
Hur använder tidigare studenter 
sina kunskaper?

”Utbildningen handlar just om att 
förbättra och effektivisera inom 
organisationer, vilket är applicerbart 
på allting, vad man än jobbar med. 
Utbildningen gav mig en bra över-
blick på hur organisationer fungerar 
i alla led. Det har jag stor nytta av 
idag då jag dagligen är i kontakt med 
olika företag, där det är viktigt att jag 
förstår deras flöde och arbetssätt.”  
Victoria Andersson, egenföretagare på Fitnessfika, tog examen 2018. 

”Gällande den ledande rollen tror jag 
att grupparbetena var det mest för-
beredande. Här fick man samarbeta, 
kommunicera och hitta lösningar 
tillsammans med flera andra, både de 
som var lika en själv och de som hade 
andra infallsvinklar. Tar man mycket 
initiativ och ger det lilla extra i dessa 
situationer så vinner man mycket i 
arbetslivet.”  
Jesper Donnerhag, Chef Orderhantering på Lantmännen, tog examen 2011. 

”Vi har anställda från service ma-
nagement på alla nivåer inom vår 
verksamhet, från lagerarbetare till 
VD. De är strukturerade, drivna, kan 
jobba mot utsatta mål och deadlines 
och blir snabbt självgående. När det 
gäller kompetens i service och kund-
bemötande har de som läst service 
management en stor fördel. ” 
Riad Haddouche, ansvarig People and culture på Nowaste Logistics har rekryterat 
flera tidigare studenter från Logistics service management.  

 

Din kompetensprofil
KANDIDATPROGRAMMET  
LOGISTICS SERVICE MANAGEMENT  
LUNDS UNIVERSITET

En akademisk utbildning 
som leder till arbete 

Med en examen i logistics service management är du 
redo för ett kvalificerat yrkesliv och har goda chanser 
att få jobb. Av de som studerat tidigare år har majori-
teten snabbt lyckats etablera sig på arbetsmarknaden. 
Utbildningen ger dig möjlighet att jobba i många olika 
branscher, verksamheter och yrken. Du kan exempelvis 
jobba som:

Business Controller
Cargo Operations
Customer Service Manager
E-Commerce Manager
Global Process Driver
IT Solutions Owner
Key Account Manager
Logistics Manager
Manager Service center
Miljöstrateg/processledare

Order- och logistikansvarig
Platschef
Produktionsplanerare
Project Quality Safety Manager
Projektledare
Supply chain coordinator
Supply Manager
Transportledare
Transportutvecklare
Verksamhetsutvecklare 

www.ism.lu.se

Vill du veta mer om var tidigare studenter arbetar idag? 
Läs mer på www.ism.lu.se/utbildning/karriar



Dina akademiska färdigheter 
som samhällsvetare 

Kandidatprogrammet i logistics service ma-
nagement är en akademisk utbildning inom 
samhällsvetenskap vid Lunds universitet. 
Samhällsvetare skaffar sig också mer generella 
kompetenser, utöver de ämnesspecifika, och 
dessa är att kunna: 

 
• problematisera samhällsfenomen utifrån olika 

perspektiv och studera samhällets utmaningar
• anlägga etiska perspektiv på mellanmänskliga 

interaktioner och på samhällsproblem
• formulera problem självständigt för att kunna ge 

förslag till lösningar på problemet 
• inhämta och kritiskt granska information
• formulera sig effektivt i både tal och skrift
• arbeta självständigt med ett analytiskt och kritiskt 

förhållningssätt
• göra prioriteringar och möta deadlines
• samarbeta, leda och motivera genom att jobba i 

olika gruppkonstellationer.

EXAMEN
Efter avslutade studier får du en filosofie  
kandidatexamen i Logistics Service Management
Huvudområde: Service Management

På engelska:  
Degree of Bachelor of Science in Logistics Service 
Management  
Major: Service Management

Efter fil.kand. examen har du möjlighet att läsa 
vidare på avancerad nivå och ta en masterexa-
men. 

Din branschspecifika kunskap inom 
logistik

Genom att du läst logistics service management har 
du också fått fördjupad kunskap om logistikbran-
schen och har kompetens att vara med och utveckla 
framtidens innovativa och effektiva logistiklösningar. 

Under hela utbildningen har du utvecklat en verktygslåda bestående 
av olika logistikmetoder och modeller för att kunna förbättra logis-
tiksystem, servicelösningar och lönsamhet. Här är din förmåga till 
problemidentifiering och problemlösning beträffande försörjnings-
kedjans utformning central. 

Med dina kunskaper inom både organisation och ledarskap samt 
förståelse för logistiksystem och försörjningskedjor, har du en unik 
blick för hur tjänster och servicemöten är beroende av logistikens 
organisering. Du har förmåga att tänka och agera utifrån ett tydligt 
kundorienterat perspektiv och har lärt dig hur man skapar förutsätt-
ningar för goda kundrelationer.

Du är väl insatt i metoder och tekniker för att initiera och driva 
ett förändringsarbete med avsikt att effektivisera en verksamhe-
tens försörjningskedjor. Detta är kompetenser som även kommer 
till användning i arbetet med miljö- och kvalitetsstyrning för att 
säkerställa långsiktigt hållbara logistiklösningar. 

Du har förståelse för dynamiken i komplexa logistiska system, och 
därmed även förmågan att integrera och förstå kopplingen mellan 
de strategiska och operativa nivåerna i dessa. 

Din unika service 
managementprofil

En kandidatexamen i logistics service management 
öppnar dörrar till en bred arbetsmarknad och ger dig 
goda chanser till ett kvalificerat arbete.

Du har nu kunskap om hur man leder, organiserar och styr orga-
nisationer utifrån ett kundorienterat tjänsteperspektiv. Utbild-
ningen är tvärvetenskaplig och baserad på flera olika akademiska 
ämnesområden. Du har därmed en bred samhällsvetenskaplig 
kompetensprofil med fokus på tjänster och tjänsters villkor och 
utveckling i både organisationer och samhället. 

Behovet av logistiker på arbetsmarknaden är stort. Din breda 
kunskapsbas kombinerat med spetskompetens i logistik gör att 
du har en unik profil. Detta gör det möjligt att lyfta fram de delar 
som är särskilt relevanta för tjänsten du söker och ger dig stora 
möjligheter att själv forma ditt yrkesliv.  

Dina kunskaper i service 
management och logistik

Service management som ämne ger dig kunskap om 
organisation, ekonomi, marknadsföring och ledning 
av företag och organisationer. I kombination med 
kurser inom logistik innebär det att du har kunskap 
om:

• Servicemötet och kundrelationer
• Logistiksystem och försörjningskedjor
• Tjänstemarknadsföring och värdeskapande 
• Ekonomi- och verksamhetsstyrningens grunder
• Organisation
• Ledarskap och medarbetarskap
• Värderingar och servicekultur
• Juridik för logistiker 
• Digitalisering och e-handel
• Miljö- och kvalitetsstyrning
• Hållbarhet 
• Tjänsteutveckling inom logistik


