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QUIZ – KAPITEL 1

5 poäng 4 poäng 3 poäng 2 poäng 1 poäng

Ett företag,  
vilket?

Två svenskar  
startade företa-
get.

De gjorde något 
som tidigare varit 
olagligt till en lag-
lig produkt.

Grundarna av 
företaget  
utarbetade ett 
samarbete med 
musikindustrin.

Finns nu över hela 
världen.

De säljer streamad 
musik.

Vilket är  
begreppet?

Något som alla 
företag gör.

Inkluderar många 
olika delar, exem-
pelvis sortiment.

Andra delar som 
är inkluderade  
är hur företag 
använder sig av 
sociala medier.

På större företag 
finns en hel  
avdelning som 
enbart arbetar 
med detta.

Behövs för att nå 
kunderna.

Vilken form av 
hållbarhet?

Är viktig för 
många människor.

Den skiljer sig 
mycket åt mellan 
exempelvis  
Sverige och Kina.

Företag har ett 
stort ansvar att se 
till att de tillämpar 
den här formen  
av hållbarhet för 
att undvika 
utmattning. 

En del i detta är 
att en arbetsplats 
är ergonomisk.

Lön och  
anställnings- 
villkor ingår. 

Ett media, vilket? Har varit ett av de 
största medierna 
för reklam.

Nästan alla tittar 
på den.

Var viktigare förr, 
för marknads-
föring.

Numera finns det 
många reklam-
kanaler på detta 
media.

Kanal fem är ett 
exempel som 
finns på detta 
media.

Ett företag, 
vilket?

Ett företag med 
en tydlig hållbar-
hetsprofil som 
funnits sedan 
1976.

Har ett varierat 
utbud av varor 
som har en sak 
gemensamt, de är 
inte testade på 
djur.

Företaget har 
butiker i Sverige 
men är brittiskt.

De säljer olika 
skönhets- 
produkter.

Första delen av 
namnet är ordet 
kropp på engelska.

En form av behov, 
vilket?

Behovet är viktigt 
vid marknads-
föring.

Bygger på att vi 
människor är 
flockdjur.

Influencers kan 
användas för att 
använda detta 
behov i marknads-
föringssyfte.

Grupp är en viktig 
del för detta 
behov.

Handlar om behov 
av gemenskap.

En person, vem? Amerikansk  
psykolog.

I hans värld var 
självförverkligan-
de det högsta 
behovet.

Han heter  
Abraham i  
förnamn.

Han delade in 
behov i olika  
nivåer.

Han skapade 
behovstrappan.

Ett begrepp,  
vilket?

Grunden i alla 
företag.

Behöver ständigt 
utvecklas.

En del i det här 
begreppet är  
kunderna.

Det handlar om 
lösningar på  
kundernas behov.

Inkluderar en pro-
dukt som ska lösa 
kundernas behov.



GOODWILL MARKNADSFÖRING – lärarstöd  2

Facit: Spotify, marknadsföring, social hållbarhet. tv, Body shop, sociala behov, Abraham Maslow, affärsidé


