 för varukomponent 1 (Good 1) och w2 för varukomponent 2 (Good 2) kan sålunda 
representeras av punkten (w1, w2) i dessa diagram.  
 
I Chuang och Sirbus exempel finns det två kunder Alice och Bob. Alice representeras i 
punkten a1, a2 och Bob i punkten b1, b2. Deras preferenser är desamma oavsett val av 
bundlingsstrategi och därmed ligger de placerade på samma plats i vardera diagram. 
Förändringen ligger istället hos priset.  
 

 
Figur 4. Konsumenters valmöjligheter för en tvåvarors bundlingmodell 
Från "Optimal bundling strategy for digital information goods: network delivery of articles and subscriptions" av Chuang, J. C., & Sirbu, M. 
A., 1999, Information Economics and Policy, Elsevier 
8                                                 
7 Här menas hur mycket kunden är villig att betala. 
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I första exemplet (a) visas Alice och Bobs preferenser emot en prislinje vid en ren 
unbundlingsstrategi. Här kan vi se att Alice kommer att köpa varukomponent 1 medan hon 
värderar varukomponent 2 till ett lägre pris än vad producenten tar ut och kommer därför inte 
att köpa denna produkt. Bob värderar i exemplet både varukomponent 1 och 2 till ett lägre 
pris än vad producenten tar ut för vardera varukomponent. I andra exemplet (b) ställs de två 
konsumenternas preferenser emot ett pris där producenten använder sig av en ren 
bundlingsstrategi. Här kan vi se att Alice värderar bundeln till ett lägre pris än vad 
producenten tar ut och kommer därför att avstå köp. Bob däremot anser att dessa varor är 
värda det pris som har satts upp för bundeln. Här förutsätts att bundlepriset är lägre än 
styckpriset från första exemplet. I sista exemplet (c) beskrivs hur grafen ser ut när 
producenten använder sig av en mixed bundlingsstrategi. Här visas hur Alice i likhet med 
första exemplet köper varukomponent 1 medan Bob precis som i andra exemplet kommer att 
köpa bundeln. Chuang och Sirbu skriver att i denna enkla illustration visar att valet av 
bundlingsstrategi är väldigt beroende av spridningen av konsumenternas preferenser i grafens 
rymd.  
 
I syfte att ytterligare tydliggöra användandet av bundling inom musikindustrin kommer vi nu 
att sammanfoga förstudien med teorin vi nyss presenterat.  
 
Janne Lundkvist menar likt både Zhu och Mcquarrie (2003) och Daripa kapur (2001) att MP3 
till sin form på grund av sin låga marginalkostnad medför att användandet av bundling i form 
av en prenumerationstjänst på många vis borde ge lönsamhet. Lundqvist vidareutvecklar detta 
resonemanget med att påvisa hur den internationella marknaden redan har börjat ta god fart 
och visat på förtjänstmöjligheter i samband med att de erbjuder sina kunder olika typer av 
bundles i form av prenumerationstjänster.  
 
Lundkvist konstaterar att det är själva inspelningen som är den stora kostnaden och att extra 
kopior av exempelvis MP3 kan tillföras en bundle till en nästan obefintlig kostnad. Något som 
Zhu och Mcquarrie (2003) delar uppfattning om och benämner som ”zero marginal cost”. 
Janne Lundkvist är inne på att företagen idag allt mera börjar leta sig mot olika bundle 
lösningar och detta för att de vill minska på kostnaderna och öka vinsten, detta resonemang är 
i samklang med Zhu och Mcquarrie (2003) vilka menar att företag använder sig utav bundling 
främst för att de vill öka avkastningen, minska kostnaderna och avskräcka inträde på 
marknaden. Vidare menar både Lundkvist och Zhu och Mcquarrie (2003) att på den fysiska 
musikmarknaden använder sig skivbutiker nästan uteslutande av bundling i form av bland 
annat cd-album. Men sedan den digitala marknaden trängt sig in i musikbranschen har 
möjligheten till billig distribution av enskilda låtar (en form av unbundling) lett till 
spekulationer om att detta är distributionssättet för framtiden  
 
Med utgångspunkt i denna problemdiskussion så kommer denna uppsats att fokusera på vilka 
bundlingsalternativ som svenska återförsäljare av MP3 utnyttjar. Vi valde att koncentrera oss 
på den svenska marknaden, sedan vi under undersökningens gång hade stora problem att få 
access till lämpliga personer i utländska företag. 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa bundlingsstrategier vid MP3försäljning. 
 

- Hur använder sig svenska MP3återförsäljare av olika bundlingsstrategier? 
- Hur arbetar svenska MP3återförsäljare med utveckling av sin bundlingsverksamhet? 
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4. METOD 
I detta metodkapitel har vi för avsikt att beskriva vilken metod som använts. Vi kommer att gå 
igenom litteraturstudie, vald forskningsstrategi, fallstudieobjekt vi kommer även att beskriva 
hur vår fallstudie har blivit genomförd vilken analysmetod vi använt och slutligen ta upp 
metodproblem för undersökningen. 
 
 
4.1 Litteraturstudie  
 
För att tillgodogöra oss kunskap om problemområdet samlade vi in relevanta teorier i form av 
böcker och vetenskapliga tidskrifter/artiklar. Vi gjorde en databassökning via biblioteket och 
sökprogrammen Lucia och Libris. De vetenskapliga artiklarna sökte vi efter på universitetets 
olika databaser IIIE Xplore, SpringerLink, ACM Digital library, Emerald och Ebsco dessutom 
använde vi oss av sökverktygen www.google.com och www.scholar.google.com. Sökorden vi 
använde oss av var pricing, music pricing, software pricing, MP3, music industry, music 
business, downloading, Internet, price setting, compressed files, digital files, download, 
bundle och bundling. På grund av att vi fann en begränsad mängd teori på området valde vi att 
använda oss av ett delvis induktivt tillvägagångssätt. 
 
 
4.2 Forskningsstrategi  
 
Denscombe (2000, s 41) menar att en fallstudie innebär att forskaren använder ett fåtal 
undersökningsenheter och att dessa studeras i detalj. Detta var en anledning till att vi valde att 
använda oss av en fallstudie. Ytterligare en anledning till vårt val av fallstudier framför 
exempelvis surveyundersökning var vår avsikt att studera processer. 
 
 
4.3 Val av företag  
 
För att kunna göra mer detaljerade studier valde vi att göra en fallstudie avseende två företag 
som säljer MP3 via Internet (musikaffärer på Internet). För att öka vår egna förståelse för 
ämnesområdet, började vi med att göra en förstudie där en expert från musikbranschen 
intervjuades. Denna förstudie ställde vi sedan mot den teori vi funnit kring problemområdet. 
Detta gjordes för att bättre försöka ringa in vårt problemområde samt få en bättre bild av hur 
den svenska marknaden fungerar. Vi gjorde sedan intervjuer med representanter från de två 
företag som vi studerade. Mer än två fallstudieobjekt hade givit studien ett allt för stort 
omfång. Men likaså fanns där ekonomiska och tidsmässiga aspekter. Urvalet som gjordes 
bestämdes via besök på olika företags hemsidor och utav den information som vi tillgodogjort 
oss vid vår utbildning med tillhörande föreläsningar av representanter från musikbranschen. 
 
I vårt arbete valde vi att studera företagen CDON och Homedownloads och som 
expertreferens valde vi Janne ”Lunkan” Lundqvist från Lunkan Musik and Media. Vi valde 
dessa företag dels för att de gentemot varandra har liknande intressen men även för att de 
riktar sin verksamhet mot samma typ av kunder med samma geografiska omfångsspridning. 
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4.4 Datainsamlingsmetod  
 
Enligt Denscombe (2000, s 161 ff), är intervjuer särskilt lämpade för att producera 
djupgående samt detaljerade data och ger forskaren senare möjligheten att kunna göra en 
uppföljning av ämnet vid ett senare tillfälle. Detta i samspel med att intervjun, enligt 
Denscombe, har hög validitet gör att vi finner denna metod som den mest lämpade för vårt 
arbete. Till intervjuerna sammanställde vi en intervjuguide som inkluderade frågor baserade 
utifrån uppsatsens forskningsfrågor. Vi använde oss av en liknande intervjuguide till samtliga 
respondenter. I de fall det efterfrågades skickades intervjuguiden till respondenterna i förväg 
via e-mail. Frågorna var vi noga med att tydligt formulera. Vi undvek i möjlig mån att 
använda ledande frågor genom att bland annat hålla en öppen karaktär på frågorna utan några 
direkt fasta svarsalternativ. Ämnesområdena på intervjuguiden använde vi som stöd och 
utgångspunkter för spontana frågor under intervjuns gång, något som vi tycker har underlättat 
för mindre konstlade intervjuer. Vi försökte därav undvika att ställa direkta frågor och istället 
använda oss av frågeställningar som respondenten hade möjlighet att diskutera runtikring. 
Detta gav oss därför inte bara fakta utan även tankar och funderingar som respondenterna bar 
på. Intervjuerna dokumenterades med hjälp av anteckningar samt ljudupptagningar. 
 
De musikrelaterade företagen vi önskade att intervjua kontaktade vi först per telefon och efter 
det att vi presenterat oss och informerat dem gällande uppsatsens syfte, bestämdes en tid för 
intervju. Vid alla intervjutillfällena diskuterades valet av eventuellt ytterliggare respondenter 
till vår undersökning. Samtliga intervjuer gjordes via telefon. CDON i Malmö representerades 
av deras VD Michael Olander. Homedownloads representerades av Andreas Stighall 
(Affärsutvecklare och ansvarig för downloading verksamheten) och vår expertintervju gjordes 
med Janne ”Lunkan” Lundqvist som idag driver företaget Lunkan Musik and Media. Under 
intervjuerna ställde vi båda frågor och antecknade var för sig stödord till svaren. Som ett 
komplement använde vi oss av ljudupptagning. Möjligheten till ljudupptagning underlättade 
för oss på så sätt att vi endast behövde föra stödanteckningar, vilket ledde till att vi kunde ta in 
mera information genom att bara lyssna. Vid telefonintervjuerna användes högtalartelefoner 
vilket förenklade inspelningsfasen. Genom öppet formulerade frågor och övergripande 
ämnesområden fann vi de erhållna svaren informativa. Respondenterna talade många gånger 
runtikring frågan vilket medförde att kompletteringar tillfördes på ett informativt sätt. Direkt 
efter intervjuerna sammanställde vi utifrån stödanteckningar och minne de olika frågorna. 
Efter detta lyssnade vi även av det inspelade materialet och kunde senare genom det 
komplettera med ytterligare information till sammanställningen samt reda ut oklarheter. De 
frågor och svar som vi vid detta skede fortfarande inte ansåg oss ha en tillräcklig svarsgrund 
till, kompletterade vi per telefon med respondenten. 
 
 
4.5 Analysmetod 
 
Vi gjorde en systematisk analys av intervjuerna utifrån de frågor som ställts upp. Den 
information vi samlat in vid intervjuerna var till en början svår att överblicka och handskas 
med. För att ta reda på vad den samlade informationen hade för innebörd arbetade vi noggrant 
och flera gånger igenom materialet för att se om där fanns några samband. Vi undersökte även 
om respondenternas svar var relevanta samt om de omedvetet passande på andra frågor. 
Eftersom vi saknade teori som var direkt relevant mot våra forskningsfrågor, så föranleddes vi 
använda ett induktivt tillvägagångssätt och därmed utveckla egna modeller. 
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4.6 Metodproblem  
 
För att öka validiteten i vår undersökning diskuterade vi i samråd med intervjuobjekten valet 
av eventuellt ytterligare respondenter till vår undersökning. Detta ansåg vi medföra att de 
intervjuer vi utförde gjordes med lämpliga personer inom företagen. Risken finns alltid när 
man använder sig av rekommendationer att den kan minska validiteten i en uppsats, beroende 
på om den rekommenderade personen är lämplig eller ej. Vi är dock av den åsikten att de 
utvalda intervjuobjekten var kvalificerade personer att ta kontakt med, vilket också ledde fram 
till att de som rekommenderades var lämpliga för vår uppsats. Vi använde oss av en liknande 
intervjuguide till representanterna för de båda företagen. Detta ansåg vi bidrog till en tydligare 
struktur på arbetet samt till att mera jämförbara svar erhölls. I slutet av varje intervju frågade 
vi även respondenterna om de ansåg att det fanns något att tillägga, som de ansåg inte hade 
kommit fram. Samtliga intervjuer gjordes via telefon vilket kan ha minskat validiteten i vår 
undersökning. 
 
I de fall respondenterna begärde det, så skickade vi i förväg ut frågorna via e-mail. Detta 
gjorde det möjligt för respondenterna att i lugn och ro läsa igenom frågorna och förbereda sig 
inför intervjun. Vilket kan höja kvalitén på svaren från respondenterna. Att vi skickade ut 
intervjufrågorna i förväg kan ha minskat tillförlitligheten då respondenterna får en möjlighet 
att förbereda sina svar. Under samtliga intervjuer använde vi ljudupptagning för att spela in 
det som sades för att inte riskera att missa väsentlig information, samt för att kunna behandla 
den erhållna informationen på ett rättvist sätt. Vid telefonintervjuerna användes även en 
högtalartelefon. Vidare förde vi även anteckningar under intervjuerna för att minska risken att 
väsentlig information skulle gå förlorad.  
 
Denna undersökning kommer att ge en ögonblicksbild av respondenternas syn på verkligheten 
just vid intervjutillfället. Eftersom människors verklighetsuppfattning kan förändras genom 
påverkan från omgivningen är det inte säkert att svaren skulle bli desamma om ett halvår ett 
år eller till och med inom en månads tid. Detta är i allra högsta grad aktuellt i vårt fall då 
marknaden runt laglig nerladdning av digitala filer ännu inte utvecklats till fullo och är en 
marknad som är i aktion att forma sig i Sverige. Nya modeller och metoder prövas, utformas 
och utvecklas i takt med att markanden växer. 
 
Vad gäller undanhållande av information från respondenternas sida så finns där ingen 
möjlighet för oss att kontrollera detta. Men vi är av den uppfattningen att våra frågor inte var 
av sådan karaktär att det funnits fog för osanningar. Respondenterna ansågs ha kontroll över 
den information de ville lämna ut. Vi förutsätter att respondenterna har tackat nej till att 
besvara alla de frågor/frågeställningar som de ansåg kunde leda till avslöjanden av 
affärshemligheter. Vi förutsätter även att de intervjuade inte medvetet svarat med osanning. 
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5. EMPIRI 
I detta kapitel presenterar vi våra intervjuer. Vi har gjort telefonintervjuer med två 
återförsäljare av MP3. Vi kommer här nedan att presentera dessa intervjuer efter 
forskningsfråga och fall.   
 
 
5.1 Hur använder sig svenska MP3återförsäljare av bundling? 
 
5.1.1 CDON 
 
CDON arbetar efter en modell där kunden antingen köper musiken som singelspår till priset 
av 9.90 per låt eller ett helt album för 99 kronor. Michael Olander menar att man på CDON 
använder sig utav dessa standardiserade priser över hela repertoaren för singlar och 
fullängdsalbum. Albumen kostar alltså 99 kronor oavsett hur många låtar som finns samlade 
på albumet. De spår som blir utöver den kostnad som kunden betalar för skivan ser Olander 
som en bonus för konsumenten. Vidare menar han att det heller inte existerar rabatter utöver 
just det faktum att kunden bara betalar 99 kronor. Denna rabatt gäller alltså även större 
samlingar som exempelvis dubbelskivor där kunden betalar upp till tio låtar det vill säga 9.90 
* 10 vilket är 99 kronor och på samma sätt som med vanliga album kommer alla låtarna 
utöver de 10 konsumenten tillgodo. För att exemplifiera så säljer CDON gruppen Chicagos 
dubbelskiva ”The Chicago Story - Complete Greatest Hits” för 99 kronor trots att skivan 
innehåller 39 singelspår. Skulle kunden i detta fall välja att köpa denna skiva spår för spår 
skulle den alltså kosta 386 kronor och 10 öre (39 * 9,90 kronor). Vidare förklarade Michael 
Olander att köper man mindre än tio låtar så betalar kunden fullt pris för varje enskild låt. 
Som exempel så innehåller Stevie Wonders maxisingel ”So What The Fuss” två låtar vilket 
således kommer att ge en kostnad på 2 * 9.90 kronor alltså 19.80 kronor.  
 
Michael Olander berättar att de för tillfället inte sammanställer några egna samlingsskivor i 
sin sanna bemärkelse men att de har en variant där de rekommenderar 20 rockklassiker. Sedan 
får kunden själv köpa låtarna för 9,90 kronor styck. Att de inte plockat ihop låtarna till ett 
album och säljer det för 99 kronor grundar sig enligt Olander i att de då själva skulle få betala 
mer för att leverera albumet till kunden än kunden skulle få betala för produkten. Detta 
eftersom de i sin tur betalar styckpris för låtarna till skivbolagen och går helt miste om den 
subvention som skivbolagen normalt lämnar ut till dem vid försäljning av hela album. Han 
tror dock att detta kommer att förändras när MP3marknaden växt sig tillräckligt stor för att 
skivbolagen ska finna det lönt att ändra sina prismodeller. Han framhåller dock att även 
skivbolagen i sin tur har problem i att förhandla/omförhandla med sina artister.  
  
I begränsad mån erbjuder idag CDON olika typer av paket i form av album som endast finns 
att laddas ner som helhet, alltså ett paket där kunderna inte har någon möjlighet att ladda ner 
enskilda spår. Ett exempel där CDON använder ren bundling vid försäljningen av MP3 är 
musikgruppen ”Radiohead”, där endast hela skivor säljs. Detta är dock sällan utav 
prissättningstekniska skäl utan beror i de flesta liknande fall på att artisten ser hela skivan som 
ett enhetligt verk som inte bör plockas isär då delarna skulle kännas lösryckta. Det handlar 
alltså om avtalsmässiga förhållanden som normalt ligger i ett tidigare led i distributionen, 
vilket gör att det kan vara svårt för återförsäljaren att påverka. I motsats till denna form av ren 
bundling existerar även en form av ren unbunling där artisten eller skivbolaget förhandlat 
fram att skivan endast får säljas som enskilda spår.  
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Michael Olander menar att man bör ha i åtanke att endast 10 % av deras MP3försäljning 
består av MP3album, vilket lämnar 90 % av MP3försäljningen till enskilda spår. Olander 
nämner att det är på detta vis som försäljningsförhållandet kommer att se ut i framtiden. Om 
nu inte skivbolagen ändrar sina prismodeller och därigenom ge större möjlighet för 
återförsäljare att rabattera album. Vidare framhåller Olander att de hittills har arbetat mycket 
för att utöka katalogen, det vill säga mängden musik, vilket lett till att de ej har utvecklat 
prissättningen mera.  
 
 
5.1.2 Homedownloads 
 
Homedownloads erbjuder idag en tjänst som givits namnet Pay N´ Play där kunden köper så 
kallade Pay N’ Play-kort med olika värden och prisklasser. Ju högre värde på kortet som 
kunden köper desto större rabatt åtnjuter denne. Singlar kostar som mest 9,90 kronor vilket är 
vid köp av det billigaste kortet Pay N’ Play-LÅT som inrymmer en singel eller 99 låtar som 
streams8. Men om konsumenten istället köper ett Pay N' Play 600, så blir priset per singel 
8,33 kronor. Vidare arbetar Homedownloads med bundling i form av maxisinglar som har ett 
högsta pris på 12,90 kronor och kan i vissa fall innehålla upp till 13 låtar. Något som man på 
Homedownloads har tagit fram som koncept i sina paket, är att kunden har tillgång och 
möjlighet till är att lyssna på företagets hela repertoar av låtar. Lyssningen fungerar så att 
kunden ges möjligheten att till en kostnad på 10 öre per påbörjad låt avlyssna hela låtarna i 
hög kvalitet i form av streams. Därmed ges även kunden en möjlighet att avgöra huruvida 
denne ska konsumera produkten eller ej. Denna tjänst jämför Andreas Stighall med radio där 
man kan lyssna men inte komma åt låten. Han framhåller att det är högre ljudkvalité på deras 
streams relativt radiosändningar. Här antyder Andreas Stighall vidare att kunden på samma 
sätt som på illegala nerladdningsportaler ges möjligheten att förhandslyssna på musik och på 
det sättet slippa köpa en icke tillfredställande produkt. Stighall tar även upp playlists i 
liknelsen med radion. Playlists är även något han nämner som motiv till varför de inte 
kompilerar egna samlingsskivor. Ytterligare motiv till att de ej sammanställer egna 
samlingsskivor är att de utvecklar prenumerationstjänster. Andreas Stighall påpekar att 
företaget har fått väldigt positiva reaktioner på sin streamtjänst då denna kan användas som 
radio och lyssnaren kan gå igenom före så att denne inte köper något som denne inte skulle 
vara nöjd av i slutändan. 
 
Andreas Stighall på Homedownloads beskriver hur det i dagens läge är svårt att skapa 
lönsamhet. Han menar att priserna är så pass höga att de i många fall är svåra att motivera mot 
kunden. Andreas Stighall tror att skivbolagen kommer att anpassa sina priser efter marknaden 
och sätta pris efter den sen. På samma sätt som CDON erbjuder Homedownloads album som 
endast kan laddas ner som helhet, och då inte finns tillgängligt för nerladdning som enskilda 
spår. Homedownloads använder sig även av en ren bundlingsstrategi vad gäller försäljning av 
sina streams. Här kan man minst köpa en bundle om 99 stycken streams och som störst 6000 
streams. 
 
Andreas Stighall förklarar att företagets priser bestäms utav musikgrossisten ”OD2” från 
England. Musikgrossisten är sedan de som förhandlar med skivbolagen. 
 

14                                                 
8 musik som spelas direkt på en dator utan att lagras därpå. 
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Homedownloads motiverar att de inte tillverkar egna samlingsskivor eftersom de inte har 
lyckats sluta några avtal med skivbolagen direkt och att de därför anser att playlists har en 
betydelsefull roll. 
 
Nedan presenteras de olika Pay N’ Play-korten som används som betalningsmedel hos 
Homedownloads: 
 

• PAY N'  PLAY-LÅT - Kunden betalar tillräckligt för att ladda ner en låt eller lyssna på 99 låtar som streams. Pris: 9.90 
 

• PAY N’ PLAY MAX I- Kunden betalar här tillräckligt för att ladda ner en maxi. Det finns maxis med upp till 13 låtar eller lyssna 
på 129 låtar som streams.Pris: 12.90 

 
• PAY N' PLAY 105 - Kunden betalar 99 kronor för ett kort värt 105 kronor för vilken denne sedan kan ladda ner tio låtar eller ett 

helt album. Priset per låt blir då 9,90 kronor. Vill kunden använda sig av att streama låtar så räcker Pay N' Play 105 till 1050 
lyssningar. Pris: 99 kronor 

 
• PAY N' PLAY 220 - Kunden betalar 200 kronor för ett kort värt 220 kronor för vilken denne sedan har möjligheten att ladda ner 

22 låtar eller två album för. Priset per låt blir då 9,09 kronor. Föredrar kunden istället att använda sig av streams så kan denne då 
lyssna på 2200 låtar. Pris: 200 kronor 

 
• PAY N' PLAY 350 - Kunden betalar 300 kronor för ett kort värt 350 kronor för vilken denne sedan kan ladda ner 35 låtar eller tre 

album + tre låtar. Priset per låt blir då 8,57 kronor. Pay N' Play 350 kan även användas till streams: 3500 lyssningar. Pris: 300 
kronor 

 
• PAY N' PLAY 600 - Kunden betalar 500 kronor för ett kort värt 600 kronor för vilken denne sedan kan ladda ner 60 låtar eller 5 

album + sju låtar. Priset per låt blir då 8,33 kronor. Har kunden intentionen att använda Pay N' Play 600 till streams, så räcker 
kortet till hela 6000 lyssningar. Pris: 500 kronor 

 
      Framställt efter Homedownloads (2005). 

 
Tjänsten är utformad så att kunden är tvungen att köpa något av korten för att ha möjlighet att 
ladda ner musiken. Kostnaden för kundens nedladdningar dras från dennes Pay N' Play-kort.  
Pay N' Play-korten har en varaktighet på ett år och ingen ersättning utgår för det värde på Pay 
N' Play korten som inte förbrukas inom ett år från det tillfälle de köptes. Andreas Stighall 
säger att man i dagsläget säljer betydligt mindre av de mindre Pay N’ Play-korten där man 
endast kan ladda hem ett enskilt spår eller ett album i förhållande till de större paketen. 
 
 
5.2 Hur arbetar svenska MP3återförsäljare med utveckling av sin bundling 
verksamhet? 
 
5.2.1 Bakgrund 
 
Michael Olander framhåller att CDON i dagsläget ser MP3 som en framtidsmarknad. Michael 
Olander säger ”Vi säljer med plus minus noll idag för att skivbolagen har satt så höga priser”. 
Men i konstaterandet plus minus noll har inte företagets kostnader för personal, 
marknadsföring och kundtjänst räknats in, vilket betyder att företaget för tillfället går med 
förlust, menar Olander. För stunden ligger det slutliga priset mot kund på 9.90 kronor per spår 
och lämnar alltså inte några marginaler för att vi ska kunna åtnjuta vinst berättar Michael 
Olander. Vidare förklarar han att det finns en bestämd summa pengar som skivbolaget ska ha 
för varje låt. Men likaså ska mellanhanden i form av företagets musikgrossist ”24/7 
Musicshop” ha sin beskärda del samt att det tillkommer avgifter för var låt till Stim 
(upphovsmännens organisation) och NCB (Nordiska Copyright Bureau). Michael Olander 
menar även på att priserna idag är så pass höga att det i många fall är svårt att motivera dessa 
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mot kunden. Andreas Stighall är av samma övertygelse som Michael Olander att skivbolagen 
kommer att anpassa sig efter marknaden och sätta pris därefter.  
 
Dagens utbud i form av paketlösningar och betalsätt kommer att utvecklas och ta nya former 
enligt både CDON och Homedownloads. I begränsad mån erbjuder idag både CDON och 
Homedownloads olika typer av paket i form av album/maxi singlar eller samlingar som 
endast finns att ladda ner som helhet, det vill säga album där kunderna inte har någon 
möjlighet att ladda ner enskilda låtar. Andreas Stighall påpekar att det ofta är från artisterna 
och upphovsrättsinnehavarna som dessa restriktioner men att man som slutlig försäljare till 
viss mån kan använda sig utav denna typ av ren bundling i sitt arbete mot kunden. 
Förutsättningarna att skapa vinst genom att arbeta med att endast sälja paketen som helhet, har 
dock inte visat sig vara lika effektivt som mixen med försäljning av enskilda spår och hela 
album. Som det ser ut idag ger skivbolagen en viss subventionering av priset vid försäljning 
av hela album då man ger ett paketpris ut till sina samarbetspartners som exempelvis 
teknikföretagen. Detta leder enligt Michael Olander till att de kan sätta ett pris där kunden 
endast betalar 99 kronor vid köp av ett album med fler än nio spår, vare sig albumet 
inkluderar tio eller trettio låtar. 
 
Andreas Stighall på Homedownloads förklarar att deras priser bestäms utav deras 
teknikleverantör som är OD2 från England och att det i sin tur är de som förhandlar med 
skivbolagen. Homedownloads köper direkt från teknikleverantören OD2. Till OD2 betalar 
Homedownloads för dels tillhandahållandet av repertoaren dels tekniken som möjliggör 
butiken samt avgifter rörande Stim och NCB.  
 
 
5.2.2 CDON 
Marknaden i Sverige är under framväxt och i dagsläget ännu till sin form inte fullt utvecklad. 
Detta medför att det finns stora möjligheter och potential för utvecklandet och användandet av 
nya typer av tjänster, betalsätt och paketlösningar hos de digitala återförsäljarna av MP3 
enligt Michael Olander. 
 
Priserna från skivbolagen upplever man som dyra i nuläget då det finns små möjligheter att 
skapa god lönsamhet för MP3återförsäljningsverksamheten. Detta är något som man är 
övertygad om att det kommer att ändras i och med att marknaden växer i Sverige. Michael 
Olander tror på en större prisdifferentiering i framtiden och menar att om skivbolagen går in 
och använder sig av en liknande variant som Nice Price kategorin man använder runt 
produkten ”cd skivan” så kanske man kan motivera att de ibland tar ut ett högre pris för 
musiken. Detta exemplifierar Olander med att i samband med att Kent släpper en ny singel 
kan man under de första veckorna ta ut femton kronor men att man efterhand som singeln blir 
mera inaktuell kan man sänka priset. Olander nämner att just avsaknaden av 
prisdifferentiering på MP3 har i många fall lett till att det ibland blir billigare att köpa 
musiken på cd-skiva än som MP3fil.  
 
Man arbetar för att eventuellt kunna erbjuda framöver likt det man ibland gör vid försäljning 
av album där kunden vid köp av en skiva får med en singel som bonus. Detta anser Olander 
vara en speciellt effektiv marknadsföringsåtgärd vid förhandsbeställningar av album, där en 
singel släppts i förväg och kunden kan erhålla singeln direkt i väntan på albumet. Olander tror 
även att det kommer att komma erbjudanden där kunden exempelvis köper fyra låtar och 
betalar för tre. CDON kommer i framtiden att arbeta mera med teman och göra samlingar i 
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form av exempelvis rockpaket. Olander nämner de fiktiva priserna 4,90, 6,90 och 9,90 kronor 
som tänkbara priskategorier i framtiden. 
 
 
5.2.3 Homedownloads 
 
Andreas Stighall på Homedownloads menar att företagen som existerar på markanden i 
dagsläget har inte till närmelsevis avancerat klart gentemot marknaden. Stighall säger att de 
på Homedownloads arbetar intensivt med att exempelvis lägga mark för olika 
musikprenumerationstjänster. I ett exempel för en sådan tjänst får kunden för ett 
månadsbelopp tillgång till företagets samlade repertoar av låtar. Begränsningen av antalet 
låtar kunden får ladda ner varje månad bestäms av storleken på det inbetalade beloppet. 
Tjänsten runt i kring möjligheten att kunna tillgodogöra sig musik via prenumerationer 
(subskriptions) är i stadiet att bli officiellt gällande vilken dag som helst. 
 
Andreas Stighall för resonemanget vidare till att ta upp framtida försäljningspaket som 
Homedownloads och andra aktörer på marknaden arbetar på nu. Han menar att kunden inom 
en snar framtid kommer att kunna köpa olika färdiga playlistpaket. Där både företaget själva 
och dess musikgrossist sätter ihop olika paket av samlade låtar. Vidare menar han att 
playlisttjänsten är utvecklingsbar och att kunderna också senare kan ges möjlighet att göra 
sina egna playlists. Utöver resonemanget vad gäller framtida försäljningspaket i form av 
playlists, ligger det en grund för fortsatt utveckling. Idag produceras det en hel del personliga 
egenkomponerade playlists i folks hem där det egna valet av innehåll får en allt större 
betydelse. Stighall säger att marknaden kanske kräver att flexibilitet och medbestämmande 
gör sig gällande. Kunden kanske själv kan delta med sina egna samlade playlists och att dessa 
sedan kommer upp till försäljning på Internetbutikernas hemsidor.  
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6. ANALYS OCH SLUTDISKUSSION UTIFRÅN FALLSTUDIEN 
I detta kapitel kommer vi att ställa teori mot empiri. Vi kommer sedan att svara på 
forskningsfrågorna och återkoppla till syftet. Avslutningsvis ger vi förslag till vidare 
forskning. 
 
 
6.1 Hur svenska återförsäljare av MP3 använder sig av bundling. 
 
Bundling kan enligt Daripa och Kapur (2001) tillåta försäljaren att generera mer intäkter 
gentemot enskild försäljning av varor. Författarna förklarar även att ren bundling drar nytta av 
”the law of large numbers” som gör gällande att individers värdering av en stor bundle är 
mindre utspridd än deras värdering av de enskilda komponenterna.  
 
Olander berättar att CDON visserligen erbjuder MP3album som endast säljs i sin helhet men 
att detta är mycket ovanligt. I de flesta fall som företaget använder sig av denna typ av ren 
bundling så beror det på att artisten eller skivbolaget har förhandlat om det. Han uttrycker 
vidare att endast 10 % av deras totala MP3försäljning består av hela album, medan resterande 
90 % är sålt som enskilda låtar. Att förhållandet ser ut på detta sätt beror enligt Olander på 
skivbolagens prismodeller som lämnar väldigt lite utrymme för rabattering av album. Stighall 
berättar att även de säljer album som enbart säljs i sin helhet men förklarar vidare att de även 
säljer streams som endast kan köpas som en bundle om minst 99 streams och flest 6000 
streams. På dessa bundles har de sedan en prisdifferentiering där du får mer rabatt ju större 
bundle du köper. 
 
Sedan den digitala marknaden har fått en mer betydande roll i samhället så har spekulationer 
om att distribution av musik kommer att ske genom försäljning av enskilda låtar (Zhu och 
Mcquarrie, 2003). Anledningen till dessa spekulationer ligger i en låg distributionskostnad 
och att musikkonsumenter ofta har väldigt specifika preferenser. Tydligt är att varken Olander 
eller Stighall tror på ren unbundling som enda metoden. De enda fall där ren unbundling 
existerar hos de båda företagen är när artisten eller skivbolaget krävt det i förhandling. Att 
unbundling av skivor är lönsamt visas dock tydligt eftersom 90 % av CDON:s försäljning är 
just enskilda spår. 
 
Bakos och Brynjolfsson (1999) anser att en vinstmaximering ligger i att använda en mixed 
bundlingsstrategi, vilket Lundqvist instämmer i när han säger att den ena strategin inte 
utesluter den andra. Han framhäver även att det är viktigt att kunden kan välja den på vilket 
sätt den vill betala. En del kunder föredrar att köpa musiken löst medan andra hellre köper ett 
paket med låtar. För att behålla attraktiviteten hos bundeln, vid användande av en mixed 
bundlingsstrategi väljer de flesta producenter att prissätta bundeln till ett lägre pris än de 
enskilda komponenterna (Daripa och Kapur, 2001).  
 
Både på CDON och på Homedownloads har man med en mixed bundlingsstrategi som 
huvudstrategi. Olander och Stighall berättar att företagen ger kunden möjligheten att välja om 
denne vill köpa enskilda låtar eller album. Homedownloads säljer även maxisinglar som 
normalt innehåller färre låtar än album gör. Olander säger att de på CDON rabatterar köp av 
album som har fler än 10 låtar. Stighall på Homedownloads framhåller även han att de 
rabatterar köp av album men även maxisinglar. På Homedownloads rabatterar de dessutom i 
flera steg, ju mer kunden köper vid ett och samma tillfälle desto större rabatt erhåller den. 
Denna rabattering genomförs genom att kunden köper Pay n’ Play-kort som kan ses som olika 
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stora bundles. Stighall berättar att Homedownloads säljer flest av sina mellanstora bundles i 
form av Pay n’ Play-kort.  
 
 
6.2 Illustrationer av företagens bundlingarbete 
 
6.2.1 CDON 
 
CDON jobbar utefter en modell där man erbjuder olika alternativ som kan kategoriseras som 
ren bundling, ren unbundling och mixed bundling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CDON använder sig framförallt av en mixed bundlingsstrategi idag, där de säljer en enskild 
MP3 för 9.90 kronor för att sälja en skiva med fler än tio spår, en bundle av låtar, för 99 
kronor. Detta ligger delvis i linje med Daripa och Kapurs (2001) uttalande att de flesta 
producenter håller ett lägre pris vid försäljning av en bundle för att behålla attraktiviteten hos 
bundeln. De avviker dock i fråga om skivor med ett mindre antal spår än tio stycken med 
anledning utav att kunden då får betala fullt pris per spår.  
 
 
6.2.2 Homedownloads 
 
Homedownloads använder sig likt CDON av en mixed bundlingsstrategi där de säljer enskilda 
spår för 9.90 kronor och skivor för 105 kronor. Till skillnad från CDON har Homedownloads 
dessutom delat upp ytterligare en kategori och säljer så kallade Maxis som kan bestå av upp 
till tretton låtar. Homedownloads har även utvecklat sin försäljning och säljer Pay N’ Play-
kort som i sig kan ses som en prisbundle som representerar antingen ett visst antal låtar som 
streams eller lägre antal som MP3. 
 
Homedownloads modell är något mer invecklad än den modell CDON använder sig av. Vi har 
i modellen valt att behandla produkten streams fristående från företagets traditionella 
MP3försäljning. Varje stream har givits ett värde på 10 öre men kan aldrig köpas enskilt utan 
förpackas i paket om minst 99 stycken streams i Pay N’ Play-LÅT.  

 

CDON 

REN BUNDLING 
Album som ej säljs 
som enskilda spår. 

99 kr. 

REN UNBUNDLING
Enskilda spår som inte 

säljs som album.  
9,90 kr. 

MIXED BUNDLING 
Enskilt spår: 9,90 kr. 

Album >10 låtar: 99 kr. 
Album < 10 låtar:  
9,90 kr * x låtar 
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Ovan visas Homedownloads grundläggande bundlingssystem vad gäller deras produkter. De 
har dock utvecklat sitt användande av bundlingsstrategier med en prissättningsbundle där 
kunden måste köpa Pay N’ Play kort för att ta del av deras produkter. När kunden köper ett 
Pay N’ Play kort, exempelvis Pay N’ Play 600, så får kunden betala in 500 kronor men får 
plocka ut produkter till ett värde av 600 kronor. Här kan kunden exempelvis välja att ladda 
ner sextio låtar eller fem album + sju låtar. I detta fall har även kunden valmöjligheten att 
lyssna på sextusen streams av låtar. När man börjar studera korten närmare ser man att Pay N’ 
Play 105, som precis räcker till ett album, kostar 99 kronor. Med andra ord är det högsta reella 
priset på ett album hos Homedownloads 99 kronor och inte 105 kronor som man först leds till 
att tro. 
 
 
6.3 Hur svenska återförsäljare av MP3 arbetar med utveckling. 
 
Eftersom musikbranschen, enligt Lundqvist, håller på att anpassa sig till de förutsättningar 
som uppkommit i och med en allt mer växande affärsverksamhet runt MP3försäljning så fann 
vi det mycket intressant att undersöka hur företagen arbetar med utveckling av sina tjänster. 
Att affärsverksamheten fortfarande växer kan bekräftas med att Homedownloads 
MP3försäljning har dubblerats för varje månad sedan de startat. Även CDON:s 
MP3försäljning har ökat stadigt sedan starten av just denna tjänst. Olander framhåller en ökad 
prisdifferentiering som den framtida försäljningsstrategin medan Stighall är övertygad om att 
det är via prenumerationstjänster som den framtida försäljningen kommer att ske. Detta leder 
till att deras framtidsperspektiv skiljer sig åt. 
 
Olanders syn på framtiden grundar sig framförallt i den modell företaget nu använder, det 
handlar alltså om en mixed bundlingsstrategi. Olander talar mycket om prisdifferentiering vid 
intervjun. Han nämner priserna 4,90 kr/låt, 6,90 kr/låt och 9,90 kr/låt som tänkbara framtida 
priser. Han är dock noggrann med att påpeka att denna prisdifferentiering måste komma i 
samarbete med skivbolagen. CDON arbetar med att utveckla sina betalsystem. Man tittar just 
nu på olika tänkbara modeller. Exempel på modeller som de tittar på är 
prenumerationstjänster och betaltjänster som liknar Homedownloads Pay N’ Play-modell. Det 

 
Homedownloads 

REN BUNDLING 
Album som ej säljs 
som enskilda spår. 

105 kr. 

REN UNBUNDLING
Enskilda spår som inte 

säljs som album.  
9,90 kr. 

MIXED BUNDLING 
Enskilt spår: 9,90 kr. 

Album: 105 kr. 
Maxis: 12,90 kr 
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verkar dock viktigt för Olander att behålla dagens betalsystem men dessutom erbjuda flera 
olika sätt betala. Olander förklarar detta ställningstagande med att belysa vikten av att det ska 
vara smidigt och enkelt för kunden att förstå hur denne ska hantera företagets olika 
betalningsmöjligheter och funktioner på hemsidan. Olander menar vidare att om kunden 
känner viss oro och handfallenhet gentemot företagets system så kommer det också att föra 
med sig att företaget tappar förtroende hos kunden och går i slutändan miste om förtjänst. 
Michael Olander säger vidare att CDON har byggt upp ett väl fungerande affärssystem för 
försäljning av exempelvis cd skivor och böcker. Nu vill de på liknande sätt skapa ett 
framgångsrikt system för försäljning av MP3. 
 
Olander framhåller att de kommer att erbjuda egensammansatta samlingsskivor i framtiden. 
Men för att detta ska bli möjligt fullt ut så krävs det att ett bättre samarbete med skivbolagen 
kommer till stånd, då dessa enligt Olander idag som helhet styr prisbilderna och möjligheterna 
till förtjänst för skivförsäljarna på nätet. 
 
Stighall är övertygad om att framtiden ligger i prenumerationstjänster. Synen på sitt företags 
framtid grundar Stighall i en ren bundlingsstrategi. Andreas Stighall framhåller att man även 
har för avsikt att under en snar framtid kunna erbjuda sina kunder olika paket i form av 
färdiga playlists. Där både Homedownloads själva och deras musikgrossist står för 
paketinnehållet. Vidare menar Stighall att playlisttjänsten i sig därifrån är utvecklingsbar och 
kan utvecklas till att kunderna själva inom en framtid kan ges möjlighet att göra egna playlists 
som kan komma till försäljning genom Homedownloads. Stighall menar att playlists som 
paketlösning kan vara en tänkbar vinnare framöver då det idag i hushållen är ett vanligt 
fenomen för byggandet av egna samlingar. 
 
 
6.4 Förslag till generella modeller 
 
Tittar man på försäljning av MP3 kan man urskönja två generella modeller. Vi kallar dessa för 
traditionella modellen samt prenumerationsmodellen.  
 
Den traditionella modellen är baserad i en mixed bundlingsstrategi där man säljer album 
samt enskilda spår. Detta är den modell som dominerar för tillfället. Här använder man sig 
framförallt utav prisdifferentiering för att locka kunden till att köpa.  
 
I prenumerationsmodellen betalar kunden en summa för att få tillgång till ett bibliotek av 
låtar. Kanske kommer man bara hyra låtarna kanske köps de. Skulle de köpas kan man tänka 
sig att priset för prenumerationen skulle bli för hög. Men för att ”uthyrning av musik” ska 
fungera fullt krävs att MP3spelare klarar av att spela upp sådana låtar. Vad gäller 
prenumerationstjänster så blir den teori Nalebuff (1999) lägger fram om avskräckande av 
tillträde av marknaden gällande. Det kan bli mycket svårt för mindre företag att slå sig in med 
en prenumerationstjänst när det redan existerar företag med några miljoner låtar i sitt arkiv. 
Här kommer troligen någon annan typ av differentiering krävas som exempelvis ”bara svensk 
musik”. 
 
Vi vill nu ännu en gång framhålla Lundqvist uttalande att den ena modellen inte utesluter den 
andra. För ett företag med stora resurser kan just en blandning av de båda modellerna vara 
vinstmaximerande. För att illustrera detta antar vi en marknad med två kunder, vi kallar dessa 
Sara och Martin. Sara är storkonsument av musik, hon lyssnar i genomsnitt på 100 låtar om 
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dagen och lägger mycket tid på att leta efter nya intressanta band att ”upptäcka”. Martin 
däremot lyssnar mestadels på radio men har nyligen fastnat för just en specifik artist och vill 
nu köpa dennes album. Martin är i denna situation vara beredd att betala 120 kronor för detta 
album. Sara däremot tycker också mycket om denne artist men skulle även vilja köpa album 
av tre ytterligare artister. Sara kommer därför inte att vara beredd att betala mer än 40 kronor 
för detta album. Sedan albumet kostar 99 kronor kommer endast Martin att köpa det, Sara 
däremot får tag på musiken via kompisar. Här får återförsäljaren in 99 kronor. Tittar vi nu på 
en situation där återförsäljaren använder sig av en prenumerationstjänst som de tar 150 kronor 
i månaden för att tillgå. Nu kommer Sara vara den som är villig att betala detta pris medan 
Martin helt struntar i musiken eller införskaffar den på annat vis. Här får återförsäljaren in 
150 kronor men kostnaderna är högre eftersom Sara laddar ner fler skivor på en gång. Vid en 
mixed bundlingsstrategi där den tidigare diskuterade prenumerationstjänsten finns med som 
en produkt så kommer företaget att få in 249 kronor men fortfarande har de höga kostnader 
för att förse Sara med musik. Vi lägger nu till en kund till som vi kallar Peter. Peter tycker om 
musik i allmänhet men kommer bara till att i genomsnitt köpa ett album var tredje månad. 
Peter är klart villig att betala prenumerationskostnaden för att alltid ha tillgång till musik på 
ett lagligt och smidigt sätt. En viktig detalj här är att Peter mycket troligt kommer att ladda 
mycket musik i början. Detta kan leda till att han blir olönsam för företaget ifall avtalen 
mellan grossist och återförsäljare är baserat på antal nedladdningar. Statistiskt sett kan det 
även bli svårt att bevisa att Peter som kund lägger ner mer pengar på musik än tidigare. Men i 
slutändan är vi övertygade om att Peter kommer visa sig vara klart mer lönsam som 
prenumerant. Vi vill avslutningsvis även säga att vi tror att prenumerationstjänster kommer att 
skapa fler kunder som övergår i att bete sig som Peter eller Sara, det vill säga lägga mer 
pengar på musik. Vi tror även att de största hindren där ligger i att få dem att prova på denna 
lagliga variant samt att få tjänsterna att fungera lika smidigt som de olagliga alternativen. 
 
 
6.5 Diskussion och återkoppling till syftet 
 
Syftet med vår studie var att belysa bundlingsstrategier vid MP3försäljning. I startskedet fann 
vi en hel del teori kring bundling av informationsvaror, så som exempelvis MP3filer. Vi fann 
inriktningen intressant och fortsatte att leta artiklar på området. Efter vi sammanställt stora 
delar av den teori vi funnit insåg vi att den inte riktigt speglade det område vi var intresserade 
av. Det vi ville undersöka var hur MP3återförsäljarna arbetade medan den forskning som 
hittills utförts speglade varför MP3återförsäljarna ska arbeta med bundling. Forskningen som 
idag existerar på området är alltså än så länge väldigt sparsmakad och begränsad till sitt snitt. 
Detta har helt klart satt en prägel i hur vårt arbete blivit utformat samt det resultat som 
presenterats. Vi har funnit att bundling som paketlösning eller försäljningsform har 
påverkanskraft och betydelse för den enskilde individens beslut om köp eller inte. Vi finner 
framför allt att prenumerationstjänster har påverkan på kunders återköp. Respondenterna 
visade på en enighet gentemot att tjänsterna håller på att utvecklas och att bundling i någon 
form kommer att finnas med i utvecklingen. De delar även synen på att bundling går använda 
till både kundens nytta och företagets egna möjligheter till att kunna åtnjuta vinst. Bundling 
som strategi i olika former ger företagen möjlighet att nå sina kunder på ett mera vidsträckt 
plan och det ger dessutom kunden möjligheten att själv kunna finna sitt egna alternativ.  
 
Vår studie har visat att bundling och kanske främst mixed bundling har stor betydelse för 
deras verksamhet och att där finns stark tilltro till denna typen av prissättningstrategi. Vidare 
har vi genom respondenterna givits möjligheten att förstå för hur marknaden än så länge 
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endast ligger i sin begynnelse och att företagen fortfarande arbetar för att lägga fram nya 
varianter av tjänster för kunden där exempelvis olika prenumerationstjänster diskuteras och 
utvecklas.  
 
 
6.6 Förslag till vidare forskning 
 
Något vi kom i kontakt med i slutet av vårt arbete var musikmarknaden i mobiltelefoner. 
Förutsättningarna för att prissätta dessa tjänster ser lite annorlunda ut än förutsättningarna på 
datorn. Kanske kommer ren unbundling att vara den försäljningsform som är störst på 
mobilmarknaden. Vilket fall anser vi att det ett intressant forskningsobjekt. 
 
Vi anser även att den undersökning vi nu gjort inte har kunnat utföras ordentligt sedan 
marknaden ännu inte utvecklats tillräckligt, vilket även gör just denna undersökning 
intressant. Kanske bör den dock göras på prissättning mer i allmänhet.  
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Bilaga 

 

Intervjuguide 
 
Frågor till Janne Lundqvist: 
- Vad finns det för företag på MP3marknaden? 
- I stort hur arbetar olika aktörer (ex. InProdicon eller skivbolag) på MP3marknaden (med 

paketlösningar)? 
- Finns det något företag i Sverige idag som använder sig av prenumerationstjänster eller 

liknande? 
- Skiva, singelspår, maxisingel, prenumerationstjänster, pay n’ play, är exempel på 

paketeringsmöjligheter vet du några ytterligare paketeringsmöjligheter? 
- Vad finns det för fördelar med paketlösningar? 
- Vitaminic, hur såg det ut då i jämförelse med nu? Marknaden, Prissättningsmetoder, 

Teknik? 
- Jobbade ni med några andra paketlösningar än skivor? 
- Är paketlösninar ett bra sätt att få ut mer av kunden? Varför/Varför inte? 
- Hur ser skivaffärers möjligheter att arbeta med bundles ut? 
 
Frågor till återförsäljarna: 
 
- Kort presentation av företaget? 
- Vad säljer man mest enskilda MP3spår eller MP3skivor? 
- Vad finns det för funderingar kring mängdrabatt vid köp av MP3? 
- Hur resonerar man vid prissättning av bundles? 
- Vad har ni för möjligheter att påverka priset? 
- Hur avgör ni priset på ett MP3spår? Vilka faktorer? 
- Hur avgör ni priset på en MP3skiva? Vilka faktorer?  
- Boxar, dvs. större bundles, hur prissätter man? 
- Hur använder man sammanslagningar av produkter vid kommunikation mot kunden? 
- Framställer ni egna ”samlingsskivor”? Varför/Varför inte? 
- Kommer skivan som försäljningspaket att bestå på MP3marknaden? Varför/varför inte? 
- Har ni några andra paketlösningar än skivor (köp ett antal spår/skivor till ett visst pris)? 

Varför/Varför inte? 
- MP3 från skivbolag direkt eller annan distributör? Varför/Varför inte? 
- Hur skulle du själv vilja beskriva ert arbete med paketlösningar? 
- Vilka faktorer avgör om ni använder paketlösningar (bundling)? 
- Vad finns det för fördelar med paketlösningar (bunlding)? 
- Sälja hela MP3album, fördelar/nackdelar? 
- Säljer ni skivor som inte säljs som enskilda spår? Varför/Varför inte? 
- Tror ni att ni säljer fler spår p.g.a. att ni säljer hela skivor, ser ni tendenser i efterfrågan?  
- Tror ni att efterfrågan ökar i och med möjligheterna till unbundling? 
- Vad tror ni att det finns för motiv för folket att köpa hela skivor istället för enskilda spår? 
- Har ni några planer på att utveckla era betalsätt, hur det ska se ut i framtiden? 
- Hur kommer bundling verksamheten att utvecklas? 
 
 
 
 




