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Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Mål Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
 
- ur ett historiskt perspektiv redogöra för paradigmskiften inom marknadsföringsområdet och
särskilja transaktions- och relationsorienterade synsätt
- redogöra för samarbetets roll för att skapa och förstärka konkurrensfördelar i en värdekedja
- redogöra för relationsmarknadsföringsstrategier där aktörerna i nätverket är ömsesidigt
beroende av varandra;
- förklara hur kundrelationer kan vara en del av ett varumärke
- förklara hur IT kan användas som verktyg för att skapa, utveckla och förbättra relationer
mellan företag och kunder.
 
Färdigheter och förmågor
 
- tillämpa en trianguleringsmetod baserad på relationsbaserade teorier på vinst- och icke
vinstdrivande företag
- förklara relationer som en strategisk resurs
- använda olika teoretiska och konceptuella verktyg för att planera, utveckla och
implementera kundfokuserade synsätt i olika typer av företag 
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Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
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publicerade arbeten utan att referera till detta. 

- presentera integrerade studier inom relationsmarknadsföringsområdet
- självständigt identifiera och formulera problem som uppstår på grund av att företag
anammar relationsbaserade marknadsföringsstrategier
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 
- ur etiska och samhälleliga perspektiv värdera relationsmarknadsföringsstrategier
- identifiera behov av ny kunskap inom ämnesområdet relationsmarknadsföring

Kursens innehåll Kursen består av följande delar som problematiserar i följande frågor:
 
Hur definieras relationsmarknadsföringsstrategi  i existerande litteratur? Vilka affärssystem
behövs för att implementera ett förhållningssätt som sätter kunden i centrum? Vilka är de
viktigaste relationsarketyperna och vad karaktäriserar dem? Hur används relationer strategiskt
i organisationer? Hur ser relationsbaserade organisationsstrukturer ut i jämförelse med den
traditionella hierarkiska? Vad är outsourcing och varför väljer företag att outsoursa? Vilka
fördelar och nackdelar är förknippade med outsourcing? Varför är kvalitativ/kvantitativ
forskningsansatser lämpliga för att studera de frågor som behandlas i kursen?

Undervisning Föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar och handledning.

Förkunskaper Kandidatexamen (180 hp) med företagsekonomi som huvudområde.

Examinationsform Tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt examinerande
seminarier.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0030   Examination 7,5 hp Betyg: AF


