
S1LOG Handelshögskolans logistikprogram, 180 högskolepoäng 
Bachelor Programme in Logistic Management, 180 higher education credits

Grundnivå/First cycle 

Fastställande
Utbildningsplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2006-11-14 att träda i kraft 
höstterminen 2007 och reviderad 2010-07-07 att gälla från och med höstterminen 2010. Senast 
reviderad 2016-09-22 att gälla från och med 2017-08-28. 

Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen (FE)

Medverkande institutioner: 
Institutionen för nationalekonomi med statistik (NE) 
Juridiska institutionen (HR) 
Institutionen för ekonomi och samhälle (ES) 

Syfte 
Syftet med programmet är att utbilda ekonomer med specialisering inom logistik, som besitter de 
kvalificerade kunskaper och färdigheter som behövs för ett framtida yrkesliv inom näringsliv och 
förvaltning. Programmet förbereder även för fortsatta studier på avancerad nivå inom 
ekonomiområdet. 

Förkunskapskrav
För tillträde till programmet krävs: 
Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.  
Eller: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 
(Områdesbehörighet 4/A4) 

Kravet på kurser i angivna ämnen ska avse lägst betyget E/G/3. 

Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan. 

Examen och huvudområde
Ekonomie kandidatexamen/ Degree of Bachelor of Science 

Huvudområde: 
Företagsekonomi/ Business Administration 

HANDELSHÖGSKOLAN,
FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN 
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Mål 

Generella mål för utbildning på grundnivå 

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas 
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och 
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla 
förmåga att 
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 
- följa kunskapsutvecklingen, och 
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. 

Generella mål för kandidatexamen 

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen ska studenten 
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets 
vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av 
området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. 

Färdighet och förmåga 

För kandidatexamen ska studenten 
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning 
samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,  
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter 
inom givna tidsramar,  
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och 
lösningar i dialog med olika grupper, och 
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För kandidatexamen ska studenten 
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och 
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. 

Lokala mål 

Utöver vad som anges som mål i högskolelag och högskoleförordning för utbildning på grundnivå 
samt för kandidatexamen kan lärandemålen på Handelshögskolans logistikprogram specificeras enligt 
nedan:
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Kunskap och förståelse  

För examen på programmet skall studenten 

- visa multidisciplinärt integrerade kunskaper inom materialförsörjning, produktionsstyrning och 
distribution i ett logistikperspektiv, 

- visa kunskap kunskaper om försörjnings-, produktions- och distributionssystems ömsesidiga 
beroende av infrastruktur och transportsystem, samt om transportsystemens miljömässiga effekter. 

- visa kunskap om relevanta nationella och internationella regelsystem av betydelse för ekonomi-
/logistikområdet, 

- visa kunskap om publikationstyper, informationskällor och söktjänster som är relevanta för 
kunskapsområdet ekonomi/logistik,  

- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar samt att planera 
och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar, och 

- visa kunskap om den globala resurs-, fördelnings- och miljöproblematiken samt kunskap om olika 
verktyg, och åtgärder på global, nationell och organisationsnivå som kan minska desamma. 

Färdighet och förmåga 

För att erhålla examen efter slutförd programutbildning ska studenten 
- visa färdighet att använda dels analytiska metoder relaterade till de ekonomiska/logistiska ämnena i 
programmet, dels med de analytiska delarna av de ekonomiska/logistiska ämnena i sig visa färdighet 
att använda vanligt förekommande IT-baserade verksamhetsövergripande stödsystem, såsom 
affärssystem och beslutsstödsystem, 
- visa förmåga att analysera olika privata och offentliga aktörers roll som del av problem och lösningar 
för en hållbar samhällsutveckling. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För att erhålla examen efter slutförd programutbildning ska studenten 
- visa insikt i ledarskapets betydelse och dess utövning, 
- visa insikt om kopplingen mellan ekonomiska/logistiska aktiviteter och en hållbar 
samhällsutveckling både för nuvarande och framtida generationer.

Programmet kännetecknas av progression (successiv fördjupning) när det gäller samtliga mål. 
Progressionen inom kunskaper och förståelse uppnås genom att de grundläggande kunskaperna från 
tidigare kurser byggs på med fortsättningskurser på högre nivå. De förmågor och färdigheter som 
nämns ovan utvecklas också i programmet genom återkommande inslag där dessa tränas med ökade 
krav på de studerande under utbildningens gång. Det innebär bland annat stegvis ökade krav på 
analytisk förmåga, självständighet, förmåga att förstå och tillämpa modeller och teorier, ett 
vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt kommunikationsfärdigheter. Färdighetsmoment ges 
både som enskilda moment och integrerat i programmets utbildningsutbud. 

För information om var i utbildningen de allmänna respektive programspecifika målen uppfylls 
hänvisas till kursplaner. 
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Innehåll och upplägg

Programmet ger dels allmänna ekonomkunskaper, dels en tydlig specialisering mot logistik. Logistik 
kan kortfattat definieras som planering, styrning och kontroll av flöden av varor, tjänster och 
information från ursprungsplatsen till konsumtionsplatsen. Programmets specialiseringsdel inriktas 
mot logistik i svensk och internationell verksamhet i främst tillverkande och distribuerande företag. 
Kurserna på programmet är gemensamma och obligatoriska för samtliga studenter. 

Programmet omfattar följande ämneskombination:  
Företagsekonomi  105 högskolepoäng 
Kulturgeografi   30 högskolepoäng  
Nationalekonomi  15 högskolepoäng  
Juridik     15 högskolepoäng   
Statistik     15 högskolepoäng 

Huvudområde 
Företagsekonomi. De kurser som ingår i huvudområdet är markerade med (FEK) i uppställningen 
nedan.

Studietakt 
Helfart. 

Kurser 

Termin 1: KGG410 Företaget, logistikfunktionen och omvärlden, 15 hp 
Kursen ges av Institutionen för ekonomi och samhälle. 

HRL001 Handels- och transporträtt, 15 hp 
Kursen ges av Juridiska institutionen. 

Termin 2: NE0505 Nationalekonomi, 15 hp 
Kursen ges av Institutionen för nationalekonomi med statistik. 

STG155 Grundkurs i statistik med miljö- och logistiktillämpningar, 15 hp 
Kursen ges av Institutionen för nationalekonomi med statistik. 

Termin 3:  FEG100 Företagsekonomi 1, 30 hp (FEK) 
Kursen ges av Företagsekonomiska institutionen. 

Termin 4:  FEG200 Företagsekonomi 2, 30 hp (FEK) 
Kursen ges av Företagsekonomiska institutionen. 

Termin 5:  KGG420 Transporter samhälle och miljö, 15 hp 
Kursen ges av Institutionen för ekonomi och samhälle. 

FEG220 Logistiska informationssystem, 15 hp  
Kursen ges av Företagsekonomiska institutionen. 

Termin 6:  FEG30L Företagets logistikfunktion, 15 hp (FEK) 
Kursen ges av Företagsekonomiska institutionen.  
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FEG31L Logistik, kandidatuppsats, 15 hp (FEK, självständigt arbete) 
Kursen ges av Företagsekonomiska institutionen.  

Platsgaranti
Student som antagits till programmet, söker och tackar ja till kurser i tid, och i föreskriven takt följer 
utbildningsprogrammet har generell platsgaranti till samtliga kurser i programmet. För att kunna 
påbörja den sista utbildningsterminen (termin 6), krävs godkänt resultat om minst 105 hp varav minst 
45 hp från Företagsekonomi 1 och 2.  

Övrigt 
Uppföljning och utvärdering av programmet sker i enlighet med gällande Policy för kvalitetssäkring 
och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs universitet.


