
Sida 1 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Mål Efter kursen förväntas studenten kunna:
• Redogöra för grundläggande begrepp och aktiviteter i logistik
• Tillämpa grundläggande metoder för lagerstyrning och prognostisering
• Redogöra för logistikens betydelse för företags lönsamhet och effektivitet
• Tillämpa grundläggande logistikkunskap inom ramen för ett projekt

Kursens innehåll • Centrala begrepp och definitioner inom logistik
• Transporter och distribution
• Lagerstyrning
• Planering och styrning
• Kapitalbindning
• Materialförsörjning och inköp
• Supply chain management
• Fysiska och informativa flöden
• Logistikens utveckling med hjälp av IT
• Logistik och miljö/hållbar utveckling
• Verktyg för flödeskartläggning
• Genom ett projektarbete analysera och föreslå förbättringar på ett logistikflöde



Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Undervisning Kursen är helt uppbyggd för distansutbildning via internet. Undervisningen sker genom att
studenten tar del av information utlagd på internet. Under kursen ska inlämningsuppgifter
göras individuellt och ett avslutande projektarbete enskilt eller i grupp. Kommunikation med
lärare sker främst via dator. Kursdeltagarna behöver tillgång till dator med
internetuppkoppling. Undervisningens upplägg redovisas i detalj i kursens studiehandledning.

Förkunskaper Grundläggande behörighet

Examinationsform Examination sker genom inlämningsuppgifter och ett avslutande projektarbete.
Examinationsmomenten är:	
0010 Inlämningsuppgifter 4,5 hp
0020 Projekt 3 hp
Betyg ges efter genomgången kurs. Kursbevis utfärdas endast på hel och avslutad kurs och
endast på begäran av studenten.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Inlämningsuppgifter 4,5 hp Betyg: AF

0020   PM/Projekt 3 hp Betyg: AF


