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Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Maskin- och materialteknik

Kursplan

Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2012-05-15 och
gäller från höstterminen 2012 vid Karlstads universitet. Den ersätter tidigare kursplan MSAD90 30hp som
delats upp i två kurser MSAD98 15hp och MSAD99 15hp.

Kurskod: MSAD98
Userinnovation I, 15.0 hp
(Userinnovation I, 15.0 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Undervisningen sker på svenska eller engelska.

Behörighetskrav
90 hp inom något av följande områden: beteendevetenskap, design, företagsekonomi, teknik eller medie- och
kommunikationsvetenskap.

Huvudområde
FÖA (Företagsekonomi), IEA (Industriell ekonomi), MTA (Maskinteknik)

Lärandemål

Kursens syfte är att visa på produkt-, tjänste- och designprocesserna som innovationsverktyg med utgångspunkt
från konsument- och användarmedverkan.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- beskriva produkt- tjänste- och designprocesserna och hur användarna involveras i processerna
- beskriva påverkansprinciperna; reciprocitet, förpliktelse och konsekvens, sociala bevis, sympati, auktoritet,
knapphet samt ögonblicklig påverkan och hur de påverkar konsumenters och användares beteende
- redogöra för några produkter och tjänster som tagits fram efter extremanvändares krav samt kunna redogöra
för de bakomliggande faktorerna
- omvandla resultat från observationer, intervjuer och/eller enkäter till krav och funktioner
- utifrån krav och funktioner generera idéer, koncept och lösningar enligt produkt-, tjänste- och
designprocesserna
- beskriva innovationsprocesserna designthinking, co creation, open innovation, userdriven innovation och
designdriven innovation.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innehåller föreläsningar om produkt-, tjänste- och designprocesserna samt påverkansprinciper.

Obligatoriska workshops där researchverktyg; intervju, observation och enkät prövas och resultaten analyseras
till funktioner och krav.



Obligatoriskt seminarium där olika innovationsprocesser som designtänkande (design thinking), samskapande
(co creation). öppen innovation, användardriven innovation och designdriven innovation diskuteras.

Avslutande skriftlig tentamen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Examinationen består av obligatorisk närvaro på 2 workshops, seminarium samt avslutande skriftlig tentamen.

Betyg

Kursen bedöms enligt betygsskalan Med beröm godkänd (5), Icke utan beröm godkänd (4), Godkänd (3) eller
Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
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