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Industriell marknadsföring 
/Industrial Marketing/  

SCB kod: 21199 

Ämnesbeskrivning 
Industriell marknadsföring handlar om hur företag eller organisationer gör affärer med varandra, det som i 

engelskspråkig litteratur kallas för ”business to business” – B2B. Det som utbyts mellan företagen kan vara 

både produkter och tjänster och i flertalet fall en kombination av hård- och mjukvara och tjänster. Ett 

grundläggande synsätt inom industriell marknadsföring är att köpare och säljare bygger upp långvariga 

affärsrelationer med varandra och att det finns en stark utvecklingspotential i dessa relationer. Industriell 

marknadsföring kan också ses som en process som spänner över hela förloppet från marknadsanalys och 

produktutveckling, via marknadskommunikation och försäljning till leverans och eftermarknad. 

Mål och syfte 

Gemensamma mål och syften med utbildningen anges i inledningen av fakultetens Studiehandbok för 

utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven i bilaga till 

Studiehandboken). 

Utbildning på forskarnivå i ämnet industriell marknadsföring syftar till att den studerande ska uppnå 

fördjupade ämneskunskaper, färdighet i forskningsmetodik och akademisk publicering samt 

forskningserfarenhet, för att därigenom kunna bidra till den existerande kunskapen inom ämnesområdet 

samt bli väl förberedd för fortsatt självständig vetenskaplig verksamhet eller annan kvalificerad 

yrkesverksamhet inom ämnesområdet. 

Mer specifikt ska den studerande efter genomgången utbildning ha utvecklat 

 en fördjupad förståelse för tidigare forskning inom ämnesområdet samt insikt i för ämnet 

väsentliga sammanhang och samband, 

 förmåga att formulera, identifiera, strukturera och analysera relevanta problem och 

frågeställningar inom ämnesområdet, 

 fördjupade kunskaper i vetenskaplig metodik samt förmåga att välja och tillämpa metoder för 

studiedesign samt för insamling och analys av empiriska data, 

 förmåga att baserat på egen empirisk forskning dra slutsatser och formulera rekommendationer 

för relevanta intressenter, 

 förmåga att presentera forskningsresultat skriftligen och muntligen för olika målgrupper, 

 förmåga att kritiskt granska egna och andras forskningsbidrag. 
 

Examen 

Utbildning på forskarnivå i industriell marknadsföring leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen. 

Den senare kan också utgöra en etapp i forskarutbildningen. Licentiatexamen omfattar 120 
högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om 60 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar 

studier om 60 högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser motsvarar 

studier om 90 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 

150 högskolepoäng. 
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Behörighet och urval 

Den grundläggande behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakulteten Studiehandbok för 

utbildning på forskarnivå. 

Särskild behörighet 

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i industriell marknadsföring är den som fullgjort 

kursfordringar omfattande minst 60 hp på avancerad nivå med anknytning till ämnet. I dessa 60 hp ska 

ingå ett självständigt arbete (examensarbete) med en omfattning om minst 30 hp inom ett område 

relevant för forskarutbildningsämnet. 
 
Utbildningens genomförande 

Utbildningen på forskarnivå i industriell marknadsföring ger forskarstuderande förutsättningar att 

uppfylla samtliga examensmål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, 

deltagande i seminarier, medverkan vid nationella och internationella konferenser och samverkan med 

externa organisationer. Utbildningen innehåller både obligatoriska och valfria kurser. De valfria kurserna 

syftar till att ge en teoretisk och metodmässig fördjupning inom ämnesområdet, samt till en bredare 

ämnesmässig förankring. Den studerande väljer kurser i samråd med handledaren. Kurserna ska vara 

lämpade för och anpassade till den studerandes forskningsinriktning och ska utgöra en integrerad helhet 

tillsammans med de obligatoriska kurserna. Kurser kan väljas från institutionens utbud, men även från 

andra institutioner såväl internt som externt LiU.  
 
Utbildningen ger den forskarstuderande bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet industriell 

marknadsföring genom att delta i breddningskurserna som är gemensamma för institutionen för ekonomisk 

och industriell utveckling och som årligen beslutas av institutionens forsknings- och forskarutbildningsråd, 

samt deltar i undervisningen av grundutbildningskurser inom industriell organisation. För 

forskarstuderande med egen undervisning ingår även en grundläggande i kurs i universitetspedagogik som 

obligatorium. 

Den forskarstuderande förvärvar djup kunskap och förståelse inom industriell marknadsföring och i 

synnerhet i sin forskningsinriktning genom att aktivt deltar i fördjupningskurser som bestäms utifrån 

avhandlingsinriktning och framgår av den individuella studieplanen, utför självständigt arbete inom ett 

eller flera forskningsprojekt, deltar i diskussioner vid seminarier och konferenser, samt presenterar 

forskningsideer/resultat inom institutionen.   

Den forskarstuderande utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning (innehåller 

steg såsom initiering, forskningsdesign, genomförande, analys, resultat, redovisning) och genom att 

genomgå obligatoriska kurser i forskningsmetodik och angränsande område. Den som antagits i ämnet 

industriell marknadsföring ska ha genomgått grundläggande kurser omfattande både kvantitativ och 

kvalitativ metod samt fördjupande kurser i forskningsmetodik kopplat till egen forskning, om sammanlagt 

minst 15hp.  

Forskarstuderande i industriell marknadsföring förvärvar färdigheter och förmågor genom att  

- självständigt planera och genomföra teoretiskt, empiriskt och experimentellt forskningsarbete;  

- årligen delta på den nationella/internationella konferenser inom forskningsområdet 

- seminarieverksamheten inom institutionen 

- minst en gång per termin redovisa i industriell ekonomis seminarieserie hittills uppnådda resultat och 

planering för det fortsatta avhandlingsarbetet 

- samt vid internationella konferenser presentera sin egen forskning där de studerande får träna på sin 

förmåga att presentera inför kollegor från olika forskningsfält och kritiskt granska både sin egen 
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forskning och de andra deltagarnas forskningsarbete. 

För att förbereda den forskarstuderandes för ovanstående färdigheter och förmågor är en kurs i academic 

writing eller motsvarande obligatorisk.  

I forskarutbildningen kan genomförda och dokumenterade projektarbeten, som inte inkluderas i 

avhandlingen, ingå med upp till maximalt 15hp.  

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i industriell marknadsföring genom att 

forskarstuderande dels genomgår kurser i forskningsetik och dels deltar i seminarier/seminarieserie inom 

institutionen. Samtliga forskarstuderande nyantagna efter 30 juni 2007 skall för att få examen ha genomgått 

av fakulteten beslutade obligatoriska kurser i metodik/etik eller bedömts ha motsvarande kompetens.  

Forskarstuderande inom industriell marknadsföring visar intellektuell självständighet genom att skriva en 

monografi eller en sammanläggningsavhandling. I avhandlingsarbetet skall den studerande visa sin 

förmåga att genom egen forskning väsentlig bidra till kunskapsutvecklingen inom det egna forskningsfältet 

samt visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap. Den studerande ska visa intellektuell 

självständighet och vetenskaplig redlighet, en förmåga att göra forskningsetiska bedömningar samt en 

fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors 

ansvar för hur den används.  

En avhandling för licentiat- eller doktorsexamen kan utformas antingen som ett enhetligt sammanhängande 

vetenskapligt verk (monografiavhandling) eller som ett antal vetenskapliga uppsatser samt en introduktion 

till området (sammanläggningsavhandling). I en sammanläggningsavhandling ska det tydligt framgå vad 

den studerande själv gjort och vad eventuella andra medförfattare bidragit med. De vetenskapliga uppsatser 

eller konferensbidrag som ingår i en sammanläggningsavhandling ska vara publicerbara i vetenskapliga 

tidskrifter eller publikationer, efter ett review-förfarande. 

En sammanläggningsavhandling för licentiatexamen består normalt av 2–3 forskningsartiklar som är i nivå 

för internationell publicering. En sammanläggningsavhandling för doktorsexamen består normalt av minst 

2 artiklar som accepterats för publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter och/eller böcker samt 

ytterligare 2–3 artiklar som är i nivå för internationell publicering. 

Den närmare planeringen av kurser och andra moment görs i samråd med handledaren och dokumenteras 

i den individuella studieplanen (se Studiehandbok för utbildning på forskarnivå, avsnitt 5.3). 

Tillgodoräknande 

Tidigare prestationer kan i vissa fall tillgodoräknas i utbildningen. Det ska dock klart framgå att 

arbetet genomförts under vetenskaplig handledning. Kurser som är behörighetsgrundande för antagning i 

ämnet kan inte tillgodoräknas. 

 

 
 
 

 

 


