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Konsumentbeteende 7,5 högskolepoäng
Consumer behaviour

Grundnivå, M0036N
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1F U G VG Företagsekonomi Företagsekonomi

Ingår i huvudområde

Företagsekonomi

Behörighet
Grundläggande behörighet samt minst 30 hp avklarade kurser med minst godkänt resultat inom ämnet 
företagsekonomi, varav följande kurs måste ingå; Marknadsföring, grundkurs (M0015N) 7,5 hp, eller motsvarande 
kunskaper. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Mål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
 

Kunskap och förståelse  
1.    Beskriva och förklara centrala begrepp, teorier och modeller inom området konsumentbeteende.  
 
Färdighet och förmåga  
2.    Använda verktyg och begrepp inom konsumentbeteende för att analysera olika typer av konsumenter samt köp- 
och konsumtionssituationer.  
3.    Analysera annonser eller reklamfilmer presenterade av marknadsförare i olika medier utifrån ett 
konsumentbeteendeperspektiv.  
4.    Genomföra och redovisa en empirisk undersökning av begränsad omfattning, med utgångspunkt i lämpliga 
teorier/modeller.  
5.    Identifiera och analysera vilka implikationer olika aspekter av konsumentbeteende kan ha på företags 
marknadsföring.  
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  
6.    Analysera och utvärdera konsumenters beteende från ett hållbarhetsperspektiv utifrån teorier och forskning 
inom området.  
7.    Tillämpa en analytisk ansats för att definiera problem inom konsumentbeteende, samt reflektera kritiskt över 
företags      marknadsföringsmetoder.  
8.    Reflektera kritiskt över sitt eget lärande inom kursens ämnesområde.

Kursinnehåll
Inom marknadsföring betonas vikten av att ha ett fokus på kunden. Det är nödvändigt att förstå konsumenters 
önskemål, behov och motivation för att kunna påverka deras attityder och öka deras lojalitet. Kursen syftar till att ge 
fördjupade kunskaper om konsumenters beteende i olika situationer och hur detta kan påverkas eller förändras. 
Områden som tas upp är t.ex. perception, jaget, motivation, personlighet, beslutsfattande, attityder, 
konsumtionskulturer samt hållbar konsumtion. Kursen belyser också vilken betydelse olika aspekter av 
konsumentbeteende har för marknadsföring på strategisk och taktisk nivå.
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, individuella uppgifter samt gruppuppgifter. Studenterna tränar 
självständigt arbete genom individuella uppgifter, samt arbete i mindre grupper. Problemlösning och 
samarbetsförmåga tränas i ett grupparbete. I ett uppsatsförberedande projektarbete får studenterna utforma, 
genomföra och redovisa en empirisk studie av mindre omfattning. Under föreläsningstillfällena deltar studenterna i 
gruppdiskussioner där de kritiskt analyserar aktuella ämnen kopplade till konsumentbeteende, som exempelvis 
hållbarhet.

Kursen ges på engelska, och studenterna får därmed öva på att kommunicera på engelska både skriftligt och 
muntligt.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursen examineras genom både individuella uppgifter och gruppuppgifter.

Kursmål 1-3 examineras genom individuell skriftlig hemtentamen.

Kursmål 4-7 examineras genom skriftlig gruppuppgift, muntlig presentation och seminarium.

Kursmål 8 examineras genom en individuell uppgift.

En förutsättning för godkänt resultat är närvaro och aktivt deltagande på obligatoriska seminarier.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, 
under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med 
platsgaranti.  
 
Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med IEM042, IEM027 eller kurs med liknande 
innehåll.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Dokument Utbildning Antagna Beslutsdatum Sida
Kursplan Konsumentbeteende 7,5 hp Höst 2021, Lp1 3 (4)

Utskriftsdatum:  2023-05-24 04:03:02



Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Skriftlig hemtentamen U G# 2 Obligatorisk H21

0002 Skriftlig gruppuppgift U G VG 4 Obligatorisk H21

0003 Muntlig presentation och 
seminarium

U G# 1 Obligatorisk H21

0004 Individuell uppgift U G# 0,5 Obligatorisk H21

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17
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