
K12	  Marknadsföringen	  påverkas	  
av	  omvärlden	  



Marknadsföring	  
•  Alla	  de	  ak9viteter	  e;	  företag	  u=ör	  på	  
marknaden,	  9ll	  exempel	  val	  av	  produkt	  a;	  sälja,	  
val	  av	  målgrupp,	  prissä;ning	  etc.	  

•  Definiera	  och	  ta	  fram	  erbjudanden	  som	  svarar	  
mot	  behoven,	  möter	  utmaningarna	  och	  skapar	  
kundvärde.	  	  

•  Posi9onera	  sina	  produkter	  på	  marknaden.	  
•  Kommunicera	  och	  sälja	  erbjudandet	  produkten.	  	  
•  Omvärldsanalys,	  såsom	  SWOT-‐analysen.	  
•  Studeras	  inom	  ämnet	  företagsekonomi.	  



INTRESSENTMODELLEN 

FÖRETAGSEKONOMI 2! Kapitel 12  

Intressenterna ger ett bidrag till företaget och får  
något annat tillbaka. 



Vid analys kan PESTLE-modellen ge svar på: 
•  Hur påverkar omvärlden företaget? 
•  Vilka frågor är viktiga för företaget? 
•  Hur kan företaget förbereda sig för 

framtiden? 

PESTLE-MODELLEN 

FÖRETAGSEKONOMI 2! Kapitel 12  
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Planer	  

•  Affärsplan	  
	  
•  Marknadsplan	  
– Nulägesanalys,	  oPast	  en	  SWOT	  
– Mål	  
– Ak9viteter	  
– Styrning	  och	  uppföljning	  



SWOT-Analys 

FÖRETAGSEKONOMI 2! Kapitel 12  

SWOT
Ett exempel på en SWOT-analys skulle kunna vara ett litet företag som tillver-
kar träskor. Företaget är lönsamt och familjeägt i andra generationen. Fabri-
ken är ganska sliten och modellerna på träskorna börjar bli lite omoderna. 
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DISKUTERA	  
	  
1.	  INTRESSENTGRUPP	  
Vilken	  eller	  vilka	  intressentgrupper	  >llhör	  du	  och/eller	  
dina	  föräldrar/familj?	  
	  
2.	  PÅVERKAN	  
Upplever	  du	  aL	  du	  kan	  påverka	  företag	  på	  något	  säL?	  I	  
så	  fall	  hur?	  
	  
3.	  NGO:s	  
Vilken	  betydelse	  har	  NGO:s	  för	  dagens	  och	  
morgondagens	  företag?	  








