
KURSPLAN

 
 

Industriell logistik 7,5 
högskolepoäng
Industrial logistics

 
 
 
 
 
Kursplan antagna: Vår 2023 Lp 3 -  Tills vidare

BESLUTSDATUM
2022-02-11

Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå
Telefon 0920-49 10 00 • Orgnr: 202100-2841



Industriell logistik 7,5 högskolepoäng
Industrial logistics

Grundnivå, K0020N
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1F G U 3 4 5 Industriell ekonomi Industriell ekonomi och organisation

Ingår i huvudområde

Industriell ekonomi

Behörighet
Grundläggande behörighet samt avklarat följande kurser med minst godkänt resultat; Matematisk statistik (S0001M) 
7,5 hp, Differentialkalkyl (M0047M) 7,5 hp, Linjär algebra och integralkalkyl (M0048M) 7,5 hp, Linjär algebra och 
differentialekvationer (M0049M) 7,5 hp, Flervariabelanalys (M0055M) 7,5 hp samt Operations management och 
strategi (K0019N) 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Mål/Förväntat studieresultat
Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:
• Definiera det nuvarande transportsystemet
• Utveckla det hållbara transportsystemet
• Tillämpa och förklara komplexa prognossystem
• Tillämpa, förklara och utveckla produktions- och lagersystem
• Förstå och utveckla lagerhantering
• Använda operationsanalytiska metoder för att styra och optimera transport- och produktionssystemet
• Utveckla strategiska planer för logistiksystemet och försörjningskedjan
• Använda operationsanalytiska metoder för anläggningslokalisering och kapacitetsplanering
 

Kursinnehåll
Kursen ger en djupare förståelse för logistiksystemet och hur ett effektivt logistiksystem genom effektiv användning 
av resurser bidrar till organisationens långsiktiga hållbarhet. Transport-och produktionssystemen såväl som den 
kompletta försörjningskedjan förklaras, diskuteras och analyseras. Operationsanalytiska metoder för att utveckla 
transport- och produktionssystemen förklaras och används.  
  
Kursen ger fördjupande kunskaper i planeringsmetoder och verktyg för den operativa styrningen av produktion och 
transportsystemet, inkluderande prognostisering, detalj- och huvudplanering av produktion, lagerhantering och 
lagerstyrning samt transportplanering. Strategisk planering av logistiksystemet och försörjningskedjan, inkluderande 
anläggningslokalisering och kapacitetsplanering. 
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Undervisningen i kursen genomförs genom synkrona och/eller inspelade föreläsningar och ett flertal lektioner, 
laborationer och räkneövningar relaterade till kursen kvantitativa moment. Studenten redovisar lösningar på 
laborations- och kursuppgifter via skriftliga inlämningar och muntliga presentationer i seminarieform. En student i 
denna kurs förväntas arbeta självständigt med att läsa litteraturen, ta del av övrigt läromaterial, arbeta i grupp med 
andra studenter samt lära sig att hantera relevant programvara för att lösa kursens uppgifter. Obligatorisk närvaro 
vid presentation av kursarbeten, seminarier och vid vissa andra undervisningstillfällen kan förekomma. 
Undervisningen på kursen sker på svenska och/eller engelska.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursen examineras genom skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och seminarier.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, 
under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med 
platsgaranti.  
 
Ersätter kursen Logistik 1, T0002N.
Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med T0002N eller kurs med liknande innehåll.
 

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Skriftlig tentamen G U 3 4 5 4 Obligatorisk V23

0002 Laboration U G# 2 Obligatorisk V23

0003 Inlämningsuppgift/seminarier U G# 1,5 Obligatorisk V23

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11
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