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Företagsekonomi A: Marknadsföring och Organisation, 15hp
Skrivning – analysfrågor
Fredag den 3 oktober 2014, kl 8-12

Skrivningsanvisningar:
• Skrivningen består av 4 analysuppgifter. Varje uppgift ger maximalt 5 se,
maxpoäng för skrivningen är alltså 20 SE.
• Frågorna ska besvaras inom ramen för det angivna utrymmet. Svar utanför detta
utrymme (på lösa papper eller på baksidan) kommer inte att beaktas vid
rättningen.
• Skriv tydligt och strukturera svaren väl. Oläsliga svar kan inte rättas.
• Ordbok till svenska är tillåten för den som inte har svenska som modersmål. Inga
andra böcker är tillåtna.
• Anonym kod används inte på denna skrivning. Skriv därför ditt namn och
personnummer på alla blad så att svaren kan identifieras. Svar som inte går att
identifieras kommer ej att rättas.
• Tänk på att det inte finns något absolut rätt svar på de här uppgifterna, utan dina
svar är ett mått på din förmåga att analysera på basis av teoretisk kunskap.
• Kom ihåg att detta även är ett test på att du läst kurslitteraturen. Använd därför
begrepp och resonemang från litteraturen när du skriver dina svar.
Tips! När du ska lösa en uppgift se till att strukturera ditt svar på ett tydligt sätt. Börja
med att kort återge uppgiften, redogör sedan kort för dina analysverktyg, dvs de
begrepp/modeller/teori du använder. Avsluta med din analys.

Information om resultaten:
Se anslagstavlan på kursen hemsida.

Skrivningsansvarig:
Anders Forssell

Lycka till!

Uppgift 1

Uppgift 2

Uppgift 3

Uppgift 4

Summa

1

Namn:

Personnummer:

Uppgift 1
Konsumentmarknadsföring
Det fiktiva företaget Bryggmästarn AB är en mindre aktör inom bryggeribranschen.
Företaget är en nykomling som hittills tillverkat ett par ölsorter som bara sålts lokalt.
Företagsledningen planerar nu lansera en ny ölsort med ny smak och nytt märke för att
utmana andra konkurrenter. Din uppgift som marknadsförare i företaget är att först
välja vilken positionering som ölmärket bör ha, och därefter göra ett förslag kring vilken
marknadsföringsmix (4 P) som företaget bör använda som marknadsutmanare. Du bör
bygga ditt förslag på Parment.
Eftersom informationen här är knapphändig är det tillåtet att göra rimliga
tilläggsantaganden. Tänk dock på at redogöra för de antaganden du gör.
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Uppgift 2
Inköpsstrategier
Bryggmästarn (som nämndes i föregående uppgift) har hittills lagt ut all ölbryggning på
en annan, större, tillverkare (och konkurrent). Men med den nya satsningen på en ny
ölsort har företagslednngen börjat diskutera om företaget inte borde börja med egen
tillverkning, dvs att insourca öltilverkningen. Du har fått i uppgift att utreda fördelar
och nackdelar med egen tillverkning, och att komma fram med ett förslag till beslut. Hur
bör företaget göra? Basera ditt förslag på främst Gaddes och Håkanssons diskussion om
inköpsstrategier. Även Forssell & Ivarssons Westerbergs diskussion om
interorganisatorisk arbetsdelning och samordning kan vara tillämplig för din
argumentation.
Eftersom vi inte har behandlat kostnadskalkylering på kursen, kan du anta att
tillverkningskostnaden är oberoende av om Bryggmästarn brygger öl i egen regi eller
outsourcar den och du bör därför fokusera ditt svar på andra aspekter av
inköpsstrategier och, möjligtvis, andra typer av kostnader.
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Uppgift 3
Global shift
År 1997 invigde den koreanska biltillverkaren KIA en ny fabrik i Slovakien. KIA är inte
ensam om detta, många biltillverkare har flyttat tillverkning till Slovakien och andra
länder i det forna Östeuropa.
Din uppgift är att på grundval av vad du vet från Dicken om hur transnationella företag
lokaliserar sin produktion, försöka förklara varför ett asiatiskt företag som KIA bygger
en ny bilfabrik i Slovakien. Du vet inte mer än så här om fallet, men det räcker för att
föra en insiktsfull diskussion om KIAs motiv. Ifall du behöver kan du göra rimliga
antaganden – men skriv då ut vad du antar om fallet och motivera dina antaganden.
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Uppgift 4

Organisationsanalys
Fallet specialorden nedan kan ses som ett exempel på styrglapp. Din uppgift är att på
basis av beskrivningen identifiera vilka organisatoriska enheter som är berörda. Du ska
också försöka analysera hur dessa förhåller sig till varandra hierarkiskt, och slutligen
ska du analysera den teknologi som används. I din analys måste du argumentera utifrån
Forssell & Ivarsson Westerberg.
Exempel: Specialordern
Det var en vanlig dag på lampfabriken där jag nu hade jobbat nästan tre veckor. Jag var anställd som montör i produktionen och hade
till arbetsuppgift att montera kontorslampor som skulle skickas till England. Produktionen var uppdelad i tre huvuddelar: Utomhus,
Sverige och England.
Vi var ca 20 personer i monteringen, och var och en hade sin arbetsplats med verktyg och maskiner. Där byggdes lampan från
början till slut. Varje person fick ut ett antal arbetskort (s.k. plocklistor) under dagen. Där stod vilket material som behövdes till
lampan. Man gick sedan runt i fabriken med en liten vagn och plockade ihop materialet från hyllorna. När jag gick runt och plockade
så upptäckte jag att lackering hade lackerat sidorna i fel färg och att även reaktorn som stod på plocklistan var felaktig. Det var en
specialorder och materialet till dem får ofta specialbeställas. Jag började med att undersöka om den rätta reaktorn fanns i lager. Det
gjorde den inte. Jag gick därför in och meddelade förmannen att lampan inte kunde skickas iväg som planerat, eftersom lackeringen
hade råkat lackera i fel färg på grund av den felaktiga plocklistan. Dessutom var det fel reaktor. I det här fallet är det ganska kort
monteringstid och leveranserna måste ske tid.
Förmannen blev arg och började svära för sig själv. Han sa att det var fan att det skulle saknas material och så skickade han mig
vidare till inköparen för att försöka få hem reaktorn så fort som möjligt. Inköparen blev i sin tur arg på konstruktöreran som inte
kunde skriva rätt i plocklistan. Efter många om och men så fick han tag i en reaktor som kunde vara hemma till veckan därpå. Jag
blev nu ombedd att gå in till konstruktöreran för att få plocklistan korrigerad vilket jag gjorde.
Väl inne hos konstruktörerna förstod de inte hur det hade kunnat bli fel, men de rättade till det. Nu återstod bara att hämta ut
den korrigerade plocklistan från skrivaren som stod ute in produktionen. Jag gick sedan åter in till förmannen och visade den nya
plocklistan. Han bad mig gå ut till lackeringen och ge dem det rätta färgnumret så att de kunde måla om sifforna i rätt färg. Eftersom
det fortfarande inte fanns någon reaktor blev jag tvungen att börja på en ny order. I efterhand har jag fått reda på att det här är ett
ganska vanligt förekommande problem på företaget.
(Från Corvellec och Holmberg 2004)
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