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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2008-09-10
och gäller från höstterminen 2008 vid Karlstads universitet.

Kurskod: FEGC02
Marketing Strategies, 15 hp
(Marketing Strategies, 15 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Undervisningen sker på engelska på höstterminen och svenska på vårterminen.

Behörighetskrav
Företagsekonomi 60 hp varav minst 30 hp på G1F-nivå eller högre. Industriell ekonomi 60 hp.

Huvudområde
FÖA (Företagsekonomi)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- uppvisa fördjupade kunskaper inom centrala områden av marknadsföring såsom konsumentbeteende,
konkurrensstrategi och marknadskommunikation och
- identifiera och analysera strategiska situationer inom företag.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen inleds med introduktion i grundläggande konkurrensteori, som lägger en analytisk grund för formulering
av konkurrensstrategier. Tonvikten läggs på analys av konkurrensens natur och på hur man kan formulera en
framgångsrik marknadsstrategi i en given marknadsmiljö.

Momentet om konsumentbeteende koncentreras på analys av den miljö i vilken konsumenten fattar sina beslut
och på de faktorer som påverkar konsumtionsmönster och val av produkt. Dessa inledande moment lägger
grunden för ett följande kursavsnitt om marknadskommunikation som omfattar teorier och frågor om
utformning av budskap, medieval, samspel mellan olika konkurrensmetoder och analys av reklameffekter.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination



Kursen examineras genom individuella uppgifter och genom gruppuppgifter. De individuella uppgifterna
inkluderar både seminarieuppgifter under kursen och en avslutande tentamen. Gruppuppgifterna bygger på
projektarbeten som utförs under olika delar av kursen. De grupper som inte får godkänt resultat på sina
uppgifter ges möjlighet att revidera och komplettera arbetena. Deltagande i seminarier är obligatoriska.

Betyg

Betyg från kursen är väl godkänt (VG), godkänd (G) och underkänd (U). För att bli godkänd på kursen krävs
godkänt resultat både på individuella och gruppbaserade examinationsmoment.

Examination baserad på denna kursplan kan göras upp till ett år efter det att kursplanen har ersatts av en annan.
Två examinationstillfällen erbjuds under det första läsår som kursen inte längre ges. Andra läsåret erbjuds ett
examinationstillfälle.

Kvalitetsuppföljning

Måluppfyllelse och kursens arbetsmiljö följer vi löpande under kursen så att vi kan förbättre kursupplägningen.
Kursen utvärderas genom en skriftlig enkät efter kursens genomförande. Resultaten diskuteras med studenterna
och resultaten från utvärderingen läggs till grund för uppläggning av följande kurser. Två studenter utses vid
kursstarten till kontaktstudenter med uppgift att medverka i kursvärderin och kursutveckling.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
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