
Internationell marknadsföring - Kursbeskrivningar 

Introduktion till marknadsföring,  5 sp  

Introduktion till marknadsföring, syftar till att ge studenterna grundläggande och centrala 

kunskaper om marknadsföringsfältet och om teorier och modeller för företags 

marknadsföring.  

Det finns många olika sätt att bedriva marknadsföring, och vilken form av marknadsföring 

som är lämplig beror i stor utsträckning på vilka kunder man vänder sig till. Förståelse för 

olika typer av kunder är följaktligen av stor vikt i kursen, liksom förståelse för 

konkurrenssituationens betydelse.  

Kunskap om olika typer av marknader och marknadsförhållanden är alltså av central 

betydelse och varje situation ställer mycket specifika krav på marknadsföraren. En annan 

grundförutsättning som tas upp har att göra med vilken konkurrenssituation företaget befinner 

sig i, och därtill kopplade frågeställningar om olika sätt att förhålla sig till sina konkurrenter.  

Det förutses även att studenten har grundläggande kunskaper om företagets utrymme att agera 

på en marknad. Stater och överstatliga organisationer påverkar förutsättningarna för 

marknadsföring, inbegripet marknadsrätt och andra centrala regelsystem. Kursen belyser även 

att marknadsföringens förutsättningar förändras av nya teknologiska möjligheter, av att 

produktion och konsumtion globaliseras, och av ökande krav på att företag ska ta ett socialt 

och miljömässigt ansvar.  

 

1. Vad är marknadsföringens roll och utmaningar i företaget?  

2. Marknadsföringens grundbegrepp och verktyg  

3. Strategisk planering och konkurrensstrategi  

4. Analysera marknadsföringsomgivningen  

5. Vilka faktorer påverkar kundens beteende?  

6. Marknadsföringsmix: 4 P eller/och 4 C  

7. d.v.s.: tillämpa kunskap och tillägna sig marknadsföringens logik   

Marknadsföring i praktiken, 5 sp 

Kursen Marknadsföring i praktiken bygger vidare på kursen introduktion till marknadsföring 

och fokuserar på marknadsföring ur ett bredare samhälleligt perspektiv. Hur påverkar t.ex. 

nya teknologiska möjligheter, globalisering och ökande krav på socialt och miljömässigt 

ansvar marknadsföringen? Studenterna jobbar aktivt med olika verktyg för att analysera och 

förstå möjligheter och hot i ett företags omgivning och hur marknadsföringen kan formas 

enligt detta i praktiken.   

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna/Lärandemål:  

-identifiera och analysera möjligheter och utmaningar i ett företags omgivning utgående från 

grundläggande teorier, modeller och verktyg inom marknadsföringsfältet  

-redogöra för hur rådande situationen på marknaden formar ett företags marknadsföring i teori 

och praktik  

-identifiera och göra upp strategier för hur företag kan etablera sin position på olika 

marknader 

 

 



Konsumentbeteende 5 sp  

Konsumentbeteende handlar om konsumenters tankar, känslor och handlingar inför, under 

och efter deras köp och konsumtion av såväl varor som tjänster. Kursens mål är att ge 

grundläggande kunskap om teorier och modeller som beskriver och försöker förklara 

konsumenters beteende. På den här kursen läggs stor vikt vid diskussion och analys av 

konsumenters beteenden från olika teoretiska perspektiv. Kursen ger grundläggande 

baskunskaper om konsumentbeteende. Studerande skall efter kursen kunna planera, analysera, 

och fatta beslut i frågor som rör konsumentbeteende och -marknadsföring.  

 

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna/Lärandemål:  

-redogöra för och använda grundläggande teorier, modeller och begrepp beträffande 

konsumentbeteende  

-observera och reflektera kring beslutsprocesser på konsumentmarknaden  

-identifiera, utvärdera och analysera val av målgrupper och positioneringsstrategier  

Transport- och logistktjänster, 5 sp 

På kursen behandlas logistiken ur ett marknadsföringsperspektiv, t.ex. distribution och 

värdeökande logistiktjänster. Samtidigt behandlas logistikbranschens uppbyggnad, utbudet av 

transport- och andra logistiktjänster samt styrning av leveranskedjor sett ur ur ett 

tjänstemarknadsföringsperspektiv.  

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna/Lärandemål:  

- visa en grundläggande förståelse för tjänstemarknadsföring på industriella marknader  

- beskriva de aktiviteter och tjänster som ingår i logistikbranschen  

- förstå och använda de grundläggande begreppen inom logistiken  

- förklara kopplingen mellan logistik och marknadsföring  

Företagsperspektiv på hållbar utveckling, 5 sp ges på svenska (Sustainable business) 

The aim is to enhance the participants' knowledge of sustainability from a business 

perspective; among other, including ethics, environmental issues and social responsibility. 

During the course we discuss the ways in which business activities can accommodate the 

demands for sustainability set by customers, authorities and other interest groups.   

 

After the course, the participant should be able to:  

- examine the concept of sustainability from the business perspective  

-analyze the demands for sustainability that are set for the organization by different interest 

groups  

- illustrate the sustainability efforts from a supply chain perspective  

- demonstrate the industry and market specific prerequisites for sustainable business 

B2B-marketing in an international context, 5 sp 

The course aims at providing an understanding of business-to-business marketing while also 

discussing the impact of the growing interdependence between different geographical markets 

in a global context.  

 

The basic knowledge obtained during the course Introduction to marketing is here widened 



into industrial marketing including an international dimension, focusing on international 

supply networks, outsourcing and foreign direct investment. The terminology and basic 

models are discussed and elaborated through assignments where the students are asked to 

explain the terminology and apply models for analyzing industrial marketing and companies' 

international activities.  

 

After the course, the participant should be able to:  

 

- explain the meaning and application of the concept business-to-business marketing  

- understand the main differences between B2B-marketing and B2C-marketing  

- describe the impact of the international business environment on B2B-marketing  

- evaluate and compare the business environment in different geographical markets on a basic 

level  

 


