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Tema 

Virksomhedernes betingelser for at drive succesfuld forretning har ændret sig i de senere år, bl.a. på 

grund af stigende konkurrence, øgede krav og forventninger til kvaliteten af produkter og service 

fra kunderne, øgede krav om innovation og hurtig produktudvikling og nye produkter, der har en 

kortere og kortere livscyklus. Dette har betydet øget fokus på marketing i virksomheden.  

 

Disse ændrede vilkår har også betydet, at fagområdet marketing i international teori og praksis har 

ændret sig, og dette har ført til et nyt marketingkoncept, der kan ses som en udvidelse af det 

traditionelle marketingkoncept med et stærkere fokus på kunden. Det nye marketingkoncept har også 

et mere helhedsorienteret perspektiv på virksomheden og dens stakeholders; marketing er ikke længere 

en funktion i en enkelt afdeling i virksomheden, men er en filosofi med udgangspunkt i 'fokus på 

kunden', der skal gennemsyre hele organisationen. I det nye marketingkoncept lægges der vægt på 

relationer: virksomheden skal opbygge og styrke værdiskabende relationer til kunder, medarbejdere, 

leverandører, partnere etc. Dette nye syn på marketing har væsentlige implikationer for virksomhedens 

marketingledelse. Og dette syn udgør fundamentet for linjens tilgang til marketing. 

 

Linjen beskæftiger sig med marketing problemer i forbindelse med udvikling og markedsføring af 

produkter og serviceydelser på forskellige markeder (såvel forbrugermarkedet som business-to-

business markedet). Væsentlige temaer er her: 

 Strategisk markedsføringsplanlægning 

 Tilrettelægning af marketingaktiviteterne, herunder marketing-mix (pris, produktsortiment, 



distribution, reklame, øvrig promotion etc.) 

 Indsamling, analyse og anvendelse af markeds- og kundedata 

 Måling og styring af marketingaktiviteter og -resultater 

 

Som det fremgår, har linjen både et strategisk perspektiv og et taktisk/handlingsorienteret perspektiv. 

 

Som fagdisciplin bygger marketing på en række discipliner, såsom erhvervsøkonomisk teori, 

adfærdsteori, service management, quality management og kvantitative discipliner (matematik, 

anvendt statistik og dataanalyse), og de forskellige teoriperspektiver kombineres i behandlingen af 

markedsføringens problemer, strategier og beslutninger. 

  

Formål 

Det er linjens formål at give de studerende en viden og forståelse, der gør dem i stand til at anvende, 

analysere, syntetisere og vurdere forskellige teorier og metoder, hvorved de bliver professionelle 

marketing udøvere. 

 

For at realisere det mål får de studerende viden på forskellige abstraktionsniveauer om: 

 De nyeste teorier, metoder og analyseredskaber inden for marketing 

 Forskellige markedsføringsstrategier og handlingsparametre samt deres anvendelse 

 Metoder til frembringelse og bearbejdning af information og viden til brug for virksomhedens 

markedsføringsbeslutninger 

 Økonomisk styring, koordinering og evaluering af aktiviteterne 

 

Det kan kort siges, at EMF-linjen er en marketing linje med 'fokus på kunden' og 'fokus på facts'. Med 

det sidste menes, at der lægges vægt på, at marketing beslutninger træffes på baggrund af information, 

fremskaffet gennem analyse af relevante data om markedet, konkurrenterne, forbrugerne og kunderne. 

 

Kompetencemål 

Kompetencemålene for en EMF-dimittend kan opdeles i intellektuelle, faglige/akademiske og 

praktiske. 

 

Intellektuelle kompetencemål 

 Analytiske færdigheder 

 Overvejende kvantitative færdigheder, hvor der også lægges lægges vægt på at kunne integrere 

kvalitative og kvantitative tilgange 

 Helhedsorienteret og fagintegreret tækning 

 At kunne samarbejde med andre 

 At kunne kommunikere med andre personer, også personer uden specialistviden i marketing 

 

Faglige/akademiske kompetencemål 

En EMF-dimittend skal have viden om, forståelse for og kunne anvende nyere marketing teori, 

erhvervsøkonomisk teori, kvalitetsledelse, relationship marketing, netværksteori, markedsanalyse og 

økonomistyring i virksomhedens ledelse af markedsføringsaktiviteterne. 

 

 

 

 



Praktiske kompetencemål 

En EMF-dimittend skal være i stand til at formidle en markedsføringsplan/et projekt/en idé på alle 

niveauer i organisationen. Disse færdigheder indøves på linjen gennem træning i projektarbejde og 

præsentationsteknik. Og EMF-dimittenden skal være i stand til at fungere i/lede 

markedsføringsarbejdet i virksomheden. 

 

Jobprofil 

Linjen kvalificerer de studerende til at varetage stillinger med ledelses- eller specialistperspektiv inden 

for marketing, salg, key account management, produktudvikling, afsætningsplanlægning og analyse af 

markedsmuligheder både i erhvervsvirksomheder (med henblik på afsætning til forbrugere og 

afsætning til virksomheder), i det offentlige og i organisationer. Det stillingsmæssige sigte er: 

 Marketing management, brand management, product management i virksomheder og 

organisationer på tværs af det aftagermæssige fokus og ydelsens karakter af produkt eller 

service 

 Key account management eller lignende funktioner i salgsarbejdet i mærkevarevirksomheder 

på konsumentmarkedet eller på producentmarkedet 

 Specialister inden for space management, trade marketing, key account management og 

lignende funktioner i detailhandel eller mærkevarevirksomheder samt konsulentvirksomheder 

inden for detailhandel 

 Specialister eller projektledere inden for customer relationship marketing og management 

 Analyse og rådgivning i konsulentvirksomheder, markedsanalysevirksomheder, 

mediavirksomheder, reklamebureauer, mediabureauer samt i store virksomheders interne 

konsulentafdelinger med lignende funktioner 

 

Indhold 

Linjen er opdelt i 3 elementer: 

 Linjefag                    (1. og 2. semester) 

 Valgfag (evt. i udlandet)  (3. semester) 

 Kandidatafhandling          (4. semester) 

 

Hvert semester tegner sig for 30 ETCS-point. 

 

Linjen består af 6 linjefag, og deres placering og omfang på 1.-2.semester fremgår af figuren på næste 

side. Nedenfor beskrives hvert af de 6 linjefag samt linjens introduktionsmodul. Til sidst er en oversigt 

over linjens eksamener og eksamensvægte.



1
st
 Semester 

 

Introduktionsmodul 
 

Adgang for ikke-linjestuderende 

Der er kun adgang for linjens studerende. 

 

Undervisningsperiode 

Undervisningen foregår i uge 35 2015 

 

Fagansvarlig 

Lars Grønholdt 

 

Fagets formål 

Formålet med introduktionsmodulet er dels at give en indføring til linjen, og dels at igangsætte 

udviklingen af et frugtbart studiemiljø.  

 

Fagets indhold 

Linjen introduceres, og der gives et kort overblik over linjens struktur, linjens forskellige faglige og 

metodiske tilgange, pædagogik og eksamensformer. Dernæst sættes fokus på kvalitet i undervisningen, 

herunder underviserens ansvar og den studerendes ansvar. I introduktionsmodulet sættes også fokus på 

en række aktuelle markedsføringsproblemer, og gæster fra erhvervslivet vil sætte teorien i et praktisk 

perspektiv gennem præsentation af aktuelle cases. Sociale aktiviteter er en naturlig del af 

introduktionsmodulet i sammenhæng med de faglige dele.  

 

Pædagogik og undervisningsformer 

Undervisningsformen er introducerende lektioner, studenteroplæg, diskussion. Desuden vil der være 

præsentation af cases fra praksis, samt praktisk arbejde med konkrete cases. 

 

Eksamensform 

Der er ikke eksamen i introduktionsmodulet. 

 

 



CEMFO1051U:Relationship Marketing 
7.5 ECTS 

 

Adgang for ikke-linjestuderende 

Studerende, der ikke følger linjen Økonomisk Markedsføring, har også adgang til faget. 

 

Undervisningsperiode 

Uge 36-40, 2015 

 

Undervisningstidspunkt 

8 lektioner á 4 undervisningstimer – 2 lektioner om ugen. 

 

Eksamen 

Projektopgave stilles i september måned 2015 

 

Fagansvarlig 

Anne Martensen  

 

Undervisere 

Lars Grønholdt 

Anne Martensen, gæsteforelæsere 

 

Fagets formål 

Som nævnt under 'linjens tema' har fagområdet marketing i teori og praksis ændret sig, og dette har ført 

til et nyt marketingkoncept, der kan ses som en udvidelse af det traditionelle marketingkoncept med et 

stærkere fokus på kunden og medarbejderen. Det nye koncept har også et mere helhedsorienteret 

perspektiv på virksomheden og dens stakeholders. I det nye marketingkoncept lægges der vægt på 

relationer. På denne baggrund er fagområdet Relationship Marketing blevet endnu mere vigtigt, og det 

beskrives i litteraturen som en integration af marketing, kundeorientering og kvalitetsledelse (Total 

Quality Management). 

 
Formålet med faget er derfor at: 

 Introducere de grundlæggende ideer og begreber i marketingkoncept 

 Præsentere de nyeste teorier og metoder inden for relationship marketing og demonstrere deres 

anvendelse på konkrete cases fra praksis 

 

Fagets indhold 

Faget vil gå i dybden med følgende emner: 

 Det nye marketingkoncept 

 Relationer i marketing 

 Kundetilfredshed og –loyalitet 

 Kundeværdi 

 Kundeanalyser 

 Medarbejdertilfredshed og -loyalitet 

 Sammenhængen mellem medarbejdertilfredshed, kundeloyalitet og virksomhedens lønsomhed 



Fagets progression 

Faget præsenterer et nyt udvidet syn på marketing. Faget danner derfor et godt fundament for alle 

de øvrige fag på linjen, såvel som flere af 3. semesters valgfag, og derfor afholdes undervisningen 

koncentreret i starten af 1. semester. 

 
Pædagogik og undervisningsformer 

Undervisningen vil bestå af forelæsninger, cases samt øvelser.  

 

Orienterende litteratur 

 Christopher, M, Payne, A. & Ballantyne, D. (2002 eller nyere udgave). Relationship Marketing: 

Creating Stakeholder Value. Oxford, England: Butterworth-Heinemann. 

 

Hertil kommer artikler og yderligere undervisningsmateriale. 

 

Eksamensform  

Projektopgave (individuel eller individualiseret i grupper a 2 studerende) (intern prøve). 



CEMFO1052U: Forbrugeradfærd og Økonomisk Psykologi 
7,5 ECTS 

 

Adgang for ikke-linjestuderende 

Studerende, der ikke følger linjen Økonomisk Markedsføring, har også adgang til faget. 

 

Undervisningstidspunkt 

Undervisningen starter i uge 36, 2015 og omfatter 6 lektioner à 2 undervisningstimer og 6 lektioner 

á 3 undervisningstimer. 

 

Eksamen 

Januar 2016 

 
Undervisere 

Torben Hansen 

 

Fagansvarlig 

Torben Hansen  

  

Fagets formål 

Fagets formål er at give den studerende en indsigt i teorier om, hvorledes den enkelte forbruger og 

grupper af forbrugere (f.eks. en familie) efterspørger varer og tjenesteydelser, og i forlængelse heraf 

sætte den studerende i stand til selv at analysere og beskrive forbrugernes adfærd. Det er endvidere 

fagets mål at sætte den studerende i stand til at kunne anvende kendskabet til forbrugeradfærd i forhold 

til virksomhedens øvrige markedsføringsaktiviteter. 

 
Fagets indhold 

Enhver beslutning vedrørende markedsføringsaktiviteter er (implicit eller eksplicit) baseret på 

antagelser om, hvordan relevante forbrugere vil reagere i en given situation. Kendskab til forbrugernes 

adfærd er derfor vigtig for planlægning af markedsføringen. 

 

Forbrugernes adfærd omhandler køb, brug og bortskaffelse af varer (kortvarige og langvarige goder) 

og tjenesteydelser. I faget behandles forbrugernes beslutningsprocesser, former for valg mellem for-

skellige alternativer, faktorer af betydning for disse valg, informationsmodtagelse og -bearbejdning, 

social indflydelse m.v. 

 

Fagets progression 

Forbrugeradfærd er et kerneområde inden for afsætningsøkonomi, og faget har derfor stor 

sammenhæng med de fleste af linjens andre fag; heriblandt fagene på 1. og 2. semester især 

"Markedsanalyse" og "Strategisk markedsføringsplanlægning". 

 

Pædagogik og undervisningsformer 

Overvejende forelæsninger og eksempler. 

 

Orienterende litteratur 

 

 Michael R. Solomon, Gary J. Bamossy, Søren T. Askegaard & Margaret K. Hogg, 

Consumer  Behaviour. An European Perspective Person 2013 



 

 

Hertil kommer yderligere undervisningsmaterialer i form af artikler mv. 

 

Eksamensform  

4-timers skriftlig stedprøve med hjælpemidler. Hjælpemidler vil fremgå af eksamensopslaget. 

(intern prøve). 

 

 



CEMFO1053U: Business-to-Business Markedsføring 
7,5 ECTS 

 

Adgang for ikke-linjestuderende 

Kun studerende, der følger linjen Økonomisk Markedsføring, har adgang til faget. 

 

Undervisningstidspunkt 

Undervisningen starter i uge 36, 2015 og omfatter 6 lektioner à 4 undervisningstimer som 

forelæsninger og 3 lektioner à 3 undervisningstimer som case-undervisning på mindre hold. 

 

Eksamen 

Januar 2016. 

 

Undervisere 

Klaus Holmsberg og case-undervisere. 

 

Fagansvarlig 

Jens Geersbro 

 

Fagets formål 

Det er fagets formål at udbygge den studerendes teoretiske viden om og forståelse for business-to-

business markedets særlige vilkår og dettes betydning for såvel planlægning som gennemførelse af 

markedsføringen. Faget skal dermed forbedre dimmitendens evne til at fungere i/lede markedsførings-

arbejdet i virksomheden, der afsætter til andre virksomheder, dvs. primært virksomheder, der afsætter 

til industrien, men også konsumentvarevirksomheder, for så vidt angår deres markedsføring over for 

mellemhandelen. 

 

Fagets indhold 

Centralt for den markedsføring, der rettes mod virksomheder, er dels spørgsmålet om virksomheders 

købsadfærd, og dels spørgsmålet om hvordan/hvorfor køber-sælger relationer opstår, udvikles og 

afvikles. Faget tager udgangspunkt i teorier om organisationers købsadfærd. Herefter fokuseres der på 

forskellige mere adfærdsorienterede teorier omkring køber-sælger relationer (organisationsteoretiske 

tilgange til studiet af køber-sælger relationer, såkaldt "dyadisk" teori samt "netværksteori"). De 

forskellige "relationsteorier" vil blive indbyrdes perspektiveret og belyst i forhold til hvad man kan 

kalde "traditionel konsumentvareorienteret markedsføringsteori". Den teoretiske perspektivering vil 

blive fulgt op med konkrete eksempler på praktisk markedsføringsarbejde. 

 

Pædagogik og undervisningsformer 

Forelæsninger og case-undervisning på mindre hold. 

 

Orienterende litteratur 

 Ross Brennan, Louise Canning & Raymond McDowell. Business-To-Business Marketing 

 

Hertil kommer yderligere undervisningsmateriale i form af artikler og case-materiale.  

 

Eksamensform 

4-timers skriftlig eksamen med hjælpemidler. Hjælpemidler vil fremgå af eksamensopslaget. (Intern 

prøve). 



CEMFO2054U/ CEMFO2055U: Markedsanalyse: Integreret projekt 
15 ECTS (er delt over både 1. og 2. semester) 

 

Adgang for ikke-linjestuderende 

Studerende, der ikke følger linjen Økonomisk Markedsføring, har også adgang til faget, men det må 

understreges, at statistiske færdigheder er en forudsætning. 

 

Undervisningstidspunkt 

Undervisningen starter i uge 40, 2015 

1. semester omfatter 7 lektioner á 4 undervisningstimer. 

2. semester omfatter 5 lektioner á 3 undervisningstimer. Hertil kommer øvelsesundervisning 5 

lektioner á 2 undervisningstimer i 2. semester.   

 
Eksamen 

Projektopgavens del 1 udleveres ultimo oktober 2015 og afleveres medio december 2015. Del 2 

udleveres start/medio april og afleveres ultimo maj 2016. 

 

Undervisere 

Torben Hansen 

Lars Grønholdt 

Søren Pedersen  

Gæsteundervisere 

 

Fagansvarlig 

Anne Martensen  

 

Fagets formål 

Faget ”Markedsanalyse” er centralt på linjen. De til rådighed værende data bliver kvantitativt og 

kvalitativt flere, og mulighederne for at nyttiggøre disse data med henblik på 

markedsføringsbeslutninger, på såvel det strategiske som det taktiske niveau, forbedres. Dette sker 

både i takt med udviklingen af nye deskriptive og normative modeller omkring virksomhedens 

markedsføringsmæssige situation, og i takt med tilgængeligheden af forbedret software til 

håndtering af disse data. En betydelig og stadig stigende del af virksomhedens 

markedsføringsbeslutninger bliver truffet på grundlag af information, der er indsamlet og bearbejdet 

til det enkelte beslutningsproblem. Derfor er det afgørende at have indgående kendskab til 

markedsanalyse. 

 

Det overordnede formål med faget er at sætte den studerende i stand til at identificere den nødvendige 

information, som skal danne grundlaget for virksomheders gennemførelse af såvel taktiske som 

strategiske markedsføringsbeslutninger. Desuden skal den studerende kunne være i stand til at 

håndtere: 

 

 Identifikation af markedsanalyseproblemstillingen, samt specificere denne i nogle helt konkrete 

hypoteser 

 Tilrettelægge og gennemføre alle nødvendige trin i markedsanalyseprocessen 

 Analysere indsamlet informationer udfra relevante analysemetoder og –teknikker 

 Rapportere og fremlægge undersøgelsens resultater, herunder angive muligheden for 

implementering af disse 



 

Fagets indhold 

I faget behandles følgende emner: 

 Markedsanalyseprocessen og problemidentifikation 

 Kvalitative undersøgelser 

 Dataindsamlingsmetoder 

 Måling og skalering 

 Design af spørgeskema 

 Planlægning af stikprøver 

 Feltarbejdet og præsentation 

 Tabelanalyse og hypotesetest 

 Analyseteknikker: variansanalyse, regressionsanalyse, diskriminantanalyse, faktoranalyse, PLS-

analyse og klyngeanalyse (hovedvægten lægges på praktiske anvendelser, vurdering af 

teknikkerne og deres forudsætninger, og tolkning af analyseresultaterne). 

 

Løbende i undervisningen indgår konkrete problemer, cases og markedsdata fra praksis, samt brug af 

den statistiske programpakke SPSS til den konkrete dataanalyse. 

Faget har tæt relation til alle linjens øvrige fag på 1. og 2. Semester 

 

Pædagogik og undervisningsformer 

Forelæsninger, eksempler og øvelser. Udover forelæsningerne gennemføres på 2. semester 

øvelsesundervisning på mindre hold i anvendelsen af analyseteknikker ved brug af SPSS.  

 

Orienterende litteratur  

 Malhotra, Naresh K., Birks, David F & Wills, Peter (2012). Marketing Research: An Applied 

Approach . Pearson Education  nyeste version 

 Jensen, Jan Møller & Knudsen, Thorbjørn (2006). Analyse af spørgeskemadata med SPSS: Teori, 

anvendelse og praksis, nyeste version. Odense: Syddansk Universitetsforlag 

 

Eksamensform  

Eksamen vil finde sted i form af en projektopgave (individualiseret i grupper a 2-3 studerende) uden 

mundtlig eksamen (ekstern prøve). Projektopgaven er i to dele, der tager udgangspunkt i samme case 

og belyser forskellige stadier i markedsanalyseprocessen. Der gives ingen selvstændig vurdering af del 

1 og del 2, da der er tale om en samlet eksamen og en helhedsbedømmelse af de to dele. Der vil ikke 

blive givet vejledning til udarbejdelsen af del 1 og del 2. 

 

De studerende får præsenteret en konkret og autentisk case, og skal så strukturere problemstillingen og 

med udgangspunkt i 'management decision problem' opstille relevante 'marketing research questions' 

og hypoteser. Herefter skal de forskellige faser i markedsanalyseprocessen behandles. Projektopgavens 

del 1 afsluttes med design af spørgeskema til en kvantitativ undersøgelse. I del 2 fortsættes herfra med 

konkret spørgeskema og indsamlede data, der nu skal analyseres med henblik på belysning af de 

opstillede hypoteser og løsning af det opstillede problem. Der lægges vægt på, at de studerende 

anvender og relaterer teorierne og metoderne på området til løsning af den praktiske projektopgave. 

Det er ikke nok at gennemføre en statistisk analyse af data; analyseresultaterne skal omsættes og 

anvendes til løsning af et management problem med klare konklusioner og rekommandationer til 

problemejeren. Ved prøven skal den studerende således vise evne til - gennem samarbejde med de 

øvrige studerende i gruppen - at kunne strukturere og løse komplekse problemstillinger, der har 

relation til de forskellige faser i markedsanalyseprocessen.  



2. semester 
 

CEMFO1048U OG CEMFO1049U: Strategisk Markedsføringsplanlægning 
7.5 ECTS og 7.5 ECTS 

 

Adgang for ikke-linjestuderende 

Kun studerende, der følger linjen Økonomisk Markedsføring, har adgang til fagene. 

 

Undervisningstidspunkt 

Undervisningen starter i februar 2016 og omfatter 6 lektioner à 4 undervisningstimer (CEMFO1049U). 

I forlængelse heraf gennemføres simuleringsspillet StratSim (CEMFO1048U) 

 

Eksamenstidspunkter 

Eksamen i CEMFO1048U i marts/april 2016. 

Eksamen i CEMFO1049U i marts/april 2016. 

 

Undervisere 

Klaus Holmsberg 

Torsten Ringberg 

Gæsteundervisere 

 

Fagansvarlig 

Jens Geersbro (CEMFO1049U) og Torsten Ringberg (CEMFO1048U) 

 

Fagets formål 

Markedsføringsplanlægning er den mest dynamiske af virksomhedens funktioner. Marketingindsatsen 

må tilpasses de stadigt skiftende markedsmuligheder og den konstante udvikling i forbrugernes 

præferencer, købsadfærd samt konkurrencesituationen. 

 

Formålet med faget er dels at give den studerende et samlet  

overblik over de faser der er knyttet til en analytisk- og beslutningsorienteret proces med henblik på 

formulering, implementering og styring af markedsføringen af virksomhedens produkter og services, 

såvel på forbrugermarkeder som på business-to-business markeder. Og dels at give den studerende et 

indblik i hvilke virksomhedsstrategier, der er mulighed for at benytte såvel generelt som under 

specielle markedssituationer. 

 

Fagets indhold 

Faget anlægger et helhedssyn på forbrugerne, konkurrenterne, omverdenen, virksomhedens handlings-

parametre, markedssegmentering, målgruppefastlæggelse og -positionering, udarbejdelse af 

markedsføringsplaner, implementering og kontrol. 

Der lægges i faget vægt på, at give den studerende et indtryk af, at markedsføring bør finde sted såvel 

under hensyntagen til eksterne muligheder som til interne kapaciteter. 

 

Endvidere lægges der vægt på, at den studerende, via aktiv deltagelse i kursets enkelte elementer, 

bliver i stand til at anvende teorier til problemløsning i praksis. 

 

Faget CEMFO1049U består af følgende overordnede områder: 

 Generelle forhold om strategi og ledelse i markedsføringen 



 Marketing management processen 

 Strategibeslutninger på forskellige niveauer og med forskellige teoretiske indgangsvinkler 

 Strategibeslutninger i forskellige situationer 

 Interne og eksterne analyser 

 Markedsføringsplaner 

 Cases der belyser forskellige aspekter inden for strategisk planlægning 

 

Simuleringsspillet gennemføres over 5 hele dage og i løbet af disse 5 dage afholdes også en række 

lektioner inden for fagområdet. I grupper på 2-4 personer får de studerende ansvar for en 

virksomhed på et givet marked, og de skal strukturere og løse komplekse markedsføringsmæssige 

problemer for virksomheden og lede den gennem en række perioder i en virkelighedstro omverden, 

herunder i konkurrence fra andre gruppe-ledede virksomheder. De studerende skal i praksislignende 

situationer anvende de teorier, metoder og værktøjer, der benyttes i Strategisk 

Markedsføringsplanlægning og på linjens øvrige fag. Som afslutning på simuleringsspillet skal hver 

gruppe præsentere (mundtlig og suppleret med PowerPoints) en executive briefing, der 

identificerer, begrunder og diskuterer de vigtigste (positive såvel som negative) faktorer (interne og 

eksterne), der havde indflydelse på virksomhedens resultater undervejs og dens endelig position. 

Hver studerende udarbejder ligeledes en skriftlig eksamensrapport, der blandt andet inkluderer 

fremtidige strategiske anbefalinger for en unik SBU i virksomheden. 

 

Fagets progression 
Strategisk markedsføringsplanlægning er et centralt afsætningsøkonomisk fagområde, og faget bygger 

klart på linjens øvrige fag på 1. og 2. semester. 

Pædagogik og undervisningsformer 

Forelæsninger, casearbejde og simuleringsspil. 

 

Orienterende litteratur 

 Aaker, David A. & McLoughlin Damien (2007 eller nyere udgave). Strategic Market 

Management European Edition.. John Wiley & Sons, Inc., N.Y. 

 

Hertil kommer yderligere undervisningsmateriale, bl.a. StratSimMarketing (se www.interpretive.com). 

 

Eksamensform  

”Strategisk Markedsføringsplanlægning” er opdelt i to fag med hver sin eksamen: 

I faget CEMFO1048U er eksamen en individuel skriftlig rapport på grundlag af   

     Simuleringsspillet (intern prøve)   

 I faget CEMFO1049U er eksamen en skriftlig besvarelse af en caseopgave (individualiseret i 

grupper) (intern prøve)  

 

Den skriftlige rapport på baggrund af simuleringsspillet skal være en rekommandation til 

"virksomhedens bestyrelse" og baseret på en SWOT analyse beskrive og diskutere de næste tre års 

strategiske mål, taktiske implementeringer, samt et budget over et af virksomhedens køretøjer (truck, 

car, udlejningsbil, etc.). Rapporten formuleres bl.a. på grundlag af de overvejelser, beslutninger og 

handlinger, gruppen og de enkelte har været igennem i de forløbne fire dage i simuleringsspillet. 

Rapporten afleveres mandagen efter simuleringsspillet.. 



CEMFO1050U: Performance Management and Marketing  

7.5 ECTS 

 

Adgang for ikke-linjestuderende 

Kun studerende, der følger linjen Økonomisk Markedsføring, har adgang til faget. 

 

Undervisningstidspunkt 

Undervisningen starter i februar 2016 og omfatter 11 lektioner à 3 undervisningstimer. 

 

Eksamen 

Maj/Juni 2016 

 

Undervisere 

Per Østergaard Jacobsen 

Gæsteforelæsere fra virksomheder etc. 

 

Fagansvarlig 

 Claus Varnes 

 

Fagets formål 

Formålet er at diskutere hvordan markedsføring gøres til et strategisk anliggende for hele 

virksomheden og dermed at problematisere hvordan legitimitet kan skabes omkring 

marketingindsatsen. Faget er derfor organiseret i tre tematiseringer om hvordan marketing ledes, 

hvordan marketing måles, og hvordan virksomheden kan profitere fra marketing. 

 

Fagets indhold 

Centrale problemstillinger omfatter: 

 Måling og kontrol i en organisatorisk sammenhæng. Organisationsstruktur og styring kan 

organiseres forskelligt lige som designet af beløningssystemer kan have forskellige effekter 

 Koblingen mellem virksomhedens overordnede strategier og marketing diskuteres, herunder 

”strategic mapping” 

 Ressourceallokering er centralt som i et portfolio management perspektiv i forhold til 

budgetlægning og marketing mix 

 Budgetopfølgning og effektmålinger diskuteres lige som det diskuteres hvordan finansielle og 

ikke finansielle målinger balanceres 

 Produktudvikling og målingsproblematikker. Innovation har stigende opmærksomhed og 

dermed også hvordan styring kan introduceres i produktudvikling, der i stigende grad bliver 

marketing afdelingens ansvar (herunder også target costing) 

 Styring af marketing diskuteres i forhold til contingency teori. Vi diskuterer om virksomheder 

med forskellige strategier skal organiserer sig forskelligt. 

 

Pædagogik og undervisningsformer 

Forelæsninger, cases og øvelser. Det forudsættes at  pensum er læst,  hvorfor undervisningen ikke er en 

’slavisk’ gennemgang af pensum men en diskussion af hvordan det kan anvendes. 

 

 

 

 



Orienterende litteratur 

 Christian Hombug, Sabine Kuster & Harley Krohmer, Marketing Management-A    

Contemporary Perspectives. 

 Per Østergaard Jacobsen & Peter Ulka, CRM 2.0 Håndbogen-Strategi, Implementering og 

Systemvalg. 2012 

Hertil kommer yderligere undervisningsmateriale i form af artikler mv. 

 

Eksamensform 

4-timers skriftlig stedprøve med skriftlige hjælpemidler. Hjælpemidler vil fremgå af 

eksamensopslaget. (intern prøve). 

 



3. semester 
 

Som et alternativ til CBS’s egne valgfag, kan de studerende læse i udlandet eller ved et andet dansk 

universitet. De ønskede fag skal forhåndsgodkendes af cand.merc.-studienævnet, CBS, Solbjerg 

Plads 3, 1., 2000 Frederiksberg. Den særlige ansøgningsblanket kan afhentes på denne adresse. 

 

4. semester 

 

På 3. semester afholdes et intromøde vedr. kandidatafhandlingen på 4. semester På mødet 

gennemgås de mest gængse problemstillinger omkring det at skrive afhandling, og der 

offentliggøres et vejleder-/emnekatalog. 

 

Eksaminer og eksamensvægte 

 

Eksamensformerne er afpasset efter de enkelte fags indhold, målsætning og pædagogik. Der bruges en 

stor del af porteføljen af eksamensformer, hvorved de studerende bliver afprøvet på forskellige måder, 

og eksamensformerne udgør en helhed. 

 

Eksamens- og vægtoversigt (ECTS) 

 

1. semester: Examensform: Vægt: 

Relationship Marketing Projektopgave (individuelt eller 

individualiseret i grupper af 2 

studerende) 

7.5 

Business-to-Business Markedsføring 4 timers skriftlig stedprøve 7.5 

Forbrugeradfærd og Økonomisk Psykologi 4 timers skriftlig stedprøve 7.5 

Markedsanalyse: Integreret projekt 

(Kører både 1. og 2. semester) 

Projektopgave (individualiseret i 

grupper a 2-3 studerende) 

15 

 

   

2. semester:   

Strategisk Markedsføringsplanlægning: 

Virksomhedsspil 

Skriftlig rapport (individuel) på 

baggrund af simuleringsspil 

7.5 

Strategisk Markedsføringsplanlægning Skriftlig besvarelse af caseopgave 

(individualiseret i grupper) 

7.5 

Performance Management and Marketing 4 timers skriftlig stedprøve 7.5 

   

3. semester:     

4 valgfag á 7.5 ECTS  30 

   

4. semester:    

Kandidatafhandling  30 

Total  120 

 

 


