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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Ledningsgruppen för kandidatprogram i Logistics Service
Management 2023-03-20 att gälla från och med 2023-08-28, höstterminen 2023.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår inte i något huvudområde. Kursen är obligatorisk och ingår i
kandidatprogrammet i logistics service management (SGSEM), 180 högskolepoäng
och ges under femte terminen.   
Undervisningsspråk: Svenska
Moment på engelska kan förekomma. 

Huvudområde Fördjupning

- G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

 

Kursens mål
 
För godkänt resultat på kursen ska studenten 

 

Kunskap och förståelse
• förstå och kunna redogöra för hur olika förändringar i omvärlden påverkar en

verksamhets försörjningskedja,
• förstå och kunna redogöra för hur olika metoder och verktyg för att kartlägga

processer i verksamheter,
• förstå och kunna beskriva sin egen och andras roll i förändringsprocesser i

verksamheter med försörjningskedjor, samt
• förstå och kunna redogöra för hur man initierar och driver förändringsarbete i

såväl stora som små organisationer.

 



Färdighet och förmåga
• analysera och utvärdera skiftande typer av organisationer utifrån målet att

åstadkomma effektivare försörjningskedjor, samt
• planera förändringsprocesser i verksamheter med försörjningskedjor och i denna

planering visa kunskap om förändringsprocessens olika komponenter och
aktiviteter.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• analysera och värdera möjligheter och svårigheter med processutveckling och

förändringsarbete baserat på ett företags logistiska styrkor och svagheter i
relation till omvärlden.

 

Kursens innehåll
 
Kursen tar avstamp i de globala trender som påverkar företagens logistik och därmed
behovet av förändringsprocesser. Kursen belyser centrala strategier och komponenter
för olika typer av processutveckling. Kursen lägger extra tyngdpunkt på
processutveckling inom cirkulära flöden och omnikanals-logistik. Kursen omfattar
både fysisk uppbyggnad och dess tekniska stödsystem samt arbetsorganisation. 
Syftet med kursen är att studenten ska få en helhetsförståelse för
förändringsprocesser – hur de initieras, implementeras och bibehålls. Det innebär även
att studenten lär sig värdera och analysera förändringsarbetet. Vidare behandlas
ledarskap och medarbetarskap som viktiga komponenter i förändringsarbete
i organisationer. 
  
  

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier,
workshopar, handledning och studiebesök. 
Deltagande i gästföreläsningar, seminarier, workshopar och studiebesök är
obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Ersättning eller alternativ tidpunkt för
obligatoriskt moment erbjuds student som utan egen förskyllan, t ex olycksfall,
plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska
momentet. Detta gäller också studenter som har missat undervisning på grund av ett
förtroendeuppdrag som studentrepresentant. 

 

Kursens examination
 
Kursen examineras enligt följande: 

• Skriftliga uppgifter i par (4 högskolepoäng)
• Individuellt skriftligt prov (4 högskolepoäng)
• Projektarbete i grupp (5 högskolepoäng)
• Workshopar med inlämningsuppgifter (2 högskolepoäng)

På kursen erbjuds ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet
samt ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det gångna
läsåret (uppsamlingsprov). Inom ett år efter att kursen genomgått en större förändring
eller upphört erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll.
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Därefter erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med gällande
kursplan. 
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som anges för
kursen. För betyget väl godkänd krävs att lärandemålen är särskilt väl tillgodosedda.
Från betygsskalan ovan undantas modulkod 2304. För betyg för detta moment
används någon av beteckningarna underkänd eller godkänd. 
För slutbetyget godkänd krävs att studenten uppnår minst betyget godkänd i samtliga
moment. För slutbetyget väl godkänd krävs att studenten uppnår betyget väl godkänd
på modulkod 2302 samt väl godkänd på antingen modulkod 2301 eller 2303. 
Vid kursens start informeras studenten om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen. 

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs att studenten har fullgjort kursfordringar om minst 60
högskolepoäng inom programmet. 
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Prov/moment för kursen LGMA51, Förändringsprocesser i

försörjningskedjan
 

Gäller från H23

 
2301   Skriftliga uppgifter i par, 4,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2302   Individuellt skriftligt prov, 4,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2303   Projektarbete, 5,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2304   Workshopar, 2,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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