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Grad
Semester
Antall studiepoeng
Emneansvarlig
Antall timer
Læringsutbytte

Bachelor i Markedsføring og salgsledelse
1. semester
7,5 stp.
Høyskolelærer Jan Kåre Baumann
36 timer
Kunnskap
Overordnet skal emnet gi studentene økt grunnleggende
forståelse for og kjennskap til fenomenet salg, salgsrollens
betydning, selgeryrkets utvikling, og moderne salg via sosial
medier og digital teknologi. Dette med formål å inspirerer og
motiverer til videre læring og kompetanseutvikling innen salg,
salgsledelse og markedsføring.
Studentene skal etter endt emne være i stand til å:
 Utvise en god grunnleggende forståelse for fenomenet
salg, salgsvitenskap, salgsroller, prosess og natur.
 Gjøre godt rede for utviklingen innen salg, selgeryrket,
”selgerskap” i USA fra ca. 1800-og frem til i dag. Herav:
hvordan fenomenet selger har blitt ”født”, transformert og
”gjenfødt” i moderne tid.
 Ha en grunnleggende forståelse at forretningsmessige
prestasjoner er avhengig av et effektivt samspill mellom
salg og markedsføring, og kjøper-selger relasjon.
 Ha god forståelse for hva moderne salg innebærer.
 Ha grunnleggende forståelse for sosiale media og Internett
relatert teknologi sin påvirkning på salgsomgivelsene,
salgsprosessen og for kjøper-selger relasjon forøvrig.
 Vite godt hva som kreves for å lykkes innen salg
fremover.
Ferdigheter
Studentene skal etter endt emne være i stand til å:
 Se nytteverdien og viktigheten av lære om salg og
salgsvitenskap, samt å enklere velge salg som en
karrierevei.
 Se viktigheten av et integrert syn på salg og
markedsføring i et forretningsmessig helhetsperspektiv.
 Lettere kunne se nytteverdien i å integrere bruken av
sosiale medier og internetbasert teknologi i moderne
salgsarbeid.
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Bedre kunne tilpasse seg nåværende og fremtidige
kompetanse -og prestasjonskrav i salgsjobber.

Generell kompetanse
Studentene skal bli mer bevisst på hvilken rolle og funksjon salg
har hatt, har og vil ha fremover. Dette med tanke hvor viktig salg
er med tanke på bedriftens verdiskapning, inntjening og
overlevelse.
7. Innhold

Utgangspunktet - fenomenet salg og utviklingen:
 Nærmere om fenomenet salg, salgsvitenskap, ”salgologi”,
salg som noe menneskelig og naturlig del av oss, og noe
vi gjør hele tiden.
 Bakgrunn for salg, salgs natur og utviklingen av
salgsrollen innen markedsføring.
 Historien om utviklingen og transformasjonen av salg i
USA: Om hvordan selgeren ”fødes” – fra 1800 tallets
omreisende kramkar og frem til i dag.
 Hvorfor lære om salg? Salg som karriere.
 Salg og verdiskapningsrollen.
 Om forholdet og interaksjonen mellom salg og
markedsføring og dettes påvirkning på
forretningsprestasjoner.
 Om salgsledelses natur, rolle og egenskaper ved
salgsledere.
 Om salgsprosess, dens trinn og utvikling.
 Hva gjør salgsfolk, salgstyper og salgsjobber.
 Holdning og image til salg og salgsyrket.
Salg i dag og fremover:
 Karakteristika ved moderne salg.
 Bygging av partnerskapsrelasjoner og det å selge seg selv.
 ”Gjenfødelse”av selgeren: Selgeren er ikke ”død” tross
digital e-handel verden. ”Alle” jobber med salg nå! Om
fremveksten av ”ikke-selgende ”salg.
 Fokus på: entreprenørskap, elastisitet og utdannelse.-helse
sektoren.
 ”Påminnelsessalg” ved ABC=attunment (fininnstilt
omgjengelighet), bouyancy (oppdrift) og clarity
(tydelighet).
 Internett og IT applikasjoner påvirkning på salg og
salgsledelse.
 Sosial medias rolle som salgsverktøy/salgskanal i
salgsstyrken og implikasjoner for salgsprosessen
 Sosial media og relatert teknologis påvirkning på
salgsomgivelsene
 Karakteristika ved suksessfulle salgsfolk – nå og
fremover.
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8. Gjennomføring

9. Samfunns-/
næringslivkontakt
10. Vurdering

Gjennomføring av emnet vil bestå av forelesninger, ulike typer
gruppearbeid mv. Gjesteforeleser fra næringslivet.

Hjemmeeksamen/prosjekt over 2 uker, som løses i gruppe på 2-3
studenter. Den teller 60 % av helhetlig vurdering. Alle
hjelpemidler tillatt.
Individuell Multiple Choice eksamen. Den teller 40 % av
helhetlig vurdering. Ingen hjelpemidler tillatt.
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