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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. 


