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Sammanfattning  

Titel: Innovationsprogrammets betydelse för dess studenter - Värdefulla kriterier för en 

innovationsutbildning utifrån ett näringslivsperspektiv  

Författare: Kristina Gern och Jesper Modigh 

Handledare: Peter Selegård, Mälardalens Högskola 

Ämne: Innovationsteknik 

Nyckelord: Innovation, utbildning, entreprenörskap, kreativitet  

Problem: 

Innovationsprogrammet har ett problem med att många studenter är osäkra på om deras 

program är en bra grund för att söka jobb inom det aktuella segmentet i framtiden. Detta 

grundar sig i samtal med innovationsstudenter och författarnas egna erfarenheter. 

Syfte: 

Syftet med denna uppsats är att klargöra innovationsprogrammets värde för dess studenter 

när de ska ut på arbetsmarknaden. Lärare och programansvariga skall även få ett lättare sätt 

att förklara innovationsprogrammet och dess mål och de framtidsutsikter som finns för 

innovationsstudenterna. Genom detta hoppas författarna att innovationsstudenternas oro 

för framtiden minskar.  

Metod: 

De metoder som används i denna uppsats är dels en kvalitativ intervju men även kvantitativa 

enkätundersökningar bland studenter och från arbetsmarknaden.  

Slutsats: 

Innovationsprogrammets studenters osäkerhet ligger i att det inte finns en tydlig bild av vad 

de kan tänkas jobba med i framtiden. Detta är på grund av att innovationsprogrammet 

erbjuder så pass många olika inriktningar att nästan varje examen från programmet är unik. 

Detta gör i sin tur att de jobb som studenterna tillslut får skiljer sig stort från varandra. I 

slutändan är det studenterna själva genom hur de inriktar sig genom programmets gång och 

vad de söker sig till efter examen som bestämmer vad de kan bli och det är inget som 

personal på IMTO kan förutspå.  

Genom en företagsundersökning utlästes att arbetsmarknaden eftertraktar tekniker och 

innovatörer med inriktning mot produkt innovation. För att täcka dessa kriterier så ska 

studenter välja inriktningen industridesign eller IT entreprenör inom 

innovationsprogrammet. Arbetsmarknaden anser att kunskap inom olika CAD- och CAM-

program är viktiga. Dessa program får studenter lära sig som går industridesign. Däremot är 

det fortfarande oklart vilka jobb studenter som valt andra inriktningar kan få. IMTO kan 

använda sig av de slutsatser och den analys som finns för att på ett bättre sätt beskriva den 

framtida marknaden för dess studenter. 
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Slutsatsen i praktiken: 

Innovationsprogrammet är ett unikt program som ger studenter möjlighet till att få två 

examen vilket ger en konkurrensfördel och goda anställningsmöjligheter vid avslutade 

studier. För arbetsmarknaden är innovationsprogrammet värdefullt eftersom det ger den en 

ström av välutbildade entreprenörer som genom företagsekonomi, psykologi, industridesign 

och IT varvat med innovation har en unik kunskap av både de traditionella disciplinerna men 

också nytänkandet från innovation. 

IMTO kan använda sig av de slutsatser och den analys som finns för att på ett bättre sätt 

beskriva den framtida marknaden för dess studenter. 
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Abstract 

Title: The Innovation program's importance for its students - Valuable criteria for an 

innovation education from a business sector perspective. 

Author: Kristina Gern and Jesper Modigh 

Tutor: Peter Selegård, Mälardalen University 

Subject: Innovation Management 

Keywords: Innovation, Education, entrepreneurship, creativity 

 

Problem: 

The Innovations program  has a problem with that many students are unsure whether their 

programs are a good basis to apply for jobs in the current segment in the future. This is 

based on conversations with students of the Innovation program and the authors own 

experiences. 

Purpose: 

The purpose of this paper is to clarify the value of the innovation program for its students 

when they enter the labor market. Teachers and program managers must also have an 

easier way to explain the innovation program and its objectives and the prospects that exist 

for innovation students. By this the authors hope that innovative student anxiety about the 

future decreases. 

 

Methodology: 

The methods used in this paper is a qualitative interview as well as quantitative surveys 

among students and the labor market. 

 

Findings/Conclusion: 

The Innovation programs students' uncertainty lies in that there isn’t a clear picture of what 

they might work with in the future. This is because the innovation program offers so many 

different directions that almost every graduate of the program is unique. This in turn means 

that the jobs that students eventually may find differ greatly from each other. In the end, it’s 

the students themselves through their focus through the program and what they seek out 

after graduation that determines what they can become and that’s something no staff at 

IMTO can predict. 

In a company survey it was read that the labor market desires engineers and innovators with 

a focus on product innovation. To meet these criteria students should choose the direction 

industrial design or IT entrepreneur in the innovation program. Labor market believes that 

knowledge of different CAD and CAM programs are important. These programs are educated 

at industrial design. However, it remains unclear what jobs students get who have chosen 

other specializations.  
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IMTO can use the conclusions and the analysis is to better describe the future market for its 

students. 

 

Practical implications:   

The Innovation program is a unique program that gives students the opportunity to receive 

two degrees, which gives a competitive advantage and good employment opportunities at 

graduation. For the labor market, the Innovation program is valuable because it gives a 

stream of well-educated entrepreneurs that through business economics, psychology, 

industrial design and information technology combined with innovation has a unique 

knowledge of both the traditional disciplines but also the rethinking of innovation. 

IMTO can use the conclusions and the analysis is to better describe the future market for its 

students.  
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1. Inledning 
I detta avsnitt presenteras uppsatsens bakgrundsinformation och motiv av valet till ämnet. 

Här presenteras även syftet med uppsatsen, problemformulering som grundar sig i 

hypotesen samt de avgränsningar som görs i denna uppsats.  

 

1.1 Bakgrund 

 
1.1.1 Motiv t ill  valet  av ämn e  

Första tanken för ett examensarbete inleddes med ett företag som arbetade med inom 

innovationssegmentet. Detta företag valde dock att sluta höra av sig efter en viss tid och ett 

examensarbete kunde aldrig påbörjas. Ett nytt försök till att hitta ett företag gjordes och 

författarna fann ett innovationsföretag som var intressant att arbeta med. Detta företag 

arbetar med olika innovationsprocesser, där företag anlitar dem som konsulter. De arbetade 

med en mängd olika uppdrag, allt ifrån att effektivisera tiden för ambulanspersonal med 

sjukvårdsutrustning till robotikutveckling. Det här företaget kändes helt rätt att jobba med 

för att dem hade intressanta uppdrag och arbetade med innovation på ett sätt som 

innovationsprogrammet lär ut. Tyvärr så tackade kontaktpersonen för företaget nej till ett 

samarbete med författarna på grund av att han främst var intresserad av samarbete med 

ingenjörer och han kände att innovationsprogrammet inte speglade deras arbetssätt. Detta 

gjorde författarna väldigt besvikna eftersom företaget var ett innovationsföretag och inte 

ville ha ett samarbete med innovationsstudenter. En ovisshet och osäkerhet för 

innovationsprogrammets värde och relevans föddes och så gjorde även idén om att skapa 

detta examensarbete där författarna undersöker Vilka kriterier en innovationsvetare och en 

innovationsutbildning bör uppfylla, som också blev forskningsfråga i detta arbete.  

1.1.2 Innovation Människa Teknik  Organisat ion  (IMTO)  

1995 kom en tanke om att starta en ny utbildning på Mälardalens Högskola (MDH) som ger 

något extra utöver de klassiska utbildningarna som bland annat beteendevetarprogrammet 

och ekonomiprogrammet då de har funnits i över 40 år. En grupp samlades från olika 

discipliner där beteendevetare, ekonomer och industridesigners medverkade för att dela 

sina visioner och idéer om att starta en ny utbildning. Grupperna kom överens om att de ville 

utveckla värdet av begreppet innovation. Innovation var något nytt och okänt för många på 

den tiden och ansågs vara givande att studera för framtidens utveckling. De olika 

disciplinerna inom psykologi, företagsekonomi och industridesign har genom åren varit 

väldigt populära traditionella utbildningar. Gruppen ansåg att dessa traditionella program 

behövde förnyas och utvecklas då det redan finns tusentals studenter som avslutat och 

kommer att avsluta studier inom dessa ämnen. Därför var syftet att utveckla nya 

utbildningar som skulle tillföra nya och annorlunda kunskaper till de traditionella 
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utbildningarna. Gruppen valde att skapa en ny utbildning, men även ha kvar dem klassiska 

spåren inom ekonomi, psykologi och industridesign.1 

Produkten av detta blev Innovationsprogrammet – Människa, Teknik och Organisation som 

startades i januari år 1998 och hade cirka 2000 sökande till endast 40 platser. Numera är 

antalet sökande i samma nivå som andra program. Programmet var, som antal sökande 

visade, väldigt populärt när det startades och studenterna var mycket motiverade till 

studierna. Innovationsämnet har gjort framsteg och utvecklats till ett populärt begrepp vilket 

kan vara en av anledningarna till att dess koncept och innebörd uppmärksammas mer idag 

än tidigare. Men eftersom innovation fortfarande är så pass nytt så är det många som inte 

förstår vad innovation är eller vad som förväntas av en innovationsvetare.2  

 

1.2 Problemformulering 

 

Studenter som går på exempelvis ekonomiprogrammet får efter avslutade studier en titel 

som exempelvis civilekonom, vilket ger en tydlig titel så både de examinerade studenterna 

och arbetsgivare vet vilka krav som kan ställas på dem. Innovationsprogrammets studenter 

har ingen tydlig titel och många av de nuvarande studenterna är osäkra på vilket arbete som 

deras kunskap är tillräcklig för.3 Detta ämne har diskuterats många gånger och frågan om 

vilken yrkestitel man får har varit otydlig för studenter. Därför är detta något som författarna 

tycker är intressant och viktigt för kommande studenter att känna till  och kan även vara 

användbart för framtida utformning av programmet. Med hjälp av teori redogörs hur 

kunskap inom innovation mäts då innovation inte har några angivna sätt att mätas på för att 

enkelt visa vilka kunskaper som är nödvändiga för att en person ska kunna kalla sig 

innovationsvetare. Författarna kommer även att diskutera vilka kunskaper arbetsmarknaden 

efterfrågar och förväntar av innovationsvetare att bidra med och hur väl 

innovationsprogrammet lever upp till dessa.  

1.2.1 Vetenskapliga syftet  

Uppsatsens vetenskapliga syfte är att undersöka vilka kriterier en innovationsvetare bör 

uppfylla och detta görs med hjälp av teorierna kring ämnet. Detta skall jämföras med vad en 

examinerad från innovationsprogrammet uppfyller för att se innovationsprogrammets värde 

för dess studenter men också arbetsmarknaden. 

                                                             
1 Bilaga 1 – Intervju med IMTO’s programsamordnare 
2 Bilaga 1 – Intervju med IMTO’s programsamordnare 
3 Bilaga 2 – Enkätundersökning på studenter 
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Arbetet syftar också på att ta reda på om hypotesen ovan stämmer överens med 

verkligheten. 

Frågeställningar som ligger till grund för detta arbete är följande: 

Forskningsfråga: Vilka kriterier bör en innovationsvetare och en innovationsutbildning 

uppfylla? 

Praktisk frågeställning: Vad förväntas av en innovationsutbildning på marknaden och 

uppfyller innovationsprogrammet dess förväntningar? 

Men anledning av problemformuleringen antas att följande hypotes kan antas: 

Innovationsprogrammets utbildning ger inte studenterna det arbetsmarknaden efterfrågar. 

 

1.2.2 Prakt iska  syftet  

Syftet med den praktiska frågeställningen är ta reda på vad studenter får ut av att gå 

innovationsprogrammet samt att öka förståelse för vad arbetsmarknaden efterfrågar. 

Genom att jämföra utbildningens innehåll med vad arbetsmarknaden ställer för 

önskemål/krav på examinanderna så kommer hypotesen nedan antingen stärkas eller 

förkastas.  

Om resultatet i slutet av denna uppsats stärker hypotesen så kan analysen även vara till hjälp 

för programsamordnare för att anpassa programmet mer efter vad arbetsmarknaden 

efterfrågar. Författarna tror att det kommer att hjälpa både nuvarande och framtida 

studenter att förstå vilken yrkestitel de kommer att få samt underlätta för fler studenter att 

få jobb. 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Avgränsning görs till innovationsprogrammet på Mälardalens högskola. Denna avgränsning 

syftar till att visa vad en student på innovationsprogrammet på Mälardalens högskola har för 

kunskaper när denna är klar med sin utbildning samt vilka kunskaper som saknas för 

kommande arbetsliv. Andra sorters utbildningar utanför skolan kommer inte att undersökas. 
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2. Metod 
I följande avsnitt redogörs metoder och tillvägagångssätt som används i denna uppsats. 

Läsaren kan ha nytta av det för att uppskatta uppsatsens kvalitet. I och med studiens gång 

har författarna fört en dagbok där reflektioner kring arbetet och dess processer tas upp. 

Detta hjälper läsaren att följa arbetets med- och motgångar och tillför projektet personliga 

åsikter. 

2.1 Kreativt arbetssätt 

Författarna har från flera olika sorters källor funnit relevant information att använda i denna 

uppsats. Denna information har kommit från tre primära källor: IMTO, arbetsmarknad och 

teorin om innovativ utbildning. Från dessa tre källor framkommer olika information som 

analyseras och bearbetas för att integreras i uppsatsen. Det analyserade materialet 

sammanställs för att senare presenteras i slutsatsen. Nedan följer en modell över det 

kreativa arbetet i denna uppsats. 

Figur 1. Modell över det kreativa arbetssättet, egen bearbetad modell. 

Som modellen visar samlas alltså information från tre olika källor för att tillsammans bidra 

till uppsatsen resultat. Detta sätt att arbeta är nytt för författarna vilket gör arbetssättet och 

modellen kreativ.  

 

2.2 Kvalitativ metod  

 

Den kvalitativa metoden innebär att forskning sker ingående till exempel genom 

djupintervjuer. Forskaren, eller författarna i detta fall, är subjektiva och har ofta lång kontakt 

med personerna som de jobbar med eller mot eller de som intervjuas. Den kvalitativa 

metoden är flexibel och frågeställningarna fördjupas allt eftersom. Resultaten som kommer 
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ut en kvalitativ metod är djup och ger ett stort antal variationer med få individer 

involverade.4 

Med hjälp av den kvalitativa metoden redogör författarna för Innovationsprogrammets 

historia samt hur utbildningens innehåll och efterfrågan ser ut idag och det har förändrats 

under dess 13 års existens på Mälardalens Högskola. 

 

2.2.1 Intervjuer  

För att ta reda på Innovationsprogrammets syfte och mål samt programmets innehåll så har 

en djupintervju med programsamordnaren Christer Nygren gjorts. Intervjun genomfördes 

genom ett möte med Christer där han fick svara på frågor som författarna hade formulerat i 

förväg.  

För att ta reda på vad utbildningen har för syfte, och mål användes Innovationsprogrammets 

kursplan. Kursplanen jämförs därefter med vad teorier tyder på att en innovationsvetare bör 

ha för kriterier. På det sättet kommer en eventuell skillnad kunna utläsas där det tydligt 

framgår vad utbildningen saknar. 

 

2.3 Kvantitativ metod 

 

Denna metod används när syftet är att fastställa sannolikhet, genomsnittlighet, storlek och 

mängd. Till skillnad från den kvalitativa metoden, som syftar till att hitta djuphet och kvalitet, 

så handlar den kvantitativa metoden om att hitta det typiska eller skiljaktiga som finns i 

mängden av en viss kvalitet. 5 

Två olika undersökningar sker med hjälp av den kvantitativa metoden för att få fram en 

mängd åsikter från studenter och även företag. I företagsundersökningen blandades 

kvalitativ och kvantitativ metod då företag fick möjlighet att besvara frågor med egna ord på 

ett djupare sätt. Denna undersökning, där kvalitativa fall stötts på, tas upp under rubriken 

”metodkritik”. 

2.3.1 Surveymonkey.com  

Survey Monkey är en sida som utformar och analyserar webbaserade enkätundersökningar 

och är till för företag samt privatpersoner. Denna sida ger möjlighet att utforma och skicka ut 

enkäter. Om man inte betalar för Survey Monkeys tjänst så kan man däremot endast skicka 

ut enkäten till 200 personer. En annan nackdel med Survey Monkeys tjänst är att 

sammanställningen av svar endast går att göra i ett stapeldiagram och om man vill ha andra 

                                                             
4 Forskningsprocessen: Kvantitativa och Kvalitativa perspektiv. Olsson, H., Sörensen, S. (2011) s. 18 -19. 
5 Hur mäter man “vackert”?, Bo Enerith (2005) s.4-5 
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sammanställningsformer måste man uppgradera sitt konto som är en betalversion.6  

 

I denna undersökning var Survey Monkey ett bra alternativ då enkäten skulle skickas ut till 

ett relativt litet antal personer och därmed behövde tjänsten inte uppgraderas. Att 

sammanställningen av svaren inte kunde ske på andra sätt än stapeldiagram medförde ingen 

nackdel i denna undersökning eftersom den var enkel och krävde inte något särskilt 

sammanställningsdiagram. 

 

2.3.2  Enkäter  

En enkätundersökning gjordes på studenter som går innovationsprogrammet. Enkäten är 

bifogad som ”Bilaga 2 – Enkätundersökning på studenter”.  

För att utforma, skicka ut och analysera enkäten användes Survey Monkey.7 Med hjälp av 

denna sida simulerades enkäten och därefter skickades den ut genom mail till studenternas 

skolmail. Enkäten sammanställdes sedan med hjälp av ett stapeldiagram.  

I enkäten ingick 3 frågor som skulle besvaras av 53 studenter. Syftet med undersökningen 

var att ta reda på om vad studenterna tycker om innovationsprogrammet. Denna 

undersökning används för att styrka bakgrunden till problemet. Frågorna som ställdes i 

undersökningen var: 

 

 Tycker du att Innovationsprogrammet ger dig en tydlig bild på vad du kan jobba med efter 

examen? 

 

 Tycker du att utbildningen ger dig de kunskaper som arbetsmarknaden efterfrågar?  

 

 Tror du att du kommer arbeta inom innovationssegmentet i framtiden? 

 

Det gjordes även en enkätundersökning på företag. Eftersom det i denna studie var 

intressant att ta reda på vilken kunskap arbetsmarknaden efterfrågar av 

innovationsstudenter så utformades en enkät på 6 frågor som skickades via mail ut till olika 

företag. Frågorna bestod av bland annat vilka kunskaper företaget anser är viktiga för deras 

anställa, vilka yrkestitlar deras anställda har, om de anser att innovation i deras företag är 

viktigt etcetera. Hela enkäten finns i bifogad i Bilaga 3. Denna enkätundersökning ger svar på 

om arbetsmarknaden anser att studenter på Mälardalens högskola har de kunskaper som 

krävs för att jobba med innovativa processer efter sin examen. Syftet med enkäten är att 

                                                             
6 www.surveymonkey.com 
7 www.surveymonkey.com 
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stärka hypotesen om att Innovationsprogrammets utbildning inte ger det arbetsmarknaden 

efterfrågar. Denna enkät är en kvantitativ metod med resultat som ger litet utrymme för 

diskussion. Däremot har respondenterna möjlighet till att utveckla sina svar med egna 

kommentarer samt ge allmänna synpunkter under sista rubriken i enkäten. 

2.3.3 Eskils tunas Fabriksfören in g  

De 33 företagen som deltog i enkäten togs från Eskilstunas Fabriksförening (EFF) som är en 

förening med cirka 100 medlemsföretag som är varu- och tjänsteproducerande privatägda 

bolag.8 I denna undersökning representerar EFF arbetsmarknaden och företagen är slumpvis 

utvalda för att förhindra ett selektiv urval. 

 

2.4 Databearbetning 

 

Den kvantitativa undersökningen sammanställs med hjälp av stapeldiagram. Den kvalitativa 

undersökningen sker genom intervju och den relevanta informationen sammanställs 

därefter till en löpande text.  

2.4.1 Analys  av Inn ovationsprogrammets  styrkor och sva gheter  

Innovationsprogrammets styrkor och svagheter kommer att analyseras på ett sätt som 

vanligtvis görs genom en SWOT-analys. Denna analys kommer dock inte innefatta hot och 

möjligheter såsom en traditionell SWOT-analys gör utan kommer endast använda sig av 

sättet att se på styrkor och svagheter för att se dem på ett strukturerat sätt.   

Styrkor bestämmer en organisations starka sidor, både internt och externt. En styrka är 

fördelar i förhållandet till konkurrenter och uppstår genom resurser och kompetens som 

finns inom organisationen. 9 

Svagheter bestämmer organisationens svagheter i förhållande till konkurrenter och vad man 

tillhandahåller för marknaden. Det kan vara svårt för en organisation att se sina egna 

svagheter men det är viktigt att inte försköna verkligheten genom att välja att blunda för 

dem. Svagheterna ska ses från flera perspektiv, inre, yttre, kunder, intressenter, ägare 

etcetera.10 

Denna analys går ut på att jämföra innovationsprogrammet med arbetsmarknadens behov 

och efterfrågan på kunskaper. Med hjälp av analysen kommer det att klargöras vad 

innovationsprogrammet kan förbättra, när det kommer till att ge de examinerade 

studenterna goda anställningsmöjligheter på arbetsmarknaden. Med vetskapen om vad 

arbetsmarknaden efterfrågar och var studenternas brister finns efter 
                                                             
8 http://www.eskilstuna-fabriksforening.se/historia 
9 http://www.coursework4you.co.uk/essays-and-dissertations/swot-analysis.php 
10 http://www.coursework4you.co.uk/essays-and-dissertations/swot-analysis.php  

http://www.coursework4you.co.uk/essays-and-dissertations/swot-analysis.php
http://www.coursework4you.co.uk/essays-and-dissertations/swot-analysis.php
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innovationsutbildningen kan åtgärder vidtas för att öka anställningsmöjligheten hos de 

examinerade studenterna. Även styrkorna och möjligheterna för innovationsprogrammet 

kommer att identifieras i denna analys. 

 

2.5 Bortfall 

Något att förvänta är ett visst bortfall vid undersökningar, det finns alltid vissa personer som 

av olika skäl väljer att inte delta. Orsaker till detta kan vara många, såsom tidsbrist, brist på 

intresse för ämnet, felskickad undersökning eller att de helt enkelt inte vill engagera sig i en 

undersökning. Denna typ av bortfall kallas för externt bortfall där den tillfrågade inte börjar 

besvara undersökningen utan avsäger sig den. Dessa personer är ofta negativa mot enkäter 

överlag och skulle om de skulle besvara enkäten skulle troligtvis också lämna negativa svar. 

Erfarenheter säger att bortfallet kan göra att resultaten blir snedvridet i jämförelse med vad 

verkligheten är. Detta är i sig väldigt svårt att komma ifrån och det är något man får ta i 

beaktning.11 

Internt bortfall är ett annat sorts bortfall, här är det personer i undersökningen som väljer 

att inte svara eller missar att svara på vissa frågor. Detta bortfall är dock mindre vanligt och 

en välformulerad och välskriven undersökning har sällan sådant bortfall.12 

Enkätundersökning 1 riktar sig mot företag, här skickades en enkät ut till 33 olika företag. För 

att minimera det externa bortfallet fanns det en förklarande text i mailet där det framgick 

syfte och omfattning av enkäten. Trots den förklarande texten och den korta tid enkäten tar 

att svara på blev det ett externt bortfall på hela 73 % (9 av 33 svarade). Det fanns dock inget 

internt bortfall, de som påbörjade enkäten avslutade den även. På grund av det stora 

bortfallet minskar enkätens pålitlighet. Det resultat som kan utläsas av enkäten kan inte fullt 

ut visa på något definitivt svar och kan inte ses som generaliserbara eftersom den 

snedvridna effekten blir alltför stor vid detta höga bortfall. Något som kan utläsas är dock 

vilken sorts trend svaren verkar peka på.13 

Enkätundersökning 2 riktar sig mot sista års studenter på innovationsprogrammet. Inom det 

sista året studerar 55 personer, med undantag från författarna som även de studerar detta 

program så fick alla enkäten skickad till sin studentmail. Bortfallet i denna grupp var svår att 

förutse på grund av osäkerheten vad det gäller studenternas intresse att svara på enkäter. 

Ett förmodat bortfall är dock de som inte läser sin studentmail, de som är upptagna med 

examensjobb och de som inte orkar eller vill svara på en enkät. I mailet fanns även en 

förklarande text på hur enkel och snabb enkäten är. Det externa bortfallet blev slutligen ca 

45 %. I denna undersökning är det lättare att finna väsentliga svar då fler tillfrågade svarat 

på enkäten. Något som senare kommit till känna för författarna är att vissa inte fått denna 

                                                             
11 Organisation, ledning och processer, Alvesson, Mats och Sveningsson Stefan (2007) s. 153-154 
12 Organisation, ledning och processer, Alvesson, Mats och Sveningsson Stefan (2007) s. 153-154 
13 Organisation, ledning och processer, Alvesson, Mats och Sveningsson Stefan (2007) s. 153-154 
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undersökning på sin mail. Detta är som tidigare sagt en form av bortfall där undersökningen 

blir felskickad eller något annat tekniskt fel ligger som grund.  

Det interna bortfallet i denna undersökning var 1 person vid endast 1 fråga, denna valde att 

inte svara på en av frågorna eftersom svarsalternativet ”vet ej” inte fanns med  vid den 

tidpunkten. Detta svarsalternativ lades emellertid dit snart därefter.  

En aspekt att fundera kring är ifall det förekommer ett sorts selektivt urval där personer med 

en viss åsikt väljer att svara och de av en annan väljer att inte svara. Ett sådant exempel kan 

vara att personer med en negativ åsikt om innovationsprogrammet är mer motiverade att 

svara på enkäten och föra fram sina tankar än en person som är nöjd med utbildningen och 

vet vad denna ska göra i framtiden. Tvärt om kan det också vara så att positiva personer har 

större motivation att svara och att de negativa personerna väljer att inte svara. Vilket än 

fallet är så finns risken för ett snedvridet resultat. Detta är både för författarna och för 

läsaren att betrakta. 

2.6 Metodkritik 
 

2.6.1 Kvantitat iva metoder  

Den kvantitativa metoden utgår fån verklighetsuppfattningen att alla fenomen har exakt 

samma kvaliteter, men att vissa har värdet ”noll” på några kvaliteter. Ett problem som dyker 

upp redan innan en kvantundersökning är att respondenterna måste bestämma ett svar 

utifrån enkätutformarens förutbestämda svarsalternativ. Detta innebär att enkätutformarna, 

innan undersökningen görs, måste ta reda på vilka svar som kan tänkas vara dem 

populäraste bland respondenterna och att man i undersökningen ställer dem emot 

varandra.14 Detta kan vara något mer kritiskt i undersökningen på företag än på studenter då 

företagen fick välja mellan olika kompetenser som de anser vara viktiga. Kompetenserna 

som valdes ut av författarna ställdes mot varandra och även fast företag kan anse att dem är 

lika viktiga så måste en prioriteras bort, vilket kan påverka resultatets validitet. 

Studentundersökningen skickades ut på skolmail till sista års studenter på 

innovationsprogrammet år 2012 med hjälp av Survey Monkeys tjänst. Enkäten skickades 

även ut på facebook i en grupp för innovationsstudenter, men togs bort omedelbart då 

andra än nuvarande studenter hade möjlighet att svara vilket inte var meningen. Ingen från 

facebook hann svara i enkäten, detta kollades upp av författarna.  

Även företagsenkäten skickades ut på via mail till företagens kontaktpersoner. Vilken 

befattning försökspersonen hade varierade från företag till företag beroende på vilka sorters 

kommunikationsmöjligheter det fanns till personer inom organisationen. Överlag skickades 

enkäten till en person med så hög befattning som möjligt. Enkäten lades också ut på 
                                                             
14 Hur mäter man “vackert”?, Bi Enerith (2005) s.9 
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facebook en kort tid, men togs bort innan någon annan än dem den var ämnad till hann 

svara. Författarna är medvetna om att denna fabriksförening kan vara en begränsad 

arbetsmarknad, men det är en lättåtkomlig marknad genom EFF’s hemsida och de ligger 

tillräcklig nära vår marknad för att vara en god mätbar källa eftersom 

innovationsprogrammet utbildar studenter med många olika egenskaper. Det är också så att 

det inte bara är rena industrifabriker som är med i denna förening utan också andra mer 

processinriktade företag. Ett annat gott skäl till att välja företag från EFF är att det inte blir 

författarna själva som väljer företag att skicka enkäten till utan det blir mer slumpvist. 

Osäkerheten från företagsenkäten vad det gäller antalet respondenter och frågornas 

utformning, tillsammans med att företag från Eskilstunas Fabriksförening generellt sätt har 

dåliga förkunskaper inom området innovation, gör det väldigt osäkert att generalisera och 

säga att företag eftersöker innovationsvetare som har kunskaper om exempelvis grafisk 

formgivning.  

 

2.6.2 Kva litat iv metod  

Mycket av den fakta som presenteras om Innovationsprogrammet i denna studie byggs på 

en kvalitativ intervju med programsamordnaren för IMTO, Christer Nygren. Christer, som i 

sin roll som programsamordnare och en av de som faktiskt startade Innovationsprogrammet, 

har goda kunskaper om programmets uppbyggnad och funktion. Att han har varit med sen 

starten gör att han kan se hur programmet förändrats under åren och hans roll som 

programsamordnare gör att han även är involverad i arbetet med att fortsättningsvis 

utveckla Innovationsprogrammet. Christers bakgrund och intresse i programmet kan dock ge 

en ensidig syn som framhäver de positiva aspekterna med programmet hellre än de 

negativa. Det är därför möjligt att denna information är partisk och vriden för att försköna 

innovationsprogrammet.  

2.6.3 Bilaga  4 – Sammanställn ingen av gamla  inn ovationsstu denters 

arbetsp latser från  IMTOs 10 -årsju bileu m  

Dokumentet kommer från IMTO’s 10-årsjubileum där de bad gamla studenter genom ett 

utskick uppge vad de för nuvarande jobbar med. Dokumentet är på inget sätt vetenskapligt 

utförd och kan inte representera alla de jobb som gamla studenter idag jobbar med utan ska 

mer ses som ett dokument med ett axplock och exempellista på vad gamla 

innovationsstudenter jobbar med. Skulle en utförligare studie göras på vad gamla studenter 

idag jobbar med skulle tydligare paralleller kunna dras, paralleller som nu blir mer teoretiska.  

Trots detta är dokumentet relevant för denna studie eftersom det är en viktig del i att förstå 

hur pass spritt programmets slutresultat är. Denna ger en förhandsvisning av vad 

innovationsstudenter har för jobbmöjligheter efter examen.  



Mälardalens Högskola 
Innovationsprogrammet-MTO 

KIN180 Examensarbete i innovationsteknik 15 poäng 
 

 18 

 

2.6.4 Författarnas  objekt ivitet  

I och med att författarna själva är studenter på Innovationsprogrammet, som undersöks i 

denna studie, kan det finnas problematiseringar som bland annat objektivitet. Det finns risk 

för att antingen övervägande positiva eller negativa aspekter lyfts fram och ger en skev bild 

av verkligheten beroende på vilken inställning författarna själva har till programmet. 

Författarna har dock försökt hålla en sådan objektiv bild som möjligt gentemot programmet 

för att inte blanda in sina egna känslor i resultatet, men ren objektivitet är omöjlig att uppnå.  

Även positiva aspekter med att författarna själva studerar inom Innovationsprogrammet kan 

lyftas fram. De förkunskaper de har om utbildningen gör att de kan se och relatera lättare till 

de problem som finns inom programmet genom att de själva upplever det som belyses i 

uppsatsen. Förförståelsen för programmet är alltså stor vilket gör att författarna på ett 

effektivt sätt kan identifiera problematiseringar och belysa dem på ett bra sätt.  

3. Teori 
I detta kapitel presenteras teorier som är relevanta för denna studie. Kreativitet är något 

centralt inom innovation, här beskrivs kreativitet ur teorins perspektiv, vad olika 

undersökningar visat på att arbetsmarknaden efterfrågar samt vilken utbildningsform som 

lämpar sig bäst för att uppnå marknadens efterfrågan.  

 

3.1 Kreativitetens innebörd ur forskarperspektiv  

 

Forskningslitteraturen beskriver entreprenörer som innovativa och kreativa individer som 

söker efter nya lösningar för att skapa mervärde. Förutom att entreprenörskap handlar om 

innovativt tänkande (konsten), så krävs det affärskompetens och kunskap (vetenskapen). De 

vetenskapliga attributen används vid organiserande och samordnande av resurser, vilket är 

att driva företag och utnyttja företagets möjligheter. Konsten (menat med nya vägar av 

tänkande och beteende) är däremot särskilt användbar i sökande efter affärsmöjligheter och 

därigenom skapa nya affärsidéer och utforska affärsmöjligheter. Därmed att enbart använda 

sig av innovativt tänkande är inte tillräckligt eftersom båda aspekter behövs i 

entreprenörsprocessen.15 

Kreativitet anses som ett viktigt mål i högre utbildning, tillsammans med tidigare 

entreprenörskapliga erfarenheter har kreativitet visats vara positivt associerad med 

                                                             
15 The role of creativity in opportunity search and business idea creation, Jarna Heinonen, Ulla Hytti, Pekka 
Stenholm (2011) s. 660-661 
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entreprenörskapliga syften. Kreativitet är en individuell process, även om den samverkande 

aspekten av kreativitet har varit betonad i utbildningssammanhang. Det är främst studenter 

som innehar vissa specifika egenskaper som gör dem mer kreativa. Dessa egenskaper 

omfattar bland annat originalitet, uthållighet, oberoende, delaktighet och avskildhet. 

Studenter dömer inte idéer för tidigt, utan låter dem sjunka ett tag och förutom att endast 

tillhandahålla lösningar så kan dem urskilja problem och generera så många alternativa 

lösningar som möjligt. Kreativitet är kopplat till den individuella strävan efter en unik och ny 

idé och förslag på många olika idéer, som är logiska och möjligen självklara för 

demonstration av kreativitet i sökande för möjlighet. Kreativitet är också kopplat med det 

analytiska beteendet baserat på kunskapsdag. Även fast kreativitet upplevs som värdefullt i 

generering av idéer, så måste kunskaps dragen också vara med.16  

Däremot är utbildning det största hindret till innovativt tänkande. En stor del av dagens 

utbildning präglar tankesättet hos de utbildade genom att lära dem vad de ska tänka istället 

för hur. Detta gör att man förutbestämmer sättet att tänka. Vi lär oss att tänka linjärt, logiskt 

och produktivt vilket inte främjar kreativitet. Det har också varit vedertaget att kreativitet 

skall läras ut på samma sätt som andra akademiska ämnen. Detta menar Michalko är fel. 

Expertis och kunskap skapar en viss tröghet när det kommer till kreativt tänkande. Det krävs 

en hel del kognitivt tänkande för att sätta igång kreativt tänkande och släppa lös fantasin. 

Detta kan jämföras med att stor kunskap inom ett visst ämne gör att kunskap om dess 

gränser också finns. En person vars kunskaper inte är lika stora kan se på saker på ett annat 

sätt eftersom denna person inte fullt ut vet gränserna för vad som är möjligt. Denna person 

har, trots sin begränsade kunskap, en god chans att skapa något kreativt på grund av ett mer 

öppet sinne för ämnet. Med detta menas inte att kunskap är något dåligt utan det är, som 

tidigare sagt, förmågan att kunna blanda olika koncept som är ett av de stora verktygen som 

finns för kreativt tänkande.17  

Ytterligare hinder för innovativt och kreativt tänkande ligger i hur innovationsprogrammet, 

och självklart många andra program, måste förhålla sig till de regler och stadgar som 

kommer ifrån högskoleverket. Man får inte bedriva utbildningar på vilket sätt man vill utan 

vissa bestämmelser för utbildningens utformning och planering finns inom högskolelagen.18 

Reglerna som finns kan inte ändras för att passa en viss utbildning utan de regler som finns 

måste appliceras på alla utbildningar. Med friare händer skulle skolor kunna specialisera 

kursplaner och kursplaneringar för att kunna främja en mer kreativ utbildning. Särskilt en 

utbildning som innovationsprogrammet, där tvärvetenskap och kreativitet är centralt, skulle 

gynnas av ett mer dynamiskt sätt att utforma utbildningar.  

                                                             
16 The role of creativity in opportunity search and business idea creation, Jarna Heinonen, Ulla Hytti, Pekka 
Stenholm (2011) s. 661-662 
17 From bright ideas to right ideas, Michael Michalko (2003) s. 53-56 
18 http://www.hsv.se/reglerochtillsyn/lagarochregler/hogskolelagen.4.539a949110f3d5914ec800062716.html 

http://www.hsv.se/reglerochtillsyn/lagarochregler/hogskolelagen.4.539a949110f3d5914ec800062716.html
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3.2 Innovationsstudenters anställningsmöjligheter 

De som har goda anställningsmöjligheter är studenter som innehar en rad 

prestationsförmågor som omfattar kunskaper, förståelse och personliga egenskaper som 

mer sannolikt gör individen framgångsrik i hans eller hennes yrke. Två aspekter som ger en 

student goda anställningsmöjligheter är ämneskompetens och överförbara färdigheter. 

Överförbara färdigheter handlar om individ ens personliga kunskaper som kan bli tagna från 

ett yrke till ett annat. Dessa används inom alla yrken och på alla steg av karriären medan 

ämneskompetenser är mer relevanta för en specifik karriär.19  

Arbetsgivare anser att nyexaminerade inte är lämpade för anställning pga. nedsatt 

kreativitet, problemlösning och individuell och kritiskt tänkande.20 Forskning på innovatörer 

med hög nivå visar att det krävs omkring 10 år av fördjupning inom ämnet för att kunna 

utveckla värdefullt kreativt utförande.21  

 

3.3  Sätt att förbättra och uppfylla kreativitet ur forskarperspektiv 

 

Det finns en växande uppfattning om att dagens universitet och högskolor inte längre 

erbjuder program och miljöer som ger rätt utbildning för dagens företags- och 

affärsmarknad. Enligt Binks med flera är Mintzberg en av dem som kritiserat främst 

affärshögskolor och menar att dessa utbildar enligt 1908 års standard och med 1950 års 

strategi. Även om denna kritik främst riktar sig mot affärshögskolor finns det bevis på att 

även universitet och högskolor misslyckas med att överföra den kunskapen som krävs för att 

möta marknadens krav.22 

Studenter borde vara involverade så mycket som möjligt i sitt eget lärande. För att främja 

kreativt tänkande kan olika aktiviteter utföras, dessa är: uppgifter som binder ihop olika 

ämnesområden, främjande av personliga uttryck och tankar, reflektering av den personliga 

inlärningsprocessen, spel samt visuell och konkret konst. Även lärarna kan bidra med att 

uppmuntra kreativitet hos studenterna genom att exempelvis förespråka individuell 

inlärning och öka samverkande mellan elev och lärare. 23 

Att generera affärsidéer för att gynna affärsmöjligheter och vårda förmågan att engagera sig 

i att starta ett företag är de centrala målen för entreprenörskapsutbildning, och är även det 

som skiljer den från mer vanliga och mer utbredda företagsutbildningsprogram. Forskning 

                                                             
19 Graduates, university lecturers and employers perceptions towards employability skills, Vathsala 
Wickramasinghe, Lasantha Perera (2010) s.229 
20 From bright ideas to right ideas, Michael Michalko (2003) s. 56 
21 Training for Innovation in India, Russell, L Roxanne (2008) 
22 Technology Analysis & Strategic Management, Professor Martin Binks, Ken Starkey & Christopher L. Mahon 
(2006) s. 1 
23 Creative thinking in planning, Marilyn Higgins and Dory Reeves (2006) s.226 
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har visat att behov finns för att vidareutveckla en modell inom området av innovativa 

bedömningsmetoder. För att skapa ett mervärde så skulle denna modell utgå ifrån en 

självvärderingsmetod genom att studenter själva får bedöma lönsamheten för affärsidén. 

Det är ett viktigt tillvägagångssätt eftersom det fokuserar på en elevcentrerad utbildning 

istället för att använda extern bedömning.24 

Vissa studier har påvisat att universitet bör involvera anställda till att utforma, leverera och 

bedöma kurserna, medan andra studier påvisar att universitet bör demonstrera att deras 

program stämmer överens med behov för traditionell benchmarketing25. Arbetsgivare och 

studenter anser samma egenskaper vara viktiga, det som skiljer åsikterna är att studenterna 

och arbetsgivare prioriterar egenskaper olika. Andra studier föreslår att eleverna kan 

dokumentera sina färdigheter med hjälp av en portfolio med personlig utveckling. Några 

andra förslag är att införa kurser i form av workshops som ger ytterligare fördelar i nätverk 

och utbyte av goda övningar.26 

Det har visat sig att det finns ett växande behov av förståendet av entreprenörskap i de 

högre utbildningarna. Affärshögskolor och universitet vill förbättra den relevans deras 

utbildning har samt examens tyngd, entreprenörer vill kunna överföra de kunskaper de har 

samt sina idéer och tekniker till marknaden. Ett konstruktivistiskt synsätt inom 

entreprenörskapsutbildning kan fungera som ett nytt paradigm där det uppfyller de krav på 

utbildningarna som kommer från den forskarlitteratur som finns inom ämnet. 

Konstruktivistiskt är ett synsätt på verkligenheten där man anser att den är formad av 

människans sinnen och bärs upp av samspelet mellan information och erfarenheter. Dagens 

utbildningssystem har objektivism som grund, detta på grund av att den är lätt att förstå och 

lätt att lära. Konstruktivism är svårare att bedöma och mäta men kan fungera som ett bra 

ramverk för att förstå människors erfarenheter samt deras verklighetsuppfattning. 27  

 

                                                             
24 The role of creativity in opportunity search an business idea creation, Jarna Heinonen, Ulla Hytti, Pekka 
Stenholm (2011) s. 661 
25 Innovation and Entrepreneurship, John Bessant  & Joe Tidd (2007) s.414 
26 Graduates, university lecturers and employers perceptions towards employability skills, Vathsala 
Wickramasinghe, Lasantha Perera (2010) s. 230 
27 Technology Analysis & Strategic Management, Professor Martin Binks, Ken Starkey & Christopher L. Mahon 
(2006) s. 2 
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Figur 2. Figuren visar hur ett paradigmskifte fungerar. Detta kan förklaras med hjälp av fyra olika dimensioner 

av innovation.28 

 

Paradigm representerar en typ av innovation där man förändrar synen på företagets eller 

organisationens erbjudande. Man kan tala om paradigmskifte där det gamla sättet att göra 

något byts ut mot något nytt. Detta paradigmskifte kan också göras i olika dimensioner; 

inkrementellt eller radikalt. 29 

 

                                                             
28 Innovation and Entrepreneurship, John Bessant  & Joe Tidd (2007) s.24 
29 Innovation and Entrepreneurship, John Bessant  & Joe Tidd (2007) s.24 
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Figur 3. Figuren visar olika typer och nivåer av innovation.30 

Som modellen visar finns det två djup där man antingen ligger på systemnivå eller 

komponentnivå och den andra där innovationen ses som inkrementell eller radikal. 

Systemnivån handlar om större förändringar i hur man gör eller upplever något. Ett exempel 

är MP3, syftet är fortfarande att lyssna på musik men att gå från cd eller kassett till MP3 är 

en förändring av hela systemet runt behovet. Denna förändring ses dock fortfarande som 

inkrementell, en liten förändring eftersom man gör samma sak fast lite bättre. Radikala 

förändringar handlar mer om banbrytande saker till exempel när den första bilen kom och 

man gick från att åka häst och vagn till att köra motordrivna fordon. Ligger en förändring på 

komponentnivå förändras något inom det befintliga, med MP3 som exempel igen kan man 

säga att man ändrar vissa saker inom MP3-spelaren så fler filer får plats eller att en skärm 

finns så man ser vilka låtar som spelas. 31 

I fallet med att gå från objektivism till konstruktivism talas det troligtvis om en förändring 

emellan det inkrementella och det radikala. Denna förändring ändrar varken något litet och 

den förändrar inte heller något stort som skulle kunna förändra hela världens sätt att utbilda 

inom entreprenörskap, åtminstone inte till en början. Det är mer en förändring som skapar 

en ny grund för hur man utbildar entreprenörer men det är inget som vänder upp och ner på 

hela utbildningssystemet i stort. Sedan är nivån för förändringen under system eftersom 

man gör samma sak, utbildar entreprenörer, men däremot på ett modernare sätt.  

På ett sätt som stämmer bättre överens med dagens krav och världsbild.  

3.4 Modell för kreativ problemlösning 

Hjärtat av människans fantasi är att kunna blanda olika koncept. Att blanda olika koncept 

handlar om att sätta samman två eller fler olika tänk eller discipliner för att skapa ny mening 

och kunskap. Detta är inget nytt utan har används av många stora tänkare genom historiens 

gång. Typiskt sett när människor konfronteras av problem ser de tillbaka på liknande 

problem och fixerar sig på att lösa problemet på samma sätt, det blir en typ av 

tunnelseende. Kreativa tänkare å andra sidan ser på problemet ur så många olika vinklar 

som möjligt. De försöker finna alternativa sätt att se på problemet och de söker fler än en 

lösning. Skillnaden mellan den typiska problemlösaren och den kreativa problemlösaren är 

att den kreativa personen inte tänker på hur denna blivit lärd att tänka och lösa problem 

utan analyserar problemet på många olika sätt. Detta gör att fler, och i vissa aspekter, unika 

lösningar kommer fram. Kreativa personer är mer villiga att utforska de minst troliga eller 

minst uppenbara idéer som de själva eller som grupp kommer fram til l.32  

                                                             
30 Innovation and Entrepreneurship, John Bessant  & Joe Tidd (2007) s.15 
31 Innovation and Entrepreneurship, John Bessant  & Joe Tidd (2007) s.15 
32 Creative thinking in planning, Marilyn Higgins and Dory Revees (2006) s. 228-230 
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Figur 4. Denna figur beskriver processen för kreativ problemlösning.33 

 

Figur 4. Steg för kreativ problemlösning. (Creative thinking in planning, Marilyn Higgins and 

Dory Reeves (2006) s. 228) 

   

Steg 1: Denna förberedande fas är till för sökande av fakta kring problemet för att hitta den 

inledande frågeställningen.  

Steg 2: I denna fas involveras problemformulering och omformulering genom att först 

använda divergerande tekniker och sedan konvergerande tekniker för att komma fram till en 

gemensam syn eller ståndpunkt.  

Steg 3: Idégenerering. Olika verktyg finns för att bedriva idégenerering, det centrala är dock 

att ta vara på alla idéer hur osannolika de än kan vara.  

Steg 4: I denna fas väljer man ut den eller de idéer man vill fortsätta utveckla efter de 

kriterier man har, exempelvis långsiktigt, kortsiktigt, koncept etcetera.  

Steg 5: Sista fasen handlar helt om att ta fram praktiska sätt för att behandla problemet. 

Man skapar en handlingsplan där man bestämmer vad som behövs göras, när, av vem, var 

och varför. 34 

Denna modell av kreativ problemlösning liknar den modell av innovationsprocessen från 

Bessant och Tidd (2007)35. Det är en stegvis behandling av ett problem där man till exempel 

                                                             
33 Creative thinking in planning, Marilyn Higgins and Dory Revees (2006) s. 228-230 
34 Creative thinking in planning, Marilyn Higgins and Dory Reeves (2006) s. 228-230 
35 Innovation and Entrepreneurship, John Bessant  & Joe Tidd (2007) s.16 
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söker en lösning eller en ny produkt eller tjänst. Kreativa problemlösare kan använda denna 

modell medvetet eller omedvetet för att på ett kreativt sätt lösa ett problem.  

Enligt Higgins och Reeves kunde sista års studenter från England finna kreativa element inom 

sitt lärande då de jobbade med skarpa projekt, grupparbeten och studiebesök. Inre 

motivation skapar oftare kreativitet än mål uppsatta av andra. Det ska även sägas att 

kreativitet är svårt att bedöma och om det görs som ett bedömningskriterium är det viktigt 

att bedömaren vet dess betydelse i det givna sammanhanget. 36 

  

                                                             
36 Creative thinking in planning, Marilyn Higgins and Dory Revees (2006) s. 226 
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4. Empiri 
I detta avsnitt redogörs den kvantitativa studien. Totalt medverkade 25 studenter i 

studentenkäten och 9 företag i företagsenkäten. Observera att den presenterade data är 

författarnas egna tolkningar av respondenternas svar. 

 

4.1 Resultat av den kvalitativa metoden 

 

4.1.1 Innovationsprogrammets  syfte och må l 

Utbildningens syfte är att lära studenter hur innovationsprocesser fungerar, hur man ska 

utveckla människors kreativitet, hitta skärningspunkter mellan olika ämnen och branscher 

samt kunskapsområden. Detta för att utveckla studentens innovativa förmåga. Kurserna 

inom innovationsteknik är byggda kring en pedagogisk idé där upplevelse och teoretisk 

inhämtning varvas. Oftast får studenten i uppdrag att själv söka efter projekt att jobba 

med.37 

Med den traditionella utbildningen menas exempelvis ekonomiutbildningar, 

ingenjörsutbildningar och så vidare, sådana utbildningar som ger en tydlig yrkestitel. En 

traditionell utbildning kan definieras som varumärkesstark eftersom de flesta arbetsgivare 

vet vad de kan förvänta sig av en färdigutbildad student inom ett ämne som exempelvis 

juridik eller ekonomi och sådana varumärkesstarka utbildningar som ger goda 

anställningsmöjligheter. Innovationsutbildningen har de traditionella inriktningarna som 

stöttepelare för utan innovation inblandat skulle den traditionella utbildningen förbli likadan 

och utan stöttepelarna som inriktningar skulle innovationsprogrammet tappa omkring 80 % 

av sina sökande. Detta beror på att innovation är svårhanterligt och många känner inte till 

vad utbildningen innebär. Innovationsprogrammet ger en annan sorts spetskompetens 

utöver den vanliga traditionella utbildningen. Enligt högskolans arbetsmarknadsanalys så 

efterfrågar arbetsgivare initiativrika studenter med bredd i sin utbildning samt kompetens 

inom ledarskap.38 

Utbildningens mål är att studenter efter avslutade studier ska kunna jobba med innovations- 

utvecklingsprocesser. Studenterna har möjlighet att få dubbla examen både inom 

innovationsteknik samt den inriktning de valt.39 

Det finns programråd där skola och arbetsmarknad möts och diskuterar vad som efterfrågas, 

vad som gör att studenter får jobb. Även möten med arbetsmarknaden sker jämt för att 

                                                             
37 http://www.mdh.se/utbildning/program/mto 
38 Bilaga 1 – Intervju med IMTO’s programsamordnare 
39 http://www.mdh.se/utbildning/program/mto 
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finna gemensamma och skarpa projekt.40 

 

4.2 Resultat av den kvantitativa undersökningen 

 

4.2.1 Studentundersöknin g  

En studentenkät genomfördes på studenter som går innovationsprogrammet där de fick ge 

åsikter om utbildningen.

 

                                                             
40 Bilaga 1 – Intervju med IMTO’s programsamordnare 
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I fråga 1 redogörs hur tydlig uppfattning innovationsprogrammet ger studenten av vad 

denna kan jobba med i framtiden. Resultatet visar att 36 % av studenterna som deltog i 

enkäten inte vet vilka jobb de kan söka. 56 % anser att de har en bra grund för att söka jobb, 

men de vet inte vilka jobb dem kan söka. 8 % av deltagarna vet vilka jobb de kan söka. 

Därmed kan slutsatsen dras att dem flesta studenter som går innovationsprogrammet år 

2009-2012 inte vet vilket yrkestitel dem får när dem tar examen. 

Fråga 2 redogör för om studenter tycker att utbildningen ger dem det arbetsmarknaden 

efterfrågar. 50 % anser att utbildningen ger dem det arbetsmarknaden efterfrågar, 16,7 % 

tycker inte det och 33,3 % svarade vet ej. 

Den tredje frågan tar reda på om studenter tror att de kommer att jobba inom 

innovationssegmentet i framtiden. 48 % svarade att de kommer att arbeta inom 

innovationssegmentet i framtiden och 12 % svarade ja, efter ytterligare utbildning. De 

resterande 40 % vet inte om de kommer att kunna jobba inom innovationssegmentet 

eftersom de inte vet om deras kunskap är tillräcklig. Resultatet kan visa att drygt hälften av 

innovationsprogrammets studenter inte tycker att deras kunskaper är tillräckliga för att 

kunna jobba med innovation efter att ha tagit examen i innovationsteknik. 

4.2.2 Företagsun ders öknin g  

En undersökning på företag genomfördes och syftet med undersökningen var att klarlägga 

vad företag efterfrågar. Första frågan handlar om hur viktigt företag anser att det är med en 

yrkestitel för att få anställning. Med ett resultat på 44,4 % har företagen svarat att de inte 

anser att en yrkestitel är viktig, utan det är viktigast med relevant kunskap. De näst flesta 

svaren har visat med 33,3 % att företag tycker att det är viktigt med en yrkestitel, men det är 

inte avgörande för att få en anställning. Minst svar fick 11,1 % och dessa företag anser att 

personlighet och potential är viktigast. ”Annat svar” som också fick 11,1 % visade att företag 

som anställer en student som tagit examen i innovationsteknik kommer att ta hänsyn till 

annat än inom det området. Det handlar om personlighet, förmåga till lateralt tänkande, 

referenser med mera.41 

I fråga 2 redogörs för vilka yrkestitlar företagets anställda flest består av. Frågan avgränsas 

till två yrkestitlar ingenjörer och innovatörer. Svarsalternativet som fick 44,4 % var att 

företag består flest av ingenjörer. Svaret ”Flest innovatörer” fick 0 % av respondenternas 

svar, vilket innebär att de företag som deltog i enkäten består av flest ingenjörer. En stor del 

av svaren fick ”ingen av dem” som fick 33,3 %. Detta visar att företag har flest behov av 

ingenjörer och inte att anställa en större mängd av innovatörer eller innovationsvetare. 

Fråga 3 visar däremot att 55,6 % tycker att innovativa förmågor hos anställda är mycket 

viktiga för företaget, och att företag kan tänka sig att anställa fler innovatörer (visas i fråga 

4). 

                                                             
41 Bilaga 3 – Enkätundersökning på företag 
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I den femte frågan tas olika förmågor och färdigheter upp från andra utbildningar och 

respondenterna i enkäten har valt ut färdigheter som de anser vara viktiga för en anställd 

som arbetar med innovativa processer. Den största svarsandelen fick 2 svarsalternativ som 

fick 71,4 % av respondenternas röster. De förmågorna som respondenterna menar är 

viktigast är ”förmågan att utveckla och utforma produkter, processer och system med 

hänsyn till människors förutsättningar och behov samt samhällets mål för ekonomiskt, 

socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Det har också visats i svaren att företag tycker att 

kunskap i olika CAD- och CAM-program är viktiga. Ett förslag som gavs av en respondent i 

fråga 5 var en produktutveckling som ett delmoment i innovationsarbete. 42 

Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras av denna företagsundersökning. Företag 

tycker att innovation är väldigt viktigt för företaget, de skulle även gärna anställa fler 

innovationsvetare. Att kombinera innovationsutbildningen är också nödvändigt då 

arbetsmarknaden vill att studenter inom innovation ska ha en inriktning så på denna punkt 

gör innovationsprogrammet helt rätt genom sina inriktningar. Något som efterfrågas av vissa 

företag på marknaden är tekniker och innovatörer med inriktning mot produkt innovation. 43 

Dessa efterfrågningar kan i många fall täckas av inriktningarna industridesign och IT-

entreprenör. 

4.2.3 Analys  av va d innovationsveta re arbetar med  (bila ga 4 ) 

Som dokumentet visar är det en stor spridning på vad dessa gamla innovationsstudenter 

jobbar med.44 Knappt finns det något jobb som är representerad ett flertal gånger, de få som 

är det är doktorand, VD, projektledare, rekryterare, konsult och egen företagare men dessa 

är heller inte överrepresenterade. Den stora skillnaden och spridningen kan ses som ett 

resultat av att innovationsprogrammet erbjuder så pass många olika inriktningar. Förutom 

de tre stora företagsekonomi, psykologi och industridesign finns det dessutom ett flertal 

inriktningar inom dessa. Detta gör att när examen tas från innovationsprogrammet så 

kommer många examensbevis se olika ut trots att studenterna gått samma program. Att 

förutsäga i dessa sammanhang vad studenter kan tänkas jobba med i framtiden är i princip 

omöjligt, eller så pass osäkert att det knappt finns ett värde i att belysa olika 

arbetsinriktningar. De slutsatser som kan dras av detta är att studenterna själva är ansvariga 

för vad de ska jobba med i framtiden, dels genom inriktningar de väljer under studietiden 

och dels genom vad de söker för jobb efter examen. Mycket handlar också om hur studenten 

säljer in sig själv i ett cv eller personligt brev. Det är viktigt att belysa de kvalitéer och 

kunskaper studenten besitter, särskilt när innovation är en del av utbildningen eftersom det 

kan vara svårdefinierat för arbetsgivare.  

                                                             
42 Bilaga 3 – Enkätundersökning på företag 
43 Bilaga 3 – Enkätundersökning på företag 
44 Bilaga 4 – Sammanställning av 55 gamla studenters arbetsplatser 
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5. Analys och diskussion 
I detta kapitel diskuteras den samlade informationen som studerats fram utifrån teori och 

empiri. Den informationen sammanställs genom att belysa styrkor och svagheter och 

kommer att vara underlag för kommande slutsatser. 

5.1 Innovationsprogrammets styrkor och svagheter 

 
5.1.1 Styrkor  

Kombinationen innovation och traditionell utbildning så som ekonomi, psykologi och 

industridesign gör att programmet enligt teorin blir ett tvärvetenskapligt program där två 

eller fler olika discipliner skapar ny mening och kunskap. Detta skapar möjlighet till att 

utbilda kreativa och initiativrika studenter. Det är möjligt för studenterna att få dubbla 

examen vilket ger en konkurrensfördel när dessa söker jobb. Innovationsprogrammet är ett 

unikt program som väldigt få studenter har tagit examen inom, jämfört med andra 

traditionella program.45 Enligt studentenkäten anser många respondenter att de har en bra 

grund för att söka jobb.46 

Ämneskompetens och överförbara färdigheter är två aspekter som ger en student goda 

anställningsmöjligheter.47 Inom IMTO ges studenter ämneskompetens inom ekonomi, 

psykologi, industridesign, IT och överförbara färdigheter i form av innovation som kan 

appliceras i många olika discipliner. 

Om många ekonomer söker ett ekonomijobb så kommer deras utbildningar se likadana ut 

från grunden, men om någon kommer från innovationsprogrammet med inriktning ekonomi 

så kommer denna student att stå ut från mängden vilket kan ge fördelar gentemot de 

andra.48 Enligt studentenkäten har respondenterna även visat att deras intresse för 

innovationsrelaterade jobb är stort.49 Detta är en stor fördel eftersom det skapar relevans 

för IMTO och visar att studenterna är intresserade och vill jobba inom innovation. 

En styrka för innovationsprogrammet är att de som tvärvetenskapligt program har möjlighet 

att förnya programmet genom att lägga till andra utbildningar, som i exemplet med 

inriktningen IT-entreprenör. Sedan finns också inriktningar inom inriktningarna som ändras 

med årens gång. Alla dessa möjliga inriktningar gör att studenten själv kan välja bana mot 

sitt framtida yrke genom att aktivt välja inriktningar och kurser.  

 

                                                             
45 Bilaga 1 – Intervju med IMTO’s programsamordnare 
46 Bilaga 2 – Enkätundersökning på studenter 
47 Graduates, university lecturers and employers perceptions towards employability skills, Vathsala 
Wickramasinghe, Lasantha Perera (2010) s.229 
48 Bilaga 1 – Intervju med IMTO’s programsamordnare 
49 Bilaga 2 – Enkätundersökning på studenter 
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5.1.2 Svagh eter  

Studentenkäten visar att många studenter inte är medvetna om vad de kan jobba med efter 

sin examen.50 Programmet är svårdefinierat där varken studenter eller arbetsmarknaden vet 

vilka krav som kan ställas. Kombinerade utbildningar är ofta kritiserade då studenterna inte 

anses få tillräckligt stor kompetens inom inriktningarna.51 Enligt teorin finns det bevis på att 

universitet och högskolor misslyckas med att överföra den kunskap som krävs för att möta 

arbetsmarknadens krav.52 

Konsekvenserna av att universitet och högskolor misslyckas med att överföra den kunskap 

som marknaden efterfrågar53, är att studenter i större utsträckning kan välja alternativa 

utbildningar. Exempelvis är en kvalificerad yrkesutbildning (KY) vanligtvis kortare än 

högskoleutbildningar och mer arbetsmarknadsanpassad vilket ger högre 

anställningsmöjligheter.  

Studenter är osäkra på vad de får ut av innovationsprogrammet.54 Detta kan göra att 

studenterna väljer att hoppa av utbildningen eller att de får sämre motivation till stud ierna, 

vilket gör att det kan bli svårt att bli godkänd i alla kurser. 

Exempelvis ekonomer, jurister och civilingenjörer innehar akademiska titlar som är lätta att 

definiera och som är allmänt kända både vad det gäller utbildning och kunskap. Detta gör att 

arbetsgivare på ett lätt sätt kan identifiera en persons utbildning genom att avläsa den 

akademiska titeln de har. Av en innovationsvetare är det däremot svårare för dem att veta 

vad de kan förvänta sig eftersom denna titel ännu inte utvecklat sig till ett varumärke.55 

Detta i sin tur kan göra att arbetsgivare väljer bort en innovationsvetare på grund av att de 

inte har tillräcklig kunskap i vad en innovationsvetare och deras kunskap innebär.  

5.2 Analys av frågeställningarna 

 
5.2.1 Analys  av forsknin gsfrå gan 

Forskningsfråga: Vilka kriterier bör en innovationsvetare uppfylla efter examen från IMTO? 

Kriterier för innovationsutbildning enligt teorin 

Teorins syn på innovativa egenskaper är ofta likställda med kreativitet, nyfikenhet, viljan att 

skapa nytt, affärskompetens, idérikedom och andra entreprenörliga egenskaper. Just 

                                                             
50 Bilaga 2 – Enkätundersökning på studenter 
51 Bilaga 1 – Intervju med IMTO’s programsamordnare 
52 Entrepreneurship education and the business school, Professor Martin Binks, Ken Starkey & Christopher L. 
Mahon (2006) s. 1 
53 Technology Analysis & Strategic Management, Professor Martin Binks, Ken Starkey & Christopher L. Mahon 
(2006) s. 1 
54 Bilaga 2 – Enkätundersökning på studenter 
55 Bilaga 1 – Intervju med IMTO’s programsamordnare 
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kreativitet anses som ett viktigt mål inom högre utbildning och är starkt associerad med 

entreprenörliga syften.56 Eftersom kreativitet och innovation ligger så nära varandra bör 

således en innovationsutbildning kunna definieras som en entreprenörsutbildning eftersom 

kreativitet är en sådan central roll inom entreprenörskapet.57 

Enligt Michalko ligger hjärtat av människans fantasi i att kunna blanda olika koncept. Detta 

koncept handlar om att blanda synen från två tänk eller discipliner för att skapa ny mening.58 

IMTO är ett bra exempel på utbildning där två discipliner möts. Innovation är det centrala 

inom programmet och för att förankra detta i något konkret finns olika inriktningar: 

ekonomi, psykologi, industridesign och IT. Studenter får det innovativa och kreativa 

tankesättet från innovationsdelen och sedan något att föra in detta tankesätt i igenom sin 

inriktning. Det som kommer ur detta är en unik kompetens där en exempelvis ekonom får 

ett helt nytt synsätt där innovation genomsyrar denna persons sätt att tänka i sitt yrke.59 

Man kan också prata om överförbara färdigheter när man pratar om tvärvetenskapliga 

kunskaper och främst då innovation är en av dem. Innovation är något som inte är så 

konkret som många andra discipliner såsom ekonomi, psykologi, juridik, läkare etcetera. 

Innovationens styrka ligger i att bli ett tänk snarare än en konkret kunskap, man kan använda 

innovationens tänkande inom de flesta andra discipliner. Innovation kan således överföras 

från ett yrke till ett annat, exempelvis om en ekonom skolar om till lärare kommer ett 

innovativt tänkande följa med i en mycket större utsträckning än vad ekonomikunskaperna 

gör.  

En studie på engelska sista års studenter visade att kreativa element fanns att hitta när de 

jobbade med skarpa projekt, grupparbeten och studiebesök. Dessa aktiviteter finns ofta 

inom en entreprenörs vardag, projektanställning eller projektansvarig inom en organisation 

är vanliga sysselsättningar hos entreprenörer. Grupparbete eller arbete inom team är även 

detta något som ofta återfinns hos entreprenörens vardag. Ett team som sätts samman när 

det gäller företagsförändring, produktutveckling eller liknande inom organisationer består 

allt som oftast av en eller flera entreprenörer. Studiebesök är även det viktigt eftersom detta 

ger en inblick i en organisations vardag och som studerande av en entreprenörsutbildning 

kan det vara bra att se den verkligenheten eftersom detta är något som inte många har sett 

innan de börjat studera.60 Alla dessa aktiviteter hjälper studenten att förbereda sig inför en 

kommande karriär inom entreprenörsbranschen, något som är väldigt viktigt eftersom 

högskolor och universitet består av väldigt mycket teori och att blanda teori med praktiska 

element har visat sig främja kreativitet och höja nivån av inlärning.   

                                                             
56 The role of creativity in opportunity search and business idea creation, Jarna Heinonen, Ulla Hytti, Pekka 
Stenholm (2011) s. 661-662 
57 The role of creativity in opportunity search and business idea creation, Jarna Heinonen, Ulla Hytti, Pekka 
Stenholm (2011) s. 661-662 
58 Creative thinking in planning, Marilyn Higgins and Dory Revees (2006) s. 228-230 
59 Bilaga 1 – Intervju med IMTO’s programsamordnare 
60 Creative thinking in planning, Marilyn Higgins and Dory Revees (2006) s. 226 
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Studenter som läser på högskola och universitet bör själva vara ansvariga för sin egen 

inlärning, därför borde de också vara involverade så mycket som möjligt i den, vilket enligt 

teorin skulle främja det kreativa tänkandet. Olika aktiviteter kan utföras, till exempel 

främjande av personliga uttryck och tankar, uppgifter som binder ihop olika ämnesområden 

samt reflektering av den personliga inlärningsprocessen. Även lärare kan bidra med det 

kreativa lärandet genom individuell inlärning och genom att öka samverkandet mellan 

student och lärare. Detta med reflektering och ansvar för den egna inlärningen har IMTO 

tagit tillvara och gjort en delkurs i PLS, personligt ledarskap, där studenten får analysera sina 

kunskaper och mål samt framtidsutsikter.  

5.2.2 Analys  prakt iska frågeställnin gen  

Praktisk frågeställning: Vad förväntas av en innovationsutbildning på marknaden och 

uppfyller innovationsprogrammet dess förväntningar? 

Undersökningen som gjordes på arbetsmarknaden gav inga konkreta svar om vad 

arbetsgivare förväntar på en person med innovationsexamen. Det resultat som 

undersökningen har redogjort om vad arbetsmarknadens förväntningar är förmåga att hitta 

nya infallsvinklar på problem. Vid anställning tittar arbetsgivare även mer på vilka referenser 

som personen i fråga har samt värderas personer som har egna praktiska erfarenheter att 

visa upp.61 

Innovationsprogrammet omfattar de moment som handlar om att stimulera kreativitet, 

lateralt tänkande samt praktiska moment med andra företag vilket arbetsmarknaden 

värderar högt. Med hjälp av företagsundersökningen och innovationsprogrammets 

programplan kan följande slutsats dras. De kunskaperna innovationsprogrammet överför till 

studenter är även vad arbetsgivare förväntar av en examinand. Arbetsgivare som anställer 

en innovationsvetare lägger större fokus på individen, dess kreativitet och erfarenheter än 

de akademiska prestationerna.62 

 

5.2.3 Hypotes  

Hypotes: Innovationsprogrammets utbildning ger inte studenterna det arbetsmarknaden 

efterfrågar. 

Hypotesen handlar om denna osäkerhet som råder inom IMTO, studenterna vet inte om 

deras kunskaper är tillräckliga för att jobba inom innovationssegmentet. Genom 

studentenkäten kunde ett svar utläsas som visade att en hel del studenter är osäkra på 

utbildningens relevans för att jobba med det som studenterna utbildas för. Hela 92 % av de 

svarande säger att innovationsprogrammet inte ger en tydlig bild på vad man kan jobba med 

                                                             
61 Bilaga 3 – Enkätundersökning på företag 
62 http://www.mdh.se/utbildning/program/mto 

http://www.mdh.se/utbildning/program/mto
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i framtiden, men däremot säger 50 % att de tycker att utbildningen ger dem de kunskaper 

som efterfrågas på arbetsmarknaden. De flesta säger att de har en vilja att jobba inom 

innovationssegmentet i framtiden, vissa efter ytterligare utbildning. Endast 4 av 24 svarade 

att de inte tycker att utbildningen ger dem de kunskaper som arbetsmarknaden 

efterfrågar.63 Detta svar kan tolkas som att de antingen tycker att utbildningen saknar 

relevans eller att utbildningen behövs kompletteras med mer utbildning. På denna fråga 

svarade även 8 personer att de inte vet om utbildningen ger dem de kunskaper som 

arbetsmarknaden efterfrågar, detta kan relateras till det faktum att 92 % svarar att de tycker 

att innovationsprogrammet är otydligt med vad för jobb som kan tänkas vara aktuella för 

studenterna efter examen.64 

Något som man kan del av från bilaga 4 över vad gamla innovationsstudenter jobbade med 

år 2008 är att spridningen på jobb och arbetssegment är enorm. Få, om ens några alls, har 

samma sorts jobb.65 Detta kan vara ett av skälen till att innovationsprogrammet inte är så 

tydligt med vad för jobb som är aktuella efter examen, lärarna kan helt enkelt inte förutspå 

vad studenterna kan tänkas jobba med, de skulle i så fall få lov att räkna upp ca 40 olika jobb 

och detta ger knappast ett bättre svar än att inte ge några exempel alls.  

Något annat som kan utläsas från tabellerna är att få jobbar inom innovationssegmentet.66 

Ett möjligt svar på detta är att innovationsprogrammet är ett tvärvetenskapligt program där 

stöttepelaren inom utbildningen är inriktningarna och innovation är det tänk som 

genomsyrar programmet. De som arbetar inom andra segment använder mest troligt den 

innovativa utbildningen för att på ett bättre sätt finna skärningspunkter inom deras 

verksamhet.  

Huruvida arbetsmarknaden anser att innovationsprogrammet ger studenterna det de 

förväntar sig av en innovationsvetare har författarna inte fått något konkret svar på. Att 

förklara hela innovationsprogrammets uppbyggnad och värde är mycket svårt, att sedan få 

svar på om detta är värdefullt för arbetsmarknaden är ännu svårare. Det som kan utläsas 

från företagsenkäten är dock att de flesta företag tycker att innovationsvetare är viktigt eller 

mycket viktigt för företaget. Cirka hälften säger även att de gärna skulle anställa fler 

innovationsvetare.67  

Som slutsats för om hypotesen stämmer eller bör förkastas har författarna beslutat att den 

stämmer till en viss del. Enligt teorin är kreativitet och förmågan att se problem ur många 

                                                             
63 Bilaga 2 – Enkätundersökning på studenter 
64 Bilaga 2 – Enkätundersökning på studenter 
65 Bilaga 4 – Sammanställning av 55 gamla innovationsstudenters arbetsplatser Från IMTOs 10-årsjubileum i 
nov 2008  
66 Bilaga 4 – Sammanställning av 55 gamla innovationsstudenters arbetsplatser Från IMTOs 10-årsjubileum i 
nov 2008 
67 Bilaga 3 – Enkätundersökning på företag 
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olika synvinklar genom tvärvetenskapliga synsätt en viktig aspekt hos en entreprenör.68 

Tvärvetenskap är centralt inom innovationsprogrammet genom att ha traditionella 

utbildningar som stöttepelare och innovation som genomsyrar utbildningen i stort. 

Arbetsmarknaden har svårt att säga vad en innovationsvetare bör kunna och vad som bör 

finnas med i en sådan utbildning eftersom de oftast inte är tillräckligt insatta i den typen av 

arbete och utbildning riktat mot den.69 Studenter har även de svårt att veta ifall det de läser 

är väsentligt för att komma ut på arbetsmarknaden inom detta segment.70 Bilaga 4 visar 

dock att gamla studenter arbetar inom ett brett område som innefattar allt från 

produktutvecklare till VD till egen företagare och konsult.71 I slutändan ger 

innovationsprogrammet en bra grund för att gå den väg studenten själv vill efter studenten, 

genom att välja inriktningar under programmets gång och att själva söka sig till de områden 

på arbetsmarknaden personen finner intressant.  

 

 

  

                                                             
68 The role of creativity in opportunity search and business idea creation, Jarna Heinonen, Ulla Hytti , Pekka 
Stenholm (2011) s. 660-661 
69 Bilaga 3 – Enkätundersökning på företag 
70 Bilaga 2 – Enkätundersökning på studenter 
71 http://www.mdh.se/utbildning/program/mto 

http://www.mdh.se/utbildning/program/mto
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6. Slutsatser 
I detta avsnitt presenteras slutsatsen och bidraget som författarna har framställt av 

uppsatsen. 

6.1 Vad ger innovationsprogrammet dess studenter? 

Innovationsprogrammet är ett unikt program som ger studenter möjlighet till att få två 

examen72, vilket kan ge konkurrensfördelar och goda anställningsmöjligheter då dem flesta 

endast har en traditionell utbildning. Däremot är det lättast för studenter att få jobb inom 

sina valda inriktningar än inom innovationssegmentet eftersom de traditionella 

inriktningarna är mer lättdefinierade på arbetsmarknaden vilket innovation inte är.  

Innovation är inte helt enkelt att mäta, men enligt teori så har det framgått att det är 

innovativa egenskaper som kreativitet, nyfikenhet, viljan att skapa nytt, affärskompetens, 

idérikedom som är likställda med innovation.73 Det handlar alltså mer om individens 

egenskaper än fördjupade kunskaper inom ett ämne. Personer som däremot inte är lika 

insatta i innovation och därmed är mindre engagerade kan då ha svårare att få jobb i 

framtiden då de inte har lika mycket erfarenhet och innovativa personliga egenskaper som 

arbetsmarknaden efterfrågar. 

Utbildningen erbjuder studenterna många olika inriktningar att gå vilket gör att studenten 

själv på ett bra sätt kan styra sin utbildning mot det mål han eller hon har. Det är studentens 

egna val och vilja som styr vad det kommande jobbet blir genom att välja inriktning för 

programmet och sedan välja kurser som leder dem mot deras mål.  

Programmet är ett gott exempel på en bra entreprenörsutbildning där tvärvetenskap är det 

centrala, vilket skapar värde i kreativitet. För studenter är innovationsprogrammet värdefullt 

då de skapar unik kompetens genom tvärvetenskapliga sätt att lära sig på. De som vill läsa en 

traditionell och samtidigt en annorlunda utbildning så är innovationsprogrammet ett bra val.  

För arbetsmarknaden är innovationsprogrammet värdefullt eftersom det ger den en ström 

av välutbildade entreprenörer som genom företagsekonomi, psykologi, industridesign och IT 

varvat med innovation har en unik kunskap av både de traditionella disciplinerna men också 

nytänkandet från innovation. Arbetsmarknaden får också en chans att rekrytera personer 

som lärt sig tänka kreativt och använda sig av de olika disciplinerna för att skapa nytt värde. 

Mer därtill så finns det goda förutsättningar för dessa studenter att starta egna firmor vilket 

skapar värde i att fler arbetstillfällen ges. 

6.2 Praktisk frågeställning  

Vad förväntas av en innovationsutbildning på marknaden och uppfyller 

innovationsprogrammet dess förväntningar?  

                                                             
72 http://www.mdh.se/utbildning/program/mto 
73 The role of creativity in opportunity search and business idea creation, Jarna Heinonen, Ulla Hytti, Pekka 
Stenholm (2011) s. 660-661 

http://www.mdh.se/utbildning/program/mto
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Enligt företagsenkäten anställer företag gärna innovationsvetare, de anser också  att 

innovativa förmågor är mycket viktiga för företaget. Däremot ser de också gärna att en 

innovationsvetare även har kunskap att utveckla och utforma produkter både för hand och 

med hjälp av olika grafiska program. Detta är något en innovationsvetare inte får lära sig 

under de kurser som behandlar innovation. Däremot finns inriktningen industridesign som 

enligt IMTO’s inriktningsbeskrivning ”..lär ut teoretisk och praktisk kunskap om formgivning 

och material. Du lär dig också vissa dataprogram för produktutveckling och design”74.  

Inriktningarna fungerar väldigt bra för att uppfylla olika företags och olika segments krav. 

Företagsekonomilinjen ger innovationsvetare med kunskap om organisationers uppbyggnad 

och de ekonomiska aspekterna såsom marknadsföring och redovisning etcetera.75 

Psykologiinriktningen lär studenterna att arbeta med människor inom organisationen. Denna 

inriktning ger goda möjligheter till företagsledning.76 Inriktningen IT-entreprenör ger 

studenten praktiskt och teoretisk kunskap inom design och utveckling som används inom 

mjukvaruutveckling och IT-tjänster. Även programmering lärs ut vars arbetsområde är 

mycket stort vid arbete med mjukvara.77 Det man kan se utav detta är att 

innovationsprogrammet utbildar studenter som kommer passa in i många olika delar av ett 

företag eller organisation, förutsatt att deras kunskaper är tillräckliga inom de valda 

inriktningarna. Som tidigare nämnt finns det vissa som anser att kombinerade program inte 

ger tillräcklig kunskap i någon av delarna78, detta skulle betyda att innovationsprogrammets 

grundtänk med ett tvärvetenskapligt synsätt blir helt meningslöst. Om förutsättningar finns 

för att söka jobb inom de valda inriktningarna kan innovationsprogrammet skapa stort värde 

och bidra till att slussa ut kompetenta, välutbildade innovationsvetare med olika sorters 

specialiseringar. Är detta dock inte fallet utan arbetsgivare istället anser att kunskapen är för 

tunn, då är själva idén med att kombinera två discipliner inte värd särskilt mycket.  

De inriktningar innovationsprogrammet erbjuder, tillsammans med huvudämnet innovation 

ger, som tidigare sagt, ett tvärvetenskapligt synsätt med förmåga att blanda olika koncept 

för att skapa nytt värde. Som Higgins och Reeves skriver så är detta med att blanda olika 

koncept hjärtat av människans fantasi. Innovationsstudenternas förmåga att se på saker ur 

olika synvinklar kan de förutsättningar som behövs till att tänka och lösa problem på ett 

kreativt sätt, en egenskap som är mycket viktig för en entreprenör.79 Sedan skall det också 

sägas att bara för att en student lär sig två discipliner betyder det inte att personen kan 

använda sig av de båda kunskapsområdena för att lösa problem och tänka kreativt. Detta 

ligger i studentens egna initiativ och personliga egenskaper. Det kan också finnas hinder i 

arbetssättet eller i arbetsuppgifterna som hindrar användandet av innovativa verktyg.  

                                                             
74 http://www.mdh.se/education/program/2011_2012_en/idt/2.6246?l=sv 
75 http://www.mdh.se/utbildning/program/2011_2012/idt/2.6245?l=en 
76 http://www.mdh.se/education/program/2011_2012_en/idt/2.6247?l=sv 
77 http://www.mdh.se/utbildning/program/2011_2012/idt/2.6248?l=sv 
78 Bilaga 1 – Intervju med IMTO’s programsamordnare 
79 Creative thinking in planning, Marilyn Higgins and Dory Revees (2006) s. 228-230 

http://www.mdh.se/education/program/2011_2012_en/idt/2.6246?l=sv
http://www.mdh.se/utbildning/program/2011_2012/idt/2.6245?l=en
http://www.mdh.se/education/program/2011_2012_en/idt/2.6247?l=sv
http://www.mdh.se/utbildning/program/2011_2012/idt/2.6248?l=sv
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För arbetsmarknaden är innovationsprogrammet värdefullt eftersom det ger den en ström 

av välutbildade entreprenörer som genom företagsekonomi, psykologi, industridesign och IT 

varvat med innovation har en unik kunskap av både de traditionella disciplinerna men också 

nytänkandet från innovation. Arbetsmarknaden får också en chans att rekrytera personer 

som lärt sig tänka kreativt och använda sig av de olika disciplinerna för att skapa nytt värde. 

Mer därtill så finns det goda förutsättningar för dessa studenter att starta egna firmor vilket 

skapar värde i att fler arbetstillfällen ges. 

6.3 Forskningsfrågan 
Vilka kriterier bör en innovationsvetare och en innovationsutbildning uppfylla? 

Med grund i den presenterade empiri och teori har författarna funnit att 

innovationsprogrammet utbildar studenter som kan passa ett brett spektrum av delar inom 

en organisation och många olika arbetssegment. Det tvärvetenskapliga är centralt inom 

utbildningen, det gör att studenterna blir unika i jämförelse med andra jämförbara programs 

examinerade vilket kan ge en högre anställningsmöjlighet. Det tvärvetenskapliga synsättet, 

tillsammans med förmågan att blanda olika koncept, samtidigt som de har drivet att skapa 

nytt ger dem verktyg för att bli innovativa entreprenörer som behövs inom de flesta, om inte 

alla, organisationer. Innovationsprogrammet uppfyller alltså arbetsmarknadens 

förväntningar och en examinerad innovationsstudent har goda anställningsmöjligheter efter 

examen. Vilket jobb studenten får i slutändan är en produkt av vilka val de gjort genom 

programmets gång och var denna person söker sig på arbetsmarknaden.  

De exakta kriterierna för vad en innovationsvetare och vad en innovationsutbildning bör 

uppfylla är svåra att definiera. Det som kan sägas är att innovationsprogrammet ger sina 

studenter en entreprenörmässig utbildning med många olika val av inriktningar som gör att 

studenten själv kan rikta in sig på det området han eller hon är intresserad av. Det 

tvärvetenskapliga förhållningssättet mellan innovation och den valda inriktningen ger 

förmågan att tänka kreativt vilket är en av de viktigaste egenskaperna en entreprenör kan 

ha.  

Författarnas slutsats utifrån det material som presenterats genom arbetets gång är att 

innovationsprogrammet är en bra innovationsutbildning som har en god relevans på 

arbetsmarknaden. Styrkan ligger i dess mångfald och tvärvetenskap som tillsammans skapar 

välutbildade innovationsvetare som är värdefulla för många organisationer. Men som 

tidigare nämnt ligger mycket ansvar hos studenten själv, dels genom att välja rätt 

inriktningar och dels genom sin framförhållning när det gäller jobbsökande. Eftersom 

programmet inte talar för sig själv som många andra utbildningar gör så är det extra viktigt 

för en innovationsstudent att kunna föra fram sin utbildning och vad man lärt sig under 

programmets gång.  
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6.4 Bidrag till IMTO 

Genom undersökningar har författarna kommit fram till att innovationsprogrammets 

tvärvetenskapliga inriktning med de traditionella utbildningarna som stöttepelare och 

innovation som genomsyrar tänket hos studenten genom programmets gång lämpar sig väl 

till att utbilda entreprenörer. Detta examensarbete fungerar som ett kvitto till IMTO att 

utbildningen skapar ett signifikativt värde på arbetsmarknaden och för studenterna. De 

svårigheter som finns att jobbspecificera utbildningen ligger i att nästan varje students 

examensbevis skiljer sig mot den andres genom de otaliga inriktningar som finns att välja på. 

Detta gör även att de jobb som studenterna i slutändan får skiljer sig från varandra på ett 

sätt som gör det omöjligt för en lärare eller programansvarig att konkret säga vilka jobb som 

kan tänkas vara aktuella efter examen från innovationsprogrammet. Med detta 

examensarbete är förhoppningarna att kunna belysa och förklara detta så att studenter och 

lärare på ett enkelt sätt kan förklara grunderna till att det är på detta vis.  

Författarna tror att främst studenterna kan ha nytta av att veta att utbildningen ger dem 

goda möjligheter på arbetsmarknaden så småningom, lärarna själva vet redan att ett stort 

värde finns i denna utbildning och att för studenterna att finna ett bra jobb efter examen 

inte kommer vara några större problem.  

Det IMTO kan bli bättre på är att belysa detta för studenterna innan deras oro, som det kan 

utläsas med hjälp av studentenkäten, blir alltför stor. En bra idé vore att under första året 

förklara innovationsprogrammets värde och mål ur ett lättare perspektiv än de nedskrivna 

målen utifrån utbildningsplanen. Sedan kan tabellen med vad innovationsstudenter idag 

jobbar med presenteras vilket säkerligen kan förklara varför man aldrig exakt kan säga vad 

man blir efter examen. Andra sätt att belysa den mångsidighet innovationsprogrammet har 

är att bjuda in gamla studenter för att föreläsa kort om deras väg från MDH till 

arbetsmarknaden, detta gör att man lättare kan identifiera sig med utbildningen och förstå 

var den kan leda.  

För studenter som är osäkra på vad Innovationsprogrammet ger dem skulle personliga 

samtal med Christer vara något som IMTO skulle kunna använda sig av. Christer, i sin roll 

som programsamordnare och faktiskt en av dem som startade och var med och utvecklade 

Innovationsprogrammet, sitter inne med stor kunskap om programmet och kan med sitt 

kunnande och insikt på ett effektivt och motiverande sätt berätta om 

Innovationsprogrammets syfte, mål, upplägg, bakgrund, framtidsutsikter etcetera för dessa 

osäkra studenter. Detta skulle kunna motivera dessa studenter och ge dem en klarare bild 

över Innovationsprogrammets utformning och framtidsutsikter efter examen.  
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7. Fortsatt forskning 
Det finns många sätt att fortsätta forska inom detta ämne, ett sätt är att fortsätta ifrågasätta 

och undersöka innovationsprogrammets värde. Arbetsmarknaden är en föränderlig arena 

där både företag och utbildning måste anpassa och förändra sig för att hänga med. Ett stort 

värde för utbildningar, exempelvis innovationsprogrammet, är att veta hur arbetsmarknaden 

ser ut för att säkerställa utbildningens relevans. Forskning kan därför fortsätta genom att 

jämföra innovationsprogrammet mot arbetsmarknad för att säkerställa att deras utbildning 

utbildar det arbetsmarknaden efterfrågar. 

Man kan också välja att fördjupa sig inom någon inriktning för att på ett bättre sätt kunna 

planera och förutse en viss students väg till arbetsmarknaden. Detta skulle kunna fungera 

som en mall för studenter som inte riktigt vet vilken väg de vill eller ska ta för att komma 

fram till det mål de vill uppnå med utbildningen. Eftersom det finns så många inriktningar 

inom innovationsprogrammet, och sen än mer inriktningar inom de valda inriktningarna så 

kan en undersökning av denna typ av undersökning faktiskt vara ett verktyg för både elever 

och lärare.  

Ett annat sätt att hjälpa studenter med sin planering och deras förutseende om vilka vägar 

som är möjliga för dem att gå efter sina studier är genom en bredare och utförligare 

forskning på ännu fler studenter som gått Innovationsprogrammet. Det går säkerligen att 

hitta mönster i vilka jobb tidigare studenter har eller haft efter sina studier. Därigenom 

skulle det vara enklare att kunna visa de kommande studenterna en rad olika framtidsyrken 

de har möjlighet till att få efter utbildningen. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1 - Intervju med IMTO’s programsamordnare 

 
Frågor till Christer Nygren 

Något som vi studenter upplevt är att andra studenter från innovationsprogrammet 

saknar en akademisk titel. Titeln innovationsvetare kanske man kan säga att vi får efter 

utbildningen, men den är idag inte särskilt förankrad i arbetsgivares ”ordförråd” i motsats 

till vad jurister, ekonomer och civilingenjörer etc. är. Hur ser du på detta?  

 

Varumärken är starka, man kan säga att dessa titlar är varumärken. De flesta arbetsgivare 

vet vad man kan förvänta sig av en jurist- eller ekonomutbildad men innovationsutbildade är 

så pass nya att det inte vuxit fram något riktigt varumärke kring dem, detta gör att 

arbetsgivare kan ha svårt att veta vilka kompetenser man kan förvänta sig av dem.  

Kombinerade utbildningar är ofta lite kritiserade och man ser dem som att man blir varken 

eller istället för att få större och bredare kunskap. Som i vårt fall med IMTO så har vi slagit 

ihop något nytt, innovation, med något gammalt som är som stöttepelaren i utbildningen: 

företagsekonomi, psykologi, industridesign och IT. Utan innovation skulle utbildningen bli 

som vilken av dessa utbildningar som helst och utan dessa stöttepelare som inriktningar 

skulle innovationsprogrammet tappa kanske 80 % av sina sökande då innovation är så pass 

svårhanterligt och främmande för många att det inte skulle vara något som söker det. 

Dessutom blir de som läser t.ex. IMTO företagsekonomi unika på arbetsmarknaden med sina 

kunskaper. Låt oss säga att ett ekonomijobb läggs ut på platsbanken, direkt kommer det 

komma in ett par hundra, om inte mer, ansökningar. De flesta av dessa ansökningar kommer 

se likadana ut men när de ser ansökningen från personen ifrån IMTO kommer de se något 

unikt i och med innovationsutbildningen och denna kommer höja sig över mängden av 

personer som läst vanliga ekonomiprogrammet. Vi får en annan sorts spetskompetens än 

den traditionella ekonomen.  

 

Kan titeln innovationsvetare få en status och akademisk ”trovärdighet” likt de andra?  

Ca 1000 studenter har hittills gått ut IMTO sen programmet startades, att skapa detta namn 

och ”trovärdighet” tar flera decennier. T.ex. av ekonomer examineras 50 000 om året, 

självklart är de väldigt tunga på arbetsmarknaden med sitt stora antal. Men som sagt, ni 

som innovationsekonomer är unika vilket ger er fördelar gentemot massan av ekonomer.   

I framtiden tror jag mycket väl att innovationsvetaren får en upphöjd titel likt de andra. 
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Vad kan vi göra för att uppnå detta? 

Det vi kan göra är att som examinerad innovationsvetare förklara programmets utformning 

och vilket värde det ger den utbildade och vilket värde arbetsgivaren kan få utav dessa 

personer. Det är ingen annan än ni själva som kan sprida ordet om er utbildnings bakgrund, 

det tar tid att jobba fram men är absolut inte omöjligt.  

 

Hur såg programmets utformning och mål ut när det startades? 

Vi behöver något nytt, unika kunskaper tillsammans med traditionellt. Ett team sattes ihop 

med olika kunskaper och bakgrunder som skulle skapa detta nya program. Efter lite bollande 

med idéer så kom det fram en idé om innovation. Ordet innovation satt sig i huvudet hos alla, 

som ett litet dammkorn flöt den omkring i rummet. Någon sa något positivt om den och den 

virvlade upp, sedan sa någon något negativt och den dalade mot marken men på något sätt 

höll vi denna idé levande och tillslut började vi bygga programmet runt detta nya koncept 

med innovationsutbildning. Vi ville ha detta nya med innovation men vi ville förankra 

utbildningen med något traditionellt också. En idé kom fram där vi tog MTOs bokstäver och 

gjorde inriktningar i dess betydelse. Människa, det är förstås psykologi, teknik är 

industridesign, organisation är industridesign. I år kom det en ny inriktning som heter IT 

entreprenör, denna sammanfaller inom teknik.  

 

Har behovet av innovationsprogrammet förändrats under årens gång?  

När programmet var nytt så var allting nytt, man kunde inte ta delar från andra utbildningar 

och sätta in dem i innovationsprogrammet, det fanns helt enkelt inget liknande. Detta gjorde 

att vi fick leta litteratur om innovation och sen också lära oss den själva.  

Vi valde att starta Innovationsprogrammet på vårterminen, arbetet med utformningen hade 

pågått hela hösten och vi ville inte vänta med att lansera programmet till efter sommaren. 

Intresset för Innovationsprogrammet var minst sagt enormt, hela 2000 ansökningar kom in. 

Detta gjorde att urvalet blev stenhårt, första kullen av antagna var otroligt ambitiösa och 

välutbildade sen tidigare. Detta gjorde att de böcker vi tillhandahöll som kurslitteratur inte 

räckte till, de ville läsa mer. Detta skapade lite problem eftersom de som läste programmet 

faktiskt hade läst mer litteratur om innovation än vad vi lärare hade gjort.  

Numera ligger de sökande till Innovationsprogrammet på en normal nivå och vi tar in strax 

över 100 stycken per år. Vi har också blivit bättre på hela innovationsvetenskapen under 

åren, men saker och ting förändras hela tiden och det är svårt att hänga med i de snabba 

svängarna ute på arbetsmarknaden.  
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Är det någon förändring som idag står för dörren? 

Ja, IMTO 3.0: omtiltning, ändrar saker inom programmet, omformulera, omstrukturera, 

styrka kopplingen mot organisationer. Vissa förändringar kommer alltså att göras, 

Innovationsprogrammet har ett annat behov av att vara fräscht jämfört med program som 

t.ex. ekonomiprogrammet eller psykologi(beteendevetarprogrammet) där det inte finns 

utrymme för så mycket omtolkning och förändring.  

Sen finns det självklart regelverk som säger att innovationsprogrammet inte får vara för 

innovativt i sig heller utan det finns en mängd regler att hålla sig till. Det är också därför 

förändring går så långsamt i högskolevärlden.  

 

Hur såg arbetet med den nya inriktningen med IT entreprenör ut? Var ifrån kom idén om 

detta? 

Det var ett spontant möte, vi pratade lite kring innovationsprogrammet och ville se 

möjligheter till utveckling. Då väcktes tanken om att vi ville se att studenter med kunskap om 

”prylar”. Idag handlar många saker om ”prylar” t.ex. iPhone och androidtelefoner, 

applikationer, integrerad teknik etc. och denna utveckling går hela tiden framåt och blir 

större och större. Inriktningen IT entreprenör föddes då, här lär man sig hur saker fungerar 

rent tekniskt och man lär sig också att själv kunna använda tekniken för skapande.  

 

Finns det någon kontakt med arbetsmarknaden där ni får input av dem i vad som idag 

förväntas och vad för krav de ställer? 

Möten sker nästan jämt, vi försöker finna skarpa projekt där vi tar in arbetsmarknaden till 

skolan och gör gemensamma projekt. Programråd finns där skola och arbetsmarknaden 

möts och diskuterar vad som efterfrågas, vad som gör att studenter går ut och får jobb. 

Frågor som: vilka utbildningar behövs för samhället? Och vad vi kan göra för att ha ett 

gemensamt synsätt där vi som skola utbildar det som arbetsmarknaden vill ha.  

Sen kan man ställa sig frågan hur väl arbetsmarknaden själva vet vad de behöver eller vill ha.  

 

Tröghet i att få utbildningarna att följa trender och ”det nya” på arbetsmarknaden. 

Otroligt svårt! Låt oss säga att det tar 3 år att arbeta fram, och sen 3 års utbildning för 

studenten, när de väl kommit ut med den nya kunskapen så är det gårdagens kunskap och 

något nytt ligger i framkant.  

 

Vad tror du om framtiden för IMTO? 

Det är en mycket positiv framtid! Om vi tittar på EU’s nya ramverk för framtida utveckling så 
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är innovation det stora ordet, hela ramverket bygger på det. Detta ramverk är ofantligt stort 

och innefattar alla EU-medlemmar, då kan man inte annat än tycka att framtiden ser ljus ut 

för ett innovationsprogram.  

Bilaga 2 – Enkätundersökning på studenter 
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Bilaga 3 – Enkätundersökning på företag 

Innovationsprogrammet MTO (människa, teknik, organisation) utbildar studenter inom 

innovationsteknik och genom inriktningen företagsekonomi får de även kunskap utifrån 

detta område. Ett problem för både studenter och arbetsgivare är att definiera den förärvda 

kunskapen, och svårighet finns i att använda studenternas kunskaper i arbetslivet. Som det 

är idag får dessa innovationsstudenter ingen formell titel till skillnad mot de som studerar 

t.ex. ett ingenjörsprogram som får titeln högskoleingenjör eller civilingenjör.  

Syftet med examensarbetet är att få en förståelse för vad arbetsmarknaden anser vara 

innovation och innovativ förmåga samt vad de eftersöker och hur väl detta stämmer in på 

den kunskapen innovationsstudenter får i dagsläget. 
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Nedan följer en beskrivning, utifrån kursplanen, av vad en student lär sig på 

Innovationsprogrammet MTO med inriktning företagsekonomi: 

Innovationsprogrammet ger kunskap om hur man organiserar och driver processer för att 

utveckla innovativ förmåga hos människor och hos verksamheter. 

Studenten ska ha lärt sig att utveckla sin förmåga att fånga upp trender, 

samhällsförändringar och nya teknologier för en ständigt aktuell och framtidsorienterad 

referensram. Studenten lär sig även att organisera verksamheter och leda andra inför och 

genom förändring.  

 

Studenten ska visa förmåga att genom divergent tänkande, dvs. genom flera olika 

perspektiv, kunna identifiera, formulera och generera innovativa lösningar på problem. 

Denna kunskap att kunna identifiera skärningspunkter är ett bra verktyg för att skapa nya 

idéer och kombinationer.  

 

Inriktningen Företagsekonomi handlar om att lära sig de grundläggande kunskaper inom 

ekonomiområdet, det vill säga marknadsföring, ekonomistyrning, organisationsteori och 

nationalekonomi. 

Utbildningen fokuserar mycket på lärande i grupp och studenterna lär sig att arbeta i team 

och öva sig på samarbetsförmåga och konflikthantering. 

 

Grundtanken inom programmet är att studenterna ska skaffa sig en bred kunskapsbas och 

förstå samspelet mellan människa, teknik och organisation. 
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Bilaga 4 – Sammanställning av 55 gamla innovationsstudenters 

arbetsplatser Från IMTOs 10-årsjubileum i nov 2008  
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