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EMNEBESKRIVELSE
SVK2100 Service og vertskap
Studieløpsemne
1. Grad
2.
3.
4.
5.
6.

Semester
Antall studiepoeng
Emneansvarlig
Antall timer
Læringsutbytte

Bachelor i Reiseliv (kullene 2010-13/2011-14/2012-15)
Bachelor i Reiselivsledelse (kull 2013-16)
3. semester
7,5 stp.
Førstelektor Kristen Albert Ellingsen
36 timer
Kunnskap
Studentene skal ha innsikt i hva som menes med service og
hvordan de ansatte i norske reiselivsbedrifter kan jobbe
systematisk for å forbedre kundeopplevd service. Sentralt er
verktøy og virkemidler for å sikre et forutsigbart og jevnt
servicenivå.
Ferdigheter
Studentene skal kunne analysere, eksemplifisere og diskutere den
praktiske betydningen de faglige elementene som inngår i kurset
har for ledelse av norske reiselivsbedrifter. Studentene skal ha
tilegnet seg nødvendige ferdigheter til på egenhånd å kunne
planlegge og gjennomføre enklere tiltak for å forbedre
kundeopplevd service.
Generell kompetanse
Studentene skal ha innsikt i grunnleggende utfordringer ved
serviceledelse, og hvordan denne tilnærmingen kan brukes som et
konkurransefortrinn for norske reiseliv. Studentene forventes å
kunne innta en kritisk holdning til mindre kunnskapsbaserte
litteratur- og konsulentbidrag innen fagområdet.

7. Innhold

Emnet skal ta for seg sentrale problemstillinger innenfor
fagområdet, slik som:
 Service- og vertskapsområdets røtter.
 Service som verdiskapende prosesser (S-D logikk).
 Tjenesteproduktets særegenhet og konsekvenser av dette
 Servicekvalitet – kundetilfredshet og tilfredshetsmålinger
 Kundeforståelse – forventninger og opplevelse
 Det personlige kundemøtet – roller, dynamikk og
kvalitetssikring (GAP).
 Segmentering og servicestrategi
 Vilkår for, og tilnærminger til, serviceinnovasjon
 Operasjonell styring og oppfølging
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8. Gjennomføring

Undervisningen er forankret i gjeldende teori, praksis og
forskning på området.
Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger, gruppearbeid og
caseløsninger. I den grad det er mulig vil det søkes å ta inn
gjesteforelesere og/eller legge inn bedriftsbesøk som en del av
undervisningen. Det forventes en betydelig egeninnsats fra
studentenes side.

9. Samfunns-/
næringslivkontakt

Caserelaterte oppgaver og eksempler vil inngå som en sentral del
av undervisningen.

10. Vurdering

Hjemmeeksamen/prosjekt opptil 2 uker, som løses i gruppe på 23 studenter. Den teller 40 % av helhetlig vurdering. Alle
hjelpemidler tillatt.
Skriftlig individuell tre (3) timers avsluttende eksamen. Den teller
60 % av helhetlig vurdering. Ingen hjelpemidler tillatt.
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Samlet sidetall: 464.
Dagsaktuelle artikler vil kunne bli lagt ut på It’s Learning, eller
delt ut i klasserommet. Disse vil også være å betrakte som en del
av pensum.
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