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Forord

Adskillige års erfaring fra undervisning i markedsføringsfag på HA-, cand.merc.-
og HD-niveau fortæller os, at der ofte er et betydeligt og åbenbart ufrugtbart
misforhold mellem den mængde af begreber, modeller osv., som en studerende
»indlærer« i forskellige fag, og den brug, hun eller han er i stand til at gøre af
det indlærte i forbindelse med løsning af praktisk orienterede opgaver og
projekter. Det må være en vigtig pædagogisk opgave at forsøge at mindske denne
afstand. Hvis ikke den studerende under sin uddannelse får et solidt grundlag
for og træning i at bygge bro mellem teori og praksis, er det næppe sandsynligt,
at afstanden bliver mindre, når vedkommende kommer ud i arbejdslivet.
Snarere tvært imod!

Formålet med denne bog er at bidrage til brobygning mellem teori og praksis.
Den handler om brug af teoretisk indsigt i praktisk markedsføringsarbejde.
Den rejser og diskuterer relevante spørgsmål omkring teorianvendelse, og giver
vejledning mht. hvordan teoretiske værktøjer kan benyttes til at identificere,
formulere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer. Da der såvidt
vides kun i beskeden grad eksisterer anden litteratur, som går direkte til angreb
på denne problemstilling, håber vi, at bogen kan bidrage til at øge nytten af at
uddanne sig i markedsføring gennem at øge nytten af at »kunne teori«.

Bogen er primært skrevet til brug i undervisningen ved handelshøjskoler og
universiteter, men den kan også anvendes ved andre læreanstalter med
uddannelsesprogrammer inden for markedsføring, og i forbindelse med
kursusvirksomhed (efteruddannelse). Den studerende behøver ikke
nødvendigvis at have tilegnet sig en stor mængde teoretiske kundskaber inden
for markedsføringsområdet, men bør derimod nok være i besiddelse af en vis
studiemæssig modenhed. Vi har udviklet stoffet i bogen gennem adskillige år
som lærere på cand.merc.- og HD-studiet i Afsætningsøkonomi ved
Handelshøjskolen i København, ved Høgskolesenteret i Rogaland (Stavanger,
Norge) og ved Siviløkonomutdanningen i Bodø (Norge), og vi har brugt det med
gode resultater til undervisning af såvel anden- som tredje- og fjerdeårs-
studerende. Fordelen ved tidlig træning i teorianvendelse er, at den studerende
tilegner sig en praktisk orienteret referenceramme, som kan øge forståelsen
for og nytten af de teoretiske værktøjer, som hun eller han senere bliver
præsenteret for i forskellige fag. Anvendelsestræning på senere stadier i
studieforløbet har derimod den fordel, at man har et større »lager« af teoretisk
viden at trække på.

Bogen er disponeret i tre dele. Den indledende del I har begge forfattere
skrevet sammen. Del II, som handler om problemidentifikation, -formulering



og -prioritering, er skrevet af Stig Ingebrigtsen, og del III, om problemløsning, af
Otto Ottesen. Vi tager hver især det fulde ansvar for de kapitler, der indgår i de
respektive dele, men har naturligvis drøftet indholdet som helhed, bl.a. med
henblik på koordinering af fremstillingen. Forfatterne har tidligere i fællesskab
udgivet »Kompendium i markedsføringsplanlægning« (Samfundslitteratur,
København 1978). Otto Ottesen udgav i 1985 bogen »Markedsføring. Fra teori
til praksis« (Universitetsforlaget, Oslo). Nærværende bog bygger delvis på disse
tidligere fremstillinger. Nyt stof er imidlertid kommet til, og tidligere præsenteret
stof uddybet og bearbejdet. Vi vil i denne forbindelse gerne takke vore mange
studerende, som vi har haft glæden af at samarbejde med op gennem årene, og
som med sine gode spørgsmål har fået os til at tænke om og videre. En tak også
til amanuensis Inge Hemmingsen, som kompetent og kreativt har bearbejdet
og taget ansvaret for sproget i forordet, i kapitlerne 1, 3, 4, 5 og 6 samt i Tillæg
1 og 2.

Ved anvendelse af bogen i undervisningen er det vigtigt, at læsning af de
forskellige kapitler og afsnit kombineres med løsning og diskussion af
øvelsesopgaver (herunder cases). Disse bør udarbejdes af læreren, gerne med
udgangspunkt i virksomheder og problemsituationer, hun eller han selv har
kendskab til. Tillæggene bagerst i bogen giver vejledning mht., hvordan
undervisningen kan lægges op, og giver eksempler på, hvordan forskellige typer
opgaver kan formuleres. Det ideelle vil være løbende at knytte
gennemarbejdelsen af stoffet til en projektopgave, som tager udgangspunkt i
den praktiske virkelighed, f.eks. i en konkret virksomhed, eller i det mindste at
lade undervisningen munde ud i løsningen af en sådan projektopgave.

Bodø og Stavanger, i marts 1993

Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen



Indhold

DEL I
Indledning af Stig Ingebrigtsen og Otto Ottesen .................................... 7

KAPITEL 1
Bogens baggrund, formål og indhold ................................................ 9

DEL II
Problemer i markedsføringen af Stig Ingebrigtsen ............................. 13

KAPITEL 2
Problemidentifikation, -formulering og -prioritering ...................... 15
A. Indledning ................................................................................... 15
B. Hvad er et problem? ..................................................................... 17
C. Hvad er problemidentifikation? ..................................................... 21
D. Metoder og fremgangsmåder ved problemidentifikation.................. 31
E. Valg af problem(er) og problemorientering ..................................... 41

DEL III
Problemløsning i markedsføringen af Otto Ottesen ........................... 45

KAPITEL 3
Analyse-syntese-metoden i hovedtræk ............................................ 47
A. Indledning ................................................................................... 47
B. Problemløsningsstrukturen og opgaverne

i problemløsningsprocessen .......................................................... 50
C. Opgaverne i problemløsningsprocessen ........................................ 55
D. Problemtype og problemløsningsproces ......................................... 56

1. Tidshorisont. Betragtningsniveau:
Strategiske og taktiske problemer ........................................... 56

2. Enkle og komplekse problemer.
Problemløsers rolle i problemløsningsprocessen ...................... 57

E. Brug af teori i problemløsning....................................................... 63
1. Identificere handlingsparametre ............................................. 64



2. Identificere relevante dele af/træk ved omverdenen
og sammenhængen mellem disse handlingsparametre og mål .. 66

3. Beskrive omverdenen ............................................................. 67

KAPITEL 4
Problemløsningsprocessen i nærmere detaljer ................................ 69
A. Gennemgang af de enkelte opgaver ............................................... 69

1. Formulere mål ........................................................................ 69
2. Finde, definere og opstille

en oversigt over aktuelle handlingsparametre ......................... 71
3. Omverdensbeskrivelse: Finde, definere og udvælge relevante

omverdenskarakteristika og sammenhænge mellem sådanne
karakteristika, handlingsparametre og mål ............................. 79

4. Omverdensbeskrivelse: Vurdering af faktorværdier og sammen-
hænge. Kortlægning af brugen af »andre« handlingsparametre .. 86

5. At generere og beskrive et eller flere handlingsalternativer ...... 92
6. At vurdere et eller flere handlingsalternativer.

Vælge handlingsalternativ ...................................................... 94
B. Lidt om krav til definitioner og beskrivelser

i problemløsningsprocessen .......................................................... 103

KAPITEL 5
Om at anvende analyse-syntese-metoden ....................................... 105
A. Analyse-syntese-metoden og andre problemløsningsmetoder ......... 105
B. Problemløsning og synspunktniveau ............................................. 110
C. Problemløsning set over tid. Kontrol og indlæring .......................... 114

KAPITEL 6
Opsummering
Problemløsning relateret til en totalmodel af virksomheden
Markedsføringsplanlægning og markedsføringsledelse ................... 119
A. Opsummering .............................................................................. 119
B. Synspunktniveauer og »problemklynger« ....................................... 122
C. Principdisposition for en markedsføringsplan................................ 129

Noter .............................................................................................. 135

Tillæg 1: Om hvordan et kursus, som er baseret på bogen,
kan tilrettelægges ............................................................. 143

Tillæg 2: Eksempler på øvelsesopgaver ........................................... 145

Litteratur ......................................................................................... 159




