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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2011-11-22
och gäller från höstterminen 2011 vid Karlstads universitet.

Kurskod: FEGB49
Service Management för fastighetsekonomer, 6 hp
(Service Management and Real Estate, 6 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: ()

Undervisningsspråk
Svenska. Vissa moment på engelska kan förekomma.

Behörighetskrav
Företagsekonomi 30 hp.

Huvudområde

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
� översiktligt redogöra för de viktigaste teoretiska skolbildningarna inom Service Management,
� redogöra för tjänsters roll i samhället och
� diskutera och tillämpa nyckelbegrepp för ledning av tjänsteverksamheter såsom:
o modeller för att beskriva och kategorisera tjänster,
o ledning av tillgångs- och efterfrågestyrda verksamheter,
o tjänstekvalitet,
o tjänstens sinnliga och fysiska kontext,
o värdeskapande,
o tjänsteutveckling och tjänsteinnovation samt
o tjänstemötet samt förbundna begrepp.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen första del handlar om att förstå, behärska och i diskussioner tillämpa grundläggande tjänsterelaterade
begrepp. Kursen behandlar perspektiv på tjänster såsom tjänstesektorn som en delmängd av den totala
ekonomin, tjänster i relation till fysiska produkter samt tjänster som värdeskapande processer. Mäklarbranschen
och mäklarens yrkesroll analyseras utifrån ett tjänsteperspektiv.

Kursens andra del behandlar centrala teorier, begrepp, modeller och relaterade verktyg för Service
Management, dvs. styrning av tjänsteverksamheter. Denna del är mer praktiskt inriktad och hanterar
ledningsfunktionen utifrån ett kundfokus.

Kurslitteratur och övriga läromedel



Se separat dokument.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen.

Betyg

Kursen bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
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