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Uppgift 1 (10p) 

Du är marknadsförare och får därför ett uppdrag av Vd:n för flygbolaget 

Störtsköntflyg AB att marknadsföra ett nytt lågpriskoncept för flygresor. Diskutera 

och redovisa begreppen segmentering, targeting (målgrupp/målmarknad) och 

positionering och hur du kan använda dig av dessa verktyg för att nå ut med din 

marknadsföring. 

 
Uppgift 2 (10p) 
När du arbetar som ansvarig marknadsförare för Störtsköntflyg AB bör du också 

känna till och följa de regler som gäller på marknaden. För såväl ett företag, som 

dess varumärken kan det få allvarliga konsekvenser om företaget bryter mot de 

regler som gäller. 

 

a) I samband med en kampanj funderar du på att skicka med en reklambilaga 

om flygbolaget i kvällstidningarna. Du kommer då på att du måste följa 

Reklamidentifieringsprincipen? Vad innebär denna princip? (2p) 

b) Du använder i kampanjen en interiörbild från ett flygplan med en kvinna, iförd 

endast underkläder, sittandes i en flygstol. En person misstycker och anmäler 

marknadsföringen till Etiska Rådet mot könsdiskriminerande reklam (ERK). 

Redogör för de kriterier ERK ställer för att reklam skall anses 

könsdiskriminerande, ERKs funktion och uppgift samt möjlighet till 

sanktioner? (4p) 

c) En missnöjd resenär vänder sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för 

att få en av flygbolaget avslagen reklamation prövad. Vad har ARN för uppgift 

och funktion och vilka möjligheter till sanktioner har de? (2p) 

d) Efter allt hårt arbete med Störtsköntflyg AB ska du äntligen få semester, men 

för att komma i badkläderna lagom till ledigheten köper du bantningspiller av 

företaget Fettväck AB som lovar att du tappar 10 kilo på en vecka. Efter en 

vecka inser du att kuren inte fungerar och anmäler därför företaget. Vart 

vänder du dig med din anmälan? Detta exempel kan bli ett fall för omvänd 

bevisbörda – vad innebär det för dig, respektive Fettväck AB? (2p) 

 

Uppgift 3 (10p) 

Som marknadsförare hos Störtsköntflyg AB kommer du att arbeta med att 

bearbeta och kommunicera med marknaden. I detta arbete är ”the Marketing 

Mix” och ”the Marketing Communication Mix” grundläggande och viktiga begrepp 

att känna till. Beskriv och redovisa nyss nämnda begrepp och diskutera därefter 

hur du som marknadsförare använder dig av dem i ditt marknadsföringsarbete. 

 



Uppgift 4 (10p) 

Att arbeta med marknadsföring av Störtsköntflyg AB innebär att marknadsföra 

tjänster. Just marknadsföring av tjänster kräver enligt Grönroos en annan syn på 

marknadsföring och relationsbyggande.  

 

a) En del av dessa relationer är det Grönroos kallar interaktioner (samspel) som 

tjänsteföretaget har med omvärlden och en av interaktionerna sker enligt 

Grönroos mellan företagets kunder. Beskriv samtliga tre interaktioner och 

redogör för varför det är viktigt att som marknadsförare förstå och ta hänsyn 

till dessa tre interaktioner i arbetet på marknaden. (3p)  

b) Det grundläggande tjänstepaketets komponenter består enligt Grönroos av 

kärntjänsten och ytterligare två komponenter. Beskriv med utgångspunkt från 

till exempel en flygresa dessa tre komponenter. (3p) 

c) Grönroos beskriver vad som skiljer mellan varor och tjänster och varför det 

som marknadsförare är viktigt att tänka på dessa skillnader i arbetet med att 

marknadsföra tjänster. Redovisa och beskriv de skillnader mellan varor och 

tjänster som Grönroos tar upp samt diskutera varför det är viktigt att som 

marknadsförare av tjänster ta hänsyn till dessa skillnader. (4p) 
 

Uppgift 5 (10p) 

a) När du arbetar med Störtsköntflyg AB är det viktigt att du inser värdet av 

företagets varumärke. Marknadsföring handlar bland annat om att bygga, 

utveckla och vårda varumärken. Diskutera varför varumärken är värdefulla 

och ett viktigt verktyg för framgångsrik marknadsföring samt beskriv och 

diskutera olika varumärkesstrategier (Brand Strategy). (6p) 

b) En del av Störtsköntflyg AB:s koncept är att erbjuda prisvärda produkter 

under flygresan. När du utvecklar produktsortimentet bör du också fundera 

och planera för hur sortimentet och produkternas ”liv” kommer att se ut. Ett 

verktyg som diskuterats under kursen är den så kallade produktlivscykeln. 

Beskriv, med hjälp av figur, produktlivscykeln och diskutera hur du som 

marknadsförare arbetar i de olika stadierna. (4p) 


