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CASE 1: MÅLFORMULERING 

Charterbolaget Sail in Greece AB bedriver uthyrning av segelbåtar i den grekiska skärgården, 

Kykladerna. Charterbolaget vänder sig till svenska familjer, företag och kompisgäng som vill ha ett 

äventyr. Under högsäsongen, juli – augusti, hyr företaget ut tio segelbåtar.  

Antalet uthyrda båtar har legat kring fem stycken i snitt under perioden september till maj. Däremot 

har det varit en stadig tillväxt under sommarhalvårets uthyrning av båtar. Den senaste sommaren 

har i snitt åtta båtar varit uthyrda.  

Nu vill Sail in Greece AB satsa ytterligare till nästa sommar. Bolaget har kontaktat företag och 

organisationer i Malmö och Göteborg för att fortsätta öka antalet uthyrda segelbåtar, bla genom 

annonsering i tidskrifter för äventyrsresor och segling samt banners på webbsidor som handlar om 

resor i Grekland. Målet är att öka antalet uthyrda båtar till i snitt 9 båtar under nästa sommar.  

a) Hur skulle Sail in Greece AB kunna formulera ett kvantitativt mål för den kommande 

sommaren och hur ska man mäta detta mål? 

 

 

 

 

 

b) Om Sail in Greece AB också vill formulera två kvalitativa mål för nästa sommar, hur skulle 

de kunna se ut? Och hur kan företaget mäta dessa mål? 
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CASE 2: POSITIONERING 

Tennisshoppen.se är en näthandelsbutik som säljer tennistillbehör till kunder, såväl i Sverige som i 

övriga Norden, men framför allt i Stockholm. Näthandelsbutiken drivs av Sven och Ali, ett sambopar 

som träffades för några år sedan när de arbetade som tennistränare på Mallorca.  

Ali, som är också utbildad journalist och har gjort flera uppmärksammade reportage åt 

tennistidningen Game, Set and Match. Sven driver också en festvåning med catering i centrala 

Stockholm. 

Sortimentet består enbart av välkända varumärken såsom Babolat, Prince och Head, det finns 

racketar för såväl nybörjare som amatörer och professionella. De säljer också skor och kläder som är 

anpassade för tennis. Kunderna är framför allt yngre och medelålders män och kvinnor som lägger 

mycket av sin fritid och sina besparingar på tennis, hyra av banor, kläder och tennisresor. 

Eftersom de inte har en butik, försöker de ha litet lägre priser än konkurrenterna, men ändå sticka ut 

litet genom att ha det lilla extra. Tennisshopen.se organiserar också en årlig tennisturnering för sina 

kunder med efterföljande tennisfest, då de  brukar använda Svens festlokal.  

På webbplatsen finns också ett diskussionsforum där kunderna delar med sig av sina bästa tips för 

att träna slagen. Här skriver Sven initierat om tennis och hur man kan bli en bättre tennisspelare.  

Gör först ett ett positioneringsschema i den första rutan. 

 

 

Vilken position på marknaden har de skapat för sin näthandelsbutik?  Beskriv affärsidé och 

målgrupp och motivera varför de lyckas med försäljningen av sina produkter. Du kan också ge tips 

på vad de kan göra för att förbättra sin verksamhet för att öka försäljningen. Använd gärna 

begreppen kärn-, kring- och metaprodukt.  
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Vad är det för skillnad på en affärsidé och en verksamhetsidé? 

 

 

 

CASE 3: SLOGAN OCH AFFÄRSIDÉ 

Isabel är naprapat i Norrköping. Mottagningen heter Fabriken och är uppkallad efter den del av 

staden där det tidigare var ett industriområde. Målgruppen är boende i kvarteren runt omkring. 

Många av hennes kunder är sådana som brukar har ont i kroppen såsom stressade och 

heltidsarbetande småbarnsföräldrar.  

 

Naprapater arbetar mycket med övningar för att bli av med smärta i muskler,  

men nu planerar Isabel att komplettera verksamheten med en lasermaskin som gör att 

ryggmusklerna slappnar av och smärtan hos patienterna försvinner efter några behandlingar.  

 

Hjälp Isabel att formulera dels en slogan och dels en affärsidé.  Formulera en affärsidé för Isabels 

naprapatmottagning med den nya maskinen som gör att ryggvärk pga muskelspänningar försvinner.  
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CASE 4: MARKNADSSTRATEGIER (Basstrategier) 

Ulrika och Johan planerar att starta ett trädgårdsskötselbolag tillsammans. Båda har sommarjobbat 

på var sitt trädgårdsskötselbolag under gymnasietiden och nu vill de prova på att driva ett eget 

bolag. De har sett att många ogräsmedel, som används av trädgårdsskötselbolag, inte varit 

miljömärkta. Inköpen grundar sig mer på ett lågt pris, då majoriteten av konkurrenterna 

priskonkurrerar. Samtidigt vet Ulrika och Johan att det finns miljövänliga ogräsmedel. Vidare 

planerar de att leasa en elbil för att kunna ta sig mellan kunderna. 

Nu behöver de hjälp med att lägga upp den fortsatta strategin inför lanseringen av 

trädgårdstjänsten. Vilken basstrategi skulle du rekommendera dem? Beskriv hur den skulle kunna 

se ut i förhållande till de andra trädgårdsskötselbolagen som främst konkurrerar med lågt pris. Vilka 

argument bör man särskilt trycka på för att locka till sig kunder med hjälp av ”din” basstrategi? 
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CASE 5: SEGMENTERING 

På Odengatan i Vasastan i Stockholm ligger ”Lagamati”, en heminredningsbutik för kök och matrum. 

Sortimentet sträcker sig från köksknivar till hushållsmaskiner. Däremellan finns tallrikar, 

uppläggningsfat, ugnsformar, kylskåpsmagneter, brödboxar och tekannor; allt med det 

gemensamma att produkterna har ett rutigt mönster. Butiken är mellanstor, med en försäljningsyta 

på 90 kvadratmeter. Verksamheten drivs av Astrid som också står i butiken. 

 

Nu funderar hon på att expandera men marknaden är begränsad till Vasastan, hon överväger att 

öppna en butik i en annan stadsdel, kanske i Rinkeby. För att hålla nere kostnaderna funderar Astrid 

på att starta en näthandelsbutik. Hon har inte funderat så mycket på marknadsföring tidigare. 

Butiken har sedan starten 2016 haft en trogen kundkrets: yngre kvinnor som nyligen flyttat 

hemifrån. Men inför lanseringen på Internet måste hon lägga upp en strategi för sin marknadsföring. 

Första steget blir att bestämma vilket segment hon ska rikta sig till bland näthandelskunderna som 

köper heminredning till sitt kök.  

 

Vilket segment skulle du rekommendera att Astrid vänder sig till? Motivera ditt svar genom att ge 

Minst tre argument till ditt förslag på segment.  
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Enligt Berndt Anderssons modell för marknadsorientering säljer ett företag inte enbart produkter, 

företaget säljer också värderingar. Vad menar Berndt Andersson med det?  

 

 
  

BET MARKNADSFÖRINGENS FUNKTION.  

E Eleven beskriver översiktligt marknadsföringens funktion i företaget med 
hjälp av några exempel. 

  

C Eleven beskriver utförligt marknadsföringens funktion i företaget med hjälp 
av några exempel. 

  

A Eleven beskriver utförligt och nyanserat marknadsföringens funktion i 
företaget med hjälp av några exempel. 

  

  

BET BEGREPP INOM MARKNADSFÖRING.  

E Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom 
marknadsföring. 

  

C Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom marknadsföring.   

A Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom 
marknadsföring. 

  

  

BET FRÅGOR PÅ TEORIER OCH MODELLER INOM MARKNADSFÖRING.  

E Med hjälp av enkla teorier och modeller förklarar eleven 
företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till 
marknadsföring. 

  

C Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska 
företeelser och sammanhang knutna till marknadsföring. Eleven värderar 
med enkla omdömen teoriernas och modellernas användbarhet. 

  

A Med hjälp av komplexa teorier och modeller förklarar eleven 
företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till 
marknadsföring. Eleven värderar med nyanserade omdömen teoriernas 
och modellernas användbarhet. 
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Extra skrivplats: 
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