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Fastställande
Kursplanen är fastställd av Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i Food Service Management och
Logistics Service Management 2012-05-21 och senast reviderad 2012-09-11. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2012-10-01.

 

Allmänna uppgifter
Kursen är en obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet för Logistics Service Management och ges
under termin fem.
 
Undervisningsspråk: Svenska
 

 

Mål
Efter genomgången kurs ska studenten:

  visa kunskap om teorier och begreppsapparater inom området ledarskap och chefsarbete, 
  kunna förstå och analysera fenomen inom området ledarskap och chefsarbete, 
  kunna tolka och presentera empiriskt material inom området utifrån relevanta teoretiska
frågeställningar och referensramar, samt 
  kunna kritiskt diskutera fenomen inom det aktuella området. 

 

Innehåll
Syftet med kursen är att studenten ska kunna förstå och analysera ledarskap och chefsarbete
inom olika typer av serviceverksamhet. Kursen behandlar vidare de möjligheter, svårigheter
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och dilemman som chefs- och ledarrollen innebär. Kursen innehåller följande två
huvudmoment (om 2,5 respektive 5 hp):
 
Teorier om ledarskap och chefsarbete (5 hp)
I detta moment behandlas och problematiseras teorier inom området ledarskap och
chefsarbete. Momentet lyfter fram såväl den historiska utvecklingen som moderna
teoribildningar inom området. Momentet behandlar också kritiska perspektiv på fenomen
inom området ledarskap och chefsarbete.
 
Fördjupningsarbete (2,5 hp)
I fördjupningsarbetet ska en eller flera texter kring ledarskap och/eller chefsarbete analyseras
utifrån teorier, modeller och perspektiv inom kurslitteraturen. En central del i detta moment är
att demonstrera den teoretiska bredd som finns inom området ledarskap och chefsarbete samt
att, utifrån denna bredd, problematisera de texter som behandlas.

 

Undervisning och examination
Undervisningen sker i form av föreläsningar och workshops samt handledning av
fördjupningsarbete.

 
Kursen examineras genom hemprov samt ett fördjupningsarbete som seminariebehandlas.
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen: ordinarie prov, omprov och uppsamlingsprov.
Inom ett år efter kursens slut erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll.
Därefter erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan.

 

Betyg
Betygskalan 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.

 

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att studenten har minst 30 hp avklarade i huvudområdeskurser
(Service Management).

 

Litteratur
Se bilaga.

 

Övrigt
Kursen bygger vidare på kunskap från kurserna SMLA01 Service Management i logistiksystem,
15 hp, och SMLA04 Logistikföretagets kundrelationer, 15 hp.
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Litteraturlista för Service Management: Ledarskap och
chefsarbete, 7,5 hp (SMLB20)
Litteraturlistan är fastställd av Ledningsgruppen för kandidatprogram i Food Service
Management och Logistics Service Management 2012-05-21, reviderad 2013-09-12.

Litteraturlistan börjar gälla 1 november 2013.

Alvehus, Johan (2012). Fyra myter om professionella organisationer. Lund: Studentlitteratur. [ca 150 
sidor, ISBN 978-91-44-07125-1]

Jönsson, Sten & Strannegård, Lars (2009). Ledarskapsboken. Malmö: Liber. [387 sidor, ISBN 978-91-
47-08875-1]

Till detta kommer litteratur i form av vetenskapliga artiklar inom områdena ledarskap och chefsarbete 
(ca 500 sidor).

Totalt antal sidor: ca 1000


