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Förkunskaper
Företagsekonomi 60 hp samt Fördjupningskurs I i logistik, 30 hp, eller motsvarande

Mål
Delkurs 1. Strategisk logistik i en global kontext, 7,5 hp 
 
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:

redogöra för grundläggande begrepp och modeller•
bearbeta och analysera såväl kvantitativ som kvalitativ information för 
strategiskt beslutsfattande i en företagskontext

•

motivera och presentera strategiskt beslutsfattande i en företagskontext•
diskutera och integrera globalisering, etik, logistik och strategi•
redogöra för och visa förståelse för ledarskapets praktik och strategiska betydelse 
för logistik i en global kontext

•

Delkurs 2. Företagsekonomisk metod, 7,5 hp 
 
Efter avslutad delkurs förväntas studenterna kunna: 



redogöra för centrala begrepp och begreppsrelationer inom kvantitativa och 
kvalitativa metoder

•

formulera forskningsproblem och metodologiskt grundade forskningsstrategier 
som svarar an mot det formulerade problemet utifrån såväl kvantitativa som 
kvalitativa metoder

•

redogöra för ontologiska och epistemologiska ställningstaganden•
argumentera för val av empiriskt material och tillvägagångssätt för 
materialinsamling

•

analysera, tolka och värdera forskningsresultat utifrån vetenskapliga, 
samhälleliga och etiska aspekter

•

Delkurs 3. Ämnesfördjupande arbete i logistik, 15 hp 
 
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:

planera och med adekvata metoder genomföra ett ämnesfördjupande arbete inom 
givna tidsramar, inklusive bedömningar av relevanta vetenskapliga, samhälleliga 
och etiska aspekter

•

självständigt identifiera och formulera avgränsade teoretiska och empiriska 
problemställningar

•

redogöra för tillämpliga metoder inom logistikområdet•
redogöra för teori av relevans för forskningsfrågan•
söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i relation till en 
problem-ställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och 
situationer

•

diskutera forskningsrapporter•
muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med 
olika grupper

•

Innehåll
Delkurs 1. Strategisk logistik i en global kontext, 7,5 hp 
 
Delkursen innehåller:

grundläggande begrepp och synsätt inom strategi•
metoder för strategianalys•
globaliseringens drivkrafter, följder samt dess inverkan på logistikrelaterade 
delar inom organisationen

•

cirkulär kontra linjär ekonomi•
etik och miljöaspekter•
strategisk logistik och logistikstrategi•
ledarskap och teamutvecklingsseminarier•

Delkurs 2. Företagsekonomisk metod, 7,5 hp 
 
Delkursen introducerar centrala frågor och perspektiv i forskningsprocessen genom att 
fokusera på vetenskapsteori och metodologi. 
 
Delkursen innehåller: 

introduktion till forskningsprocessen och forskningsmetoder inom 
företagsekonomi

•

introduktion till olika grundläggande vetenskapliga antaganden om •



kunskapsproduktion och olika forskningsperspektiv
implikationer för praktisk forskning beroende på grundläggande antaganden om 
kunskapsproduktion

•

formulering av forskningsfråga•
utvärderingskriterier•
tillgång till empiriskt material•
olika sätt att analysera och tolka kvalitativ och kvantitativ data•
olika sätt att skriva slutsatser och resultat•
forskningsetik•
diskutera och utvärdera ett examensarbete•
användning av referenser•

Delkurs 3. Ämnesfördjupande arbete i logistik, 15 hp 
 
Delkursen innehåller en seminarieserie för ämnesfördjupande arbete. Det 
ämnesfördjupade arbetet innebär definition och formulering av problem, 
sammanställning av en rapport och oppositioner på andras arbeten.

Undervisningsformer
Delkurs 1. Strategisk logistik i en global kontext, 7,5 hp 
 
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Andra obligatoriska moment 
framgår av schemat. 
 
Delkurs 2. Företagsekonomisk metod, 7,5 hp 
 
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Obligatoriska moment framgår 
av schemat. 
 
Delkurs 3. Ämnesfördjupande arbete i logistik, 15 hp 
 
Undervisningen består av seminarier och handledning. Obligatoriska moment framgår 
av schemat.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F. 
 
Delkurs 1. Strategisk logistik i en global kontext, 7,5 hp 
Delkursen examineras genom en skriftlig tentamen, case och seminarier. Studenterna 
ska vara godkända på dessa delar för att bli godkända på kursen. 
 
Delkurs 2. Företagsekonomisk metod, 7,5 hp 
Delkursen examineras genom två skriftliga rapporter och en dugga. 
 
Delkurs 3. Ämnesfördjupande arbete i logistik, 15 hp 
Delkursen examineras genom bedömning av ämnesfördjupande arbete och opposition. 
 
För samtliga delkurser gäller följande: Betyget A utgör det högsta betygssteget, 
resterande betyg följer i fallande ordning där betyget E utgör det lägsta betygssteget för 
att vara godkänd. Betyget F innebär att studentens prestationer bedömts som 
underkända. 
 
Efter varje ordinarie examinationstillfälle följer minst en förnyad examination i nära 
anslutning till den tidpunkt resultatet av den ordinarie examinationen meddelats. Vid 



skriftlig tentamen ges minst fem tillfällen att tentera för den kursplan till vilken 
studenten antagits. Vanligtvis ges tre tillfällen per läsår. Studenter som fått underkänt 
på rapporter kan komplettera efter examinators anvisningar för att uppnå godkänt 
resultat. 
 
Betygskriterier för A-F-skalan kommuniceras skriftligt till studenten senast i samband 
med kurs-/delkursstart, liksom hur sammanvägning av betyg på enskilda 
examinationsmoment till slutligt kursbetyg sker. 
 
Ett examensarbete som inte bedöms kunna bli godkänt vid sluthandledning 
rekommenderas att inte gå upp på ordinarie slutseminarium.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en 
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter 
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle. 
Kursvärderingen genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis 
överensstämmer med innehållet: Kursen överlappar 2FE04E med 30 hp. Utöver detta 
överlappar delkurserna enligt följande: 
 
Delkurs 1 överlappar 2FE215 och 2FE015 med vardera 7,5 hp . 
Delkurs 2 överlappar 2FE904, 2EB004, 2FE006, 2FE04E:2, 2FE10E:2, 2FE11E:2, 
2FE17E:2, 2FE941, 2EB013, 2FE197, 2FE28E:2 och 2FE29E:2 med vardera 7,5 hp.  
Delkurs 3 överlappar 2FE02E och 2FE25E med vardera 15 hp .

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur 
Delkurs 1. Strategisk logistik i en global kontext, 7,5 hp 
 
Enarsson, L. Future Logistics Challenges. CBS. Senaste upplaga. Kap. 3,4 och 5. Cirka 
130 sidor. 
 
Sandberg, E. Logistik och Strategi – för lönsamhet och tillväxt. Studentlitteratur AB: 
Lund. Senaste upplaga. Cirka 140 sidor. 
 
Vetenskapliga artiklar. Cirka 350 sidor. 
 
Delkurs 2. Företagsekonomisk metod, 7,5 hp 
 
Bryman, A. & Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber 
Ekonomi. Senaste upplaga. Cirka 620 sidor. (engelsk originalversion med ISBN 978-0-
19-928498-6 är också tillåtet att använda) 
 
Ericsson, D. (2019). Myter om metod. Lund: Studentlitteratur. 128 sidor. 
 
Vetenskapliga artiklar. Cirka 200 sidor. 
 
Delkurs 3. Ämnesfördjupande arbete i logistik, 15 hp 
 
Litteraturen väljs i samråd med handledaren. 
 


