
Sensus 

Diplomerad Marknadsekonom



Mer information finns på sensus.se/diplom

Sensus 

Diplomerad Marknadsekonom
Som marknadsekonom ansvarar du för marknadsarbetet 
i din organisation - från kartläggning och planering till 
genomförande av marknadsaktiviteter.

Utbildningen till diplomerad marknadsekonom ger dig möjlighet att utvecklas i din 
yrkesroll och bredda dina kunskaper inom området marknadsekonomi. Du utvecklar ett 
marknadsekonomiskt förhållningssätt och får en bred kunskap i affärsrelaterade områden. 
Exempel från arbetslivet ger näring till intressanta diskussioner och formar kunskap som 
du direkt kan omsätta i ditt arbete.

Du utvidgar också ditt nätverk med personer som liksom du har erfarenhet av att arbeta 
marknadsorienterat i olika sammanhang. 

Mål
Efter avslutad utbildning har du tillägnat dig kunskaper och färdigheter för att analysera 
marknader och stärka kundrelationer. Du har även utvecklat ett marknadsekonomiskt 
förhållningssätt och fått verktyg för att arbeta med organisationens affärsstrategier.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som säljare, marknadsförare, egenföretagare 
eller chef och vill utvecklas inom affärsmannaskap, marknad och försäljning. Även du som 
arbetar med teknik, inköp, HR/personal och administration kan ha nytta av utbildningen.

Förkunskaper
För att kunna tillgodogöra dig utbildningen bör du ha gymnasiekompetens eller 
motsvarande.

Innehåll och upplägg
Utbildningen omfattar 270 studietimmar, en heldag varannan vecka under tre terminer. 
Teori varvas med praktiska övningar. Självstudier tillkommer, du får hemuppgifter och 
personlig feedback. Varje avsnitt avslutas med en skriftlig tentamen. I det avslutande 
examensarbetet får du tillfälle att praktisera dina nya kunskaper genom att göra en 
marknadsplan/affärsplan. Utbildningens upplägg gör att du kan studera och arbeta 
parallellt. 

Utbildningen innehåller följande avsnitt:
• Affärsmannaskap
• Konkurrensmiljö
• Affärsekonomi
• Affärsplanering och strategi
• Marknadskommunikation
• Affärsplanering i praktiken

Du hittar detaljerat innehåll på sensus.se/diplom



Litteratur
Vi använder alltid aktuell litteratur som följer den senaste utvecklingen inom området.

Ledare
Samtliga ledare är yrkesverksamma inom området och har goda kunskaper om arbetets 
förutsättningar.

Antal deltagare
10-14 personer. Det finns gott om utrymme för handledning, feedback och diskussioner.

Betyg och diplom
För att få slutbetyg och bli diplomerad krävs minst 70 procents närvaro samt godkänt
betyg i alla tentamina.

Pris
39 500 kronor, exklusive litteratur.

Deltagarröster
”En verklighetsbaserad utbildning med stor kompetenskraft och engagemang.
Idag står jag på en stark bas.”

Maria Nycander, meetfrankie

”Under tiden jag gick utbildningen Diplomerad marknadsekonom utvecklades och 
mognade jag enormt. En mycket duktig och inspirerande kursledare kompletterade 
litteraturen med intressanta exempel ur verkligheten. Dessutom var det roliga 
föreläsningar med många skratt! Utbytet med kursdeltagare från andra branscher gav mig 
en vidare insyn i vår omvärld. Jag fick kunskaper och verktyg som jag har stor nytta av i 
mitt dagliga arbete!”

Omid Alipoor, IMV i Ekenässjön AB, Ekesnässjön

Vill du boka en plats eller veta mer om något?
Skåne-Blekinge 
040-664 56 80 
malmo@sensus.se
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Sensus erbjuder utbildningar till medarbetare och chefer som vill stärka sig 
i sin befintliga eller kommande yrkesroll. Vi utbildar enligt folkbildningens 
kunskaps- och människosyn. Därför är mötet mellan människor och deras 
erfarenheter centralt.

Småland-Öland
0470-70 73 00 
smaland-oland@sensus.se

Västra Sverige
031-708 39 00
goteborg@sensus.se
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Skåne-Blekinge 
Studentgatan 4, 211 38 Malmö
Växel, 040-664 56 80, malmo@sensus.se

Småland-Öland
Norrgatan 15, 352 31 Växjö
Östra Storgatan 8, 553 21 Jönköping
Södra Långgatan 60, 392 31 Kalmar
Växel, 0470-70 73 00, smaland-oland@sensus.se

Västra Sverige
Södra Hamngatan 29, 411 14 Göteborg
Växel, 031-708 39 00, goteborg@sensus.se


