
Sammanfattning Marknadsföring 

Vad är marknadsföring? Inte bara att sälja produkter och reklam, utan att uppfylla kunders behov 
och önskemål. En definition – föra till marknaden, kommunicera produkter till marknaden. 
Marknadsföring är i stora drag att bygga upp kundrelationer och att organisationer och människor får 
vad de behöver och efterfrågar genom att bygga upp och utbyta värde hos varandra. Bygga 
vinstgivande och värdeskapande relationer med kunder. 

Det handlar om att tillfredställa behov, önskemål 
och efterfrågan. 
 
Marknadsföringsprocessen: 
Att skapa värden för kunden, skapa förståelse för kundens behov, välja vilka man ska inrikta sig 
på/vilka erbjudanden man ska satsa på, använda och bygga olika marknadsföringsprogram. Genom 
att bygga vinstgivande relationer till kunden får man ett värde tillbaka. Syftet är att utveckla det 
bästa för kunden/företaget. 
 

 
Bygga vinstgivande relationer till kunder, (Managing profitable customer relationships) 
I de första 4 stegen arbetar företagen för att förstå kunder, skapa värde för kunden och bygga upp 
starka kundrelationer. I det sista steget får företaget tillbaka värde av kunderna. Genom att skapa 
värde för kunderna får företaget belöning genom värde tillbaka från kunderna. Detta genom vinst, 
försäljning och lojalitet.  
 
Marknadsföring – en del av helheten 
Varje del i systemet skapar värde för den andra, pilarna representerar relationer som måste styras 
och utvecklas. Hur bra företaget lyckas är lika beroende av sina egna handlingar som av att hela 
systemet ger kunden tillfredställelse och uppfyller dennes behov och önskningar. T.ex. kan inte ett 
lågprisföretag ge kunderna vad de vill ha om inte företaget har leverantörer som erbjuder varor till 
låg kostnad.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produkten ska ge kunden value(värde) och satisfaction(tillfredställelse). 
I Engelskan har man skiljt på tjänster och varor till products and services, i svenskan är både tjänster 
och varor produkter. 
Relationer är mycket viktiga inom marknadsföringen och bygger på förtroende. Lönsamheten inom 
ett företag beror på hur mycket långa varaktiga relationer till kunder de lyckas bygga upp. 
 



5 filosofier för marknadsföringsaktiviteter: 

 
 

 Produktionsorienterat (The Production Concept) 

 Utgår från att producera så mycket som möjligt. 

 Produktorienterat (The Product Concept) 

 Satsa på produkten, utveckla produkter med kvalité. 

 Försäljningsorienterat (The Selling Concept) 

 Marknadsföringsorienterat (The Marketing Concept) 
Innebär att hur man lyckas med sina mål inom organisationen beror på bra man känner av 
kundens behov och önskan inom sina utvalda marknader och att leverera den önskade 
tilllfredställelsen bättre än konkurrenterna. Har en mer kundorienterad känna av och svara på 
kundernas efterfrågan. The selling concept har en mer inside-out perspektiv, fokuserar på att 
erövra flest kunder, detta ger en kortsiktig försäljning med mindre fokus på vem som köper vad 
och varför. The marketing concept ger ett outside-in perspektiv, fokuserar på kundens behov och 
integrerar alla marknadsaktiviteter som påverkar kunder. Detta leder till vinst genom att bygga 
långvariga kundrelationer med rätt kunder baserat på kundernas värde och tillfredställelse.  

 Samhällstillvänd marknadsföringsorientering (The Societal Marketing Concept) 
Detta koncept innebär att marknadsföringsstrategi bör leverera 
värde till kunder på ett sätt som förbättrar eller behåller både 
kundens och samhällets hälsa och välfärd. Som figuren visar ska 
företag balansera tre aspekter när de sätter upp sina strategier: 
företagets vinst, kundens önskemål och samhällets intressen och 
välfärd.  
 

 
None profit marketing 
Handlar inte om att tjäna pengar, vinstgivande marknadsföring, utan mer om att föra fram ett 
budskap. 
 
Strategisk planering 
För att bygga upp kundrelationer. 
Kolla i boken sid. 24 om Costumer relationship groups. Ett sätt att se vilka olika kundrelationer 
man har, Lojalitet kontra vinst, men man ska inte bara stirra sig blind på fälten. Det finns kunder 
som har stark lojalitet men inte ger några intäkter, dessa kunder kan ge bra rekommendationer 
till andra dock vilket blir gratis marknadsföring. 
 

Att sätta upp en strategi, vad ska vi syssla med? Vem är kunden? Vad borde vårt företag vara? 
Målen ska vara realistiska, inte för smala eller breda. Dock ska de vara specifika och passa 
marknadens miljö. Organisationer bör också basera sina mål/strategier utifrån sina distinkta 



kompetenser och målet ska vara motiverande, så att de anställda känner att arbetet är 
meningsfullt. 
 
Business portfolio 
När företaget har satt upp sina målsättningar måste man nu planera sitt företags portfölj, 
samlingen av arbetet och produkter som utgör företaget. Den bästa portföljen är den som bäst 
passar in företagets styrkor och svagheter till möjligheter som finns i omgivningen. Planering av 
the business portfolio innebär två steg; först att analysera sin nuvarande business portfolio och 
bestämma vilken produkt som man bör satsa mer, mindre eller ingenting i. Det andra steget är 
att skapa den framtida portföljen för att utveckla strategier för tillväxt och avyttring.  
Här kan man använda sig av Bostonmatrisen exempelvis, för att se vad man ska satsa på och inte. 
Se till att man lägger rätt resurser i rätt fält. Man ska se till att ha produkter i alla fält.  

  
 
Produkt och marknadsstrategier 
 

Denna modell (Ansoff’s growth matrix) kan användas vid 
utvecklandet av strategier för tillväxt och avyttring. Mindre företag satsar på färre fält, medan 
större företag satsar på att hålla sig i fler, t.ex. IKEA. 
 
Från affärsidé till strategi 
 

 
 
VIKTIGT!  
Marknadsföringsmixen 

Denna visar marknadsföringens roll och aktiviteter, som 
summerar de största aktiviteter involverade i att hantera 
marknadsföringsstrategi och marknadsföringsmixen. 
Konsumenterna står i centrum, målet är att bygga starka och 
hållbara relationer med kunden. Sen kommer 
marknadsföringsstrategin som med vilken företaget hoppas 
att uppnå dessa vinstgivande relationer. Genom 
segmentering, positionering och valet av vilka kunder de vill 
locka och hur. Detta identifierar den totala marknaden och 
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delar sedan upp den i mindre delar, sedan delar man upp den i ännu mindre bitar och fokuserar 
på att tillfredställa och serva kunderna i dessa delar. Guidade av sin marknadsföringsstrategi, 
designar företagen sin marknadsföringsmix uppbyggda på faktorer under sin kontroll. För att 
finna den bästa mixen och strategin arbetar företaget med planering, analysering, kontroll och 
implementering. Genom dessa aktiviteter bevakar och anpassar sig företaget till de aktörer och 
krafter som finns i marknadens omgivning.  
 
Produkt, pris, position, promotion De 4:a P:na 

 
 
Produkt 
Varor och tjänster i kombination som företaget erbjuder till den bestämda marknaden. 
Pris 
Hur mycket pengar som kunden måste investera i företaget för att ta del/få produkten. 
Position 
Inkluderar företagets aktiviteter som gör produkten tillgänglig för den bestämda 
konsumentgruppen. 
Promotion 
Med detta menas de aktiviteter som kommunicerar produktens meriter och som övertalar 
konsumentgruppen att köpa den. 
 
SWOT-analys 
Att analysera marknaden. 

 
 
Mikro och makromiljö 
 

Hur min marknadsföring påverkar/påverkas av närmiljön. 
Mindre påverkan på de yttre faktorerna, än vad de 
påverkar mig. 
 
 
 
 

 



De stora krafterna i omvärlden som jag inte kan 
påverka i mitt företag, dessa omvärldsfaktorer har 
dock väldigt stor påverkan på mig.  
 
 
 
 
 

 
Managing Marketing Information(MIS) - hantera marknadsföringsinformation 

 

 Vad är frågan – problemet? 

 Skapa en undersökning 

 Samla information 
o Brev, Telefon, Personligt möte, Online 

 Bearbeta information 

 Distribuera information 

 Återkoppling 
o Viktigt att komma ihåg, reflektera – fick vi svar på frågan? 

 

 
 
Komplext att arbeta med information 
 
Marketing information 

 Mystery shopping – går som vanlig kund för att testa restaurangen och för att utvärdera 
produkt, service m.m. Restaurangen vet om att dessa finns. 

 Mystery costumer – anställda av företaget för att röra sig som ”vanlig” kund i butiken 
och uppmuntra kunder till köp. Kunderna vet inte om att de är anställda för pengar, kan 
leda till en känsla av att ha blivit lurad, vilket gör att de tappar förtroendet för företaget. 

 
Consumer Behavior 
 
Kunskap(kognitiv) – Vad kan kunderna? Beroende på olika intressen kan man t.ex. mycket om teknik 
om man är engagerad inom det området. Viktigt för företaget eftersom de måste få kunden att 
förstå varumärket. Kunskapen kunden har om konkurrenter och varumärken. 
Känslor(affektiv) – Personligt, ha förtroenden för olika märken. Vad kunden gillar/ogillar, viktigt för 
företaget att få kunden att lockas av varumärket och skapa förtroende. 
Agerande(konaktiv) – Att kunden konkret handlar av företaget, återkommer till varumärket och litar 
på produkten, skapa en vana hos kunden att köpa sitt märke. 
 
Faktorer som styr kunden 

 Kulturella – hur kulturen påverkar människor att känna olika för olika saker i olika länder. 
Kan vara religiösa, historiska, välståndsamhället som påverkar. Det som övergripande 
reglerar oss. 

 Sociala – Familj, vänner, den närmsta kretsen, referensgrupper, de man jämför sig med, 
samhörighetskänsla, mångfald – kunder, företag, produkter. 



 Personliga – Ålder, kön, utbildning, ekonomisk situation, personligt nära faktorer, vart man 
befinner sig i livscykeln. 

 Psykologiska – Motivationen – motivation till att spara till något, att konsumera mera. Att 
leva med vissa varumärken, resa till en viss destination beror på vad man anser motivera e 
utgift. Perception – varseblivning, hur mycket vi identifierar nya saker, vad vi lägger märke 
till, vad vi väljer att engagera oss i. Attityder och övertygelse – erfarenheter från produkter, 
resor, makthållning, vad man tror på. Inlärningsförmåga – Ha personlighet som har lätt att 
lära och ta till sig nya produkter och ha ett engagemang för utveckling.  

 
Byer decision process 
Processen att köpa något startar långt innan det direkta köpet och fortsätter långt därefter. Handlar 
dock inte om rutinköp, utan när det handlar om dyrare inköp som kräver mer övervägande.  

1. Upptäckt av behov/önskan – man inser ett problem eller ett behov man måste tillfredställa. 
Kan vara från interna behov såsom hunger eller från externa som exempelvis en annons i en 
tidning.  

2. Informationssökning – ta fram info om produkten, få veta något om den. Viktigt för företag 
att veta vilken info man ska ge kunderna för att pricka in det de kommer lockas av. Internet 
har skapat stora möjligheter för informationssökningen. Dock är ännu personlig info från 
vänner och dylikt ännu det viktigaste när man bestämmer sig för en produkt. 

3. Utvärdering i förväg – tittat på egenskaper, kvalité, design, service, garanti. Man kan 
påverkas genom butikens utformning bl.a. olika faktorer tas med i beaktning innan valet som 
utgår från vad man söker i produkten som individ. Olika funktioner. 

4. Köp och köpbeslut – man kan påverka kunden genom bra och tydlig info om produkten, 
människor kan påverka människor vid beslutstillfället, även om man redan personligen hade 
bestämt sig när man gick dit. 

5. Utvärdering i efterhand – känna efter om köpet känns bra, antingen börjar man tvivla eller så 
är man nöjd. Företag är intresserade av efterkänslorna, vill ha feedback och ta vara på 
feedbacken och göra återkopplingar hur man ska förbättra produkten för nöjdare kund. 

6. Efterköpsagerande – kommer tillbaka till samma märke, har företaget skapat engagemang 
hos kunden för sin produkt? Kunden får förtroende och återkommer, man har skapat en 
kundrelation. Kunden blir då en ambassadör för märket och sprider positiv kritik till andra 
eller vid missnöje negativ kritik.  

 
Adoption – olika kategorier  
Hur snabbt vi tar till oss nya produkter, märken, tv-program m.m. Acceptans. 

 
 Innovators – pionjärer 

 Early adopters – tidiga accepterare 

 Early majority – tidig majoritet 

 Late majority – sen majoritet 

 Laggards – eftersläntrare 
 
Beroende på engagemang inom området. Intressant för företag att se vart sina kundgrupper befinner 
sig. Identifiera olika grupper i olika stegen. (Blanda ej ihop med produktlivscykeln PLC, detta är 
kategori kunder ej produkter) 



 
Konsumentbeteende 

 Engagemang – vanebeteende – viktigt för företaget att ha lojala kunder, för nya företag 
gäller det att bryta sig in och få kundrelationer från konkurrenter. 

 Den aktiva, kunniga, sofistikerade kunden – kunden har fått mer makt och inflytande, kunden 
kan mer och vet vad den vill ha. Finns stor konkurrens bland företag som säljer liknande 
produkter att ha det kunden vill ha för att vara framgångsrika, annars kan kunden välja 
någon annan. 

 Betydelsen av tid, tillgänglighet och ny teknik- Hur snabbt det går att få tag i en produkt eller 
tjänst, tydligare upplevelsebasering i butiker för att få en god känsla, en motkraft mot 
internet. 

 
Målgrupper och segmentering 
Segmenteringsvariabler 
Delsegment för att hitta vår målgrupp för produkten: 

 Geografi – områden – storstad, land, regioner, lätt att hantera – vart ska vi vara, vilka 
områden ska vi inrikta oss på. 

 Demografi – personliga faktorer, ålder, kön, ekonomi. Relativt enkelt – vilka grupper ska vi 
inrikta oss emot exempelvis barnfamiljer. 

 Psykografi – livsstil och personlighet – t.ex. människor som reser mycket, svårare att hitta 
dessa grupper och välja ut. 

 Beteende – Kundbeteende inom produktområdet, stora köpare, mindre köpare. Kunderna 
som har en relation till företaget, är lojala, eller tillfälligheter att de köper just av oss.  

 Nytta - Söker kanske fördelar hos produkter som de hittar i de produkter vårt företag säljer. 
Värde, att rikta sig precist till en sorts kund, ha många alternativ för att pricka in så många 
olika sorters krav som möjligt.  

 
Effektiv segmentering 
För att segmenten ska vara användbara måste de ha: 

 Mätbarhet – man ska kunna mäta storleken, köpkraften och profilerna av segmenten.  

 Tillgänglighet – man måste kunna nå ut till dem, t.ex. via reklam så att kunden märker och 
förstår produkten, ha en tydlig variation som inte är för komplex så att kunden kan ta till sig 
den. 

 Betydelse – kundgruppen måste vara stor nog för att företaget ska tjäna pengar på 
produkten.  

 Operationalitet – är det praktiskt rimligt att kunna leverera det man lovar, man kan bygga 
upp effektiva program för att serva och attrahera kundgruppen men utan tillräckliga resurser 
kan man inte praktiskt tillämpa det som behövs för att ge kunden det man lovat. 

 
Strategi 
Efter att ha utvärderat olika segment måste företaget välja vilken och hur många de ska välja att 
inrikta sig emot. 

 Odifferentierad – ej skilja på kunder, standardiserat(stora volymer) till stor, bred marknad. 
Lågprisprodukter exempelvis. Massmarknaden 

 Differentierad – Hittar delsegment, exempelvis bilindustrin, finns olika versioner för olika 
grupper och krav. Segment 

 Koncentrerad – från mindre företag, väljer att fokusera på litet område, väldigt specialiserat. 
Nisch 

 Micromarketing – Komma den enskilda, individuella marknaden närmare, kundorienterade 
produkter, skräddarsydda lösningar, kundanpassa produkter(jämför med 
nyttosegmentering) 



Attraktionskraft/egna resurser och mål 
 
Positionering 
Att synas, märkas, sticka ut i jämförelse med konkurrenter. Skapa en karaktär och skilja ut sina 
produkter från mängden. 

 Produkt – egenskaper, design. 

 Service – stödjande service, lättillgängliga, inte krånglar vid problem. 

 Försäljningskanaler – säljer sig i kedjor, boutiquer, internet. T.ex. kläder 

 Personal – hög kunskap, karaktär, serviceanda 

 Kunder – vilka som är de andra kunderna, rika, karaktär, kända, ger prestige åt varumärket. 

 Image – den mentala bilden kunder har av ett företag, t.ex. disney – traditionell image från 
sina karaktärer, kommer aldrig tappa den imagen. Överskuggar resten lite eftersom imagen 
är starkt bärande för företaget. 

 
Hitta det gemensamma i den stora gruppen/det specifika personliga och välj vad man ska satsa på 
utifrån det perspektivet. 
 
Unique selling proposition (USP) – unik egenskap 
Emotional selling proposition (ESP) – tillhörighet, identifierar sig med produkter, betyder mer än 
egenskaperna. 
 
Positioneringskarta  
Vart ska vi lägga oss? Hur uppfattar kunderna oss att vi befinner oss på kartan? Vart vill vi att de ska 
hitta oss? 
 

 
 
Positionering – strategier 
Betydelsen av att sticka ut i konkurrensen. Vad ska man satsa på? Ska man få konkurrensfördelar 
genom att satsa på prisstrategi? Kvalitet? Bli störst? Satsa på erfarenhet, stabilt märke? 

 Speciella särdrag 

 Nytta/problemlösning 

 Upplevelse 

 Användningstillfälle 

 Kundklubben – de andra kunderna 

 Konkurrenterna – jämfört med andra konkurrenter 
 

 Pris 

 Kvalitet 
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Consumer and business buyer behavior 
Viktigt för företag att veta vad kunden vill ha och vad de kommer lägga märke till, få en relation. Den 
som har en aning om vad som lockar kunden har en större chans att lyckas. 
 
Buyer’s black box 
Kan liknas vid konsumentens hjärna, fylld med erfarenheter, reklam, värderingar, barndom och är 
undermedvetna och medvetna erfarenheter. Köparens karaktäristiska drag. 
Vi väljer efter dessa relationer. 

 
Marknaden kan påverka genom bl.a. de 4 P:na, ekonomi, teknologi, kultur, politiskt. Respons av 
köparen: Väljer märke, produkt, återförsäljare, köptiming, hur mycket man handlar för.  
 
Buyer decision process 

 
Efterköpsbeteendet är viktigast ur marknadsföringsperspektiv eftersom det är där man lär av 
kunden, man kan söka upp kunden efter köp och se om de blev nöjda eller ej.  
 
Business to business 

 
 
Vad påverkar en inköpsorganisation? Centralt att skaffa information om kunder man har och de man 
vill ha. Vilka fattar beslutet om inköpet? Farligt att fokusera på inköparna och inte de som faktiskt 
beslutar. Ex: läkare på sjukhus, experterna. 
Omvärlden försöker påverka inköpsorganisationen genom bl.a. ekonomi, teknologiska innovationer, 
konkurrens. 
Olika personer inom organisationen påverkar mycket också, om de är sparsamma eller vill 
konsumera. 
Respons: Serviceval, order kvantitet, leveransvillkor, betalningsvillkor. 
Buyers center – vilka är involverade i beslutet. 
 
Major influences on business behavior 
Omgivning(ekonomi, kultur) – organisatoriskt(hur organisationen är organiserad) - internt i 
organisationen(det mellan mänskliga, status, auktoritet) – det individuella – köpare 
 
Stages in the business buying process 
Problem recognition – general need description – product specification – supplier search – proposal 
solicitation – supplier selection – order-routine specification – performance review(hur blev 
resultatet?) 



B2B 
Kraven skiljer sig från individkunden. 

 Interna – organisationens mål och regelverk 

 Externa – myndigheter, lagstiftning 
Här kan man inte bara se till sig själv vid ett köpbeslut. 
 
Building the right relationships - with the right costumers 
Precisera vilka grupper som har nytta/kommer bli nöjda av mina produkter. Rikta marknadsföringen 
mot dessa, segmentering. 
 
Vad är en marknad? 

 Där säljare och köpare möts 

 Där varor och tjänster tillhandahålls ex: blocket, sthlmbörsen. 
 
Segmentation – targeting – positioning

 
1. Segmentering av marknaden, dela in marknaden. 
2. Målgrupper/målmarknad, ett eller flera segment väljs. 
3. Positionering och differentiering på marknaden, inta position på marknaden. 

Segmentering av marknaden – dela marknaden i olika homogena(hitta det gemensamma för att 
hålla samman gruppen) grupper utifrån kundens behov, särdrag eller beteende. 
 
Variabler för segmentering av konsumentmarknaden 
Geografisk segmentering 
(Länder, regioner, städer, klimat etc.) 
Demografisk segmentering 
(Ålder, kön, familj, inkomst, yrke, religion, generation, nationalitet etc.) 
Psykografisk segmentering 
(Socialklass, livsstil, personlighet etc.) 
Beteende segmentering 
(tillfälle/när (dagligen, semester etc.), attityder, lojaliteter etc.) 
Nytta 
 
För att se vart man kan ha användning för mina produkter, farligt dock att vara för precis. I vilken 
åldersgrupp vill man ha/kan man köpa produkten, i vilken socialklass. När ska jag marknadsföra mig? 
Mässa? Hitta rätt person vid rätt tillfälle. Ha nytta av produkten, hitta en balanserad lagom stor 
grupp. 
 
B2B på internationell marknad 
 

 Geografisk segmentering – vart är det lönt att sätta upp ett varuhus? 

 Ekonomiska faktorer – måste finnas ekonomiskt starka grupper för lönsamhet. 

 Politiska faktorer – stabilt läge, stark politik. 

 Kulturella faktorer – intresse för produkten. 
 
Targeting strategies 



 
 
Krav på segment 

 Kunna mäta storlek på segmentet. mätbarhet 

 Kunna nå segmentet, tillgänglighet. 

 Vara handlingsbart, praktiskt möjligt. 

 Utmärkande, avgränsande, ex, kvinnor, män. 
 

 
 Odifferentierad marknadsföring – marknadsmixen direkt till marknaden utan uppdelning, 

massproduktion, ingen speciell produkt till specifika grupper. 

 Differentierad – olika marknadsmixer till olika segment för att få en klarare träffbild. 

 Koncentrerad – man har en och samma marknadsmix fast man siktar in sig till olika segment. 
 
Positionering – differentiering 
Går ut på att särskilja företagets produkter gentemot konkurrenterna för att ge kunderna produkter 
med högre marknadsvärde 

 Product Differentiation 

 Service Differentiation 

 Image Differentiation 

 Channel Differentiation 

 People Differentiation 
 
Positionering 

 Att försöka skapa medvetenhet om företagets produkt hos kunden 

 Att försöka särskilja sin produkt gentemot konkurrenterna 
 

 USP Unique Selling Proposition – tilltala konsumentens hjärna, vad det unika erbjudandet är. 

 ESP Emotionell Selling Proposition – tilltala hjärtat, vad som särskiljer erbjudandet 
emotionellt,(God El) 

 
Positioneringsstrategier 
Vilken bild man vill sända till marknaden. 

 Identifiera möjliga konkurrensfördelar 

 Välja rätt konkurrensfördelar 

 Välja positioneringsstrategi  



 
 
Product, services and branding strategy 
Produktnivåer 
I mitten: core benefit – kärnan, syftet till produktionen 
Näst längst ut: Actual product – kvalitetsnivå, packaging, design, brand name, funktioner 
Längst ut: Augmented product – förstärkning, deliver and credit villkor, installation, garantier, 
service. 
 
 
 
 
 
 
 
Att tillverka är en sak, anledning att köpa är en annan sak. 
 
Product decision 

 
Productattributes 
-Utförande (features) 
Enkelt 
Exklusivt 
Ändamålsenligt 
..mm..mm..mm 
 

-Design  
Ändamålsenlig design 
Lockande 
Funktion 
..mm..mm..mm 
 

-Kvalitet(quality) 
Precision 
Hållbarhet 
Tillförlitlighet 
..mm..mm..mm 

Branding 

 Mycket viktigt – bränna fast i konsumentens black box. 

 Mycket värdefullt 

 Tidskrävande att bygga 

 Lätt att rasera 

 Kan kopieras…? Ja&Nej, kopiera loggan men ej få värderingarna som sitter i varumärket. 

 Stolthet 

 Något att enas kring  

 Internt –externt 
 

 
Brand positioning – fördelar, attribut, värderingar, åsikter 
Brand name selection – skydd från konkurrenter, skydd från varumärket att man får det som lovats. 
Brand sponsorship – hur man använder sig av varumärket. 



Brand development – se lila boxen och den gröna under för strategi. 
 

 
Man kan förstöra märket om man satsar på en extension av produkter och det visar sig vara 
misslyckat, då tappar man förtroendet kunden hade hos märket. 
 

 
En annan viktig sak för varumärket är förpackningen, ska vara tilltalande och lätt att känna igen. 
 
New-product development 
Product life-cykle strategies 
Komplettera ingenjörernas kunskap med marknadsföringskunniga 
 
Från idé till marknadsförd produkt: 
Idea generation – idea screening – concept development and testing – marketing strategy 
development – business analysis – product development – test marketing – commercialization 

 
Sales and profit over the product’s life 
Koppla till bostonmatrisen. 
From inception to decline 
 

 
Försäljning över tiden 
 



 
Pricing considerations and strategies 
Med rätt prissättning kan du nå stor framgång. 
Vad påverkar prissättningen? 

 Interna faktorer 
o Kostnader 
o Marknadsföringsmål 
o Marknadsföringsmixen (4P) 
o Vem i företaget sätter priset? 

 Externa faktorer 
o Efterfrågan 
o Hur marknaden ”ser ut” 
o Konkurrensen 
o Förhållanden i omvärlden t.ex. 

 Ekonomi 
 Politik 
 Återförsäljare 

 
Prissättning på olika typer av marknader 

 Ren konkurrens(många köpare och säljare) 

 Monopolistisk konkurrens(många köpare och säljare t.ex. stadsjeep, vw golfklassen) 

 Oligopol konkurrens (bensinbolag) 

 Monopol (systembolaget) 
 
Factors affecting oricing decisions 
 

 
 

 
 
Priselasticitet – hur känslig marknaden och kunderna är för förändring i priset. Inte priskänslig utan 
konkurrens där konsumenten är beroende av att köpa produkten t.ex. medicin. 
 
Prispolitik 

 Cost-Based Pricing 



 Value-Based Pricing 

 Competition-Based Pricing 

 Market-Skimming Pricing – sätta högt pris först och sen gå ner för att täcka in alla kunder. 

 Market-Penetration Pricing 
 
Marketing channels and supply chain management 
Vad är en distrubitionskanal? En samling av varandra avhängiga organisationer som är involverade i 
processen att göra en vara eller en tjänst tillgänglig för konsument eller företag. T.ex. DHL, posten, 
SJ:s green cargo. 
Även de bakomliggande organisationerna marknadsför sig t.ex. posten och annan logistik. 
Effektivisering: istället för att en massa människor ska springa till massa olika butiker för att handla, 
finns allt i en butik vilket är miljövänligare och tidsparande. 
Varför Distributionskanaler? 
Några exempel: 

 Billigare 

 Enklare 

 Snabbare 

 Effektivare – detta jobbar man mkt med inom logistik. 
 
Distributionskanalers funktion 
”Flytta” varor och tjänster från producent till konsument med hjälp av: 

 Information 

 Promotion 

 Kontakt 

 Förhandling 

 Matchning 

 Transport 

 Finansiering 

 risktagning 
 
Consumer and business marketing channels 
Vissa gånger köper konsumenten direkt från producent, andra gånger går det genom en detaljist 
innan och tredje scenariot går genom en grossist innan detaljisten. 

Conventional marketing channel – blir ibland för mycket 
marknadsföring mellan varje kanal. Marknadsföringen 
kan läcka ut till konsumenten fast den marknadsföringen 
var riktad till grossisten i första hand och då blir det 
otydligt för konsumenten. 
Vertical marketing system – smidigare, effektivare. 
Behövs mindre energi och pengar på marknadsföring 
eftersom grossister, detaljister och producenten går ihop 
till en enad marknadsföringsmix.  
 
 
 

 
Horizontal marketing systems 
Där två eller flera företag samarbetar inom ett visst område för att utnyttja en ny möjlighet till 
marknadsföring etc. 
 
Franchise Organizations 

 Manufacturer-Sponsored Retailer Franchise:Volvo and its independent franchised dealers, 
tillverkar en product som sedan säljs hos fristående handlare. 

 Manufacturer-Sponsored Wholesaler Franchise:Coca-Cola’s licensed bottlers 

 Service-Firm Sponsored Retailer Franchise:McDonald’s, Avis, and Holiday Inn 



Marketing channels 
Producenten använder sig av flera kanaler för att få ut sin produkt. 
 
Supply chain management 
Avsikten är att ge kunden…  

 -maximal service  

 -till lägsta möjliga kostnad! 

 
Komplext system och viktigt att det fungerar. 
 
Retailing and Wholesaling (Detaljister och grossister) 
Utgör tillsammans med andra aktörer ”bron” mellan producent och konsument. 
Behöver inte bara konkurrera om pris, kan vara lite dyrare men erbjuda mer närhet och tillgänglighet 
som större företag kanske inte kan erbjuda. 
 

Strategy – vart butikerna ska finnas, nära andra? Separat? 
Mix – vad man sänder ut för budskap, hur kunderna ser på 
butiken. (detta är detaljist ledet) 
 
 
 
 

 
(grossist ledet) lager är inte så beroende av läge.  
Servicedelen är större än prisdelen. 
 
 
 
 
 
 

 
Försäljning utom butik: 

 Direktförsäljare 

 Dörrknadkare 

 Automater 

 Torghandel 
 

Communicating Customer Value:  
Advertising, Sales Promotion, Public Relations, Personal Selling and Direct Marketing 
 
OBS! VIKTIGT! 
The Marketing Communications Mix,-även kallad, The Promotion Mix  
Specifik mix av olika verktyg för att: 

 nå ut med företagets budskap på marknaden 

 nå företagets mål på marknaden 
 



 Annonsering/Reklam (advertising) 

 Personlig försäljning (personal selling) 

 Säljfrämjande åtgärder (sales promotion) 

 Public relations 

 Direktmarknadsföring (direct marketing) 
 
 
 
 
 
 

Promotion Mix Strategies(skilj från mixen) – push/pull 
 
Push strategy – producent tillverkar genom olika 
kommunikationsverktyg en efterfrågan och trycker ut 
sitt budskap. 
Pull strategy – kunden ska få efterfrågan på en 
produkt, skapas ett demand från kund till producent. 
Kommunicerar direkt från producent till konsument. 

Oftast jobbar man med en blandning mellan dem.  
 
Advertising/Annonsering 
Når många -även geografiskt utspridda 
Budskapet kan repeteras 
Opersonligt -envägskommunikation 
Ibland dyrt –i vissa media 
 
 
Major decisions in advertising 
 

 
Tanken, mål, delmål m. annons/reklam 
Vilka resurser finns. 
Message – budskapet, strategin 
Media – vilka kanaler; tv, timing 
Utvärdering, uppfylldes målen? Ökade försäljningen? Genomslagskraften. 
 
Personal selling 
 

 Interaktion mellan två eller flera personer 

 Relationsbyggande 

 Effektivt för att övertyga och påverka  

 Dyrt promotionverktyg, tids-och personalkrävande 
 



Sales Promotion 

 Finns i många varianter 

 Fångar kunders uppmärksamhet 

 Starkt köpincitament 

 Inbjuder till och ger snabb respons 
från kunder 

 Kortlivad effekt 
 
Målgrupper  

 Konsumenter 

 Företag 

 Återförsäljare & grossister 

 Egna & andra säljkårer 
 
Verktyg 

 Provexemplar 

 Kuponger 

 Rabatter 

 Bonuserbjudande 

 etc. 

 
Innebär att försöka uppmuntra till köp NU! 
 
Public relations 

 Att skapa goda relationer mellan företaget och omvärlden 

 Relation till media 

 Publicera nya produkter 

 Skapa kontakter i omvärlden 

 Lobbying 

 Relation till finansiärer 

 Påverka utvecklingen 
 
Direct marketing 
Finns i olika former  
och är i huvudsak: 

 Nonpublic – inte för alla, bara till specifikt segment. 

 Immediate 

 Customized 

 Interactive 
 
Fungerar bra mot utvalda målgrupper 
 
Forms of direct marketing 

 Face to face 

 Online 

 Telemarketing 

 Catalog 

 Direct-mail 

 Direct-response television 

 Kiosk – hämta/köpa biljetter 
 
An intergrated direct marketing campaign 

 

Paid ad with a 
response 
channel 

Direct mail 
Outbound 

telemarketing 
face to face 

sales call 

continuing 
communicatio

n 



Major steps in the selling process 

 
 
 
Sälja….. handlar mycket om… 

 Relationer 

 Förtroende 

 Trygghet 

 Nöjdhet 

 Vinnande sätt….. 

 …En del verkar ha det medfött!?.. 
 
Service och tjänster 
Service och tjänster är något som kan köpas och säljas, men det är en icke fysisk produkt, en abstrakt 
vara. 
 
Tjänster är inte materiella – resor, banker, underhållning. 
2/3 av befolkningen jobbar med service/tjänster. All handel och butikssystem handlar med tjänster 
innan produkten fås.  
 
Värdeskapande genom service management. Relationstänkande går hand i hand med 
servicerelationer. Service och handel är en del av vår vardag. Tydlig serviceorientering i samhället.  
 
Service marketing and managing 
Servicelogiken är ett annat synsätt än t.ex. 4P:na, marknadsmixen. 
 
Relationsmarknadsföring – att etablera(skapa), underhålla och utveckla starka relationer. 
Den personliga relationen men handlar även om relationen till ett varumärke. Förhållningssättet till 
olika saker kan definiera en relation. 
Präglas av att det finns Lojalitet, skapa långvarig kontakt med kunden, och skapa 
medlemskapskänsla.  
Nu finns större möjligheter för att bygga databaser med info om kunder och vad de vill ha. 
Men det handlar även om att kunden vill ha relationer till andra kunder t.ex. vid festival. 
 
Att skapa värde hos kunden: 

 Värdedistribution – köpa färdig produkt och få den levererad, traditionell konkurrens och 
konflikt. 

 Process – sker parallellt med värdeskapandet, kunden är med och skapar värdet av 
produkten t.ex. vid festival, parterna blir beroende av varandra, företaget förlitar sig på att 
kunden kan agera/sköta sin del t.ex. gröna lund(ingenting utan sina kunder). Beroende av 
kundens kompetens. 

 Värdeskapande – skapa värde, det vi är beredda att beta för, kunden är aktiv i skapandet 
själva. Samverkan t.ex. genom internet – kunden+teknik styr tjänsten.  

 Resultat – få en färdig produkt, kunden skapar inte värdet i den, oberoende av kunden. 
o Transaktionsperspektiv – engångsföreteelse, handla något vid ett tillfälle. 

Prospecting 
& qualifying - 
vilka kunder 
man vill ha 

preapproach 
- visa att man 

har läst på 
om kunden 

approach - ta 
kontakt, 
besöka 

presentation 
& 

demostration 

handling 
objections - 

kan ta många 
besök innan 

avtal 

closing - 
avslut 

follow-up - 
vad gjorde ja 

bra? kan 
förbättra? 



o Relationsperspektiv – fåå långsiktigt, återkommande kunder. 

 
 
Relations och servicetänkande går hand i hand. Kunden är med och skapar värdet i tjänsten. 
Producerar vad tjänsten ska ge. T.ex. nattklubb.  
Servicelogik = kunden är mer inblandad. 
Kunden blir allt mer en aktiv aktör. 
Företaget arbetar hårt med att främja gamla relationer eftersom det är billigare! 
Dyrt att skapa nya relationer hela tiden, därför månar de om långvariga relationer. CRM – Customer 
Relation Management. 
 
Tjänstesamhället – exempel på vad som är typiskt i ett sådant samhälle. 

 
 Högre levnadsstandard – mer pengar att lägga på t.ex. resor. 

 Mer fritid – kostar på oss t.ex. week-endresor 

 Fler yrkesverksamma kvinnor – barnpassning ökar samt t.ex. fast-food. Mindre tid. 

 Större förväntningar på livet – resa mer, satsa på personlig utveckling. 

 Mer komplicerade produkter – fler bilar/hushåll, avancerad teknik som kan gå sönder. 

 Krångligare liv 
 
Från jordbruksamhället  industrisamhället  service/tjänstesamhälle. 

 
Tjänstesektorn 
 

 Kommersiella konsumenttjänster – privata hushåll/individer, handel, butikssystem, hotell, 
festivaler m.m. 

 Konsulttjänster (business-to-business) – revisorer, reklambyråer, kommunikation med 
marknaden, transportsektorn, tekniska underkonsulter – bemanningsföretag. 

 Offentliga sektorn – skola och omsorg, arbetsförmedling. För att samhället ska fungera. 
 

 Frivillig-sektorn – värlgörenhetsorienterade sektorn, rädda barnen, röda korset. 
 
 
Tjänster – vad är utmärkande för tjänster 
 

 Immateriella – är av immateriell karaktär men inte bara. 

 Processfokus – händelseförlopp är det viktiga, vad kunden kan göra. 

 Kan ej lagras 

 Ofta sammanfaller produktion och konsumtion - prosumer 

 Kunderna är i hög grad aktiva medaktörer – är med i skapandeprocessen av tjänsten. 
Konsumtion – när vi använder tjänsten, när vi är på resan. 
Produktion – i möten mellan personer och teknologi skapas tjänster. 
Prosument – kombination av konsument och producent. 



Kunden är co-creator, co-producer. Kunden får här en annan roll än den traditionella. 
De tre fetmarkerade punkterna ovan är de viktigaste för att beskriva tjänster.  
 

 
 
Erbjudandet –produkten 
 
Tjänste/servicepaketet – grunden, affärsidén, servicekonceptet 

 Kärntjänsten – centralt värde, vad vi är ute efter t.ex. RyanAir – transport. 

 Möjliggörande tjänster – Det praktiska runt om tjänsten som möjliggör utförandet av den.  

 ’value-added’ – det extra, för att höja värdet. 
 
Leveransprocessen – kunden kommer in på banan, kunden är delaktig, får ej bara produkt 
levererad. 

 Tillgänglighet – geografisk plats, tid, tillgång till personal/kunskap. 

 Interaktion – samspel mellan parter, personlig/teknisk. 

 Processbidrag – Informativa, Fysiska, Kunden/företagets bidrag till processen. Kunder kan ge 
bidrag till varandra t.ex. skapa spänning och få utbyte av varandra. 

 
Tjänsteorganisationen 

 Kunderna i centrum 

 Frontlinjen – personal, alltifrån pilot till markpersonal. Alla som har kontakt med kunden. 

 Ledning – fungerar som ett stöd för frontlinjen, det är i kundkontakten det måste fungera. 

 
 
Servicearenan – resurser 
 

1. Kunden – aktiv medaktör 
2. Personal i frontlinjen – emotional labor – förstå kunden, hjälpa/stödja/betjäna. 
3. Servicelandskapet – i den miljö/lokaler/teknik/utrustning där tjänster levereras – butiker, 

hotell. Är till för att skapa värde, det är här tjänsterna kommer till, ger upplevelser och 
möjliggör för kunden att vara med och agera.  ”Det virtuella servicelandskapet” – hemsidor, 
communitys, forum. 

Värdeskapandet/leveransen/upplevelsen fungerar som marknadsföring för tjänsten, det blir en 
image för tjänster. 
 
Utvecklingen har lett till servicelogiken. Nu sköter kunden det mesta hemifrån på nätet, kunden 
skapar tjänsten tillsammans med företaget. 
 
Servicekvalitet 



 
 
Lite mer komplext att mäta kvalitet på en tjänst. 
Får en förväntan/känsla och sedan jämföra med den faktiska upplevelsen. 
Dock väldigt personligt, ha olika perspektiv/tankar om vad bra kvalitet är m.m. 
 

 
 
WHAT 

 Resultatkvalitet – resultatet av processen, resultatet av tjänsten. 
(teknisk kvalitet) 
 
HOW 

 Processkvalitet – processen då tjänsten genomförs/skapas. Här kan vi bli missnöjda om det 
t.ex. är lång väntetid, dåligt bemötande m.m. 

(funktionell kvalitet) 
 
Kvalitetsfaktorer 


 Yrkesmässighet och sakkunskap – resultatkvalitet, att vi kan vad vi gör. 

 Attityder och uppträdande – engagemanget, inställningen. 

 Tillgänglighet och flexibilitet – tid, personal, geografiskt läge, anpassningsbara efter 
situationer. 

 Pålitlighet – lita på känsla. 

 Återställning – återvinna kunden, hantera misslyckande. 

 Servicescape – den omgivning som finns för serviceprocessen. 

 Rykte och trovärdighet – Image. Förväntningar. 
Punkterna däremellan är processkvalitet. 
 
GAP – analys – varför fungerar det/fungerar det inte. 
 

 
 

1. Förstår vi vad kunderna vill ha? Kunskap om kunden. 
2. Har företagsledningen lyckats förklara våra mål internt till våra medarbetare? Policy, intern 

planering, kvalitet. 
3. Fungerar vår frontlinje på tillfredställande vis? Rätt kunskap? Konflikter? Leveransprocessen. 
4. Reklamavdelningen lovar det vi praktiskt kommer att ge? Håller vårt koncept mot vad 

kunden förväntar sig, löften. 
 



 
 
Interaktiv marknadsföring - att uppfylla löften 
 
…uppkommer vid kundens interaktion med… 
•personal 
•servicescape 
•system och rutiner – arbetsrutiner, t.ex. bokningssystem, arbetssätt, hur får man info? 
•andra kunder – stödja varandra t.ex. sport, påverka värdet av en tjänst. 
 
När tjänsten kommer till, när värdet/kvaliten skapas. 
Här får kunden en verklig bild av företaget och vilket värde de kan ge. 
 
Den traditionella marknadsföringen ger löften, förväntan. 
Den interaktiva marknadsföringen är den verkliga tjänsten. 
 

 
 
 





 Traditionell mf – löften, reklam, events, envägskommunikation. 

 Interaktiv mf – leva upp till löften, kundens förväntan. 

 Intern mf – att sälja in företaget, värderingar till de anställda. Att stödja de anställda i 
frontlinjen. Stödja det interna klimatet, kulturen. 

 

 
 
Service management 
Vem är inte marknadsförare egentligen? 
Skapa en ”platt organisation” 
Vänd pyramid 
Tillvarata ’bigness’ och ’smallness’ samtidigt 
 

 



 
Mf –olika synsätt 
 

 Marketing mix 

 Interaktion och nätverk (B2B) 

 Tjänste –mf 

 Relations-mf 
 
Marknadsföringslagstiftningen 
Lagstiftningen finns till för att skydda vår marknadsekonomi. Företagen ska konkurrera med 
varandra, konkurrens ska driva fram de allra bästa företagen. Kunden ska bestämma vad som ska 
produceras och inte, beroende på vad de väljer att köpa. Marknadsföring är ett viktigt 
konkurrensverktyg. Lagarna finns till för att marknadsföringen inte ska vara inkorrekt, vilket skulle 
leda till att fel saker efterfrågas och därigenom hotas välfärden. 
  
Vad är marknadsrätt? 
 
Ett system av rättsregler som drar upp rättsliga gränser för företagens handlande på marknaden i 
fråga om etablering, konkurrens, marknadsföring, prissättning, produktutformning och avtalsvillkor 
mm. 
 
Konkurrens är det väsentliga, det ska krigas på marknaden, ej samarbeta. 
 
 
Marknadsföringsrätt 
 
Marknadsföringslagen, MFL, innehåller det övergripande regelverket för marknadsbearbetning. 
 

 
Marknadsföringslagen som övergripande regelverk: 
Detta är annexlagar som är detaljerade för olika produkter. 
 

 Radio-och TV-lagen 

 AlkoholL 

 KonsumentkreditL 

 PaketreseL 

 PrisinformationsL 

 Distans-och hemförsäljningsL 

 + lagstridighetsprincipen mm 
 
SYFTE 
Detta är statens sätt att förebygga problem/hålla koll på företagen. 

 Lagens syfte är att skydda näringsidkare och konsumenter mot illojala affärsmetoder.  

 Lagen skyddar konsumentkollektivet (inte den enskilde konsumenten) En enskild konsument 
kan ej använda sig av denna  lag för att få rätt mot företag. 

 Lagen skyddar konsumenten i egenskap av att vara konsument 
 

 
Lagen skyddar inte mot  

 Könsdiskriminerande reklam 

 



Reklamombudsmannen 
RO kommer att ta över det arbete som utomrättsliga organ som ERK och MER tills nu har bedrivit för 
att beivra reklam som bryter mot god affärssed eller är oetisk av annan anledning. 
RO är i likhet med ERK och MER ett utomrättsligt organ. 
 
Dessa näringslivsorgan, utan rättslig grund, men de kan ej göra något rättsligt egentligen, men de kan 
utmärka ett problem t.ex. könsdiskriminerande reklam. 
 
Lagen gäller kommersiella yttranden 
I kommersiella syften är det stenhård lagstiftning, där får man ej ljuga eller bedra. Detta är skillnaden 
mot t.ex. journalism som är skyddade av yttrandefrihetsförordningen.  
Meddelandet ska ha lämnats i kommersiell verksamhet i kommersiellt syfte och ha rent kommersiella 
förhållanden till föremål. 
 

 
Internationellt 
 

 Internationella konventioner 

 Utomrättsliga uppförandekoder ex ICC:s  

 Grundregler för reklam – etiska regler och uppförandekoder som är generella för alla företag 
som bedriver marknadsföring. 

 Effektprincipen – Där marknadsföringen har sin effekt är det det landets lagstiftning som 
man ska utgå ifrån. 

 

 
Gemensamma harmoniserade regler inom EU 
Inom EU arbetas det mycket med att skapa lika regler för alla länder inom unionen. EU ger direktiv 
vilken nivå lagstiftningen ska nå. Alla länder måste genomföra direktiven. Det finns dock möjlighet att 
skapa egna regler utanför direktiven. Exempelvis har Sverige valt att även skydda konkurrenterna i 
regelverket. 

 Den svenska marknadsföringslagen genomför olika EG-direktiv. 
Ex Direktiv om vilseledande och jämförande reklam 
Ex Direktiv om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare mot konsumenter 
på den inre marknaden 

 Direktiven skapar ett samordnat område där regelverket är detsamma i alla EU:s 
medlemsstater 

 Utanför det samordnade området kan medlemsstaterna skapa egna regler för 
marknadsföring så länge de inte strider mot EG-fördragets grundläggande regler om fri 
rörlighet 

 
Det samordnade området 
Affärsmetoder som används mot konsumenter och som gäller konsumentens ekonomiska intressen. 
 

 
Vad är affärsmetod? 
Att ge fullständig/tillräcklig information till kunden. 
Näringsidkarens handling, underlåtenhet och beteende i övrigt både före, under och efter själva 
avtalet. 
Lagen omfattar alltså även efterköpssituationer. 
 

 



Utanför det samordnade området 
 
Affärsmetoder som används mot andra näringsidkare, horisontellt eller vertikalt, i egenskap av 
slutkund eller återförsäljare 
Icke ekonomiska intressen som ex hälsa och säkerhet. 
 
Marknadsföringslagen innehåller alltså både EU-rätt och nationell rätt. 
 

 
EU-rätt 
Marknadsföringsreglerna gentemot konsument är gemensamma för EU:s medlemsstater 
Tolkning av EU-rätten görs av EG-domstolen. 

 
Vem är ansvarig? 
Annonsören ansvarar men det finns ett medverkansansvar 
Ansvarighetsprincipen – man ansvarar inte bara för vad man själv framför för åsikter och budskap, 
men man ansvarar även för att andra påståenden är korrekta. 
 
Sanktioner 

 Föreläggande/åläggande vid vite 

 Marknadsstörningsavgift 
 
Handlar inte om att knäcka företaget utan att få dem att uppföra sig. Avgifterna går direkt till staten 
och enskilda individer eller företag får ej några pengar om ett företag fälls. 
 

 
Vad är förbjudet? 
 

1. Marknadsföring som bryter mot god marknadsföringssed generalklausul. 
Föreläggande/åläggande vid vite 
 

Generalklausulen kompletteras av mer precisa regler och en sk svart lista. 
Att bryta mot dessa regler kan innebära att det döms till marknadsstörningsavgift. 
 
Vad är god marknadsföringssed? 
 
Med god marknadsföringssed avses god affärssed, god yrkessed och vedertagna normer för 
marknadsföring. 
 
Vad är god affärssed? 
Med god affärssed avses det utomrättsliga normsystem som har utvecklats inom näringslivet 
 
Vad är god yrkessed? 
Med god yrkessed avses den nivå av fackmässighet och aktsamhet som en näringsidkare skäligen kan 
förväntas visa gentemot konsumenterna motsvarande hederlig marknadspraxis . 
 
Vad är andra vedertagna normer? 
Ex. 

 speciallagstiftning 

 Konsumentverkets föreskrifter 

 Marknadsdomstolens praxis 



+  

 Lagstidighetsprincipen 
 
 
2. Aggressiv marknadsföring som har en ekonomisk effekt  
Ex om man genom trakasseri, våld eller tvång inskränker konsumentens valfrihet som därmed fattar 
ett affärsbeslut som han eller hon annars inte skulle ha fattat  
Marknadsstörningsavgift 
 
 
3. Vilseledande marknadsföring som har en ekonomisk effekt 
En affärsmetod kan vara vilseledande genom såväl handling som underlåtenhet – informationskrav 
 
 
Vederhäftighetskravet 

 ord och bild bedöms tillsammans 

 reklam läses flyktigt – beslut grundas på den snabba uppfattningen konsumenten får av 
budskapet i reklamen. 

 omvänd bevisbörda – annonsören måste bevisa att det de säger är sant. 

 halvsanningar 

 antydningar – genom felaktiga formuleringar m.m. 

 kommersiellt skryt 

 
Vilseledande marknadsföring 
 

 Bristande reklamidentifiering, 9§ Allvarligt brott 

 Vilseledande marknadsföring, 10§ 

 Köperbjudanden, 12§ 

 Vilseledande förpackningsstorlek, 13§ 

 Vilseledande efterbildning,14§ - Allvarligt brott – Likna konkurrentens produkt så att 
konsumenten förväxlar dessa. Får gratis marknadsföring utan ansträngning. 

 Konkursutförsäljning, 15§ 

 Utförsäljning,16§ 

 Realisation, 17§ 
 
Misskreditering – Att svärta ner konkurrenter. 
 
5. Otillbörliga jämförelser – att jämföra produkter som ej är jämförbara. Ska jämföras på lika 
egenskaper och mot de senast uppdaterade produkterna. 
6. Bristande information vid garantier 
 
7. Den svarta listan 
En uppräkning av metoder mot konsumenter som alltid är förbjudna oavsett om de har påverkat 
konsumenten eller ej 
Ex. Oriktigt påstå att en produkt kan bota sjukdomar, funktionsrubbningar eller missbildningar 
EX.  I marknadsföringsmaterialet inkludera en faktura eller liknande betalningshandling som ger 
konsumenten intryck att han redan har beställt den marknadsförda produkten när så inte är fallet 
EX.  Beskriva en produkt som ”gratis”, ”kostnadsfri”, ”utan avgift” eller liknande om konsumenten 
måste betala annat än den oundvikliga kostnaden för att svara på affärsmetoden eller betala för 
leverans av produkten 



EX.  Uppvisa en förtroendemärkning, kvalitetsmärkning eller motsvarande utan att ha erhållit det 
nödvändiga tillståndet 
 
8. Obeställd reklam  
Endast föreläggande vid vite! 

 


