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Mål:
Kursens mål är att ge studenterna kunskaper om hur man organiserar och leder
innovations- och produktutvecklingsprocesser i teknologibaserade företag, samt hur man
därvid interagerar med andra aktörer såsom kunder och leverantörer. Målet innefattar
såväl att förmedla kunskap om processerna som om deras strategiska betydelse för
företaget.
Innehåll:
Kursen består av tre block, som behandlar utvecklingsproblematiken vid förnyelse av ett
företags produktprogram utifrån ett processperspektiv. Dessa block består i sin tur av ett
eller flera avsnitt, vilka vart och ett utgår ifrån ett specifikt kunskapsområde.
I det första blocket behandlas Forskning och Utveckling, vari teorin och förutsättningarna
för de industriella innovations- och produktutvecklingsprocesserna utreds. Det andra
blocket, som utgör kursens teoretiska huvudblock, fokuserar på Innovation och
Produktutveckling, utifrån såväl process- som produktperspektiv. Inom ramen för detta
block behandlas följande avsnitt: Produktutveckling, Industriell marknadsföring,
Industriellt inköp och Industridesign. Dessa båda kursblock definierar kursens teoridel
och tenteras av innan det tredje kursblocket påbörjas.
I det tredje och avslutande kursblocket behandlas Produktutveckling i praktiken. Målet är
här att studera ett industriföretags utvecklingsprocess med avseende på tillämpad strategi
(procedur) och taktik (metoder/tekniker) och att därpå analysera erhållet resultat utifrån
förvärvade teorikunskaper uttryckta i en "metamodell". Arbetet genomförs i form av
grupparbete, där varje grupp studerar ett "eget" företag. Resultatet redovisas i en för
respektive grupp gemensam rapport som diskuteras vid ett för kursdeltagarna gemensamt,
avslutande, seminarium.
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