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Semester
Studiepoeng
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Læringsutbytte

Bachelor i Markedsføring (BAM3)
5.semester
7,5 stp.
Førstelektor Karl Fredrik Tangen
36 timer
Kunnskap
Kjenne til hvordan globale varestrømmer og produksjonssystemer
er betingelser for det som skjer i økonomien. Kjenne til drøftinger
rundt hvor fritt eller styrt markedet er og rundt forholdet mellom
forbrukernes etterspørsel og makt i produksjon og
distribusjonsleddene. Kjenne til spørsmål om endringer i politiske
betingelser for ha som skjer i økonomien. Kjenne til spørsmål om
teknologiske endringer, med særlig vekt på digitale kanalers rolle i
markedet.
Ferdigheter
Studentene skal etter endt emne kunne drøfte maktforhold i
markedet på forskjellige geografiske nivåer. De skal kunne
reflektere rundt strategier for å lykkes i markedet. De skal se
hvordan institusjoner er aktører som bruker virkemidler som bryter
med bildet av et fritt marked og hvordan ny teknologi kan endre
mulighetene for markedsaktører.
Generell kompetanse
Studentene skal etter endt emne ha en nyansert bilde av hva det er
som ligger i begrepet ”markedet”, kunne drøfte særegenheter ved
dagens marked og være i stand til å være agenter og tenke
strategisk rundt makt i markedet.

7. Innhold

Global kapitalisme – om oppbyggingen av markedet
Handel – om varestrømmer og produksjonsland
Finans – om finansøkonomiens rolle i markedet
Markedsføring og forbruk – om påvirkningens makt
Merkevarers makt
Styring – om myndighetenes rolle
Ulikhet – om skjevheter i fordeling
Miljø – om markedets naturskapte begrensninger
Teknologi og markedsendringer
Salgskanaler, markedsmuligheter og målgrupper
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Lokale og globale målgrupper
Teorien om den lange hale
Massemarkedet
Norsk dagligvare – pris og konkurranse
8. Gjennomføring

Undervisningen vil foregå som forelesninger, kollokviegrupper,
interaktive diskusjoner basert på ulike temaer, praktiske case og
inviterte gjesteforelesere. Studentene skal som en del av emnet bli
kjent med et selvvalgt case der de oppfordres til å hente inn egne
primærdata.
Individuell hjemmeeksamen/case baseres på at studentene skal ta
utgangspunkt i et selvvalgt case knyttet til markedet i Norge og
bruke pensum og annen relevant litteratur til å svare på en
problemstilling knyttet til caset.

9. Samfunns-/
næringslivkontakt

Pensum er generelt, men undervisningen vil knyttes til konkrete
eksempler fra Norge, for eksempel konkurransesituasjonen i norsk
handel og de produksjonssystemene som varene som selges i
Norge er en del av. Det er ambisjoner om på få gjesteforelesere
med direkte erfaring fra dette og oppgaven studentene får åpner
for at de skaffer seg førstehåndsinformasjon fra institusjoner i
Norge.

10. Vurdering

Individuell hjemmeeksamen/prosjekt over 2-12 uker, som teller
100 % av helhetlig vurdering. Alle hjelpemidler tillatt.
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Samlet sidetall:
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Med forbehold om prisendring.
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Diskusjonene i avisene i kjølvannet av matvareutvalgets rapport.
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