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Kursplan 
 

Beslut om inrättande av kursen 
Kursplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och 
samhällsvetenskap 2022-05-03 och gäller från ht 2022 vid Karlstads universitet. 
 
 
Forskarutbildningsämne  
Företagsekonomi 
 
Kursnamn  
Forskning inom innovationsledning 
Innovation Management Research 
 
Högskolepoäng 
7,5 
 
Utbildningsnivå 
Forskarutbildningsnivå 
 
Undervisningsspråk  
Engelska 
 
Målgrupp och behörighetskrav   
 
Kursen vänder sig i första hand till forskarstuderande i företagsekonomi antagna vid Karlstads 
universitet och i andra hand till övriga (se Bilaga 1 för detaljerade Tillträdesregler). 
 
 
Kursens mål  
Efter genomgången kurs skall doktoranden kunna 
1. beskriva och diskutera de mest relevanta teorierna och ramverken inom området för 

innovationsledning, 
2. identifiera och utvärdera innovationsmetoder utförda av företag och förstå omfattning, 

fördelar och utmaningar, 
3. kritiskt reflektera över innovationsledning och diskutera (kunskaps)luckor och potentiella 

områden för ny forskning, 
4. tillämpa teorier och begrepp från innovationslednings-området i sin egen forskning, samt 
5. identifiera praktiska frågor som rör innovationsledning och välja adekvata metoder för att 

lösa dessa. 
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Kursens huvudsakliga innehåll  
Kursen består av föreläsningar och diskussionsseminarier organiserade i 4 teman som täcker 
olika perspektiv på innovationslednings-forskning: Ursprung och utveckling av 
innovationsforskning; Nyckelbegrepp och ramverk; Organisera för innovation; Miljö för 
innovation. Varje tema bygger på föreläsningar och diskussionsseminarier.  Studenterna ska 
förbereda sig inför föreläsningar och diskussionsseminarier genom att läsa och kritiskt 
reflektera över kurslitteraturen som fokuserar på utvalda historiska och samtida artiklar och 
böcker. Under kursen ombeds studenterna att individuellt sammanfatta innehållet i en 
lärandedagbok och att i grupper lägga fram ett förslag till en artikel som kritiskt analyserar 
kurslitteraturen kopplat till studenternas avhandlingsämnen. Studenterna kommer också att 
genomföra peer reviews av varandras uppsatser och kommer att få recensioner och stöd från 
fakulteten under skrivprocessen. 
 
Kurslitteraturlista  
Se separat dokument 
 
Examination 
Examination baseras på a) aktivt deltagande under seminarier och föreläsningar, b) individuell 
skriftlig uppgift och c) opponering på andra doktoranders skriftliga uppgifter. 
 
Kursen bedöms med betygsskalan Godkänd (G) eller Underkänd (U) 
 
 
Kvalitetsuppföljning  
Under och efter avslutad kurs sker en uppföljning av förutsättningar för lärande och 
måluppfyllelse. Resultaten kommer att användas som underlag vid utveckling och planering 
av kommande kurser 
  
 
Övrigt  
Kursbevis kan tillhandahållas på begäran  
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Bilaga 1 

Tillträdesregler 

I kursplan anges målgrupp och behörighet. Behörighet ska utgå från de förkunskaper som 
behövs för att tillgodogöra sig kursens innehåll. 

Kursplaner och planerade kurstillfällen görs tillgängliga på en webbsida: kurstorg för 
forskarnivå, som även görs tillgänglig externt. 

Forskarstuderande som önskar följa en kurs ska anmäla detta enligt anvisning på kurstorget. 

Studerande som ges tillträde ska uppfylla de behörighetskrav som anges i kursplanen. Om fler 
önskar följa kursen än vad undervisningskapaciteten tillåter görs prioritering enligt nedan. 

1. Om inte kursen ingår i ett åtagande enligt punkt 2 nedan ges tillträde i första hand till 
behöriga studerande vid den institution som anordnar kursen. I det fall kursen 
anordnas gemensamt av flera institutioner vid Karlstads universitet ges tillträde i första 
hand på det sätt som berörda institutioner kommit överens om. I det fall kursen är 
beställd av fakultet ingår alla studerande vid fakulteten i den grupp som ges tillträde i 
första hand. För kurser som anordnas gemensamt av fakulteterna gäller det alla 
studerande vid Karlstads universitet. Om prioritering behöver göras inom den grupp 
som ges tillträde i första hand ges den som först anmält sig enligt ovan företräde. 

2. Om anordnade av en kurs ingår i ett åtagande gentemot nationell eller internationell 
forskarskola, nätverk eller motsvarande ges dock deltagare därifrån tillträde i första 
hand. 

3. I det fall det finns överenskommelse om utbyte med ämne, institution eller fakultet vid 
annat lärosäte ges behöriga studerande därifrån tillträde i andra hand. 

4. I tredje hand ges tillträde till övriga behöriga studerande vid Karlstads universitet. 
5. I fjärde hand ges tillträde till övriga behöriga studerande vid andra lärosäten. 

Den som institutionen utsett som kursansvarig beslutar om vilka som får delta i en kurs på 
forskarnivå, i enlighet med prioritetsordningen ovan.  

Efter genomförd kurs och prov lämnar kursansvarig ett intyg med förslag på betyg till 
kursdeltagarna. 
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