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Logistikfrågor påverkar ett företags lönsamhet och konkurrenskraft. Hur effektiv logistiken är beror 

på hur processerna är utformade och även vilken kunskap medarbetarna har.

aLLmän Logistik

Med Lean Production har industrin fått en ny utmaning. Målet är att uppnå en processorienterad 

och behovsstyrd produktion där alla arbetar efter ett standardiserat arbetssätt. 

Lean production

Produktionsteknik är att ta fram metoder för kostnadseffektiv tillverkning med hög kvalitet och 

korta ledtider samt att förstå hur teknik påverkar leveranssäkerhet och lönsamhet.

produktionsteknik

Inköpsarbetet har stor betydelse för balansen mellan behov och tillgång i ett företag. Kunskaper 

inom teknik, logistik och ekonomi kombineras med affärsmässiga förhandlingar till en helhet.

inköp

Olika slags produktionsupplägg påverkar företagets flexibilitet och produktivitet. Typ av produkt 

och produktion har en avgörande betydelse för val av strategi för inköp, logistik och kundservice.

produktionsLogistik 

Att hantera lager har blivit viktigare då lagret har stor påverkan på kostnaderna för logistik och 

kundservice. Fokus ligger snarare på ett snabbt genomflöde än en omfattande lagring.

Lager och distribution 

Ekonomi är ett sätt att beskriva produktion, distribution och konsumtion. För att kunna använda 

resurser på bästa sätt bör man ha kunskap om den ekonomi som hör till produktionen.

ekonomi 

Framgångsrik utveckling förutsätter att ledande personer har kunskaper och förmåga att kommu-

nicera och leda. Det handlar om att förstå hur motivation skapas i olika situationer.

Ledarskap 

VåRA äMNEsOMRåDEN

Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt kursbibliotek kan du 

besöka vår hemsida www.gothialogistics.se.
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E-LEARNING

enkeL pedagogik

Gothia Logistics arbetar framför allt med 

e-learning och självstudiekurser över 

internet. 

effektiv utbiLdning

Med e-learning över internet uppnår man 

en enkelhet, effektivitet och enhetlighet 

som vanlig utbildning inte kan erbjuda. 

Detta utan att tappa möjligheten till 

handledning och coaching. 

kvaLitetssäkrad examination

Våra vanliga e-kurser är uppdelade i delar 

där godkänt delprov släpper eleven vidare 

till nästa del i kursen. Efter alla delprov 

är godkända genereras ett slutprov som 

eleven själv skriver svar på. Vi rättar detta 

manuellt och vi skickar ett personligt 

kursintyg eleven efter godkänd kurs.

Allt detta utan att något behöver instal-

leras eller köras från CD-rom. Det enda 

som behövs är en internetuppkoppling.

eLevuppföLjning

Vi följer alla elever via vårt studieuppfölj-

ningsystem som fångar upp elever som 

till exempel har svårt att upprätthålla en 

regelbunden studierutin eller som behöver 

extra stöd i sin utbildning.

Med hjälp av systemet kan vi hålla 

kontakten med alla våra elever och stötta 

dem som behöver.

LäRARLEDD UTBILDNING

diskussioner och coaching 
Förutom våra e-learningutbildningar 

kan vi erbjuda lärarledd utbildning. 

Vi erbjuder allt från rena lärarledda 

utbildningar till enstaka lärarträffar som 

fördjupningar till våra e-kurser. Den 

lärarbaserade utbildningen fokuserar på 

diskussioner, coaching och övningar. 

fördjupade kunskaper

I de flesta fall kombinerar vi lärarträffar 

med en kortare e-kurs som läses parallellt 

med träffarna via vår utbildningsplattform 

Instant Education.

kombinerade fördeLar

Med den här sortens kombination 

utnyttjar man dels fördelarna med 

e-learning, dels drar man nytta av att 

träffa andra studerande och kunna 

diskutera kursens innehåll.
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så här fungerar våra e-kurser

1. Eleven skapar sitt konto, loggar in och 

möts av sin personliga kursbok.

2. Eleven studerar sedan kursen i eget 

tempo.

3. Vi handleder eleven via kursboken. Här 

kan eleven få svar på frågor som uppkom-

mer under kursen.

4. När en elev är godkänd skickar vi ett 

personligt kursintyg till honom/henne.

minskat produktivitetsbortfaLL - De anställda åker inte iväg utan finns tillgäng-

liga om så krävs.

kostnadseffektivt - Arbetsgivaren slipper betala för resor, logi och traktamente.

enhetLighet - samma utbildningen för alla, även i geografisk spridda organisationer.

kunskapskontroLL - Genomfört slutprov ger kvittens på inhämtad kunskap.

tidseffektivt - Eleven kan studera när det passar, hur länge eller hur ofta man vill.

enkeLhet - Inlärningen underlättas då eleven kan studera, repetera och få handled-

ning när som helst.

handLedning - Eleven kan enkelt komma i kontakt med oss för att få hjälp och stöd.

fördeLar med e-Learning för arbetsgivaren

fördeLar med e-Learning för den studerande

VARFöR E-LEARNING?



utbiLdning tiLL fast kostnad

Vi kan nu som enda svenska bolag 

erbjuda utbildning till fast kostnad, 

oavsett hur mycket din personal studerar. 

Abonnemangsutbildning är en ny metod 

som gjorts möjlig tack vare flexibel och 

modern teknik.

aLLtid tiLLgängLigt

Abonnemangsutbildning är en variant av 

e-learning med kortare intensivkurser på 

ca. 2-5 timmar och passar perfekt för att 

studera vid till exempel oplanerade och 

planerade driftsavbrott. 

omvandLa avbrott tiLL kunskap

Vi hjälper er att bygga upp ett kundan-

passat kursbibliotek. De anställda kan när 

som helst logga in och studera en av flera 

kortare kurser som finns tillgängliga över 

internet.

eget kurspaket

Ni kan välja och vraka från alla våra 

abonnemangsutbildningar och plocka 

ihop ett kurspaket som passar er personal 

bäst. se vår hemsida för hela abonne-

mangsbiblioteket. www.gothialogistics.se

finansieLL säkerhet  - Du betalar ett fast pris oavsett antal studerande. Låg total-

kostnad per anställd.

kontinuerLig utbiLdning - De anställda kan studera hur mycket de vill utan att 

det kostar dig mer.

samLat sortiment - Företaget väljer själv utbildningsutbud. Alla kurser finns sam-

lade på ett ställe.

enhetLig utbiLdning - Enhetligt utbildningsutbud för hela företaget, oavsett geo-

grafisk plats.

fLexibiLitet - De anställda kan själva välja vilka kurser, när och var de studerar.

aLLtid tiLLgängLigt - Kurserna finns alltid tillgängliga och icke produktiv tid kan 

omvandlas till effektiv utbildning.

UTBILDNINGsABONNEMANG

fördeLar med abonnemang
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ENKELT sKRäDDARsyTT

Vi skapar kundanpassade utbildningar 

efter dina önskemål. Vår breda bas av 

kurser och vår flexibla teknik gör det 

möjligt att på ett enkelt sätt utveckla unika 

utbildningar till ditt företag.

företagsspecifikt innehåLL

Våra kurser är uppbyggda av mindre 

kursbitar. Detta gör att vi enkelt och 

smidigt kan skapa nya kurser. 

Vi kan till exempel enkelt kombinera ihop 

material från våra kurser till unika nya 

koncept som passar er.

Vi kan även på ett lätt sätt inkludera 

uppgifter från ert företag, till exempel 

definitioner på servicenivå och leveranspre-

cision eller nyckeltal och statistik.

gemensamma referensramar

Genom att inkludera företagsspecifika 

exempel får de anställda gemensamma 

referensramar kring begrepp, metoder 

och arbetssätt och kan lättare se kopp-

lingen mellan studierna och sina egna 

arbetsuppgifter.

• tiLLföra fördjupande materiaL tiLL kurs

• uteLämna innehåLL som dina anstäLLda redan kan

• kombinera deLar från oLika kurser och skapa en egen unik kurs

• Lägga tiLL företagsspecifikt kursmateriaL

• skapa kurs efter ett företags egna utbiLdningskrav

exempeL på kundanpassningar

Blockbibliotek
Kurs A Kurs B Kurs C



Vi har arbetat med utbildning i över 15 

år och har sedan 1997 specialiserat oss 

på e-learning. Vi utvecklar kontinuerligt 

nya utbildningar och tar själva fram allt 

material till kurserna. 

Genom att hela tiden ligga steget före och 

sträva efter att nya lärdomar kan vi även 

skapa nya kurser inom just de områden 

som våra kunder efterfrågar. 

även tack vare våra nätverk har vi lyckats 

utveckla vår kunskapsbas. Här träffas 

människor för att inspireras och lära av 

varandras erfarenheter.

gothia Logistics ab

VAD TyCKER VåRA sTUDERANDE?

Ja 96%

Nej 4%

Anser du att du kommer ha nytta av 
kursen i ditt arbete?

Utbildningen har gett mig ökad 
motivitation och intresse.

Ja 87%

Nej 13%

Statistik från 2007 & 2008



REFERENsPROjEKT

Den flexibla metoden med internetbaserade kurser och handledning har fått ett bra mottagande i vår organisation för att 

skapa gemensam terminologi. jag tycker att samarbetet under såväl utvecklingen av kurser och metod som den pågående 

utbildningsverksamheten fungerat bra.

För närvarande har personer från fabriker i Kina, Indien, japan, Mexico, sydkorea, spanien, Italien, Frankrike, England, 

UsA, Danmark och sverige blivit certifierade.
Richard Persson 

Alfa Laval AB
Project Manager Operations Development

I syfte att åstadkomma en grundläggande kunskapsbas och förståelse för logistik och ekonomifrågorna bland personalen i 

samband med ett förbättringsprojekt har vi tillsammans med Gothia Logistics AB genomfört ett utbildningsprogram.

Utfallet har varit mycket bra på olika sätt. Bland annat har personalen visat intresse att fördjupa sina kunskaper och 

diskutera alternativa lösningar inom produktionen.
Lena Akre
Kanthal AB

Produktionschef

Den utbildningsmetod som Gothia Logistics AB erbjuder med olika kurser och svårighetsgrader passar oss i tiden. Det gör 

även sättet att studera flexibelt över internet med individuell handledning.

Upplägget passar vårt företag med fabriker på olika platser och ett ständigt förändringsarbete. Vi upplever Gothia Logistics 

AB’s genomförande som professionellt och arbetar vidare med företaget.

Svante Schultz
Kinnarps AB

Kompetensutvecklare Kinnarps Academy

Gothia LoGistics aB
RepsLaGaReGatan 12
602 32 noRRköpinG

teLefon: 011 - 21 93 24
fax: 011 - 21 93 29

info@GothiaLoGistics.se

www.GothiaLoGistics.se


