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Uppgift 1 (8p) 

 

a) I egenskap av marknadsförare får du i uppdrag att marknadsföra ett nytt 

koncept med en ny serie miljövänligt rengöringsmedel med namnet 

SåpOpera. Du funderar över vilken marknadsföringsfilosofi som är mest 

lämplig och bestämmer dig för att den samhällsstillvända 

marknadsföringsfilosofin (the Societal Marketing Concept) passar bäst. 

Beskriv och redogör för nyss nämnda filosofi samt för ytterligare två av de 

filosofier som finns i boken av Armstrong & Kotler. (6p) 

 

b) Diskutera och motivera därefter vilken av de fem filosofierna du anser passar 

bäst i samhället idag. (2p) 

Uppgift 2 (10p) 

a) Det inser att det är viktigt att SåpOpera syns på marknaden. Det innebär att 

du måste positionera produktserien och bygga, utveckla samt vårda dess 

varumärke. Diskutera vad positionering innebär och varför varumärken är 

värdefulla och ett viktigt verktyg för framgångsrik marknadsföring, samt 

beskriv och diskutera olika varumärkesstrategier (Brand Strategy). (7p) 

b) Diskutera vilka fördelar respektive nackdelar det finns med att använda 

SåpOpera:s varumärke på de nya produkterna. (2p) 

c) Välj ett välkänt varumärke och diskutera och motivera hur varumärket har 

positionerats på marknaden. (1p) 

Uppgift 3 (10p) 

 

Du lyckas skriva ett avtal med och sälja SåpOpera till det miljömedvetna 

städföretaget, RentVår som arbetar med städtjänster hos kommuner och landsting. I 

avtalet lovar du att hjälpa företaget med dess marknadsföring och att där visa på 

deras miljömedvetenhet. Omgående förstår du att det råder en skillnad mellan hur 

företaget tror det uppfattas av kunder och medarbetare och hur det verkligen 

uppfattas, vilket gör att du beslutar dig för att bl.a. annat göra en gapanalys.   

 

a) Beskriv och redovisa med hjälp av figur för vad en gapanalys är samt varför 

den görs. (3p)  

b) Det grundläggande tjänstepaketets komponenter består av kärntjänsten och 

ytterligare två komponenter. Beskriv med utgångspunkt från t.ex. RentVår 

dessa tre komponenter. (3p) 

c) Diskutera och motivera varför det för t.ex. ett tjänsteföretag som RentVår är 

svårare att marknadsföra tjänster jämfört med varor och varför relationer är 

en viktig del i marknadsföringen av tjänster. (4p) 



Uppgift 4 (10p) 

 

Företaget satsar nu på en stor reklamkampanj med SåpOpera. Man har anlitat en 

reklambyrå som producerar en stortavelannons där man nu klippt in en bit av en 

tidningsartikel där en konsumentjournalist skrivit i positiva ordalag om SåpOpera. 

Den utrivna artikeln har rubriken ”Rengöringsmedlens Rolls Royce” och handlar om 

debatten kring hushållsnära tjänster. Journalisten redovisar i artikeln hur lång tid det 

tar att städa med det nya mirakelmedlet jämfört med hur länge man måste arbeta 

för att, trots eventuella skattesubventioner, tjäna ihop till kostnaden för de 

hushållsnära tjänsterna. På den utrivna biten syns också en bild på en känd 

skådespelerska i full färd med att lasta ner flera flaskor SåpOpera i sin varukorg. Gör 

en marknadsrättslig bedömning av stortavlans utformning. Kan det bli fråga om 

några sanktioner? 

Kan reklambyrån ställas till ansvar om stortavlan visar sig innehålla otillbörlig 

marknadsföring? 

Uppgift 5 (12p) 

 
Företagsledningen där du ingår funderar över att utöka SåpOpera:s sortiment med 

ytterligare några miljövänliga produkter. Du bestämmer dig för att analysera de 

produkter som finns i SåpOpera:s affärsportfölj och över hur produkterna säljer i dag 

och i framtiden, samt vilka ytterligare produkter som kan vara intressanta att 

utveckla, men även vilka som bör avvecklas. I detta arbete inser du att 

Bostonmatrisen och Produktlivscykeln kommer väl till pass. 

 

a) Beskriv utförligt och med hjälp av figurer Produktlivscykeln och 

Bostonmatrisen. Diskutera därefter hur du som marknadsförare arbetar i de 

olika stadierna. (7p) 

b) Välj två välkända produkter på marknaden och redovisa, diskutera samt 

motivera var du anser de passar i Bostonmatrisen. (2p) 

c) Du överväger att etablera SåpOpera på fler marknader och gör då en 

segmentering. Två av segmenteringsvariablerna du använder är geografisk 

och demografisk segmentering. Redogör och exemplifiera för vad en 

demografisk respektive geografisk segmentering är. (3p) 


