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Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: L4, V4. Kursansvarig: Professor Bengt
Hansson, Byggnadsekonomi. Förkunskapskrav: För L: VFT045 Fastighetsekonomi.
VBE031 Fastighetsförvaltning. För V: VBE031 Fastighetsförvaltning, VBF050
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VTA016 Byggnadsakustik. Prestationsbedömning: Kursens betyg baseras på genomförda
praktikfall. Övrigt: Minst 15 anmälda krävs för att kursen skall ges. Hemsida:
http://www.bekon.lth.se/swedish/.
Mål
Kunskapsmål
Efter genomgången kurs ska teknologen:
●

●

ha tillägnat sig en helhetssyn och allmänna kunskaper om fastighetsföretagande och
facility management
ha kunskaper om analysmodeller och styrning av verksamheter inom
fastighetsföretagande och facility management ur ett strategiskt perspektiv

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs ska teknologen:
●
●

kunna genomföra analyser av verksamhet innehållande fastigheter
kunna tillämpa förekommande strategiska analysmodeller vid styrning
av fastighetsföretag och facility management verksamhet.

Attitydmål
Efter genomgången kurs ska teknologen:
●
●

med gott självförtroende kunna verka som konsult
självständigt kunna utföra strategiska analyser för fastighetsföretag och facility
management verksamhet.

Innehåll
Inledningsvis behandlas de övergripande förutsättningarna för fastighetsföretagande och
facility management.
Kursen innehåller i del 1 fastighetsföretagande avsnitt om strategisk analys och planering,

ekonomisk verksamhetsanalys, kvalitets- och miljöledning, investment management,
analys av drift- och underhållskostnader, fastighetsinformations- och
förvaltningshandlingar, fastighetsutveckling, värdering av fastighetsbolag.
Kursen innehåller i del 2 facility management aktuella analysmodeller,
lokalförsörjningsprogram, funktionskrav, upphandling av stödfunktioner, service
management, outsourcing, internhyressystem.
Avsnitten behandlas i ett helhetsperspektiv varför andra områden än de som nämns ovan
förekommer i kursen om än mindre omfattning såsom skatter och risktagande.
Inlärningen är problembaserad och kommer att innehålla två större praktikfall och ett
antal mindre fördjupningsuppgifter som skall genomföras. Vidare kommer en
kunskapskontroll av litteratur och begrepp att göras för varje del i kursen. Resultatet av
genomförd kunskapskontroll och fördjupningsuppgifter skall vara godkänt. Kursens betyg
baseras på genomförda praktikfall.
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