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En akademisk utbildning 
som leder till arbete 

Arbetsmarknaden inom service- och tjänstebranschen 
ser bra ut för dig som är nyutexaminerad. Av de som 
studerat tidigare år har majoriteten lyckats etablera 
sig snabbt på arbetsmarknaden. Du har möjlighet att 
arbeta i privat, offentlig eller ideell sektor. Nedan ser 
du exempel på vad tidigare studenter arbetar med:

EKONOMI
Banktjänsteman 
Inköpare
Finansiell rådgivare
Global Project Controller

MARKNAD & SÄLJ
Brand manager
Digital sales manager
E-handelskoordinator
International Marketing 
Manager

KUNDRELATIONER
Client relationship manager
Customer Loyalty & Insights
Kundansvarig

HR (HUMAN RESOURCES)
HR-chef
Lönekonsult
Recruitment & Talent Manager

PRODUKTUTVECKLING
Produktchef /  
Produktionsledare
Project Quality Safety  
Manager
Systemutvecklare

LEDNING & STYRNING
Affärsområdeschef
Service Manager
Innovationsdirektör
Verksamhetschef

SPECIALIST
Destination Manager
Eventplanerare
Reseproducent
Hotel Manager
Social Media Coordinator
Projektledare

Egenföretagare

Vill du veta mer om var tidigare studenter arbetar 
idag? Läs mer på www.ism.lu.se/utbildning/karriar

www.ism.lu.se

Hur använder tidigare studenter 
sina kunskaper?

”Tack vare utbildningen har jag 
grundläggande kunskaper inom 
många olika områden och det kom-
mer jag väldigt långt med. Mitt jobb 
som manager kräver inte att jag har 
svaren på alla frågor, däremot att vara 
en bra ledare som kan delegera, mo-
tivera och sammankoppla människor 
med varandra.” 
Ulrika Winberg, Manager Business Intelligence på EF. Tog examen 2014 från 
Kandidatprogrammet Service Management, inriktning Retail. 

”Efter att jag fått mitt jobb fick jag 
veta att mitt CV hade utmärkt sig 
bland de andra sökandens, som var 
mer traditionella ekonomer. Att jag 
hade kunskap om servicebranschen 
och var duktig på kundkontakt var 
värdefullt och intressant enligt min 
chef.”  
Niklas Östmark, Företagsrådgivare på Nordea. Tog 
examen 2016 från Kandidatprogrammet Service management, inriktning Tourism. 

”Att ha förståelse för andra männ-
iskor, leverera god service, vara 
disciplinerad, effektiv och att ha en 
övergripande syn är egenskaper jag 
ständigt arbetar med i min yrkesroll 
och som jag har nytta av efter utbild-
ningen.”  
Malin Paradis, Projektledare på mötesbyrån Gustavo 
Management. Tog examen 2016 från Kandidatprogram-
met Service management, inriktning Health.  



Dina akademiska färdigheter 
som samhällsvetare 

Kandidatprogrammet i service management 
är en akademisk utbildning inom samhälls-
vetenskap vid Lunds universitet.  
Samhällsvetare skaffar sig också mer gene-
rella kompetenser, utöver de ämnesspecifika, 
och dessa är att kunna: 

 
• problematisera samhällsfenomen utifrån olika 

perspektiv och studera samhällets utmaningar
• anlägga etiska perspektiv på mellanmänskliga 

interaktioner och på samhällsproblem
• formulera problem självständigt för att kunna ge 

förslag till lösningar på problemet 
• inhämta och kritiskt granska information
• formulera sig effektivt i både tal och skrift
• arbeta självständigt med ett analytiskt och kritiskt 

förhållningssätt
• göra prioriteringar och möta deadlines
• samarbeta, leda och motivera genom att jobba i 

olika gruppkonstellationer.

EXAMEN
Efter avslutade studier får du en filosofie kandi-
datexamen (fil.kand.), med huvudområdet Service 
Management.

Engelska: Degree of Bachelor of Science
Major: Service Management

Efter en fil.kand.examen har du möjlighet att läsa 
vidare på avancerad nivå och ta en masterexamen.

Din unika service 
managementprofil

En kandidatexamen i service management öppnar 
dörrar till en bred arbetsmarknad och ger dig goda 
chanser till ett kvalificerat arbete. 

Du har nu kunskap om hur man leder, organiserar och styr orga-
nisationer utifrån ett kundorienterat tjänsteperspektiv. Utbild-
ningen som du har läst är tvärvetenskaplig och är baserad på 
flera olika akademiska ämnesområden. Du har därmed en bred 
samhällsvetenskaplig kompetensprofil med fokus på tjänster och 
tjänsters villkor och utveckling i både organisationer och samhäl-
let. Din breda kunskapsbas kombinerat med spetskompetens om 
branschen gör det möjligt att lyfta fram de delar som är särskilt 
relevanta för tjänsten du söker och ger dig stora möjligheter att 
själv forma ditt yrkesliv. Denna kombination gör dig unik! 

Dina kunskaper  
i service management

Service management som ämne ger dig bred kun-
skap om organisation, ekonomi, marknadsföring 
och ledning av företag och organisationer. 

• Tjänstesamhällets utveckling och villkor
• Konsumtionsmönster, identitetsskapande  

och konsumentbeteende
• Relationsmarknadsföring och varumärkesbyggande
• Redovisningens och ekonomistyrningens grunder
• Organisation och intern marknadsföring
• Ledarskap och medarbetarskap
• Värderingar och servicekultur
• Tjänsteinnovation och konceptutveckling
• Strategi och verksamhetsutveckling
• Digitalisering och tjänstelandskap
• Hållbarhet och etik
• Servicearbete och mångfald
• Omvärldsanalys och förändringsarbete

Din branschspecifika  
kunskap

Beroende på den inriktning du läst har du också fått 
fördjupad kunskap om branschen.

HEALTH
Du har lärt dig hur hälsa har blivit en naturlig del av samtiden, 
starkt kopplad till både livsstil och arbetsliv. Inriktningen har gett dig 
fördjupade kunskaper och verktyg om hur innovativa och hållbara 
tjänster kan utvecklas för att klara framtidens utmaningar inom hälsa 
och välmående. Du har därmed förmåga att arbeta strategiskt med 
hälsofrämjande kundrelationer, ledarskap, HR och arbetsmiljö.

TOURISM & HOTEL
Du är väl insatt i besöksnäringens utveckling och har fördjupade 
kunskaper och verktyg om hur destinationer och resande kan 
utvecklas hållbart och innovativt i framtiden. Du har en strategisk 
blick för kundens behov och vet att en engagerad personal och 
ledning är avgörande för att kunna skapa positiva och minnes-
värda upplevelser.

RETAIL
Du har kunskap om butikskoncept och butikslandskapets betydelse 
för kundupplevelsen och hur relationen mellan handel, stadsmiljö och 
lokalisering ser ut. Du vet hur lönsamhet och produktivitet påverkar 
handelsföretag och vilka utmaningar detaljhandeln står inför. Du har 
ett tydligt kundfokus och kan arbeta strategiskt med att utveckla 
morgondagens detaljhandel på ett innovativt och hållbart sätt. 


