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Förkunskaper
Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a alt. Matematik 2b alt. 
Matematik 2c och Samhällskunskap 1b alt. Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Programbeskrivning
Enterprising & Business Development syftar till att studenterna skall tillägna sig sådana 
kunskaper, färdigheter och sådan förståelse som krävs för självständigt arbete med 
affärsutveckling och verksamhetsutveckling. Programmet ger en kvalificerad grund för 
arbete inom näringsliv, förvaltning och andra organisationer, såväl nationellt som 
internationellt. Efter avslutad utbildning ska studenterna kunna identifiera 
utvecklingsmöjligheter samt initiera och driva förändringsprocesser i syfte att utveckla 
affärer och verksamheter. Programmet förbereder studenter för en karriär som 
egenföretagare och mot yrkestitlar såsom affärsutvecklare, verksamhetsutvecklare och 
projektledare i såväl stora som små organisationer inom samhällets samtliga sektorer.

Mål
Examensmål enligt Högskoleförordningen 
 
Kunskap och förståelse 
För kandidatexamen skall studenten

visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet 
kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder 
inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om 
aktuella forskningsfrågor.

•

Färdighet och förmåga 
För kandidatexamen skall studenten



visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en 
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och 
situationer,

•

visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att 
genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

•

visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, 
problem och lösningar i dialog med olika grupper, och

•

visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område 
som utbildningen avser.

•

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För kandidatexamen skall studenten

visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med 
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,

•

visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den 
används, och

•

visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin 
kompetens.

•

Programspecifika mål

analysera och tillämpa koncept och teorier inom entreprenörskap.•
identifiera, formulera och planera utvecklingsprojekt i relation till det omgivande 
samhället.

•

Detta överensstämmer med de lärandemål som anges för en kandidatexamen i 
Högskoleförordningen och är i linje med Ekonomihögskolans mission.

Innehåll och struktur
Organisation 
Utbildningen är placerad vid Ekonomihögskolan. 
 
För programmet finns en programansvarig som har det övergripande ansvaret för 
programmet, agerar som företrädare och samordnar programrelaterade frågor. Hen 
ansvarar för programmets innehåll och utveckling samt arbetar aktivt för goda 
relationer och kommunikation. Det sker med de på programmet undervisande lärarna 
via en fortlöpande dialog, med programstudenter via ett programråd och med arbetslivet 
via samverkan med näringsliv och interaktion med andra relevanta partner. 
 
Programöversikt 
 
Kandidatprogrammet Enterprising & Business Development (EBD) består av 180 
högskolepoäng. Undervisningsspråket är i huvudsak svenska, men kurser, föreläsningar 
och litteratur på engelska förekommer. 
 
Programmet inkluderar, förutom huvudområdet företagsekonomi, även ämnena 
nationalekonomi och rättsvetenskap. Det första året fokuserar affärs- och 
verksamhetsutveckling. Den inledande kursen syftar till att ge en övergripande 
förståelse för de processer och flöden som bygger upp en verksamhet. På den andra 
kursen sker en fördjupning genom att processer och flöden i verksamheter analyseras 
utifrån ett förändrings- och utvecklingsperspektiv. Det andra året på programmet inleds 
med en kurs som behandlar drift och förvaltning av verksamheter. Därefter följer en 
kurs som fördjupar kunskaperna genom att också inkludera ett hållbarhetsperspektiv 



och belysa de krav på förändring och förnyelse avseende en verksamhets drift och 
förvaltning som det medför. 
 
Det tredje året inleds med en termin som fördjupar kunskaperna om affärsutveckling 
genom att fokusera på de kunskaper och färdigheter som krävs för att utveckla egna 
affärs- eller projektidéer. Här erbjuds studenterna alternativet att studera utomlands på 
universitet som Ekonomihögskolan har samarbete med. Sista terminen inleds med en 
kurs där studenten möter samtida forskning inom entreprenörskap och andra relevanta 
ämnesområden vilken fungerar som en övergång till de avslutande kurserna i 
vetenskaplig metod och examensarbete, som utmynnar i en kandidatuppsats i 
Enterprising and Business Development. 
 
Obligatoriska kurser inom programmet kan, i samråd med programansvarig, bytas ut. 
Programansvarig är då ansvarig för att bedöma att examensmål fortfarande uppfylls 
även med kursbytet. Kurser inom programmet kan komma att ges på engelska. 
 
Kurser i programmet 
 
Termin 1: 

Entreprenöriella processer 30 hp, G1N (obligatorisk),•

Kursen behandlar process- och flödesbegreppet samt hur dessa bygger upp en 
verksamhet. Detta sker utifrån för programmet relevanta ämnesområden. Studenterna 
tillämpar sina kunskaper i relation till en organisation i det omgivande samhället. 
 
 
Termin 2: 

Verksamhetsutveckling, 30 hp, G1F (obligatorisk),•

Kursen fokuserar verksamhets- och affärsutveckling med hänsyn till organisationens 
resurser och förutsättningar i omgivningen. . Studenterna identifierar, planerar och 
genomför ett projektarbete syftande till verksamhetsutveckling kopplat till en 
organisation i det omgivande samhället. 
 
 
Termin 3: 

Driva en etablerad verksamhet, 30 hp, G1F (obligatorisk)•

Kursen fokuserar drift och förvaltning av organisationer med utgångspunkt i relevanta 
ämnesområden. 
 
 
Termin 4: 

Hållbar förvaltning och förändring, 30 hp, G2F (obligatorisk)•

Kursen behandlar hållbar förvaltning och förändring av organisationer. I tematiska 
uppgifter kopplas förändringar i omvärlden såsom strävan efter hållbarhet till 
förvaltning och förnyelse av organisationer. Terminen innehåller ett studentdrivet 
projekt inom temat för terminen. 
 



 
Termin 5: 

Företagsamhet och affärsutveckling, 30 hp, G2F•

Kursen fokuserar på affärsutveckling och marknadspotential i en affärsverksamhet. I 
tematiska uppgifter kopplas kursinnehållet till olika studentdrivna projekt. 
 
Alternativt,

Utlandsstudier, 30 hp•

Denna termin kan studeras utomlands, kurserna måste vara relevanta för programmet 
och förhandsgodkännas av programansvarig. Förkunskapskraven för kurser samt de 
lokala reglerna för examen vid Linnéuniversitetet måste alltid uppfyllas. 
 
 
Termin 6: 

Forskningsgenomgång och tillämpning, 7,5 hp, G2F (obligatorisk),•

Kursen behandlar samtida forskningsfrågor inom entreprenörskap och andra relevanta 
ämnesområden. I tematiska uppgifter granskar och summerar studenterna relevant 
forskningslitteratur. 

Fördjupad metod, 7,5 hp, G2F (obligatorisk),•

Kursen introducerar centrala frågor och perspektiv i forskningsprocessen genom att 
fokusera på vetenskapsteori och metodologi. 

Enterprising and Business Development, examensarbete (kandidat), 15 hp, G2E 
(obligatorisk)

•

Under kursen skriver studenterna ett examensarbete som inbegriper att självständigt 
välja ett relevant ämne samt skriva, seminariebehandla och presentera en vetenskaplig 
rapport. 
 
 
 
 
Vissa av kurserna på programmet samläses med studenter från andra program och 
fristående kurser, samt kan eventuellt ges i en annan ordning. 
 
 
Enterprising & Business Development omfattar 180 högskolepoäng fördelade enligt 
följande: 
 
Företagsekonomi, 142,5 hp (huvudområde) 
Nationalekonomi, 15 hp 
Rättsvetenskap, 22,5 hp 
 
 
Ett kandidatprogram på 180 hp måste, enligt Högskoleförordningen, innehålla minst 90 
hp succesiv fördjupning inom huvudområdet, varav ett examensarbete om minst 15 hp. 



För kompletterande information se den lokala examensordningen. Kurser som har getts 
tidigare vid samma programkod, EGENT, kan också ingå i programmets examen och 
ersätter då kurs med likvärdigt innehåll. 
 
 
Samhällsrelevans 
Studierna bedrivs i relation till företag och organisationer i det omgivande samhället. 
Praktiska moment, där studenterna skall tillämpa förvärvade kunskaper på reella 
problem hämtade från det omgivande samhället, ingår. 
 
Internationalisering 
Studenter uppmuntras till att förlägga termin 5 av sin utbildning vid ett utländskt 
universitet. Studenterna erbjuds ta del av det samlade utbudet av avtal med utländska 
lärosäten som finns inom Linnéuniversitetet. Stor del av litteraturen är engelskspråkig 
och med utländska författare. 
 
Hållbar samhällsutveckling 
Ett integrerat mångfaldsperspektiv är ett centralt inslag i programmet och en förståelse 
för mångfaldsfrågor ett centralt verktyg för förståelse för och arbete med 
affärsutveckling i dagens och morgondagens näringsliv. Teman kring mångfald 
behandlas utifrån aktuell litteratur, seminarier och föreläsningar. Mångfald inbegriper 
perspektiv på ett flertal frågeställningar kring sådant som genus, integration och 
långsiktig hållbarhet i arbets och näringsliv. Det finns en öppenhet för studenter med 
varierande bakgrund och fritt tankeutbyte är av avgörande betydelse för studenternas 
utveckling.

Kvalitetsutveckling
Kontinuerlig utvärdering och förbättring av programmet sker bland annat genom 
universitetets kursvärderingar, där resultatet hanteras av programansvarig och 
programråd samt återkopplas till studenterna och sedan arkiveras. Programstudenterna 
medverkar aktivt i uppföljningen och utvecklingen av programmet genom programråd, 
samt via studentrepresentanter i den fakultetsgemensamma Utbildningskommittéen. 
Alla Ekonomihögskolans program genomgår även kvalitetsgenomlysningar baserat på 
Association to Advance Collegiate Schools of Business’ (AACSB) standarder, och alla 
huvudämnen genomgår kvalitetsutvärderingar via det nationella 
kvalitetssäkringssystemet m.h.a Universitetskanslersämbetet. Ekonomihögskolans 
fakultetsgemensamma kvalitetsplan styr bl.a. att en återkommande 
programgenomlysning genomförs och att kursvärderingarna följs upp. Vid den 
universitetsövergripande undersökningen Linnébarometern tillfrågas sistaårsstudenterna 
om deras upplevelse av sin utbildning relaterar till olika kvalitetsaspekter.

Examen
Efter avklarade studier som motsvarar de fordringar som finns angivna i 
Högskoleförordningen och i den lokala examensordningen för Linnéuniversitet kan 
studenten ansöka om examen. De som har fullföljt programmet Enterprising & 
Business Development kan erhålla följande examen: 
 
 
Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Enterprising & Business Development 
(Huvudområde: Företagsekonomi) 
 
Bachelor of Science with specialization in Enterprising & Business Development  
(Main field of study: Business Administration) 
 



 
Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset 
följer Diploma Supplement (engelska).

Övrigt
För tillträde till kurserna inom programmet krävs att de särskilda behörighetskrav som 
anges i kursplanerna är uppfyllda vid kursstart. I de fall undervisningsspråket i kursen 
ges på engelska kommer även examinationer ges på engelska. 
 
Vid eventuella avvikelser mellan svensk och engelsk version av denna utbildningsplan 
är den svenska överordnad.


