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Förkunskaper
Specialisering: Fronten inom ekonomi & verksamhetsstyrning 
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: 

Kandidatexamen i företagsekonomi med minst 90 högskolepoäng i 
huvudområdet företagsekonomi och minst 30 högskolepoäng i redovisning eller 
motsvarande

•

Engelska B/6 eller motsvarande•

Specialisering: Fronten inom logistik & supply chain management  
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: 

Kandidatexamen i företagsekonomi med minst 90 högskolepoäng i 
huvudområdet företagsekonomi och minst 15 högskolepoäng inom 
logistik/ledning av försörjningskedjor/transport/verksamhetsstyrning eller 
motsvarande

•

Engelska B/6 eller motsvarande•

Programbeskrivning
Syftet med detta tvååriga masterprogram är att kombinera kunskap i processtyrning från 
speciellt logistik med ekonomistyrning för att studenten ska kunna utveckla förmåga att 
arbeta i processorienterade organisationer. Den första terminen innehåller en 
specialisering i antingen logistik eller internredovisning. Programmet ger 
yrkeskunskaper inom kontrollen av ekonomiska och logistiska processer i privata 
företag, administration eller andra organisationer, nationellt såväl som internationellt. 
Detta tvåårigt masterprogram har en omfattande forskningsprofil.



Mål
Centrala examensmål enligt Högskoleförordningen 
 
Kunskap och förståelse 
För masterexamen skall studenten 
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl 
brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av 
området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. 
 
Färdighet och förmåga 
För masterexamen skall studenten 
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma 
och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad 
information, 
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera 
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade 
uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att 
utvärdera detta arbete, 
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och 
skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de 
argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper 
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller 
för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För masterexamen skall studenten 
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn 
till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om 
etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, 
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används 
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling.

Innehåll och struktur
Organisation 
Utbildningen är placerad vid Ekonomihögskolan. 
 
Varje specialisering har en programansvarig som ansvarar för programmet. Det finns 
också ett programråd bestående av studenter och programansvariga. En programgrupp 
som består av programlärare är också kopplad till programmet. 
 
Programöversikt 
Strukturen bygger på integration av andra kurser från ekonomistyrning, hantering av 
processer inom och mellan företag med kurser i logistikflöden och ledning av 
försörjningskedjor. Alla kurser är på avancerad nivå och ges på engelska. 
 
Programkurser för inriktning: Fronten inom ekonomi & verksamhetsstyrning 
 
År 1: 
Contemporary Perspectives in Management Accounting, 15 hp, nivå A1N 
(obligatorisk)* 



Advanced Economic Analysis, Information Systems & Risk Management, 15 hp, nivå 
A1N (obligatorisk) 
Process-based Management Control, 15 hp, nivå A1F (obligatorisk)* 
Qualitative and Quantitative Methods and Applications, 15 hp, nivå A1F, 
(obligatorisk)* 
 
År 2: 
Business Process and Supply Chain Management, 15 hp, nivå A1F, (obligatorisk)* 
E-Business Management, 15 hp, nivå A1F, (obligatorisk),* 
Examensarbete, 30 hp, nivå A2E, (obligatorisk), * 
 
Programkurser för inriktning: Fronten i logistik & supply chain management 
 
År 1: 
Logistics Management in Supply Chains, 15 hp, nivå A1N (obligatorisk)* 
Supply Chain Information Systems, 15 hp, nivå A1N (obligatorisk) 
Process-based Management Control, 15 hp, nivå A1F (obligatorisk)* 
Qualitative and Quantitative Methods and Applications, 15 hp, nivå A1F, 
(obligatorisk)* 
 
År 2: 
Business Process and Supply Chain Management, 15 hp, nivå A1F, (obligatorisk)* 
E-Business Management, 15 hp, nivå A1F, (obligatorisk),* 
Examensarbete, 30 hp, nivå A2E, (obligatorisk), * 
 
* Tillhör huvudområdet företagsekonomi. Kurserna kan också erbjudas i en alternativ 
ordning. 
 
Omvärldskontakter 
Programmet har en tydlig koppling till industrin genom att det huvudsakligen bygger på 
empiribaserade forskningstraditioner inom de aktuella kunskapsområdena, vilka 
omfattar mycket aktuella trender och förändringar i förvaltning och utveckling av 
företag och andra processer. Dessutom används fallföretag i flera programkurser samt 
gästföreläsare som engageras i olika delar av kursen. 
 
Utlandsstudier 
Det finns ingen möjlighet för utbytesstudier inom ramen för programmet. Det enda 
undantaget är formella överenskommelser avseende dubbel examen som flyttar år två 
av programmet till en partnerinstitution med en uppsättning kurser som är samma som 
kurserna i programmet. 
 
Perspektiv i utbildningen 
Att arbeta med mångfald innebär att använda och utvärdera den mångfald som finns 
bland kollegor, studenter och andra samarbetspartners. Detta blir en självklarhet i ett 
program som detta som är öppet för internationella studenter. Att tillhandahålla lika 
möjligheter kan ses som en aspekt av mångfald. I samband med konsekvenserna av 
affärsprocesser, särskilt i kurserna ” Process-based Management Control” och 
”Logistics Management in Supply Chains”, diskuteras frågor som rör hållbar utveckling 
och etik.

Kvalitetsutveckling
Programmet har en programansvarig, ett programråd och en programgrupp. 
Programansvarig har det övergripande ansvaret för programmets administration, 



kvalitetsutveckling och kvalitetsuppföljning. Programansvarig har kontinuerlig dialog 
med programgruppen, d v s de på programmet undervisande lärarna.  
 
Delkurserna utvärderas löpande av studenterna genom skriftliga kursutvärderingar. 
Utvärderingarna sammanställs och distribueras enligt gällande rutiner. Avseende 
studentinflytande gäller att studenterna är representerade i varje beslutande organ. 
 
Reflektioner och erfarenheter följs upp inom ett läsår med minst en träff i programrådet 
där förändringar i kurser, integration mellan kurser, samt pedagogisk och 
kunskapsmässig utveckling diskuteras mellan studenterna och programansvarig. Till 
programrådet inbjuds samtliga studerande samt övriga lärare inom programgruppen.

Examen
Efter avklarade studier på programmet samt då avklarade studier motsvarande de 
fordringar som finns beskrivna i Högskoleförordningens examensordning samt i den 
lokala examensordningen för Linnéuniversitet kan studenten ansöka om examen. 
 
De som fullgjort Business Process Control and Supply Chain Management, 
Masterprogrammet, 120 hp, kan erhålla följande examen: 
 
Studenter med en filosofie kandidatexamen från grundnivå: 
 
Filosofie masterexamen med inriktning mot Business Process Control and Supply 
Chain management - fronten inom ekonomi & verksamhetsstyrning, eller 
Filosofie masterexamen med inriktning mot Business Process Control and Supply 
Chain management - fronten inom logistik & supply chain management 
Huvudområde: Företagsekonomi 
 
Master of Science (120 credits) with specialization in Business Process Control and 
Supply Chain Management - Fronts in Management Accounting & Process-based 
Control, or 
Master of Science (120 credits) with specialization in Business Process Control and 
Supply Chain Management - Fronts in Logistics & Supply Chain Management 
Main field of study: Business Administration 
 
 
Studenter med en ekonomie kandidatexamen från grundnivå: 
 
Ekonomie masterexamen med inriktning mot Business Process Control and Supply 
Chain management - fronten inom ekonomi & verksamhetsstyrning, eller 
Ekonomie masterexamen med inriktning mot Business Process Control and Supply 
Chain management - fronten inom logistik & supply chain management 
Huvudområde: Företagsekonomi 
 
Master of Science in Business and Economics (120 credits) with specialization in 
Business Process Control and Supply Chain Management - Fronts in Management 
Accounting & Process-based Control, or 
Master of Science in Business and Economics (120 credits) with specialization in 
Business Process Control and Supply Chain Management - Fronts in Logistics & 
Supply Chain Management 
Main field of study: Business Administration 
 
Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset 



följer ett Diploma Supplement (engelska)

Övrigt
För att få tillträde till kurserna på programmet krävs att de särskilda behörighetskrav 
som anges i respektive kursplan är uppfyllda vid kursstart.


