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EMNEBESKRIVELSE
SEI3101 Serviceinnovasjon
Studieløpsemne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grad
Semester
Studiepoeng
Emneansvarlig
Antall timer
Læringsutbytte

Bachelor i Markedsføring og salgsledelse
5. semester
7,5 stp.
Førsteamanuensis Sander Sværi
36 timer
Kunnskap
Studentene skal etter endt emne ha innsikt i hva begrepet
serviceinnovasjon inneholder med spesiell vekt på utvikling av
tjenester gjennom kundeinvolvering.
Ferdigheter
Studentene skal kunne benytte verktøyene fra i de tre delene
emnet er bygget opp av:
- Åpen innovasjon
- Brukerstyrt innovasjon
- Tjenesteforbedring
Studenten skal lære hvordan man systematisk kan involvere
kunden i utviklingen av nye og bedre tjenester.
Generell kompetanse
Etter endt emne skal studentene være i stand til å bruke de
forskjellige metodene presentert pensum, og kunne nyttiggjøre
seg denne kunnskapen når man senere møter dem i det praktiske
liv. Studentene skal forstå hvordan de kan bidra til at en bedrift
flytter seg fra en produkt- til servicesentert logikk der verdier
samskapes med kunden

7. Innhold

I en verden hvor produkter og tjenester stadig får en kortere og
kortere livssyklus står utvikling av nye konsepter frem som et
svært viktig konkurransemiddel. Mye av det som er skrevet om
dette området handler om utvikling av fysiske nye produkter,
mens utviklingen av service og tjenester i stor grad har blitt
utelatt. Dette kurset tar for seg innovasjon av service og tjenester
med særlig fokus på kundeinvolvering og samskapning av verdi.

8. Gjennomføring

Emnet legges opp som en kombinasjon av tradisjonelle
forelesninger hvor det legges opp til stor grad av deltakelse fra
studentene gjennom diskusjon, og gruppearbeid og
casegjennomgang.
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9. Samfunns-/
næringslivkontakt
10. Vurdering

Bruk av praktiske caser og gjesteforelesere.
Hjemmeeksamen/prosjekt over 2-12 uker. Løses i gruppe på 2-3
studenter. Teller 40 % av helhetlig vurdering. Alle hjelpemidler
tillatt.
Skriftlig individuell tre timers avsluttende eksamen. Teller 60 %
av helhetlig vurdering. Ingen hjelpemidler tillatt.
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12. Anbefalt litteratur

1

Med forbehold om prisendringer.
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