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Abstract 
 
Norway is said to be one of the most successful innovative nations of its kind, within 
skills the nation already have developed and within products and knowledge that 
already are advantageously. This statement is done by the Parliament and leads to 
develop the country’s innovation policy and performs the stately innovation 
organizations and The Research Council of Norwegian. 
 
In this thesis we look into at which level the different master management education 
programs in Norway, is concerned by the policymaking statements of innovation and 
reflects the goals pointed out for developing the nation. 
 
We make an investigation into policy documents, grants made by the Parliament and 
performing of the organisational means. We further do an investigation into the plans 
for the master management programmes that are dedicated to management of 
innovations. Do they exist? 
 
The authors of this thesis believe that leadership and educational programmes in 
innovative leadership in particular, is a must for to achieve the national challenges 
within innovation. 
 
We do find excellent master programmes oriented towards entrepreneurship and 
innovation in Norway, but sadly only 3 master programmes that fit our research 
design which points strictly out the management phases of innovation.  
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FORORD 
 
Innovasjon og høyere lederutdanning i Norge – innovasjon som politikkområde og 
utforming av høyere lederutdanning, er en masteravhandling avlagt ved Karlstads 
Universitet, Sverige,  i desember 2006. Avhandlingen danner avslutningen på et to 
års studie i ledelse av innovasjoner, i regi av Karlstads Universitet og Høgskolen i 
Hedmark, i Norge.  
 
I vårt arbeid med undervisning i kommunikasjon, lederutvikling og i konsulentoppdrag 
med endring som formål, var vi på leting etter en høyere utdannelse som kunne gi 
oss adgang til overordnede teoretiske begreper, systemer og trening i utvikling av 
handlingskompetanse. En slik utdannelse skulle være kompatibel med annen 
tidligere høyere utdanning vi var i besittelse av innenfor kommunikasjon, pedagogikk 
og psykologi.  
 
Studiet Master of Innovation Management har gitt oss hva vi søkte.  
 
I avhandlingen redegjør vi for overordnede politiske styringssignaler om utvikling av 
et kreativt, entreprenørielt og innovativt næringsliv i Norge og hva utvalgte 
studieplaner for høyere lederutdanning sier om ledelse av kreativitet, 
entreprenørskap og innovasjon. 
 
Vi tror Norge kan bli et innovativt foregangsland på områder hvor vi har ekspertise, i 
tråd med de overordnede politiske styringssignaler som er gitt av Storting og 
regjering. Vi tror dette er mulig gjennom utdanning av ledere og ved utvikling av 
ledelse som evner å fremme kreativitet, entreprenørskap og innovasjon. Derfor er det 
interessant å gjøre et forskningsarbeide på om vår høyere lederutdanning fanger opp 
politikkområdet og dedikerer sin lederutdanning til formålet.  
 
Innenfor rammen av vår problemstilling, ved hjelp av våre begreper, vår 
forskningsmessige framgangsmåte og den økonomiske ramme vi har satt for vårt 
arbeide, er vår konklusjon entydig. Våre funn er egnet til diskusjon og bør kunne 
anvendes til en debatt om hvorvidt staten som en stor eier og premissleverandør for 
høyere utdanning i Norge, i større grad bør involvere seg i utformingen av den 
høyere lederutdanningen med sikte på utdanning til ledelse av innovasjoner.  
 
Vi har vært felles om arbeidet. Det er avgjort en merbelastning å skulle skrive en 
masteroppgave i et samarbeid med en eller flere kollegaer, samtidig som det er en 
gevinst å trekke veksler på deres intervensjoner, faglige perspektiver og støtte.  
Jon Frang Mostad har ført oppgaven i ”pennen”, han har konstruert teori- og 
metodekapittelet. Liv Kaland Fjellstad har søkt, innhentet og bearbeidet data fra 
politikkområdet og det høyere utdanningssystemet. Vi har vært felles om vurderinger 
og konklusjoner. Avhandlingen skal leses og vurderes som et felles arbeid vi begge 
er ansvarlige for. 
 
Vi har mottatt iherdig og god veiledning fra Åse Storhaug Hole ved Høgskolen i 
Hedmark og Peter de Souza ved Karlstads Universitet. Tusen takk! 

 
Kristiansand / Moss i desember 2006 

Jon Frang Mostad     Liv Kaland Fjellstad 
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SAMMENDRAG 
 
Hvorledes forholder høyere norsk lederutdanning seg til innovasjon som 
politikkområde? Innretter lederutdanningen seg på å utdanne ledere til å betjene et 
næringsliv basert på et høyt kreativt, entreprenørielt og innovativt kunnskaps- og 
ferdighetsnivå?  
 
Norge skal utvikles til å bli et av verdens mest nyskapende land . Dette skal skje 
gjennom utvikling av entreprenørskap og innovasjoner i næringslivet, i tett tilknytning 
til forskningsinstitusjoner og det høyere utdanningssystemet (St.prp.nr 1, 2005-2006, 
s.16). Reflekterer den høyere lederutdanningen dette politiske overordnede formålet? 
Dette er hva vårt arbeid søker kunnskap om. 
 
All utdanning skal fremme positive holdninger til entreprenørskap, til aktiv læring, 
kreativitet og evne til å ta initiativ. Utdanning i entreprenørskap er ved Stortingets 
behandling av statsbudsjettene for årene etter 2000, framhevet som den viktigste 
innsatsfaktoren for å skape en kultur for entreprenørskap i Norge.  Særlig tydelig er 
dette framhevet i Nærings- og Handelsdepartementets framlegg for Stortinget i 
Stortingsproposisjon nr 1 for perioden 2005 – 2006 side 18, hvor departementet 
skriver (sitat) ”Å fokusere på entreprenørskap i skole og utdanning er et av de 
viktigste virkemidlene for å skape kultur for entreprenørskap” (sitat slutt). 
 
Vi er opptatt av at utvikling av bedriftenes kreative, entreprenørielle og innovative 
ferdigheter,  krever ledelse som forstår å fremme holdninger og handlinger som 
utløser kreativitet, entreprenørskap og innovasjon. Ledere må ha så vel teoretisk 
kunnskap som iverksettende kompetanse, for å lykkes.  
 
Denne masteroppgaven søker å belyse overordnede politiske signaler om utvikling 
av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon i næringslivet og det høyere 
utdanningssystemets oppfølging av signalene gjennom utvikling og tilrettelegging av 
den høyere lederutdanningen i Norge. Innledningsvis i vårt arbeid redegjør vi for 
bakgrunn for valg av tema, skisserer problemområdet, presenterer problemstilling, 
avgrenser arbeidet og redegjør for vår valgte forskningsmessige framgangmåte. 
Deretter følger en teoretisk redegjørelse for området ledelse, kreativitet, 
entreprenørskap og innovasjon. Etter dette foretar vi en kartlegging og vurdering av 
politiske styringsdokumenter vedrørende innovasjon. Vi foretar så en analyse av 
lederutdanningen på masternivå ved landets universiteter og høyskoler, og trekker 
fram de masterutdanningene som omhandler kreativitet, entreprenørskap og 
innovasjon. Vi foretar avslutningsvis en drøfting av hvem av disse som innretter seg 
mot ledelse av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon. Arbeidet sluttføres ved at 
vi med utgangspunkt i problemstilling gjør vår konklusjon. 
 
Innenfor rammen av vårt valgte perspektiv kan det virke som svært få og muligens 
bare en av landets høyere læresteder (Høgskolen i Hedmark i et samarbeid med 
Karlstads Universitet i Sverige) har utviklet et masterprogram i ledelse av kreativitet, 
entreprenørskap og innovasjon. Dette kan ikke utvetydig forstås som at landets 
universiteter og høyskoler ikke er fokusert mot kreativitet, entreprenørskap og 
innovasjon, vi har mange funn som tyder nettopp på et slikt fokus. Situasjonen er 
imidlertid den at programmene i mindre grad ser ut til å være innrettet mot ledelse av 
denne type prosesser. 
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Kapittel 1. Innledning 
 
1.1 Oppgavens bakgrunn og formål 
 
Stortingets vektlegging av innovasjon som strategi for omforming og utvikling av 
Norges velferd, skal skje gjennom satsing på utdannelse i entreprenørskap på alle 
nivåer i det norske utdanningsvesenet. Belegg for denne påstanden finner vi ved 
lesing av Statsbudsjettene for perioden fra 2000 til 2007. 
 
Fra å være en velferdsstat finansiert ved eksportinntekter av til dels ubearbeidde olje 
og industriprodukter, skal landets velferdsprogram finansieres ved eksportinntekter 
fra produkter, prosesser og kunnskap som er et resultat av teknologisk nyvinning og 
kunnskapsutvikling på områder hvor landet i dag allerede har fortrinn (Pressemelding 
fra Nærings- og Handelsedepartementet, nr 83 /06). Den norske utviklingen skal skje 
gjennom utvikling av forskning, entreprenørskap og innovasjoner, og landet skal ligge 
i teten som en innovativ nasjon (ibid).  
 
Med bakgrunn i egne erfaringer, gjennom studiet Master of Innovation Management, 
ved lesing av teori og gjennom diskusjoner med kollegaer og medstudenter, har vi 
etablert en innsikt i og forståelse for betydningen av innovasjon i samfunns- og 
næringslivet. Vi finner en overbevisende presentasjon og dokumentasjon av 
innovasjon som politikkområde og dens betydning i utvikling og omforming av det 
norske samfunnet, ved å lese Stortingsmeldinger, budsjettproposisjoner og ved å 
sette oss i den organisatoriske utformingen av virkemiddelapparatet. Det synes klart 
for oss at våre overordnede politiske myndigheter ser kreativitet, entreprenørskap, 
innovasjon og forskning som den strategien som skal føre landet vårt fram. Når dette 
er sakt finner vi ikke en eksplisitt henvisning til ledelse ved lesning av de samme 
dokumenter og det er heller ikke slik at det høyere utdanningssystemet spesifikt er 
utfordret på å utforme ledelsesprogrammer på høyere nivå. Implisitt og i enkelte 
passasjer i Stortingsmeldingene og budsjettproposisjonene kan vi finne henvisninger 
til betydningen av ledelse og lederutdanning som evner å fange opp innovasjon.  
 
Betydningen av ledelse og interessen for lederutdanning som sikter mot ledelse av 
kreativitet, entreprenørskap og innovasjon er eksplisitt utformet av oss med bakgrunn 
i våre erfaringer og i vårt kunnskapsrom. Vi legger til grunn at innovasjoner behøver 
tilrettelegginger og beslutninger, og dette knytter vi eksplisitt til en leders fremste 
oppgaver i organisasjonen. Vi finner at vårt syn både direkte og indirekte samsvarer 
med den underliggende intensjonen i Stortingets utforming av politikkområdet. 
 
Utvikling av kreativitet, entreprenørskap, innovasjon og forskningsdrevet innovasjon i 
tett samhandling med næringslivet, krever ledere og ledelse som forstår dynamikken 
i innovasjonene og kan legge til rette for at disse får utvikle seg, er vår 
grunnleggende antakelse. Det er med slik bakgrunn denne oppgaven er skrevet. Vi 
gjør ytterligere en nærmere begrunnelse i teksten som følger. 
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1.1.1 Nasjonal og internasjonal utvikling 
 
Ved lesning av nasjonale dokumenter som de norske regjeringenes 
stortingsproposisjoner og handlingsplaner i oppfølgingen av statsbudsjettene fra år 
2000 og fram til i dag, jamført med ”European trend Chart for Innovation”, den s.k. 
”Lisboa strategien” (Nærings- og Handelsdepartementet, 2003), er det tydelig at 
satsningen på kunnskapsutvikling, kreativitet og innovasjon er hva som skal til for å 
føre regioner og land videre i velstandsutviklingen. Vi nøyer oss med i innledningen å 
vise til at innovasjon i Norge står forankret i en internasjonal sammenheng og 
internasjonale initiativ til utforming av nye strategier og målinger av innovasjon, 
påvirker våre egne prioriteringer og handlinger (Nærings- og Handelsdepartementet, 
2003). Vi avgrenser oss i dette arbeidet for å føre denne drøftingen videre. 
 
Ved lesning av målsettingene for offentlige institusjoner med entreprenørskap, 
innovasjon og forskning som formål finner vi Stortingets styringssignaler utformet i 
konkrete programområder og handlingsplaner som bl.a. hos: 
 

� Norges Forskningsråd  
 
Norges forskningsråd skriver om seg selv: ”Norges forskningsråd gir råd i 
forskningspolitiske spørsmål, forvalter årlig over 5 milliarder kroner til 
forskningsformål og skaper møteplasser der forskere, finansiører og brukerne av 
forskningen møtes” (Norges Forskningsråd 2006)  

 
� Selskapet for Industrivekst (SIVA)  
 
SIVA skriver om seg selv: ”SIVA er en nasjonal aktør som skaper sterke 
verdiskapingsmiljø i distriktene gjennom å etablere og forbedre nasjonal 
infrastruktur for nyskaping og innovasjon. SIVA mobiliserer lokale og regionale 
aktører i et "private-public partnership" (SIVA 2006).   
 
� Innovasjon Norge  
 
Innovasjon Norge skriver om seg selv: ”Innovasjon Norge fremmer bedrifts- og 
samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløser ulike 
distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til 
innovasjon, internasjonalisering og profilering”. (Innovasjon Norge 2006)  

 
Stortingets overordnede politiske styringssignaler nedfelt i statsbudsjettene for 
perioden 2000 til 2007 og offentlige aktører som Norges Forskningsråd, SIVA og 
Innovasjon Norges formål og handlingsplaner, bærer et formelt og tydelig budskap 
om vektlegging av betydningen av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon i Norge. 
 
I regjeringens handlingsplan for en helhetlig innovasjonspolitikk ”Fra idé til verdi” 
(Nærings- og Handelsdepartementet, 2003, s 12) beskriver departementet hvorledes 
ulike lands innovasjonsstrategier og måleindikatorer setter norske myndigheter under 
press til å etablere ”den beste politikken” (ibid).  
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1.1.2 Redegjørelse for problemområdet 
 
Vi er særlig opptatt av ledelsesaspektet ved entreprenørskap og innovasjon. Skal 
den utviklingen som våre politiske styrende organ peker ut kunne realiseres, må 
enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, utdanningssystemet, næringslivet, forskning 
og politiske besluttende organer, gripe fatt i utfordringene, stimulere utvikling og 
opprettholde innsatsen. Til dette behøves ledere og lederskap i alle segmenter og på 
alle nivåer som motiverer, legger til rette og peker ut retningen for entreprenørskapet 
og innovasjonen. Vi ser ledelse som en avgjørende innsatsfaktor i arbeidet med å 
utvikle nasjonen entreprenørielt og innovativt. I tillegg til den vekt vi legger på ledelse 
generelt, er vi særlig opptatt av den særskilte poengteringen og konsentrasjonen om 
entreprenøriell og innovativ ledelse. Vi ser det slik at det lederskapet som skal utvirke 
innovasjon må ha både teoretisk kunnskap og iverksettende kompetanse omkring 
humankapitalens betydning, være i stand til å initiere planer og være tilstede i 
handling i hva entreprenørskap og innovasjon handler om. 
 
Overordnede politiske styringssignaler i hovedsak nedfelt i statsbudsjett og gjennom 
offentlig tilrettelegging av et landsomfattende støtte- og virkemiddelapparat for 
utvikling av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon, ønsker vi å sette i kontrast til 
universitetenes og høgskolenes vektlegging av temaet i sine masterprogrammer i 
ledelse. Vi søker å belyse masterprogrammenes fokus på ledelse av innovasjon. Vi 
er innforstått med at det høyere utdanningssystemet står fritt til å utforme og vedta 
sine utdanningsprogram og at det ikke nødvendigvis er en direkte sammenheng 
mellom utforming av et politikkområde og utforming av utdanningsprogrammer. På 
tross av at vi ikke kan vise direkte til en forbindelse eller på en annen måte knytte 
politikkområdet innovasjon direkte til utdanningsområdet ledelse, ser vi en 
forbindelse og en avhengighet som er riktig for oss og som derfor danner et 
utgangspunkt for vår drøfting. Det er vår forståelse at ledelse og innovasjoner er 
knyttet til hverandre. Vi vil drøfte dette synet lenger fram i vårt arbeid. 
 
Vi vil som en del av redegjørelsen for problemområdet gi tilkjenne vårt utgangspunkt 
for forståelse av problemområdet og valg av problemstilling. Vårt utgangspunkt vil 
øve innflytelse både direkte og indirekte på valg av kilder, framgangsmåte ved 
analyse og resultat i drøfting, selv om vi vil tilstrebe en størst mulig grad av 
objektivitet. Vi er begge bærere av en antakelse om at samfunnets vekt på 
betydningen av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon i begrenset grad 
oppfanges av den høyere lederutdanningen ved landets universiteter og regionale 
høyskoler. Denne antakelsen er støttet av vår erfaring fra søk etter relevant 
utdanning i ledelse av innovasjoner på masternivå i Norge, for 2 år tilbake. Et søk 
som førte oss til Høgskolen i Hedmark / Karlstads Universitet (HIHM,2006).  
 
Vår bakgrunn forut for å delta på studiet Master of Innovation Management (MIM) er 
hentet fra studier av pedagogikk og kommunikasjon fra universiteter og regionale 
høyskoler i Norden. Vår motivasjon for å delta på og gjennomføre MIM er drevet av 
ønsket om å skaffe oss ny viten om begrepet kreativitet, entreprenørskap og 
innovasjon. Denne nye viten ønsker vi å anvende i utforming av vår egen 
kompetanse, produkter og markedsføring. 
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Dette er bakteppet for denne oppgavens kritiske blikk på politiske signaler om 
utvikling av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon på den ene siden og 
hvorledes den høyere lederutdanningen i Norge forholder seg til dette gjennom den 
høyere lederutdanningens innhold. Det er med denne bakgrunnen våre data og 
drøftinger også skal forstås og kritiseres. 
 
1.2 Redegjørelse for problemstilling 
 
1.2.1 Problemstilling 
 
Vi formulerer følgende problemstilling: 
 
I hvilken grad reflekterer masterutdanningen av ledere i Norge, Stortingets mål 
for utvikling av Norge som et foregangsland i kreativitet, entreprenørskap og 
innovasjon? 
 
1.3 Avgrensning 
 
1.3.1 Spørsmål til operasjonalisering av problemstillingen 
 
Tema for vår Master oppgave dreier seg om hvorvidt masterprogrammer i ledelse 
utdanner til ledelse av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon i Norge. Spørsmål 
vi må drøfte og besvare for å kunne belyse vår problemstilling vil være: 
 

� Hvilke overordnede politiske styringssignaler om utvikling av et kreativt, 
entreprenørielt og innovativt næringsliv i Norge er gitt? 

 
For å svare på dette underspørsmålet vil vi analysere, redegjøre for og drøfte 
statlige styringsdokumenter i hovedsak representert ved Statsbudsjettene. 

 
� Hva sier utvalgte studieplaner i ledelse på masternivå om ledelse av 

kreativitet, entreprenørskap og innovasjon? 
 

For å svare på dette underspørsmålet vil vi gjøre en analyse av hvilke 
masterprogrammer som orienterer seg mot kreativitet, entreprenørskap og 
innovasjon, og igjen hvilke av disse programmene som utdanner til ledelse av 
disse fokusområdene. 
 

Vi må også redegjøre for hva vi forstår med masterutdanningen i ledelse. Vi har valgt 
et bredt anlagt perspektiv hva angår søk etter masterprogrammer i ledelse. I Kapittel 
5 ”Høyere lederutdanning og studieplanenes vektlegging av innovasjon” gjør vi greie 
for hvorledes vi har valgt ut hvilke masterprogrammer.   
 
Det vil framgå av kapittelet at samtlige av landets masterprogrammer som dedikerer 
seg til ledelse, er screenet. Dette dreier seg om masterprogrammer som i sin tittel 
eller ledetekst tilkjennegir at programmet har ledere eller ledelse som målgruppe eller 
formål. 
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1.3.2 Oppbygging av oppgaven 
 
Oppgaven er et teori- og litteraturstudie. Vi beskriver entreprenørskap og innovasjon 
som politikkområde og ser på om områdets overordnede politiske styringssignaler 
hva angår kreativitet, entreprenørskap og innovasjon, blir reflektert i utvalgte 
masterprogram i ledelse.  
 
Oppgaven søker ikke å finne anvendte resultater. Et søk etter denne type empiri ville 
i seg selv være spennende, men ligger utenfor rammen for denne oppgaven. 
 
Vi gjør teoretiske tilnærminger til ledelse som et kognitivt og adferdspsykologisk 
forehavende ved å gjøre kort rede for den senere tids ledelsesforskning. Videre 
peker vi på hvorledes ledelse kan forstås som et karismatisk og transformatorisk 
anliggende (Kaufmann, s. 348). Ut fra vår erkjennelse kan dette perspektivet virke 
som et nyttig perspektiv for forståelse av hva ledelse av kreativitet, entreprenørskap 
og innovasjon handler om. Vi avgrenser oss fra å gå inn i en argumentasjon for 
hvilken form for ledelse og hvilket perspektiv på læring som kan synes riktig og nyttig 
for å fremme kreativitet, entreprenørskap og innovasjon. Dette ville ellers kunne vært 
et interessant fordypningsområde. 
 
Vi framstiller vår forståelse av ledelse, kompetanse og kompetanseutvikling, som et 
anliggende mellom næringsliv, de høyere utdanningsinstitusjoner og myndigheter, 
ved å gi en framstilling og drøfting av publikasjoner knyttet til tema, utarbeidet av 
NIFU STEP (NIFU, 2006). 
 
Vi gjør teoretiske tilnærminger til innovasjon i Norge i et sosiologisk perspektiv ved å 
framheve arbeidet til professor Ivar Frønes (Frønes, 2005), men avgrenser oss fra å 
gi en utfyllende framstilling av såvel et sosiologisk perspektiv som Frønes` arbeid 
mer spesifikt.  
 
Vi gjør likeledes teoretiske tilnærminger til elementer i arbeidet til den anerkjente 
entreprenørskaps- og innovasjonsteoretikeren Joseph Schumpeter (Sandal, 2003). 
 
Våre henvisninger skal tjene som illustrasjoner på større bakenforliggende 
kunnskapsområder som belyser vårt tema og kunne vært gjort til gjenstand for 
utdypning i et mer omfattende arbeid.  
 
1.4 Framgangsmåte og disposisjon 
 
Oppgaven består av tre hoveddeler fordelt på 7 kapitler.  
 
1.4.1 Oppgavens tematiske inndeling 
 
 
I den første delen presenterer vi bakgrunn for valg av tema. Vi gjør rede for hva som 
er våre motiv for å gjennomføre studiet i Master of Innovation Management. Deretter 
gjør vi en teoretisk presentasjon og innramming av problemområdet. Kapittel 2 er 
oppgavens teorikapittel. Her redegjør vi for våre valgte begrepsdefinisjoner av 
ledelse, kreativitet, entreprenørskap og innovasjon.  
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Vi foretar en teoretisk fordypning i tema ledelse og føyer ledelse sammen med 
kreativitet, entreprenørskap og innovasjon.  
 
Vi gir en beskrivelse av vår forståelse av ledelse, kompetanse og 
kompetanseutvikling, og argumenterer derigjennom for betydningen av at 
kompetanse og kompetanseutvikling er et forhold både for det høyere 
utdanningssystemet og næringslivet, i en interaksjon. Ledelse i vår sammenheng 
handler om å forstå og å kunne lede, i bred forstand, samfunnets humankapital. 
Kapittel 1 og 2 utgjør oppgavens første del. 
 
Vi redegjør deretter for innovasjon som politisk felt. Vi redegjør for regjeringenes og 
Stortingets forståelse og satsing på kreativitet, entreprenørskap og innovasjon, 
gjennom periodene fra 2000 til 2007. Vi tar for oss så vel nivået for politiske verdier, 
bevilgninger som utforming av virkemiddelapparatet for støtte til entreprenørskaps- 
og innovasjonspolitikken. Vi holder fram politiske styringssignaler, offentlige 
incentiver, utredninger, planer og organisasjoner som forholder seg til tema 
kreativitet, entreprenørskap og innovasjon. Vi ønsker å gi en både bred og dyp 
introduksjon til politikkområdet. Gjennom presentasjonen søker vi å etablere en 
referanseramme på samfunnsnivået for forståelse av entreprenørskap og innovasjon. 
Vi kobler sammen overordnede politiske signaler vedtatt gjennom Stortingets 
behandling av statsbudsjettene, synliggjør de økonomiske incentivene i form av 
direkte bevilgninger, risikofond, skatteordninger mm og gir en overordnet om enn 
forkortet framstilling av virkemiddelapparatet på nasjonalt, regionalt og lokalt plan. 
Kapittel 3 utgjør oppgavens andre del.   
 
Deretter tar vi for oss vitenskapelig arbeidsmetode, datainnsamling, analyse, drøfting 
og konklusjon, med avslutning og etterord. 
 
Vi redegjør her for vårt valg av vitenskapelige arbeidsmetode, redegjør for metodens 
muligheter og begrensninger, synliggjør kritiske faktorer og redegjør for mulige 
feilkilder som kan følge ved valg av metode og design. Vi viser så til hvorledes det 
høyere utdanningssystemet i Norge i dag er kategorisert, som et utgangspunkt for å 
starte søk, analyse og drøfting av hvilke masterprogrammer i ledelse som innretter 
seg mot kreativitet, entreprenørskap og innovasjon. Vi drøfter ulike perspektiver for 
sortering av valg av masterprogrammer og foretar en konklusjon i valg av 
framgangsmåte. Deretter gjør vi søk og analyse av data som framkommer. Hvilke 
utdanningsinstitusjoner som innenfor rammen av vår konstruksjon initierer 
masterprogrammer i ledelse av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon, blir 
presentert. Hvilket innhold som legges til grunn for ledelse av entreprenørskap og 
innovasjon belyses. Masterprogrammer blir belyst og vi foretar konklusjoner. Disse 
konklusjonene blir sett i forhold til politikkområdets utforming. Våre egne antakelser 
blir diskutert. I hvilken grad vår antakelse om et lavt samsvar mellom politikernes 
målsettinger og deres tilrettelegginger gjennom bevilgninger og utforming av 
virkemiddelapparatet, og utdanningssystemets imøtekommelse gjennom utforming 
av masterprogrammer i ledelse av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon, er 
valid, blir vurdert. Kan vi beholde våre antakelser eller må vi revurdere, blir en del av 
vår konklusjon. Avslutningsvis tar vi i etterordet et skritt tilbake for egen utredning og 
diskuterer hva denne oppgaven har gitt oss av kunnskap å skrive. Kapittel 5, 6 og 7 
utgjør oppgavens tredje del. 
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1.4.2 Innsamling og bearbeiding av data 
 
Data til belysning av overordnede politiske styringssignaler om utvikling av 
innovasjon i Norge, er innsamlet ved å gjøre litteraturstudier i offentlige publikasjoner, 
pressemeldinger fra statsministerens kontor og departementene, konsulentrapporter 
bestilt av departementene fra private konsulentfirmaer / institusjoner, ved å studere 
webpublikasjonene til statens virkemiddelapparat for innovasjoner og forskning, og 
ved å studere handlingsplaner med relevans til kreativitet, entreprenørskap og 
innovasjon, utgitt av departementene.  
 
Data til belysning av masterutdanninger i Norge med relasjon og relevans til feltet 
ledelse er innsamlet ved å kartlegge samtlige masterutdanninger i Norge. Blant disse 
masterutdanningene har vi utelukket samtlige masterutdanninger som ikke relaterer 
seg til kreativitet, entreprenørskap og innovasjon. Blant dette utvalget har vi så 
analysert og drøftet hvilke masterprogrammer som dedikerer seg til ledelse av enten 
kreativitet, entreprenørskap og/eller innovasjon. Vårt formål har vært å identifisere de 
masterprogrammer som utdanner til ledelse innenfor dette spesifikke feltet.  
 
Vårt krav har vært at masterprogrammet har ledelse som obligatorisk emne. 
Masterprogrammer som tilfredsstiller våre utvalgskrav, men som dedikerer seg til 
ledelse som et valgfritt tema, faller utenfor i vår drøfting. Masterprogrammer som ikke 
identifiserer ledelse som et obligatorisk emne, er i vår definisjon ikke et 
masterprogram som gjør et eksplisitt valg for å etterstrebe kreativitet, 
entreprenørskap og innovasjon som satsningsfelt for sin lederutdannelse. 
 
De data vi finner i denne delen av vår oppgave – det vil si de masterprogrammer som 
tilfredsstiller våre utvalgskrav og våre drøftingskrav, danner basis for vår konklusjon 
på det andre stilte underspørsmål til belysning av problemstillingen. 
 
Vi har valgt å avgrense våre datasøk til å være elektroniske søk ved hjelp av Internet. 
Med henvisning til den tid og økonomi vi disponerte for vårt forskningsarbeid, er 
Internet et relevant og valid hjelpemiddel, ettersom vi har valgt å legge til grunn at 
offentlige arkiver publiserer valide data. Vi har helt utelukket at de databaser og kilder 
vi har benyttet på noen måte er forfalskninger.  
 
Vi gjør en utdypet diskusjon av forskningsmetode, design, feilkilder, relevans, validitet 
og alternative framgangsmåter, i oppgavens Kapittel 4. Vitenskapelige metoder. 
 
Våre funn skal vurderes og kritiseres ut fra den slik eksplisitt avgrensning vi har gitt 
ovenfor. 
 
 
Kapittel 2. Teori 
 
I teorikapittelet redegjør vi for begreper, teorier og foretar en drøfting som synliggjør 
vårt kunnskapsrom (se mer om dette i kapittel 4 Metode). 
 
2.1 Begrepsdefinisjoner 
 
Her foretar vi operasjonaliseringer av begreper benyttet i problemstillingen. 
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2.1.1 Ledelse 
 
Ledelse forstår vi som oppgaver knyttet til å utvikle og formulere strategier og planer 
på et høyt effektivt og aktivt nivå for bedriften, gjennom medarbeidernes tilslutning til 
reforming av organisasjonens visjoner, planer og handlingsmønstre, med det 
siktemål å utvikle kreativitet, entreprenørskap og innovasjon.   
 
Vår definisjon er sterkt inspirert av arbeidet til Geir Kaufmann og Astrid Kaufmann 
(2004). 
 
2.1.2 Kreativitet 
 
Kreativitet forstår vi som en (eller flere) målrettet(e) prosess(er) som kan lede frem til 
et produkt, en tjeneste, en prosess eller ideer, som er nytt/nye og overraskende for 
den enkelte eller samfunnet (Degraff og Lawrence, 2002). 
 
Vi opplever ofte at kreativitet forstås som synonymt med å være idérik, leken, 
fabulerende og eksperimenterende. En slik omgang med lek og alvor benevner vi 
som en divergent prosess. Den divergente prosess er kun en del av vår forståelse av 
kreativitets begrepet og vår forståelse av den kreative prosess. Den divergente 
prosess i seg selv, skaper ikke kreative produkter.  
 
For at en divergent prosess skal ledes over til å bli en kreativ prosess, må ideer og / 
eller elementer av ideer, sorteres, velges ut og prioriteres for en videre gjennomgang 
og behandling. Her står vi ved overgangen mellom den divergente og konvergente 
prosess. 

 
Konsentrasjon om en ide eller elementer i en ide, kjennetegnet ved konsentrasjon og 
målrettethet, er et uttrykk for konvergens. Det blir således kombinasjonen av 
divergens og konvergens som skaper den kreative prosess. Den kreative prosess er 
således en uunngåelig del av den innovative prosess. 
 
2.1.3 Entreprenørskap 
 
Entreprenørskap forstår vi som utøvelse av en kombinasjon av evne til å oppdage 
ressurser og muligheter, kvalifikasjoner til å anvende ressursene produktivt, 
forståelse for konsekvenser av egne valg og handlinger, og vilje og kraft til å ta 
ansvar for å gjennomføre handlinger. Vår forståelse er hentet fra hvorledes 
Fagsenter for Entreprenørskap i Norge arbeider i forhold til tema, presentert gjennom 
Rogaland i utvikling (2006).  
 
I litteraturen om entreprenørskap holdes i hovedsak 3 typer entreprenører fram 
(Gjelsvik, 2004, s.17). Vi har entreprenøren som ”spesialisert risikobærer”, som 
”megler eller mellommann i markedsprosessen” og som ”innovatør”.  
Vi gir nedenfor en nærmere introduksjon til begrepet innovasjon. For å belyse 
entreprenørskap behøver vi et innovasjonsbegrep og vi støtter oss til Schumpeters 
(Sandal, 2003) forståelse. Initiativet til innovative aktiviteter kommer fra entreprenører 
som har ideer og konsepter som leder fram til nye kombinasjoner og muligheter 
(ibid). 
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2.1.4 Innovasjon 
 
Innovasjon forstår vi som en forbedring, fornyelse og / eller forandring av 
forestillinger, prosesser eller produkter, frambrakt av en kreativ prosess, og som kan 
omsettes i produksjon, i det minste konseptuelt. Definisjonen er vår egen, men 
bygger på inspirasjon fra foreliggende lest litteratur henvist til ovenfor (Gjelsvik 2004 
og Sandal 2003) og på lesning av rapporten ”Innovasjon i tjenester” utarbeidet for 
Nærings- og Handelsdepartementet av selskapet ECON (ECON, 2005).  
 
Vi opplever ofte at innovasjon forstås som synonymt med divergens og kreativitet. En 
slik omgang med begreper kan skape forvirring. En innovativ prosess er i vår 
forståelse identisk med den kreative prosess, med et vesentlig unntak.:  

 
Den innovative prosess må være produktorientert og produktskapende. Dette fordrer 
en kreativ prosess som et forstadie, hvor resultatet må sluttføres i et produkt som kan 
gjøres til gjenstand for kommersiell realisering. Med produkt forstår vi en forbedring, 
fornyelse og / eller forandring av forestillinger, prosesser eller produkter, som kan 
reproduseres, mangfoldiggjøres og / eller implementeres (konseptuelt i det minste), 
utenfor den sammenhengen produktet er skapt i. 
 
Med bakgrunn i denne forståelsen av begrepene kreativitet, entreprenørskap og 
innovasjon, trekker vi den slutning at ledelse, slik dette er definert av oss, blir den 
innsatsfaktoren som gjør kreativitet, entreprenørskap og innovasjon mulig som en 
målrettet handling. Ettersom vi også vil drøfte og argumentere for at ledelse, 
kompetanse og kompetanseutvikling, er et produkt av utdanning og trening, se vårt 
delkapittel 3.3 Ledelse, kompetanse og utdannelse, vil vi ytterligere belyse og 
argumentere for vår forståelse i dette avsnittet.  
 
2.2  En videre teoretisk forståelse av ledelse og innovasjon 
 
2.2.1 Ledelsesteorier 
 
Utvilking av entreprenørskap og innovasjon i organisasjoner krever ledelse som har 
dette som siktemål. Hva ledelse av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon er, er 
sentrale elementer i vår framstilling. 
 
Ledelse forstår vi som oppgaver knyttet til å utvikle og formulere strategier og planer 
for bedriften (Kaufmann, s 311), i motsetning til administrasjon som mest har å gjøre 
med iverksetting av planene på en effektiv måte.  
 
Vi kan betrakte ledelse i et såvel uformelt som formelt perspektiv, vi kan betrakte 
ledelse som en forvaltning av ulike roller, vi kan også drøfte ledelse som en generell 
eller situasjonsavhengig utforming av oppgaver og roller. Vi kan betrakte ledelse som 
et sett av personlige egenskaper eller som et sett med handlinger eller ferdigheter.  
 
Ledelse kan også betraktes innenfor ulike fortolkningsrammer, som f.eks. innenfor 
organisasjonens strukturelle ramme, innenfor human-resource rammen, den politiske 
ramme eller innenfor rammen av en symbolsk kontekst (Bolman og Deal, 1991).  
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Vi knytter vår redegjørelse for vårt syn på ledelse til en kognitiv og 
adferdspsykologisk orientert forståelsesramme og forankrer således vår redegjørelse 
til masterstudiets individual og gruppepsykologiske emneområde. 
 
Etter Kaufmann (2004) synes ledelse som atferd å representere 2 hoveddimensjoner, 
nemlig den oppgaveorienterte og den relasjonsorienterte. Forholdet er imidlertid den 
at betraktningen omkring disse 2 hoveddimensjonene ble utformet i en tid med 
betydelig stabilitet i organisasjonenes omgivelser, med sterk vekt på formaliseringen 
av organisasjonenes struktur, kombinert med utpreget teknisk 
produksjonsorientering. Dagens samfunn har utviklet andre krav til organisasjonene. 
Omgivelsene er mer usikre og kravet til endring er økt. I arbeidet til den svenske 
professor Gøran Ekvall fra 70 tallet (ibid) framkommer det at en tredje 
hoveddimensjon ved ledelse er vokst fram. Denne tredje dimensjonen forstår Ekvall 
som endringsorientert ledelse. Ledere med høyt skår på denne dimensjonen står for 
vekst, fremmer forslag til nye forestillinger om arbeidsmetoder, iverksetter nye 
prosjekter, er risikovillige, ser muligheter framfor problemer mv (ibid).  
 
Betraktningen av ledelse både som en oppgave- og relasjonsorientert funksjon, er 
senere forent av teorier om ledelse som samspill mellom personlige egenskaper og 
situasjonen ledelse utøves i (Fiedler, i Kaufmann, 2004). Fiedlers samspillsteori om 
ledelse er utviklet videre til en forståelse av ledelse som en utvekslingsprosess 
mellom leder og medarbeider. Her er fokuset i særlig grad lagt på betydningen av det 
gjensidige samspillet og på utvekslingen i relasjonen leder – medarbeider. Denne 
teorien om leder-medarbeiderutveksling er benevnt som ”Leader Member Exchange” 
teorien (LMX). Der hvor mer tradisjonell forståelse av ledelse ser på ledelse som 
egenskaper og ferdigheter lederen ”har” og som han eller hun ”gjør” i forhold til 
medarbeidere, er LMX teorien forskjellig. Her bringes forståelse av ledelse over i hva 
vi kan kalle ”leadership making” – lederskapsutvikling. Dette vil handle om å utvikle 
prosedyrer for å fremme utviklingen av leder-medarbeiderutvekslinger av høy kvalitet. 
De amerikanske ledelsesspesialistene Paul Hersey og Ken Blanchard har utviklet en 
samspillsteori hvor valg av ledelsesstil modereres av medarbeidernes ”modenhet” 
eller kompetanse. Hernsey og Blanchards modell for ledelse formulerer 4 lederstiler i 
en matrise mellom støttende og styrende atferd, med høy versus lav intensitet. 
Utgangspunktet for Hernseys og Blanchards modell er den klassiske tilnærmingen til 
ledelse i en distinksjon mellom oppgaveorientert og relasjonsorientert ledelse. 
Imidlertid er denne tilnærmingen til utforming av ledelse sterkt kritisert gjennom 
akademisk forskning, selv om den er populær i konsulentkretser (ibid.) 
 
Ledelsesforskningen de senere tiår har flyttet fokus fra å studere ledelse på lavere 
nivå, til å studere ledelse på mellomhøyt og høyt nivå (Kaufman, 2004).  
Egenskaper hos dyktige ledere i forhold til å utløse entreprenørskap og innovasjon 
hos medarbeidere, har vært i fokus. I denne sammenhengen har ikke ideene og 
teoriene om oppgaveorientert versus relasjonsorientert ledelse vært fyldestgjørende 
som forklaringsramme. Hva har bidratt til å utforme strategier for læring og utvikling 
som i dag anerkjennes som stort lederskap, har vært i fokus for den senere tids 
ledelsesforskning. Denne forskningen har bidratt til at vi nå kan danne oss et bilde av 
hvilke pedagogiske strategier som fungerer lærende. Med basis i denne forståelse 
har det utviklet seg et forskningsfelt som er opptatt av å beskrive og forstå 
karismatisk ledelse (ibid). 
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Forskning på karismatisk ledelse tyder på at visse generelle faktorer er viktige. 
Ytelsesnivået hos alle impliserte parter er usedvanlig høyt, lederen er møtt med høy 
grad av tillitt og lojalitet, entusiasmen for lederens ideer er høy, såvel leder som de 
som ledes er villig til store personlige forsakelser for sakens skyld.  Denne formen for 
ledelse kalles også for transformasjonsledelse og den kjennetegnes ved at den ofte 
medfører store forandringer i verdisystemer og i organisasjonens virksomheter. 
Ledelsesformen skiller seg fra hva som kalles transaksjonsledelse som 
kjennestegnes ved arbeid i mindre skala hovedsaklig ved bytte av verdier og med 
medarbeidere som det mest sentrale virkemiddelet (Kaufmann, 2004). 
 
Effekten av karismatisk ledelse kan være sterk ved at den øker jobbtilfredsstillelsen 
og jobbprestasjonene i betydelig grad. Den begeistringen medarbeiderne kjenner for 
lederen smitter over for jobbopplevelse og utførelse, og ytelsesnivået øker.  
Karismatisk ledelse kan se ut som en ledelsesform som går utover hva vi gjerne 
forstår ledelse som – nemlig en form for transaksjonsfunksjon i bestrebelsene på å få 
organisasjonen til å nå sine mål. Vårt syn på karismatisk ledelse handler om å forstå 
ledelsesformen som en utvidet form for sosial transaksjon særlig egnet til å utvikle 
motivasjon, inspirasjon og dedikasjon av medarbeiderne til en visjon for 
organisasjonens virksomhet. Store endringer og omveltninger kommer ikke som 
følge av hva Kaufmann (2004) framholder som ” resultat av de kremmeraktige 
transaksjonsprosessene som foregår når leder og medarbeidere utveksler sine 
verdier og forsøker å komme overens på en måte som er tilfredsstillende for begge 
parter, og som i er harmoni med de oppgaver som påhviler dem” (ibid). Ved 
karismatisk ledelse omdanner lederen og medarbeiderne sammen, den eksisterende 
situasjon og definerer fram en ny mulig virkelighetsstand som de ønsker å realisere. 
Det er nettopp denne omdanningen av virkelighetsbildet som benevnes som 
transformasjon. Det vesentlige ved transformasjonsledelse er at lederen klarer å 
omforme selve ideen om hva som er virksomhetens formål og klarer å snu snevre 
egeninteresser hos den enkelte til et kollektivt engasjement, hvor organisasjonens 
visjoner blir realisert.  
 
Den amerikanske ledelsesforskeren Bernhard Bass (Bass 1985, i Kaufmann, 2004) 
utviklet en ledelsesteori hvor transformasjon og transaksjonsledelse ble framstilt som 
i en enhetlig modell men samtidig som ulike punkter i et kontinuum. Bass foreslår 
hele ledelsesspekteret inndelt i 7 typer lederaktiviteter som spenner fra den mest 
karismatiske kalt ”Idealisert innflytelse” via ”Individualisert oppmerksomhet” (nivå 4) til 
”La-det-skure-ledelse” (nivå 7). Denne tenkningen fullføres i Bass` 
”Fullspektrumsmodell for ledelse”. Her er transformasjonsledelse, 
transaksjonsledelse og ikke-ledelse gitt en plassering i en matrise langs en y-akse 
med effektiv – ineffektiv plassering og en x-akse med aktiv – passiv plassering (ibid.) 
Bass` forskning er underlagt kritisk etterprøving men har stått imot kritisk testing. 
Observerte sammenhenger mellom transformasjonsledelse og ulike mål på 
ledereffektivitet og medarbeideres trivsel og engasjement vises også sterkt og 
sterkere enn tidligere forskning med utgangspunkt i lederstilteorier og 
samspillsteorier (Kaufmann, 2004)).  
 
Vår forståelse av ledelse som et transformasjonsfenomen på et høyt effektivt og 
aktivt nivå står sentralt i vårt arbeid. Ledelse av entreprenørskap og 
innovasjonsprosesser må utvikles gjennom lederens og medarbeidernes tilslutning til 
reforming av organisasjonens visjoner, planer og handlingsmønstre.  
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Ledere i dag må kunne planlegge, gjennomføre og evaluere endring. Ledelse utvikler 
seg til å være et entreprenørielt og innovativt forehavende hvor lederens valg av 
relasjonell posisjon i organisasjonen (Stelter, 2002) vil være avgjørende for kvaliteten 
på lederens produksjon. Vi forstår ledelse som et innovativt anliggende. Ledelse som 
et innovativt foretagende innebærer at lederen beveger seg mot ledelse av utvikling 
av kreativitet, entreprenørielle prosesser og lærende organisasjonsformer. Inspirert 
av den årlige amerikanske ledelseskongressen (Hjertø, 2005) påstår vi at ledelse i 
tiden framover vil utvikle seg til å handle særlig om management of team 
implementation, med særlig vekt på selvledelse og selvstyrte team.  
Dette vil måtte påvirke utformingen av kompetanseutviklingen av ledere og 
utdanningen av framtidige ledere. 
 
Vår forståelse av hva en leder er og hvilke slutninger ledere må trekke av de trender 
arbeidslivet gjennomgår, handler om å betrakte lederen som organisasjonens coach 
– i likhet med idrettslivets coacher. Lederen må kunne trene ferdigheter, utvikle 
lagspill, initiere endring og ”heie” fram laget. Forstått på denne måten og i en slik 
sammenheng, blir lederens valg av relasjonell posisjon avgjørende for utviklingen av 
”det forskende lederskapet”, som vi ser som morgendagens lederskap.   
 
2.2.2 Ledelse av entreprenørskap og innovasjoner 
 
Entreprenørens rolle kan belyses såvel i et samfunnsperspektiv som i et 
organisasjonsperspektiv og i et individperspektiv. I samfunnsperspektivet vil det være 
entreprenørens rolle i samfunnsøkonomien som er det interessante. I organisasjons-
perspektivet vil det handle om interne innovasjonsprosesser på bedrifts- eller 
foretaksnivået som studeres og på individnivået vil det handle om forutsetninger som 
hemmer og fremmer innovasjon hos den enkelte og i dennes umiddelbare 
omgivelser. 
 
Økonomisk utvikling kan, ifølge Schumpeter (Gjelsvik, 2004), forstås på bakgrunn av 
innovative aktiviteter som ofte resulterer i kreative og potensielt ”ødeleggende 
prosesser” eller ”kreative destruksjoner” (ibid). De nye kombinasjonene kan ha en 
radikal og fornyende kraft som ødelegger eksisterende produkter, forretningsmodeller 
eller prosesser. Schumpeter framholder at entreprenøren alltid er ”alene” og at 
entreprenørskap ikke foregår i grupper (ibid).  
 
Dette må vi forstå slik at i gruppen vil det være ”den ene” som driver 
entreprenørskapet fram – han eller hun som er villig til å bære risikoen og ta 
ubehaget ved ”ødeleggelsen” og tapet dersom det hele feiler. På denne måten blir 
ofte entreprenøren ”helten” i samfunnet eller i organisasjonen når det hele går godt. 
For oss blir dette et sentralt punkt. Entreprenørskap er forbundet med ”fare”. Den 
som driver en kreativ prosess fram mot en innovasjon vil utsettes for stress og press i 
form av ulike typer motstand, personlige belastninger, tap av energi mm. Vi finner lite 
fokus på disse mentale sidene ved entreprenørskap og dette er et viktig moment for 
oss i vår drøfting. Ledelse av kreative, entreprenørielle og innovative prosesser 
krever tilrettelegging, vedlikehold av humankapitalen og mental pleie av såvel 
organisasjonen som den det gjelder.  
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Entreprenøren er ikke drevet av økonomisk utbytte, slik gründeren vil være, han eller 
hun er heller ikke drevet alene fram av ideen, slik oppfinneren vil være, men av selve 
den bærende ide å skape en ”kreativ destruksjon” og se denne etablert.  
Vi skal analytisk skille mellom entreprenørskap som funksjon og entreprenøren som 
person. Entrepreprenørskap som funksjon kan handle om såvel nye aktiviteter 
innenfor etablerte organisasjoner, som transformasjon av eksisterende 
organisasjoner som endringer som forandrer hele bransjer. Den siste type 
innovasjoner beskrives gjerne som radikale innovasjoner.  
 
Hvorledes entreprenørskap utøves i bedrifter eller foretak synliggjør to perspektiver. 
Det sentralt fokusert entreprenørskapet (også kalt corporate venturing) legger til 
grunn at entreprenørskap og ledelse krever to forskjellige organisasjonsformer for å 
kunne drives effektivt. Dette innebærer at entreprenørskapet drives fram i egne 
enheter med dette som spesifikt formål. Alternativet finnes i perspektivet der vi tar 
utgangspunkt i at ledere og medarbeidere har kapasitet til å opptre som 
entreprenører samtidig som de forvalter sine øvrige oppgaver i organisasjonen. Et 
slikt entreprenørskap er desentralisert og bygger på forståelsen av at enhver ansatt 
kan utvise kreative evner og at nye ideer oppstår i inngrepet med de daglige 
oppgaver.  
 
Nettopp dette perspektivet er det vår forståelse av ledelse som entreprenøriell og 
innovativ prosess, bygger på.  
 
Et desentralt entreprenørielt perspektiv utfordrer organisasjonens kreative kultur og 
atferdsmønster. Ledelsens evne og vilje til å legge til rette for den enkelte 
medarbeiders forskning i egen praksis, stimuleringen av initiativ, allokering av 
ressurser til ideskaping og akseptasjon av feil når innovasjoner også ikke slår til, er 
avgjørende viktig her (Gjelsvik, 2004).  
 
I oppgavens Kapittel 3 ”Innovasjon som politisk felt internasjonalt og nasjonalt” vil vi 
vise hvorledes internasjonale planer har inspirert til utvikling av nasjonale tiltak for å 
fremme kreativitet, entreprenørskap og innovasjon. Stortingets mål er å fremme 
velstandsutvikling gjennom innovasjoner på områder hvor Norge har sin styrke. De 
krefter som skal bære denne type innovasjoner fram, er først og fremst satsingen på 
Triple Helix tekningen (Etzkowits, 2002). Dette er en type tenkning hvor vi forstår et 
regionalt innovasjonssystem som et dynamisk utviklingssystem bestående av 
samspill mellom forskning og utviklingsaktører, næringsliv og samfunn.  
Triple Helix tenkningen viser til at viktigheten av læring og kunnskap er økende for å 
forstå klustere og innovasjonsprosesser i regioner.  Kravet til den akademiske 
produksjonen og miljøet, i samsvar med denne type tenkning, er å utvikle 
kunnskapspersoner og ikke kunnskapsbedrifter. 
 
Dersom Norge skal utvikle seg fra å være et samfunn basert på råvareeksport til å bli 
et samfunn basert på teknologisk nyvinning (Nærings- og Handelsdepartementet, 
2006), er det vår forståelse at ledere må anlegge et bredt innovasjonsperspektiv. Et 
slikt syn følger implisitt av de overordende politiske signalene som er gitt ved 
Stortingets behandling av de senere års Statsbudsjett. Innovasjoner må i tillegg til 
produktutvikling og teknologisk nyvinning, også omfatte innovasjoner i prosesser-, 
organisasjoner og i tjenesteproduksjonen.  
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Innovasjon er et ledelsesanliggende på verdi, organisasjon og individ plan. Ledere av 
framtidsrettede organisasjoner i næringslivet må kunne beherske ledelse av kreative, 
entreprenørielle og innovative prosesser, blir de konsekvenser vi kan trekke opp på 
bakgrunn av egen viten, anvendt teori vi har redegjort for og de politiske 
styringssignaler som synes tydelige for oss. For oss handler dette om å beherske i 
bred forstand samfunnets humankapital.   
 
Et vesentlig element i innovasjon er kompetanse og kompetanseutvikling. Ledere må 
kunne peke ut retningen for og stimulere til strategisk kompetanseutvikling. Dette kan 
kun skje gjennom programmer som myndiggjør, involverer og fristiller menneskene i 
organisasjonen. I hvilken grad forberedes ledere i sin utdanning til å møte denne 
humanistiske, utdannings- og samfunnsvitenskapelige utfordringen? 
 
Sosiologiprofessor Ivar Frønes diskuterer innovasjonsevne, utdanning og 
kompetanse i Norge, i boka ”Annerledeslandet – om framtid og utviklingstrekk i 
Norge, (2005). Han gjør greie for tema ved å framholde kunnskapssamfunnet som en 
svært løs metafor, at kunnskap har en egenverdi og ikke primært er et redskap for å 
nå noe annet. Kunnskapsindustri refererer ikke til kunnskap i seg selv, men til at 
dominerende produkter og/eller prosesser er kunnskapsintensive. Viten er bakt inn i 
produksjonen, framholder Frønes. Kunnskapen blir således en del av produksjonen 
som omsettes.  
 
Hans bekymring handler om at et råvareeksporterende land (som Norge) oppebærer 
en velstand basert på et høyt forbruk av råvarer, og ikke utvikler evne til å 
opprettholde velstanden når det høye råvareforbruket forsvinner. Med kilde i 
OECD/NIFU 2003, henviser Frønes (s. 46) til at Norge ligger på jumboplass og under 
OECD gjennomsnittet i 2000 i forholdet mellom FOU-midlenes andel av BNP i ulike 
land (Sverige, Danmark, Finland og USA) (ibid). 
 
I teorier om ”Den kreative klasse” (Florida 2002, i Frønes 2005) er det samspillet 
mellom kreativitet, produksjon, kulturell dynamikk og toleranse, som understrekes (de 
3 T-er: talent, teknologi og toleranse). Toleranse er ikke her kun satt opp som en 
verdi i seg selv. Toleransens funksjon er å åpne for samspillet mellom produksjon, 
kultur og kreativitet. Dette danner innovasjonens innhold.  
 
Der hvor Graham Bell (Frønes, 2005) framholdt at kreativitet er 90 % hardt arbeid, 
må vi i det moderne samfunn også innregne teknologisk og sosial dynamikk. 
 
Innovasjon kan indikeres på makro og mikro nivået på ulike måter. På samfunnsnivå 
kan vi betrakte innovasjonspotensiale gjennom indikatorer som investeringer og 
generelle utviklingstrekk. På mikronivået kan vi bl.a. se på utviklingen av de unges 
valg av kompetanse (ibid). 
 
Frønes ”bekymringer” og hans forståelse faller godt overens med vår egen. Vi er 
sterkt fristet av å forfølge tanken om toleranse som et human-strategisk virkemiddel i 
ledelse, for å understøtte innovasjon i arbeidslivet, men innenfor rammen av formatet 
til vårt arbeid må vi nøye oss med å peke på at dette kan være en interessant 
vinkling å drøfte nærmere i et annet arbeid.  
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Schumpeter (Sandal, 2003) som har fått sin rennesanse etter 1970 viser oss at 
kapitalen mister sin verdi den dagen det ikke kommer ny kunnskap inn i verden. Her 
finner vi en parallell til Marx teori om at kapitalismen vil dø med fallende profittrate. 
Marx og Schumpeter sto ellers for et sterkt avvikende syn på kreftene i det 
økonomiske liv. Schumpeters vektlegging av betydningen av utvikling av ny 
kunnskap, understøtter vår forståelse forskning i egen praksis som et av mange 
virkemidler i forhold til å utvikle ny kunnskap. 
 
Schumpeters (ibid) viktigste tese er at det er innovasjonene som driver den 
økonomiske utviklingen framover. Blomstrer innovasjonene er dette ensbetydende 
med at samfunnet er modent for å kvitte seg med ineffektive produksjonsmetoder og 
uøkonomiske produkter.  
 
Etter Schumpeters (ibid) tanker er entreprenøren den virkelige helten i 
innovasjonsprosessen. Den kreative ideskaperen og gründeren er aktører som 
bidrar, men det er entreprenøren som omsetter ideen og tar den nye løsningen ut i 
markedet. Dette beskrev Schumpeter som en høyt spesialisert form for ledelse.  
Det er entreprenørene som i særlig grad ligger i front og våger å gå fremst når det 
gjelder innovasjoner. De våger å ta i bruk ny teknologi og kunnskap i form av nye 
produkter, produksjonsmetoder, distribusjon og markedsføring mm.  
 
I Schumpeters (ibid) teori har den offentlige ”innovasjonspolitikken” liten plass. 
Entreprenøriell virksomhet vil fremme seg selv, uavhengig av ordninger innsatt av det 
offentlige for å stimulere nyskapningen. Entreprenøren behøver pågangsmot og en 
god forretningsidé, noe det offentlige ikke kan bidra med. På tross av dette, sier fil.dr. 
Jan U. Sandal (2003) at offentlig politikk kan påvirke entreprenørskapet. 
Myndighetene bør konsentrere seg om at den kunnskap som behøves for 
entreprenørskap og innovasjon, finnes tilgjengelig i samfunnet (ibid).  
 
Såvel Frønes som Schumpeter gir viktige bidrag til vår forståelse. Perspektiv, 
begreper og modeller hentet fra deres arbeid belyser såvel makro som mikronivå, og 
bidrar til å skape forståelse av samsvaret mellom vitenskapens og politikkens 
vektlegging av innovasjon og utvalgte deler av det høyere utdanningssystemets 
forhold til vektleggingen. 
 
2.3 Ledelse, kompetanse og utdannelse 
 
Ovenfor har vi gjennomført definisjon og drøfting av begreper og teorier knyttet til 
ledelse generelt og innrettet mot kreativitet, entreprenørskap og innovasjon spesielt. 
Vi har argumentert for betydningen av en type ledelse uttrykt som karismatisk eller 
transformatorisk ledelse (Kaufmann, 2004) som særlig egnet og orientert mot ledelse 
av humankapitalen hos den enkelte, i bedriften og i samfunnslivet.  

I dette delkapittelet skal vi gjøre noe nærmere rede for hvorledes vi betrakter 
betydningen av utdannelse i ledelse og kompetanseheving av ledelse. Vi gjør det ved 
å trekke implikasjoner av 3 utredninger foretatt av Stiftelsen Norsk institutt for studier 
av forskning og utdanning /Senter for innovasjonsforskning (NIFU STEP, 2006). Vår 
begrunnelse for å gjøre en slik kobling, utledes av problemstillingen vår.  
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Vi har heftet oss ved 3 utredninger / vitenskapelige drøftinger som er egnet til å 
belyse betydningen av koblingen mellom ledelse og kompetanse, og det høyere 
utdanningssystemet.:  

I NIFU skriftserie publikasjon nr 13 / 2004 (NIFU, 2006) ”Høgskole – Universitet – 
Bedrift: Mobilitet og innovasjon (HUbro)”,  fastslår NIFU som et innspill til 
Forskningsrådets utvikling av en næringsrettet satsing ovenfor universitetene og 
høgskolene (sitat) ”Forskning og utvikling er en av de viktigste kildene til innovasjon 
og langsiktig vekst. For å fremme innovasjon i næringslivet er derfor bedriftenes 
samspill med forskningsmiljøene i form av samarbeid, personmobilitet og nettverk av 
stor betydning” (sitat slutt). NIFU framholder at det er framsatt alternative og tildels 
konkurrerende forklaringer på hvordan kunnskapsproduksjon skjer i samfunnet (ibid). 
Fellestrekk for mange av modellene er at tradisjonelle grenser brytes ned, 
kompleksiteten øker, og `læring´ blir et sentralt stikkord både som drivkraft og som 
normativ anbefaling (ibid).  HUbro skal bidra til å styrke bedriftenes 
kompetansemessige forutsetninger for økt satsing på FoU-relatert innovasjon. Dette 
skal skje gjennom tilrettelegging for og utforming av læringsarenaer mellom 
universitetene, høgskolene, sentrale offentlige aktører i forsknings- og 
innovasjonssektoren og pågående programmer og aktiviteter i regionene. HUbro som 
strategi for utvikling av en næringsrettet universitetssatsing skal skje gjennom valg av 
3 strategier. Det ligger utenfor denne oppgavens omfang å gjøre rede for strategiene. 
Vi vil allikevel framholde ”Bedriftsstrategien” som nyttig illustrasjon for vårt formål. 
Denne strategien skal bidra til å styrke bedriftenes kompetansemessige 
forutsetninger for økt satsing på FoU-relatert innovasjon. Dette skal skje ved 
gjennomføring av konkrete prosjekter i bedriftene som både gir bedriftene og 
universitetene ny erfaring og ny kunnskap. Tildels skal dette skje gjennom 
anvendelse av eksperimentelle virkemidler (ibid). 

I NIFU skriftserie publikasjon nr 17 / 2004 (NIFU, 2006) ”Næringsrettet 
høgskolesatsing – nHS”, vises det til at Norges forskningsråd fastslår at høgskolene 
har ”uforløste ressurser som bidragsytere til regional innovasjon” (Norges 
forskningsråd, i NIFU, 2006).  nHS, som del av programmet MOBI (Mobilisering for 
FoU-relatert innovasjon), skal bidra til å realisere disse ressursene. nHS er, slik vi ser 
det, et program for å bedre grensesnittet mellom høgskolene som utdannings- og 
FoU organisasjoner, og næringslivet i regionene.  

Samspillet mellom universiteter / høgskoler, næringslivet og myndigheter, er betraktet 
og framholdt som en vesentlig faktor innovasjon. Dette er i samsvar med vår egen 
påpekning av betydningen av Triple Helix tenkningen.  

I regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk (Nærings- og 
Handelsdepartementet, i NIFS, 2006), beskrives forskningsrådets satsing på 
høgskolene som et eksempel på et virkemiddel som skal bidra til å øke samarbeidet 
mellom forskning og næringslivet.  
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nHS er i publikasjonen beskrevet som et virkemiddel til understøttelse av en rekke 
aktiviteter som skal bidra til å gjøre høgskolene mer tilgjengelige regionalt. Dette 
dreier seg om arenabygging, herunder motivasjonsseminarer for de faglige ansatte, 
næringslivskonferanser, kursvirksomhet, kompetanseoppbyggende tiltak for ansatte 
innen tema som innovasjonsteori, produktutvikling og entreprenørskap, utvikling og 
gjennomføring av skreddersydde etter- og videreutdanningstilbud for bedrifter, 
initiering og drift av nettverk som retter seg mot bedrifter innen enkelte bransjer mm 
(ibid). Vi avgrenser oss fra å gå videre inn i en beskrivelse av nHS programmet.  

Videre i NIFUs skriftserie publikasjon nr 8 / 2005 (NIFU, 2006) ”Kartlegging av 
praksisbasert høyere utdanning”, settes fokus på praksisordninger ved universiteter 
og høgskoler, der praksis i virksomheter i privat og offentlig sektor er en obligatorisk 
eller frivillig del av den høyere utdanningen. Publikasjonen foretar en kartlegging, 
beskrivelse og drøfting av hvordan ordningen fungerer. Kartleggingen er første fase i 
prosjektet ”Lærlingordninger i høyere utdanning”, andre fase er gjennomføring av en 
nasjonal konferanse og tredje fase er gjennomføringen av pilotprosjekter, der 
forskjellige varianter av høyere utdanning prøves ut. Kartleggingen drøfter 
”praksisbegrepet” og diskuterer ”hvorfor praksis i studiet” som et tema. Publikasjonen 
peker på den økte oppmerksomheten arbeidsplassen som læringsarena har fått 
gjennom Kompetansereformen i høyere utdanning. Rapporten i seg selv foretar ikke 
en evaluering av betydningen av praksis, men avgrenser seg til å gjøre en 
kartlegging. Gjennom studiet av kartleggingen får vi et inntak til den betydning 
praksis blir tillagt i høyere utdanning. Av en rekke betraktninger vi kan forstå som 
vesentlige, men som ligger utenfor vår rekkevidde å redegjøre for, vil vi særlig for vårt 
bruk framheve punktene: 

� Utvikle kunnskaper som vanskelig kan overføres i selve 
undervisningssituasjonen 

� Bidra til refleksjon og enhet mellom teori og erfaring 
� Ser hvordan virksomheter organiserer arbeidet 
� Opplever bedriftskulturen(e) 
� Faglig og personlig utvikling  

(ibid.) 

Hver for seg gir publikasjonene bidrag som øver innflytelse på vår forståelse og som 
understøtter vår argumentasjon om betydningen av ledelse og lederutdanning som 
incentiv i utviklingen av landets innovasjonsstrategi. HUbro prosjektet 
operasjonaliserer vår forståelse av Triple Helix tenkningen. Prosjektets bidrag til å 
styrke bedriftenes kompetansemessige forutsetninger er en stillingstaken og en 
innretning av trekantrelasjonen vi vil knytte til vår vektlegging av betydningen av en 
lærende / forskende / karismatisk / transformerende ledelse.  

nHS satsingen er først og fremst, slik vi forstår satsingen, en posisjonering / 
innretting av det regionale høyere utdanningssystemets grensesnitt mot regionenes 
næringsliv, med sikte på økt engasjement og påvirkning av innovasjoner.  
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En slik posisjonering / innretting involverer og aktualiserer fokuset på nettverk, 
tilpasninger, utvikling av allianser, ledelse og kompetanseutvikling, som en 
interaksjon mellom høgskole og bedrift. Den praksisbaserte høyere utdanning er etter 
vår vurdering, en strategi for å øke integrasjonen mellom næringsliv og høyere 
utdannelse, ved å legge deler av utdannelsen inn i bedriftenes produksjon og ved å 
utvikle teori i interaksjon med bedriftenes organisasjon og kultur.  

Publikasjonene i seg selv argumenterer seg ikke direkte inn i vårt fokus på ledelse og 
lederutdanning, men gir, etter vår forståelse, en implisitt belysning av på den ene 
siden kreativitet, entreprenørskap og innovasjon, og kompetanse/ 
kompetanseutvikling på den andre siden, som vi eksplisitt vil argumentere for er et 
ledelsesanliggende og således også et anliggende for masterprogrammene i ledelse. 

2.4 Teoretisk sammenfatning 
 
Ledelse i dag krever endrings- og transformasjonsferdigheter hos lederen, er en 
slutning vi trekker av studiet av den ledelsesteorien vi har redegjort for. Vi betrakter 
ledelse som utøvelse av entreprenørielle prosesser, hvor utvikling av kreativitet og 
lærende prosesser og organisasjonsformer er framtredende. Ledelse er et innovativt 
foretagende hvor utfallet bestemmes av såvel lederens karismatiske kompetanse 
som relasjonelle plassering i organisasjonen. Karismatisk og relasjonell kompetanse 
ser vi som en av de viktigste forutsetningene for å lykkes med utviklingen og 
praktiseringen av et innovativt lederskap. 
 
Ledelse vil handle om hva den årlige amerikanske ledelseskongressen (sitert av 
Hjertø, 2006) omtaler som den tredje store lederutformingen nemlig Team 
Management Implementation.  
 
Team organisering vil, i samsvar med førsteamanuensis Kjell Hjertø (2000), 
innbefatte et kollektivt ansvar for gruppens eksterne leveranser, produksjon av trivsel 
og kompetanseutvikling. Kompetanseutvikling er et selvstendig delmål og ikke et 
underordnet virkemiddel for måloppnåelse, og det er menneskene som er teamets 
konstituerende element, ikke verktøy eller formål.   
 
Dette rimer godt med hva vi finner i Frønes (2005) om at arbeidslivet må forstås i 
perspektivet av talent, teknologi og toleranse (s. 43). Vi finner særlig grunn til å 
framheve begrepet toleranse som en funksjon og / eller et virkemiddel i å fremme 
innovasjoner.  
 
Schumpeters (Sandal, 2003) teori om at innovasjoner befinner seg latent i markedet 
og at skaperkraften utløses i kreative destruksjoner sprunget ut av enkeltindividets 
forutsetninger, en støtte for vår forståelse av betydningen av det forskende 
lederskap. Schumpeter knytter entreprenørskapet til individ og beskriver hva som kan 
fremme og hemme innovasjon. Gjelsvik påpeker de to mulige perspektiver for 
innovasjon – det strukturerte og det dynamiske. For vårt formål er beskrivelsen og 
forståelsen av det dynamiske perspektivet særlig viktig, ettersom det bygger på 
antakelsen om det skapende, handlende og myndige mennesket.  
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Ledelse innen en slik transformatorisk, kontekstuell og situert sammenheng og innen 
rammen av Triple Helix tenkningen, handler om lederens pedagogiske, didaktiske, 
relasjonelle, kreative, entreprenørielle, innovative og strategiske kompetanse. En slik 
ledelseskompetanse må dyrkes fram gjennom det høyere utdanningssystemet i en 
tett interaksjon med regionenes næringsliv, slik vi gjennom våre henvisninger til NIFU 
STEP publikasjonene ovenfor, har gjort.  
 
 
Kapittel 3. Innovasjon som politisk felt internasjonalt og nasjonalt 
 
3.1 Politiske styringssignaler, incentiver og organisering av innovasjon 
 
Formålet med kapittelet er å redegjøre for overordnede politiske styringssignaler for 
politikkområdet entreprenørskap og innovasjon i Norge. Hensikten med 
redegjørelsen er å danne et bakteppe for å redegjøre og å drøfte hvorledes den 
høyere lederutdanningen i Norge reflekterer signalene i sine studieplaner. 
 
Vi har foretatt en kartlegging av internasjonale handlinger ved henvisning til EU og en 
kort sammenfattende redegjørelse knyttet til regjeringene Bondevik II (høsten 2001-
2005) og Stoltenberg I (høsten 2005-), med vekt på regjeringen Bondevik. 
Begrunnelsen er at Stoltenberg først med Statsbudsjettet for 2007 har kunnet gi sine 
politiske signaler uavhengig av hva den forrige regjeringen har lagt opp til i sitt 
statsbudsjett for 2006. Vi har også gjort en påpekning av EU regionens henvisninger 
til og satsning på human kapitalen, kunnskap og kompetanseutvikling, som 
strategiske virkemidler for utvikling av innovative prosesser og handlinger.  
 
3.1.1 Internasjonale politiske signaler 
 
I den såkalte Lisboa strategien, vedtatt på EUs toppmøte i Lisboa i 2000, vedtok 
møtet å fremme EU som den mest konkurransedyktige og dynamiske 
kunnskapsbaserte økonomien i verden, innen 2010. Det ble lagt vekt på at Europa 
må fornye grunnlaget for sin konkurranseevne ved å satse på kunnskap, innovasjon 
og investering i den menneskelige kapital. 
 
Vi poengterer dette for å synliggjøre den sammenhengen Norges utvikling står i et 
forhold til. Det ligger utenfor denne oppgavens formål å drøfte perspektivet nærmere. 
 
3.1.2 Nasjonale følger 
 
Den 23. september 2002 vedtok regjeringen å framlegge en handlingsplan for en 
helhetlig innovasjonspolitikk i tilknytning til Statsbudsjettet for 2004 (Hjertø, 2005). 
Planens overordnede mål ble å legge til rette for økt verdiskapning over hele landet.  
 
Et nyskapende næringsliv ble vurdert som en forutsetning for å sikre framtidige 
arbeidsplasser, levedyktige lokalsamfunn, ideer, produkter og tjenester som kan 
hjelpe landet med å møte framtidens utfordringer. Disse utfordringene vurderte 
regjeringen til å handle om høyt kostnadsnivå, økt internasjonal konkurranse og økte 
pensjonsutbetalinger. Regjeringen så evnen til innovasjon og nyskapning som 
avgjørende for å lykkes.  
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I sin ”Orientering om arbeidet med Regjeringens handlingsplan for helhetlig 
innovasjonspolitikk” datert 28. februar 2003, framholder Kommunal- og 
Regionaldepartementet, at Norge har flere gode forutsetninger for å lykkes i en 
kunnskapsbasert økonomi. Blant annet viser departementet til høyt utdanningsnivå 
og flere fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer, som spesielt relevant for 
denne oppgavens formål å nevne.   
 
I en artikkel i avisen Dagens Næringsliv datert den 22. juli 2003 (DN, 2003), 
framholdt statsminister Bondevik at regjeringen har gjort et betydelig løft for å utvikle 
et mer kunnskapsdrevet næringsliv. Han henviste til innsatsen for å styrke 
næringsrettet forskning, ”SkatteFunn ” ordningen og økte bevilgninger til 
næringsrettet forskning gjennom Forskningsrådet.  
 
Kunnskap og kompetanse blir ansett for å være særlige viktige og avgjørende bidrag 
i utvikling av innovasjon i norsk næringsliv. Utdanningssystemet blir utsett til å spille 
en sentral rolle ved å tilby relevant kompetanse av høy kvalitet på alle nivåer. 
Utdanningenes innhold må rask kunne tilpasses de endringer og de behov som 
oppstår i arbeidslivet. Utdanningsinstitusjonene må reagere effektivt på endringer i 
behov for ulike utdanninger, framholder handlingsplanen. Samtidig påpekes behovet 
for at næringslivet klarer å ta opp i seg ny kompetanse fra utdannings- og 
forskningssystemet. 
 
Entreprenørskap – oppstart av ny virksomhet, er et annet hovedmoment som blir 
holdt fram i regjeringens orientering. Nye innovative bedrifter bidrar til nyskapning, 
slår departementet fast. Risikovillig og kompetent kapital, sammen med utvikling av 
kulturer som verdsetter kreativitet, initiativ og evne til annerledes tenkning, er 
poengtert. Likeså er et høyt utdannings- og kompetansenivå tilpasset nye behov, 
samt etter og videreutdanning. 
 
Ettersom forhold i Eus økonomi og næringsliv atskiller seg fra norske forhold, ble ikke 
Lisboa-strategien kopiert, men lagt til grunn som en inspirasjon (Nærings- og 
Handelsdepartementet, 2003). Inspirert av EU, skal Norge ligge helt foran 
internasjonalt når det gjelder kunnskap, teknologi og verdiskapning, slår 
statsministeren fast i sin artikkel i avisen. 
 
Det ”urovekkende” etter vårt syn, er at vi i disse nasjonale handlingsstrategier ikke 
kan lese noen eksplisitt henvisning til ledelse eller implikasjoner for ledelse og vi spør 
oss hvilke konkrete signaler utdanningssystemet av ledere på høyere nivå skal styre 
etter, i denne nasjonale mobiliseringen for økt entreprenørskap og innovasjon?  
Denne ”bekymringen” vår inngår i bakgrunnen for vår forståelse av problemområde 
om at det er manglende samsvar mellom hva samfunnsnivået behøver av ledelse og 
hva utdanningsinstitusjonene leverer gjennom sine høyere utdanningsprogrammer. 
 
Vi skal gå litt mer konkret til verks for å se nærmere på regjeringens handlingsplan 
for utvikling av et innovativt næringsliv, for derigjennom å se hvilke implikasjoner vi 
kan trekke av dette, i eget arbeid. 
 
3.2 Handlingsplanen for utvikling av innovasjon i Norge 
 
3.2.1 ”Fra ide til verdi” – regjeringens handlingsplan 
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For å nå målet om å føre Norge fram i teten internasjonalt, vedtok regjeringen 
Bondevik å utvikle en helhetlig innovasjonspolitikk. Et første viktig skritt ville bli tatt 
med framleggelsen av statsbudsjettet for 2004. I dette statsbudsjettet ville 
regjeringen ta mål av seg på å presentere en helhetlig innovasjonspolitikk med fokus 
på: 
 

• Generelle rammebetingelser for næringslivet 
• Kunnskap og kompetanse 
• Entreprenørskap, oppstart av ny virksomhet 
• Forskning, utvikling og kommersialisering 
• Fysisk og elektronisk infrastruktur 

 
Den 23. oktober 2003 lanserer regjeringen sin plan kalt ”Fra idé til verdi” (Nærings- 
og Handelsdepartementet, 2003). I planens forord framholder regjeringen blant annet 
at innovasjon skjer med utgangspunkt i enkeltindivider, bedrifter og institusjoner. For 
fortsatt å kunne finansiere et høyt velferdsnivå må etablerte industriland i større grad 
basere seg på utvikling av et innovativt og kunnskapsintensivt næringsliv. Planen 
framholder videre at den menneskelige kapitalen i form av arbeidsinnsats- og 
kompetanse står for størstedelen av Norges nasjonalformue, og dens anvendelse er 
avgjørende for vår innovasjonsevne og verdiskapning.  
 
Regjeringen framholder i sin plan at innovasjon bygger på kunnskap og nye 
kombinasjoner av kjent kunnskap. Ny kunnskap kan genereres fra praktisk erfaring 
eller gjennom systematisk forskning og utvikling, og gir seg utslag i trinnvise 
endringer og forbedringer eller større radikale innovasjoner. Dette synspunktet vil vi 
gå nærmere inn på i kapittel 3, ved drøfting av implikasjonene mellom innovasjon 
som politisk prioritert satsningsfelt og utforming av det høyere utdanningssystemet og 
den høyere utdanningens tilknytning til praksis, som følge av Kompetansereformen.   
 
Av særlig interesse for arbeidet med denne oppgaven, er handlingsplanens (2003) 
poengtering av:  
 

• Innovasjonspolitikken skal utformes gjennom et regjeringsoppnevnt utvalg på 
nasjonalt nivå, for å sikre en effektiv, dynamisk og helhetlig utvikling og 
koordinering.  

 
• Høy innovasjonsevne og omstillingsdyktighet krever stadig tilførsel av ny 

kompetanse og at dette innebærer nødvendigheten av å legge til rette for 
livslang læring som både formell utdanning og læring gjennom arbeid og 
andre aktiviteter. 

 
• Bedriftenes evne til å skaffe seg, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre sitt 

kompetansegrunnlag er bedriftenes ansvar og avhenger bl.a. av egne 
forutsetninger og evne til å utnytte eksterne kompetansemiljøer. 

 
• Nye kombinasjoner og ny bruk av eksisterende kunnskap er grunnleggende 

for innovasjon.  
 

Oppfølging, konkretisering og iverksetting av planen har regjeringen Bondevik 
utformet som en rekke tiltak under logoen ”Innovasjon 2010” (Kommunal- og 
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Regionaldepartementet, 2004) og oppgavene er fordelt på aktuelle departement. Det 
ligger utenfor oppgaven å redegjøre for disse delplanene.  
 
3.3 Overordnede politiske styringssignaler 
 
Av stor interesse for vårt arbeid er Handlingsplanens poengtering av ”Kunnskap og 
kompetanse” (s. 22) som føyer seg til vår drøfting i delkapittel 2.3 Ledelse, 
kompetanse og innovasjoner. Ved å ”tolke” regjeringens poengteringer i ”vår retning” 
finner vi berøringspunkter som understreker betydningen av vår teoretisering av 
innovasjoner som ledelses- og vitenstimulerte aktiviteter. Vi finner begrunnelser i 
Handlingsplanen for vårt syn på moderne ledelse som et transformatorisk anliggende 
(Kaufmann, s. 348) og som et viktig incitament for utvikling av et kreativt, 
entreprenørielt og innovativt næringsliv. 
 
Særlig interessant er det imidlertid at vi ikke finner at Stortinget gjør direkte 
poengteringer av betydning for ledelse og ledelsesutdanningen i det høyere 
utdanningssystemet i sin behandling av Stortingsmeldingene og proposisjonene fra 
2000 til 2007. Vi må lese denne type poengtering som en implikasjon av Stortingets 
poengteringer.  Vi finner belegg for en slik type tenkning og slutning i NIFU STEP 
publikasjonene (2004, 2005) vi redegjør for i vårt delkapittel 2.3. Ledelse, 
kompetanse og innovasjon. Selv om vi ikke finner direkte poengteringer til ledelse og 
lederutdanningen på høyere nivå, er metabudskapet fra Stortinget for vår del ikke til å 
unngå og å forstå. Utdannelse er en av hovedsatsingene for utforming av en strategi 
for utvikling av Norge til en førende innovativ nasjon. Denne forståelsen følger av 
analysene og argumentasjonene i vårt arbeid og som vi gjennomgående fører 
kildehenvisninger til. Nedenfor gjør vi en analyse av hvorledes de overordnede 
politiske styringssignalene er nedfelt i statsbudsjettene for perioden fra 2001 til 2007. 
 
3.3.1 Statsbudsjettenes oppfølging av Handlingsplanen med vekt på nasjonale 
styringssignaler 
 
Hvorledes forholder regjeringen/ene seg til sine egne betraktninger og hvorledes 
følger Stortinget opp regjeringens forslag til utvikling av en innovasjonspolitikk for 
Norge? Vi har gjort en gjennomgang av statsbudsjettene for perioden 2001 til 2007 
og vi gjør et kort tekstlig sammendrag. 
 
Perioden er sammenhengende preget av en betydelig og progressiv satsning på 
entreprenørskap og innovasjon i samfunnet. Vi finner sammenfald i begrepsbruk, 
vektlegging av verdier, incentiver og allokering av økonomiske ressurser hos alle 
regjeringer i perioden.  
 
I sin innstilling til Stortinget høsten 2000 skriver regjeringen at Nærings- og 
Handelsdepartementet er styrket ved overføring av oppgaver og ressurser knyttet til 
bl.a. forsknings- og IT området, gjennom omprioriteringer og tilleggsbevilgninger 
(St.prp. nr. 61 for 1999 – 2000). To sentrale innsatsområder som vanligvis blir knyttet 
til begrepene entreprenørskap og innovasjon. 
 
I sitt framlegg til Statsbudsjett for 2002 (St.mld.) nr 1 for 2001 – 2002) skriver 
regjeringen bl.a. om: 
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”Menneskets behov for å skape, finne nye løsninger og se resultater av egen innsats, 
er avgjørende drivkrefter for utviklingen av næringsvirksomhet. Mange ønsker å 
skape et livsgrunnlag av egne ideer, enten det skjer som arbeidstaker i en bedrift 
eller ved å starte egen virksomhet. Dette utgjør den verdiskapingen som hele 
næringspolitikken har til formål å fremme. Derfor må næringspolitikken legge til rette 
for kreativitet og entreprenørskap”. 

”Opprettholdelse av konkurranseevne er avhengig av innovasjon, og innovasjon er 
basert på kunnskap.” (ibid.) 

I sitt framlegg til Statsbudsjett for 2003 skriver regjeringen bl.a. om kontinuerlig 
etablering av nye bedrifter og arbeidsplasser som et avgjørende element i et 
verdiskapende næringsliv. Denne typen dynamikk bestemmes bl.a. av 
innovasjonstakten i eksisterende foretak og av nyskaping i form av oppstart av ny 
virksomhet. Innovasjon blir sett på som en sentral drivkraft bak næringslivets 
konkurranseevne og lønnsomhet, og er en forutsetning for verdiskapingen. 
Innovasjon omfatter alle aktiviteter som kan bidra til nye eller bedre produkter og 
tjenester, som f.eks. organisatorisk fornyelse, nye samarbeidsformer, forskning, 
utvikling, design og markedsføring skriver regjeringen. For å øke innovasjonstakten i 
norsk næringsliv ser regjeringen det som nødvendig å utnytte den teknologiske 
utviklingen og globaliseringen av markedene og satse på kompetanse, kunnskap og 
læring (St.prp. nr. 1, 2002-2003) 

Entreprenørskap framstår som sentralt for å sikre omstilling, fleksibilitet og 
innovasjon i næringslivet. Det er viktig å skape positive holdninger til entreprenørskap 
og til at aktiv læring, kreativitet og evne til å ta initiativ blir gjennomgående elementer 
i all utdanning (ibid). 

I sitt framlegg til Statsbudsjett for 2004 skriver regjeringen Bondevik bl.a. om: 

En aktiv og ambisiøs innovasjonspolitikk som bl.a. inkluderer 
entreprenørskapspolitikk og næringsrettet forskningspolitikk, er nødvendig for å øke 
omstillingsevnen i norsk økonomi. Regjeringen vil derfor legge fram en helhetlig 
innovasjonsplan høsten 2003 (St.prp. nr 1, 2003 – 2004). 

Entreprenørskap i utdanning er blant de aller viktigste tiltakene for å skape en kultur 
for entreprenørskap. For å fremme en kultur for entreprenørskap er det viktig å 
utvikle positive holdninger til entreprenørskap allerede i ung alder (ibid). 

Fokus på entreprenørskap må derfor starte i grunnskolen og videreføres innenfor 
høyere utdanning. Kunnskaper og ferdigheter om hvordan man etablerer en 
virksomhet er nødvendig å lære, og utvikles best gjennom «learning by doing» (ibid).  

Ungdomsbedrifter og studentbedrifter er utmerkede eksempler på denne type 
læringsmetode (ibid.) 
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I sitt framlegg til Statsbudsjett for 2005 skriver regjeringen Bondevik bl.a. om: 
Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker 
med pågangsmot og skaperevne har gode muligheter til å utvikle lønnsom 
virksomhet. På viktige områder skal Norge ligge i tet internasjonalt når det gjelder 
kunnskap, teknologi og verdiskaping (St.prp. nr 1, 2004 – 2005). 
 
3.3.2 Sentrale faktorer for å øke innovasjonsevnen i Norge 
 
Omstilling og innovasjon er prosesser som kan læres og som aktørene i økonomien 
kan være mer eller mindre dyktige til å gjennomføre. Dermed kan innovasjonsevnen i 
økonomien avhenge av i hvilken grad bedrifter og arbeidstakere er vant til å forbedre 
seg. 
 
Flere indikatorer tyder på at vi har relativt lav grad av innovasjon i norsk økonomi 
sammenlignet med andre relevante land. Samtidig er det slik at den fremtidige 
innovasjonsevnen i økonomien avhenger av hvor innovative vi er i dag 

Det tar lang tid å endre holdninger og erfaringsgrunnlag i økonomien. Det er 
imidlertid grunn til å tro at vi kan fremme vår innovasjonsevne ved at alle berørte 
aktører både i offentlig og privat sektor øker sin bevissthet om og forståelse av 
innovasjon. Økt bevisstgjøring omkring innovasjon er derfor en viktig del av den 
nåværende innovasjonspolitikken (ibid.). 

I sitt framlegg til Statsbudsjett for 2006 (St.prp. nr 1, 2005 – 2006) skriver regjeringen 
Bondevik bl.a. sitt initiativ til å utvikle en helhetlig innovasjonspolitikk og med denne 
visjonen om å utvikle Norge til et av verdens mest nyskapende land. Med ”Fra idé til 
verdi” (2003) tok regjeringen det første steget i arbeidet med å skape en helhetlig 
innovasjonspolitikk. Nærings- og Handelsdepartement ble pålagt å koordinere 
arbeidet med regjeringens innovasjonspolitikk.  

Siden planen ble lagt frem er innovasjon blitt integrert i en rekke viktige politiske 
områder. De næringsrettede virkemidlene er gjort mer innovasjonsorienterte og 
innovasjonsarbeidet som helhet har skapt engasjement både regionalt og nasjonalt. 

Nærings- og Handelsdepartementet la i august 2005, frem en tilstandsrapport som 
presenterer hva regjeringen har gjort i innovasjonspolitikken etter fremleggelsen av 
Fra idé til verdi. Rapporten introduserer innovasjonsløftet. 

Gjennom innovasjonsløftet ønsker regjeringen å: 

• løfte innovasjon øverst på den politiske dagsorden  
• løfte norsk innovasjonspolitikk til å bli blant de mest fremtidsrettede  
• løfte det norske virkemiddelapparatet til å bli blant verdens beste  

Innovasjonsløftet skal bygges opp rundt en del sentrale områder: 

• kunnskapsgrunnlaget for innovasjonspolitikken skal styrkes  
• deltakelse i sentrale internasjonale samarbeidsprogram med betydning for 

forskning og innovasjon skal prioriteres høyt, bl.a. i EUs 7. rammeprogram for 
forskning og teknologisk utvikling  
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• Regjeringens innovasjonsforum skal bli den sentrale møteplassen mellom 
myndighetene, næringslivets organisasjoner, investorinteresser, 
virkemiddelapparatet og kunnskapsinstitusjoner  

Innenfor rammen av innovasjonsløftet vil regjeringen samarbeide med 
kunnskapsinstitusjonene og næringslivet om å legge frem en handlingsplan for 
innovasjonspolitikken (St.prp. nr. 1 2005-2006). 

Ved Stortingsvalget for perioden 2006-2010 etableres en flertallsregjering utgått fra 
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. I denne regjeringens 
framlegg til statsbudsjett for 2007 (St.prp. nr.1, 2006- 2007) skriver regjeringen bl.a. 
om: 
 
Nye og framtidsrettede arbeidsplasser skal etableres gjennom forskning, innovasjon 
og næringer hvor vi har fortrinn. Regjeringen viderefører den kraftige satsingen på 
innovasjon. Innovasjon Norge er Regjeringens fremste virkemiddel for å fremme 
innovasjon, internasjonalisering og profilering av Norge og derigjennom nå målene 
om at Norge skal bli en ledende, innovativ og kunnskapsbasert økonomi. 
Regjeringen vil bidra til å utvikle framtidens arbeids- og næringsliv for å sikre arbeid 
til alle og framtidens velferd. Sammenhengen mellom samfunnets evne til å skape og 
dele er kjernen i regjeringens politikk. Vårt mål er at Norge skal bli en av de ledende, 
innovative, dynamiske og kunnskapsbaserte økonomier i verden innenfor de områder 
vi har fortrinn. Vi vil utvikle nasjonale strategier for de næringsområder hvor Norge 
har kompetanse eller særlige fortrinn, som maritim sektor og reiseliv. På disse 
områdene skal Norge være verdensledende. Entreprenørskapspolitikken skal legge 
til rette for nyetableringer som bidrar til omstilling og innovasjon i næringslivet. 
Regjeringen arbeider for at det skal være enkelt og raskt å starte en bedrift i Norge, 
bl.a. gjennom forenklingsarbeidet. Regjeringen satser på den digitale løsningen 
Altinn, og foretar en full gjennomgang for å finne de administrative byrdene for 
næringslivet, slik at vi kan få til forenklinger. Regjeringen satser på kvinnelige 
etablerere med et nytt program, og støtter et program for ungt entreprenørskap 
(St.prp. nr. 1, 2006-2007). 

3.3.3 Oppsummering – nasjonale politiske styringssignaler 

Ved lesning av dokumenter forbundet med statsbudsjettene i perioden 2001 til og 
med 2007, har 2 regjeringer (regjeringen Stoltenberg avgikk høsten 2001) utgått fra 2 
av Stortingets hovedpolitiske blokker, i ord, uttrykt et sammenfallende syn på 
begrepene entreprenørskap og innovasjon. Regjeringene er felles om begrepsbruk, 
synet på årsakssammenhenger og bruken av virkemidler for å nå målene om et 
entreprenørielt og innovativt Norge, som den foretrukne og vesentligste strategien for 
videreutvikling av landet.  

Vår samlede forståelse av regjeringenes syn på hvorledes innovasjon foregår 
handler om å legge til rette for innovasjon og ikke utforme og skape innovasjon med 
statlige midler.  
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Dette legger vesentlige elementer av innovasjonsutfordringen på menneskene i 
bedriften. Det interessante for vårt formål er den vekt regjeringene legger i 
begrepene læring, lokal kompetanse, nettverk, bedrift, menneskelig kapital mm som 
forutsetninger for og incentiver i entreprenørskap og innovasjon i næringslivet. 
Hvilken kompetanse behøver ledere for å kunne transformere 
organisasjonsmedlemmenes humankapital?  

Vi berører her etter vår vurdering et helt sentralt punkt i forståelse av hvilke 
ledelsesutfordringer innovasjonsledelse står ovenfor. I det ledelsesperspektivet vi har 
redegjort for i vårt teorikapittel kan vi poengtere ledelse i perspektivet av 
relasjonsledelse.  

Innovasjonene som det skal tilrettelegges for og som skal ledes, foregår først og 
fremst i, av og mellom mennesker i organisasjonen. Dersom rammene for vårt arbeid 
hadde tillatt det, burde vår oppmerksomhet i større grad vært rettet mot 
transformatorisk ledelse som fenomen i en fenomenologisk forståelse. Vi kunne 
argumentert for læring i perspektivet av ”situated learning” og ”forskende ledelse”. Vi 
kunne videre sett på implikasjonene av ”distribuert intelligens” og argumentert for 
behovet for en ny forståelse av lærings og ledelses begrepene. Alt dette for å bygge 
opp omkring vår forståelse av verdien av menneskets humankapital og denne 
kapitalens plass og funksjon i innovasjonene. 

Vårt syn er at summen av regjeringenes og Stortingets poengteringer av behovet for 
læring, utvikling og kompetanse i et kreativt, entreprenørielt og innovativt politisk 
perspektiv, bærer i seg de samme verdier og perspektiver som vår teoretisering og 
avkortede poengtering gjør i denne oppgaven. Den sterke politiske betoningen av 
innovasjon innebærer økt fokus på den menneskelige siden ved næringslivets kapital 
og denne kapitalen skal holdes ved like, kompetanseutvikles og ledes.  

Entreprenørskap knyttes til enkeltindivider, i følge Schumpeter (Sandal, 2003). 
Ettersom staten ser innovasjon som et både lokalt og tverrsektorielt anliggende (også 
et nasjonalt anliggende), behøves stimulans av både den enkelte entreprenør, 
arbeidsorganisasjonen i bedriften og ledernes evne til tverrsektoriell samhandling.  

Vi finner, som vi har poengtert ovenfor, ingen eksplisitt henvisning til eller prioritering 
av ledelse eller lederutdanning i det høyere utdanningssystemet i Norge, ved å lese 
framleggene til Statsbudsjett eller ved å lese regjeringens handlingsplaner og 
innovasjonsløfter. Imidlertid er forståelsen, tilnærmingen og begrunnelsene, sterkt 
sammenfallende med våre synspunkter. Vi finner indirekte og kontekstuell støtte for 
vår forståelse av ledelse, læring og utvikling. Det er nær sammenheng mellom 
dokumentenes argumentasjon og vår forståelse. Vi finner ytterligere støtte for vår 
forståelse i NIFU STEP arbeidet som vi redegjør for i delkapittel 2.3 Ledelse, 
kompetanse og utdannelse. 

Vi skal så kort presentere hvorledes regjeringene har allokert økonomiske incentiver 
til utvikling av innovasjonsstrategien. Vi gjør dette for å belyse satsingen på 
innovasjon som strategi for utvikling og omforming av Norge, og for å etablere et 
bredest mulig grunnlag for belysning av vårt første følgespørsmål til problemstillingen 
vi søker å prøve holdbarheten i.  
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3.4 Allokering av nasjonale økonomiske incentiver 
 
Hvorledes blir regjeringenes poengtering og vektlegging av politikkområdet fulgt opp 
gjennom framlegg til bevilgninger? Vi har gjort en gjennomgang av statsbudsjettene 
for perioden 2001 til 2007 og vi finner en vedvarende vilje til å øke bevilgningene.  
 
3.4.1 Gjennomgang av Statsbudsjettene for perioden 2001 til 2007 
 
Formålet med satsningen har vært og er å skape samhandling mellom offentlige og 
private aktører som bidrag i videreutviklingen av eksisterende dynamiske 
næringsmiljøer og som deltaker i større omstruktureringsprosesser. Regjeringen/e 
varsler også at den/de vil bygge opp langsiktig og strategisk kompetanse på områder 
som vil være viktige for næringslivet. Videre blir det varslet at den næringsrettede 
forskningen skulle bidra til å øke innovasjon og nyskapning i hele landet. 
Budsjettforslaget for 2001 medfører en vesentlig styrking av disse virkemidlene, 
skriver regjeringen i sin stortingsproposisjon (St.prp. nr. 1, 2000-2001). 
 
Regjeringen varslet en opprettelse av et statlig / privat investeringsselskap med en 
kapitalbase på 5 milliarder kroner, i Statsbudsjettet for 2002 (St.prp. nr. 1, 2001- 
2002). 

Regjeringen foreslår både omdisponeringer og økte bevilgninger for å fremme 
nyskaping, i Statsbudsjettet for 2002 (ibid). Tilskuddsordningen som skulle stimulere 
til økt forskningsinnsats i næringslivet – FUNN – ordningen, blir foreslått erstattet 
med en ny ordning basert på skattefritak for bedriftene.  

I framlegget til statsbudsjett for 2003 (St.prp. nr. 1, 2002-2003) framholder 
næringsminister Ansgar Gabrielsen at skattelettelser bidrar til økt verdiskapning 
gjennom bedre ressursutnyttelse, flere investeringer og økt arbeidsinnsats. Med dette 
som utgangspunkt foreslår regjeringen å utvide skattefradraget for bedriftenes utgifter 
til forskning og utvikling.  

Bevilgningen til næringsrettet forskning og utvikling gjennom Norges Forskningsråd 
blir foreslått økt med 15 prosent, eller 129 millioner kroner, hvorav 45,5 millioner 
kroner over NHDs budsjett. Samtidig går Regjeringen inn for å styrke Norges 
deltakelse i internasjonalt forsknings- og teknologisamarbeid (ibid).. 

For å styrke næringslivet i distriktene ønsker Regjeringen å etablere en ny 
landsdekkende finansieringsordning, i første omgang med en låneramme på 500 
millioner og et tapsfond på 75 millioner kroner. Den nye ordningen skal stimulere til 
prosjekter som skaper grunnlag for nyetablering og innovasjon. Regjeringen varsler å 
komme tilbake til Stortinget med utformingen av ordningen i vårsesjonen 2003 (ibid). 
Regjeringen varsler også at den ville vurdere å supplere med en såkornordning (fond 
for allokering av risikokapital ved nyetableringer og innovasjoner), eller andre 
ordninger som kan sikre kapital til bedrifter i en tidlig utviklingsfase. I tillegg foreslår 
Regjeringen å øke rammen for SNDs landsdekkende risikolån fra 100 til 150 millioner 
kroner (ibid).  
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Mer nyskaping blir en hovedutfordring i næringspolitikken for statsbudsjettperioden 
2004. Regjeringen fortsetter satsingen på forskning og utvikling i 2004 (St.prp. nr. 1, 
2003-2004).  

Videreføringen av ordningen med skattefradrag for bedriftenes utgifter til forskning og 
utvikling gir kunnskapsintensive bedrifter en skattestimulans på 1,5 mrd. kroner neste 
år, varsler næringsminister Ansgar Gabrielsen (ibid). 

Regjeringen foreslår å opprette et landsdekkende såkornfond, som med henvisning 
til tidligere erfaringer, kan representere 800 mill. kroner i kapital til Bedrifts-Norge, 
argumenterer regjeringen i sin proposisjon til Stortinget. Målsettingen med fondet er å 
tilføre kunnskapsbedrifter med stort vekstpotensial en blanding av tålmodig 
egenkapital, langsiktig lånefinansiering og relevant kompetanse (ibid).  

Det nye fondet blir foreslått basert på 50/50 finansiering fra henholdsvis staten og 
private eiere. Konkret foreslås 400 mill. kroner bevilget i såkornkapital og 100 mill. 
kroner i tapsfond. I statsbudsjettet blir det foreslått at det avsettes 10 mill. kroner for å 
følge opp innovasjonsplanen i 2004. Fra 2004 skal de næringsrettede virkemidlene 
under Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, Norges Eksportråd, Norges 
Turistråd og Statens veiledningskontor for oppfinnere samordnes i et nytt 
innovasjons- og internasjonaliseringsselskap (ibid).  

De samlede forskningsbevilgningene blir foreslått økt med 1,1 mrd. kroner til 13,8 
mrd. kroner for 2004 (ibid).  

I sitt forslag til statsbudsjett for 2005 (St. prp. Nr. 1, 2004-2005) fremmer regjeringen 
forslag om å opprette 3 nye landsdekkende såkornfond (Oslo, Bergen og Trondheim) 
med forslag til en bevilgningsramme på 500 millioner kroner i ansvarlige lån og 125 
millioner i tapsfond. Såkornfondene skal øke tilgangen på risikovillig kapital til 
innovative prosjekter. En lokalisering til universitetsbyene ble tillagt vekt, med sikte 
på en god prosjekttilgang. 

Forskning og utvikling er en viktig kilde til innovasjon, langsiktig vekst og 
opprettholdelse av velferdsnivået, framholder regjeringen.  

Derfor fremmer den forslag om å øke forskningsinnsatsen under Nærings- og 
Handelsdepartementets ansvarsområde med over 80 millioner kroner. Av dette blir 
25 millioner kroner foreslått avsatt til å styrke norske forskningsinstitutters mulighet 
for deltakelse i  EUs rammeprogram for forskning og teknologi (ibid).  

I statsbudsjettet foreslår regjeringen at den totale bevilgningen til Innovasjon Norge 
økte fra 890 til 926 millioner kroner. Foruten de nye landsdekkende såkornfondene 
skal midlene bl.a. gå til rådgivning og risikoavlastning for etablerere, oppfinnere og 
små og mellomstore bedrifter. Midlene skal også brukes til programmer og 
nettverksaktiviteter som kan øke næringslivets innovasjonsevne (ibid)..  

Forskningsbevilgningene over de næringsrettede departementenes budsjetter 
passerer for første gang 3 milliarder kroner i Regjeringens forslag til statsbudsjett, 
opp fra ca. 2,8 milliarder kroner i 2004. De viktigste innsatsfaktorene for næringslivet 
fremover er kunnskap og kompetanse.  
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Vi må få mer igjen for midlene som bevilges til forskning i form av nye produkter, nye 
tjenester og nye arbeidsplasser, sier Nærings- og Handelsminister Børge Brende 
(ibid). 

Til sammen 14,2 milliarder kroner blir foreslått avsatt til forskning og utvikling (FoU) i 
2005. Det var 400 millioner kroner mer enn for 2003, og hele 3,2 milliarder kroner 
mer enn ved inngangen til denne stortingsperioden. Offentlig forskningsinnsats er 
viktig. Men vi må også bidra til at bedriftene selv skal øke sin forskningsinnsats.  

Det gjør vi best gjennom å legge til rette for økt samhandling mellom akademia og 
næringsliv, både her hjemme og internasjonalt, sier Brende (ibid). 

Nærings- og Handelsdepartementets bevilgning til Norges forskningsråd blir foreslått 
økt fra 860,5 til 896 millioner kroner i 2005. Dette skal bl.a. styrke norske 
forskningsinstitutters mulighet for deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og 
teknologi. Satsingen på FoU blir foreslått økt med over 80 millioner kroner (ibid). 

SkatteFUNN-ordningen blir foreslått videreført i sin nåværende form. Stadig flere 
bedrifter benytter seg av ordningen og det ble ventet fortsatt stor pågang av 
prosjektsøknader. Forventet skattefradrag i skatteåret 2004 blir anslått til 1,8 
milliarder kroner, og samlet skattefradrag i perioden 2002–2004 blir anslått til å 
komme opp mot 4 milliarder kroner. 

Regjeringen varsler for Statsbudsjettet (St.mld.) nr 1, 2005-2006) for 2006 at den 
innbyr Stortinget til å  legge til rette for økt verdiskaping i norsk økonomi og 
regjeringen foreslår 650 millioner kroner mer til næringsrettet forskning, innovasjon 
og forenkling. Dette innebærer bl.a. en økning på 42 % i bevilgningene til Innovasjon 
Norges ordinære ordninger.  

Regjeringen har tatt initiativ til Innovasjonsløftet med mål om at Norge skal bli et av 
verdens mest nyskapende land. Regjeringen varslet at dette følges opp gjennom 
satsinger på forskning, innovasjon og forenkling. 

Forskningsmeldingens ambisiøse mål følges opp. Bevilgningene til Norges 
forskningsråd, Innovasjon Norge og romforskning  blir foreslått økt med ca. 
365 millioner, til 1,75 milliarder kroner over Nærings- og Handelsdepartementets 
budsjett.  

SkatteFunn-ordningen blir foreslått videreført, og den særskilte tilskuddsordningen for 
ulønnet arbeidsinnsats innenfor forskning og utvikling blir også foreslått videreført 
(ibid.) 

Regjeringen legger til rette for økt innovasjon og omstilling i næringslivet i 2006.  
Bevilgningene til Innovasjon Norges ordinære virkemidler blir foreslått økt med om 
lag 337 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2005 (ekskl. bevilgninger til 
tapsfond til nye såkornfond). Det blir foreslått en satsing på 40 millioner kroner til 
innovasjons- og nettverksaktiviteter i regi av SIVA. Regjeringen foreslår også å tilføre 
SIVA 50 millioner kroner ved å konvertere statskasselån til egenkapital, som i 2005.  
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I statsbudsjettet for 2006 (ibid) foreslår regjeringen en egen bevilgning på 
10 millioner kroner til organisasjonen Ungt Entreprenørskap som skal bidra til at alle 
elever og studenter på alle utdanningstrinn får et tilbud om 
entreprenørskapsopplæring. 

Høsten 2006 tiltrer regjeringen Stoltenberg og Statsbudsjettet for 2007 blir denne 
regjeringens første egne utarbeidete statsbudsjett, hvor regjeringen på sin egen 
politiske plattform kan forme politikkområdet innovasjon. 

Nye og framtidsrettede arbeidsplasser gjennom forskning, innovasjon og næringer 
hvor vi har fortrinn, varsler regjeringen ved framleggelsen av statsbudsjettet. 

Regjeringen følger opp Soria Moria-erklæringens mål om en aktiv næringspolitikk. I 
budsjettet for 2007 (St.prp. nr. 1, 2006-2006) satser regjeringen på forskning, 
innovasjon, reiseliv, maritime næringer, forenkling for næringslivet og nordområdene.   

I Statsbudsjettet for 2006 ble de samlede bevilgningene til Innovasjon Norge økt med 
over 300 millioner kroner. Regjeringen foreslår for 2007 å videreføre denne kraftige 
satsingen. Dette blir vurdert som viktig for å realisere flere gode idéer, skape 
framtidsrettede arbeidsplasser og styrke verdiskapingen i norsk næringsliv. 
Innovasjon Norge skal blant annet ha fokus på kvinner og på næringer hvor Norge 
har kompetanse og fortrinn (ibid). 

Reiseliv er et hovedsatsingsområde for regjeringen. Øremerkede midler til 
reiselivsarbeidet i Innovasjon Norge foreslås derfor økt fra 172,5 millioner kroner i 
statsbudsjettet for 2006 til 200 millioner kroner. Dette er en dobling i forhold til 
statsbudsjettet for 2005. I tillegg blir det avsatt minst 4 millioner kroner til et nytt 
forskningsprogram på reiseliv. Satsingen på innovasjonsaktiviteter i SIVA foreslås 
videreført med en bevilgning på 31 millioner kroner. Det legges opp til at SIVA i 2007 
skal videreføre engasjementet i Nordvest-Russland for å fremme norsk-russisk 
næringslivssamarbeid (ibid). 

Aktivitetene til Innovasjon Norge og SIVA er viktig for næringsutviklingen i Nord-
Norge, framholder regjeringen. SIVA skal i 2007 bygge opp sin virksomhet i 
Murmansk og Arkhangelsk for å fremme norsk-russisk næringssamarbeid. 
Innovasjon Norge skal forvalte to nye såkornfond  - et i Bodø og et i Tromsø. Hvert 
fond blir på 255,4 millioner kroner i statlig og privat kapital. Til sammen blir fondene 
på 510,8 millioner kroner, hvor staten deltar med 350 millioner kroner i ansvarlig lån 
og tapsfond på 87,5 millioner kroner (ibid). 

3.4.2 Oppsummering – allokering av nasjonale økonomiske incentiver 

Ved gjennomgang av forslag til bevilgninger over de aktuelle statsbudsjettene som 
følger etter EUs vedtatte Lisboa strategi for utvikling av den mest konkurransedyktige 
og dynamiske kunnskapsbaserte økonomien i verden, leser vi en vedvarende og 
tiltagende  vilje til å øke de økonomiske og organisatoriske incentivene for styrking av 
entreprenørskap, innovasjon og forskning, i Norge. Tendensen virker ubrutt gjennom 
regjeringene Bondevik og Stoltenberg.  
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Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén uttaler den 6. oktober 2006 
på websiden til Forskningsrådet  (2006): ”Forskningsbudsjettet er ikke så offensivt 
som vi hadde håpet. Men i en total sammenheng der regjeringen har prioritert hardt 
mellom gode formål, må vi akseptere årets budsjett som brukbart i et mellomår” 
(Norges forskningsråd, 2006). 

Det viktigste for Forskningsrådets administrerende direktør er regjeringens eksplisitte 
uttalelse om at regjeringen akter å følge opp sin høye ambisjon på forskningssiden, 
og han forventer at dette vil uttrykke seg i Statsbudsjettet for 2008. 

Vår ambisjon er ikke å påvise presist i hvilken grad Stortingets løfter om økt satsing 
på innovasjon er fulgt opp med økonomiske incentiver. Vi har gjort en enkel 
framstilling av Stortingets vilje til å bevilge midler som et uttrykk for sammenhengen 
mellom politisk ønske og politisk vilje. Vi finner en uttrykt sammenheng mellom hva 
regjeringen/ene og Stortinget ønsker og vil. Ønsket om utvikling av en velferdsstat 
fundert på utvikling av kunnskap og innovasjon, er fulgt opp med årlige økte 
bevilgninger over statsbudsjettene. 

Vi skal nå sluttføre vår redegjørelse ved å se om de besluttende myndigheter også 
lar politikkområdet finne sitt uttrykk organisatorisk. I så fall har vi påvist sammenheng 
mellom verdier, økonomi og forvaltning.  

3.5 Entreprenørskaps-, innovasjons- og forskningspolitikkens organisatoriske 
utforming  
 
Vi skal gjøre greie for et utvalg av presentasjoner hvor staten eier, har bidratt med 
eierandeler eller på annen måte har initiert organisering av virksomhet som 
understøtter verdiskapning gjennom entreprenøriell og innovativ virksomhet, og 
forskning. Gjennom denne påvisning vil vi ha gitt en integrert (politiske verdier, 
økonomiske incentiver og organisatorisk utforming) og samlet framstilling av 
innovasjon som prioritert overordnet politisk område.  

3.5.1 Norges Forskningsråd 

Norges forskningsråd gir råd i forskningspolitiske spørsmål, forvalter årlig over 5 
milliarder kroner til forskningsformål og skaper møteplasser der forskere, finansiører 
og brukerne av forskningen møtes.  
 
Forskningsrådet er et strategisk organ som peker ut satsingsområder, tildeler 
forskningsmidler og vurderer forskningen som utføres.  

Rådet er myndighetens sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fungerer 
som møteplass og nettverksbygger for norsk forskning. 

Forskningsrådet har tre fagdivisjoner, en administrativ divisjon og en internasjonal 
enhet organisert direkte under administrerende direktør.  

• Divisjon for vitenskap  
• Divisjon for store satsinger. 
• Divisjon for innovasjon  
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• Internasjonal enhet  

Forskningsrådet finansierer nettverks- og kompetanseutvikling mellom bedrifter, 
kunnskapsaktører og det offentlige, der målet er økt innovasjon. Fire ordninger utgjør 
Forskningsrådets tilbud:  
 
3.5.2 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)  

Sentre for forskningsdrevet innovasjon gir langsiktig finansiering til forskning som 
gjennomføres i tett samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter og FoU-
institusjoner. Minst 10 sentre vil opprettes i 2006. 

3.5.3 Norwegian Centres of Expertise 

NCE-programmet støtter nyskaping i regionale bedriftsmiljøer. Dette skjer gjennom 
samarbeid mellom bedrifter, forskere, høyskoler og offentlige myndigheter.   

SIVA, Forskningsrådet og Innovasjon Norge har sammen utviklet NCE-programmet 
og pekt ut de seks sentrene som var utpekt i 2006. Målet med NCE er å støtte 
næringsmiljøer som har store muligheter for vekst. 

3.5.4 Mobilisering for FoU-basert innovasjon i SMB (MOBI) 

MOBI består av tre tjenester: 

Forskningsbasert kompetansemegling: Kompetansemeglere over hele landet bistår 
bedrifter med å avdekke deres innovasjonsutfordringer og er veivisere til å finne 
riktige kompetansemiljøer og finansieringsordninger. 

Næringsrettet høgskolesatsing (nHS) gir bedriftene enkel tilgang på høgskolenes og 
studentenes kompetanse, legger til rette for langsiktig samarbeid mellom høgskoler 
og bedrifter og gjør høgskolene til bedre samarbeidspartnere for næringslivet. 

ARENA - Innovasjon i nettverk - bidrar til utvikling av regionale innovasjonssystemer. 
Midler gis til samarbeidstiltak mellom næringsliv, offentlige institusjoner og FoU-
miljøer. ARENA er et samarbeidsprosjekt mellom Innovasjon Norge, SIVA og 
Forskningsrådet. 

3.5.5 Verdiskaping 2010 (VS 2010) 

Programmet støtter prosjekter der bedrifter jobber tett sammen med forskere om 
endring, innovasjon og nyskaping i organisasjoner. VS 2010 er et samarbeid mellom 
NHO, LO, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. 

3.5.6 Statsforetaket (SF) SIVA - Selskapet for industrivekst 

Eiendomsvirksomheten til SIVA representerer grunnfjellet i SIVAs virksomhet, og var 
grunnlaget for etableringen av SIVA i 1968. Etter dette er selskapets strategi og 
aktivitetsområde betydelig endret. SIVA er i dag en nasjonal aktør for etablering og 
utvikling av et regionbasert innovasjonsnettverk utover hele landet.  
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Formålet er å mobilisere lokale og regionale aktører i et "private-public partnership" 
for å gi økt vekstkraft.  

SIVAs utviklingsaktivitet har i dag til hensikt å skape sterke verdiskapningsmiljø i 
distriktene gjennom å forbedre nasjonal infrastruktur for nyskaping og innovasjon. 
Aktiviteten omfatter både kompetanseinnsats og investeringsaktivitet.  

Kompetanseinnsatsen omfatter analyse av flaskehalser og markedsimperfeksjoner i 
næringsutvikling, og utvikling av nye konsepter basert på egen, nasjonal og 
internasjonal erfaring vedrørende innovasjon. På basis av dette initieres ny 
funksjonell infrastruktur gjennom investeringer og nettverksarbeid. Investeringer 
gjøres i ventureselskaper, innovasjonsselskaper, inkubatorer og nettverksselskaper. 
Ved sin aktivitet legger SIVA stor vekt på saminvesteringer med privat 
næringsvirksomhet. Dette bidrar til å skape samhandlingsarenaer mellom 
kommersiell virksomhet, utdanning, forskning og offentlig virksomhet.  

SIVA er engasjert i en rekke utviklings og investeringsprosjekter i hele landet. 
Prosjektene kan grovinndeles i noen grupper:  

• Næringshager  
• Kunnskapsparker  
• Forskningsparker  
• Inkubatorer  
• Industriinkubatorer  
• Nettverksprosjekter 

Det ligger utenfor denne oppgavens format å gi en nærmere presentasjon av hver av 
SIVAS innsatsområder ovenfor. Til vårt formål er poengteringen av innsatsområdene 
av verdi. 

3.5.7 Innovasjon Norge 
 
Innovasjon Norge overtok fra 1. januar 2004 virksomheten til Norges Turistråd, 
Norges Eksportråd, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og Statens 
veiledningskontor for oppfinnere. Innovasjon Norge har kontorer i hele Norge og i 
over 30 land. Innovasjon Norge er et særlovselskap. Administrativt ligger selskapet 
under Nærings- og Handelsdepartementet. Innovasjon Norge fremmer bedrifts- og 
samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløser ulike 
distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, 
internasjonalisering og profilering. Innovasjon Norge tilbyr produkter og tjenester som 
skal bidra til å utvikle distriktene, øke innovasjonen i næringslivet over hele landet og 
profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål. Innovasjon Norge er en global 
organisasjon. I tillegg til å være representert i alle fylkene i landet har organisasjonen 
kontorer i over tretti land. Nærings- og Handelsdepartementet er hovedeier av 
Innovasjon Norge. Selskapet forvalter også midler for Kommunal- og 
Regionaldepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet og Landbruks- og 
Matdepartementet. 
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Det ligger utenfor denne oppgavens formål å gå nærmere inn på Innovasjon Norges 
satsingsområder. Her avgrenser vi oss til å vise hvorledes organisasjonen er et 
uttrykk for myndighetenes organisering av politikkområdet innovasjon. 

3.5.8 Oppsummering – den organisatoriske utformingen av entreprenørskap-, 
innovasjon- og forskningspolitikk 

Vi har valgt å følge innovasjon som politikkområde i Norge, fra Lisboa erklæringen i 
2000 og fram til i dag.  Vi har vist til hvorledes Lisboa erklæringen har vært lagt til 
grunn som en inspirasjon for utforming av entreprenørskap, innovasjon og forskning 
som politikkområde gjennom to regjeringer valgt inn på divergerende politisk 
plattform. 
 
Vi har vist at såvel regjeringen Bondevik som Stoltenberg, har invitert Stortinget til å 
øke bevilgningene til utforming av politikkområdet. For regjeringen Stoltenberg må vi 
ta det forbehold at statsbudsjettet for 2007 er karakterisert av forskningsministeren 
som et ”hvileskjær”, men at regjeringen står på Soria Moria erklæringen om økt 
forskningsinnsats. 
 
De organisatoriske implikasjoner vi kan se er trukket av satsningen på innovasjon fra 
2000 er muligens tydeligst i utformingen av Innovasjon Norge som en samling av 4 
organisasjoners ulike innsatser for å fremme entreprenørskap og innovasjon, nemlig 
Norges Turistråd, Norges Eksportråd, Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond og 
Statens veiledningskontor for oppfinnere.  
 
På entreprenørskaps- og forskningssiden er det særlig etableringen og utviklingen av 
Sentre for forskningsdrevet innovasjon og Norwegian Centres of Expertise, som 
synliggjør manifestasjonen av politikkområdet. Vi skal også peke på betydningen av 
at Selskapet for industrivekst har utviklet sin strategi fra å omfatte både 
investeringsinnsats og kompetanseinnsats. 
 
Vi har avgrenset oss fra å se på utviklingen av universiteter og høyskoler, som en del 
av den organisatoriske utformingen av økt fokus på entreprenørskap og innovasjon, 
med den begrunnelse at det er fra disse organisasjonene vi skal vurdere om 
lederutdanningen på masternivå reflekterer politikkutformingen. Når dette er sakt, kan 
vi tydelig se, ved gjennomgangen av det høyere utdanningssystemets utforming av 
kortere studier, utdannelsesprogrammer av mellomlang og lang varighet , samt 
utformingen av samarbeidet med næringslivet, hva vi vil kalle for økt satsning på 
politikkområdet.  
 
Vi kan så langt konkludere med at kreativitet, entreprenørskap og innovasjon som 
politisk område, har hatt en vedvarende vekst fra 2000 og fram til i dag.  
Vilje til fortsatt satsing og vekst er uttrykt i den sittende regjeringens erklæring for 
inneværende regjeringsperiode. Vi har sett at Stortinget har fulgt regjeringens 
invitasjon til økt satsing med økte bevilgninger. Tilsvarende har vi sett at regjering og 
Storting har utformet forvaltnings- og forskningsapparatet til et organisatorisk uttrykk 
for økt satsing på kreativitet, entreprenørskap og innovasjon. 
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Vår vurdering er at vi gjennom denne integrerte og samlede framstillingen av 
politikkområdet innovasjon, har belyst vårt første delspørsmål til problemstillingen 
vår, og gitt spørsmålet et reliabelt og valid svar. 
 
 
Kapittel 4. Vitenskapelige metoder 
 
4.1 Forskningsmetoder 
 
I underkapittel 1.4.2 Innsamling og bearbeiding av data, ga vi en foreløpig og 
innledende orientering om våre avgrensninger for innsamling av data til belysning av 
problemstillingen med dens to underspørsmål. 
 
Her skal vi foreta en nærmere teoretisering og operasjonalisering av vårt metodesyn 
og våre metodevalg.  
 
4.1.1  Kvantitative versus kvalitative metoder 
 
Ved innledningen til redegjørelse for valg og drøfting av forskningsmetoder i vårt 
arbeid, vil vi gjøre en hovedsortering mellom kvantitative og kvalitative metoder.  
 
Tradisjonelt har forskning vært oppfattet som opptatt av å skape objektiv og sann 
kunnskap gjennom vitenskapelige metoder. Ved å framstille hva som oppfattes som 
data, fakta, udiskutable uttrykk for ”virkeligheten” mm kan et habilt grunnlag for å 
framsette empiriske slutninger trekkes. Denne tradisjonen er kritisert og særlig 
gjennom positivismekritikken på 60-tallet fikk kritikken bredde og gjennomslag. Et 
vesentlig synspunkt i denne kritikken er at det ikke er mulig å skille kunnskap fra 
kunnskaperen (knowledge from knower) (Steedman, sitert i M. Alvesson og K. 
Sköldberg, 1994, s 5).  
 
Hvorledes kvalitative metoder skal defineres er ikke opplagt. Et kjennetegn er fokus 
og betraktninger av åpen og mangetydig empiri, samtidig som metodene betoner 
vektleggingen av kategoriseringer. Vi kan ikke entydig skille kvantitative og kvalitative 
metoder ved hjelp av distinksjonen mellom standardisering / ikke standardisering, 
selv om en slik poengtering kan være til noe hjelp. Et annet skille kan være å 
betrakte de kvantitative metodenes utgangspunkt i studiesubjektenes perspektiv der 
hvor kvalitative metoder i høyere grad tar utgangspunkt i forskerens ideer om hvilke 
dimensjoner og kategorier som skal ha fokus (Bryman, sitert i Alvesson og 
Sköldberg, 1994, s 10). Diskusjonen om kvantitative versus kvalitative metoder i 
samfunnsvitenskapen er i dag kommet dit hvor det hersker en omforent forståelse av 
at metodevalget ikke kan stilles som et abstrakt spørsmål, men må relateres til 
forskningsproblem og forskningsobjekt. Avhengig av på hva og hvorledes det skal 
forskes, kan kvalitative eller kvantitative metoder vise seg å være den riktige, eller en 
kombinasjon av disse. I henhold til forfatterne Mats Alvesson og Kaj Skjöldberg 
(1994) er ontologi og epistemologi avgjørende for god samfunnsvitenskapelig 
forskning. Disse aspektene mener Alvesson og Skjöldberg, håndteres best av de 
kvalitative metoder som tillater mangetydighet i spørsmålet om tolkning og forskernes 
konstruksjon av valg. Dette er ikke til hinder for at kvantitative metoder kan 
samordnes med og integreres  med kvalitative studier, under et overordnet 
forskningssyn (ibid).  
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Med dette forskningsteoretiske utgangspunktet sorterer vi vårt arbeid innen rammen 
av kvalitative metoder og er i sin helhet et litteraturstudie. Hvilket vi skal redegjøre 
nærmere for. 
 
4.1.2 Betraktning over dokumentanalyse som metode 
 
Skriftlige kilder 
 
Forskningsmetodisk litteratur tilrår at undersøkelser som tenderer til å være 
forskning, bør starte med en litteraturpresentasjon. På denne måten vil forskeren vise 
til kjennskap til tidligere forskning på området, gi leseren innblikk i teorier og 
perspektiver som forskning innen området har benyttet seg av.  
 
På denne måten kan andres funn, resultater og konklusjoner avdekke nye vinklinger 
og muliggjøre andre problemstillinger. Formålet med en slik presentasjon av 
foreliggende litteratur vil være å gjøre både en kritisk vurdering av forskningen og 
unngå å gjenta den. En annen måte å benytte skriftlige kilder på, er å gjøre de til 
studieobjekt for forskningens formål. En slik bruk av skriftlige kilder gir kildene en 
selvstendig status. De blir ved en slik bruk noe mer enn et utgangspunkt, et bakteppe 
eller et rammeverk for forskningen, de blir selve datakilden.  
 
Bruk av skriftlige kilder som forskningsmetode er utbredt og anerkjent. Teknikken 
stiller krav til utvalg, tolkning og gjengivelse. Framgangsmåten ved utvelgelse av 
relevante kilder er et kritisk punkt ved denne formen for studier. Skjevheter i 
utvelgelse kan legge føringer på forståelse og drøftinger, påvirke kategoriseringer og 
konklusjoner underveis og tilslutt. Vi har hatt få, utover generelle og prinsipielle 
betraktninger i metodelitteraturen, å forholde oss til. Valg av kilder er derfor 
subjektive, basert på eget skjønn og formål med undersøkelsen. Vi har vært særlig 
oppmerksom på egen bakgrunn, egne antakelser og eget utgangspunkt som 
studenter ved Master of Innovation Management. Vi har vært bevisste i at andre 
tolkningsmuligheter kan diskuteres og argumenteres for. Vi er også innforstått med at 
egne synspunkter, vektlegginger og konklusjoner, om noe tid kan ha endret sin 
betydning.  
 
Vi benytter kun skriftlige kilder ettersom vi ikke har innhentet data fra andre kilder. I 
følge Denscombe (2000) må bøker og tidsskrift anvendt i forskningssammenheng, 
vurderes kritisk hva angår innhold og kvalitet. Vurdering av bøkers kvalitet kan være 
vanskelig. Vi har støttett oss til litteratur utvalgt av studiets arrangør (Karlstads 
Universitet og Høgskolen i Hedmark) og av annen studielitteratur som er utvalgt for 
studier  ved Høgskolen i Hedmark og som vurderes som relevant for vårt formål. 
Dette dreier seg om studielitteratur i emner som ledelse, kommunikasjon og 
pedagogikk. Vi har utover dette valgt i noen grad å støtte oss til rapporter utarbeidet 
på oppdrag fra Nærings- og Handelsdepartementet, fra utvalgte kompetansesentra i 
Norge. Ettersom publikasjoner er utarbeidet på oppdrag fra departement bør vi kunne 
ha rimelig grunn til å feste tillit til utgivers seriøsitet, i alle fall minst på linje med 
departementet som oppdragsgiver. Innenfor rammen av en slik forståelse, som i seg 
selv ikke er noen garanti for at innholdet er godt utover all rimelig tvil, har vi utvist et 
så godt skjønn som mulig ved valg av kilder. 
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Internet er et mye brukt virkemiddel for vår innhenting av informasjon. I følge 
Denscombe (2000) skal vi være forsikte med å anvende kilder fra Internet. Ettersom 
vi i det alt vesentlige har søkt i offentlige databaser, arkiver og på anerkjente 
institusjoners offisielle websider, burde denne mulighet for feil være unngått.  
Kritikken av Internet handler mye om å være varsom med artikler og informasjon der 
det kan være vanskelig å identifisere opphavsmann, troverdighet og autensitet. 
Denne type kilder er ikke benyttet av oss. I den grad vi har benyttet kronikker og 
debattinnlegg, har vi anlagt et kritisk skjønn og aktsomhet.  
 
Med hensyn til vurdering og utvelgelse av kilder kan disse sammenfattes i 4 
kategorier vi har lagt til grunn for våre valg: 
 

� Autensitet 
 

Her har vi vurdert om dokumentet er ekte og opprinnelig.  
 

� Troverdighet 
 

Er innholdet korrekt og fritt for forutbestemte meninger?  
 

� Representativitet 
 

Er dokumentet typisk for sitt slag og representerer det sammenhengen det 
beskriver? 
 

� Uttrykksform 
 

Er formen entydig og tydelig? Kan dokumentet ha skjulte hensikter / 
meninger? 
 

Forskningsøkonomisk gir undersøkelser basert på skriftlige kilder en del fortrinn. 
Data er tilgjengelig på en konsentrert og lett tilgjengelig måte. Dataene er etter 
forholdene billige å hente fram og kontroll er overkommelig og mulig.  
 
På den annen side er ulempene ved forskning på skriftlige kilder den at 
troverdigheten kan være sviktende. Dette krever at forskeren må gjøre en vurdering 
av kildens autoritet og valgt framgangsmåte ved framstilling av data. Ved bruk av 
sekundær data er forfatteren avskåret fra å være i direkte kontakt med primærkildens 
framstilling av intensjoner, gjengivelse av opplevelser og vurderinger i første hånd. 
Sekundærdataene som er lagt til grunn for studiet kan være innsamlet til et annet 
formål enn opphavsmannens formål. 
 
Vårt utvalg av litteratur og øvrig valg av kilder, er foretatt med denne betenkningen 
som utgangspunkt. Vi har hensyntatt våre betenkninger i vårt eget arbeide.  
 
Vår vurdering er at utvalgt litteratur, valgte kilder og bruk av Internet bør stå for en 
kritisk introspeksjon. Stortingsproposisjoner, Statsbudsjett, regjeringens, 
statsministeres og departementenes pressemeldinger bør kunne tillegges betydning 
som troverdige i en forskningssammenheng.  
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Den samme betraktningen gjør vi oss ved vurderingen av betenkninger og 
utredninger som er bestilt av departementene og presentasjoner gjort av aktører som 
Norges Forskningsråd, SIVA, Innovasjon Norge og NIFU STEP. 
 
Vi er godt innforstått med betydningen av egne kunnskaper, egne antakelser og 
muligheten for subjektive føringer ved valg, analyse og drøfting av våre funn. Vi har 
søkt å holde avstand til egne meninger, men er samtidig oppmerksom på at selve 
valget av problemstilling er et subjektivt konstruert og retorisk utgangspunkt som 
legger føringer for endelig konklusjon. Vårt forskningsdesign, våre funn og våre 
konklusjoner må leses med dette som utgangspunkt og vårt arbeide må vurderes og 
kritiseres etter dette. 
 
4.1.3 Datas reliabilitet og validitet 
 
Vi har ovenfor redegjort for og drøftet pålitelighet og relevans, tildels generelt og 
tildelts spesielt knyttet til vårt arbeid. Vi skal så utdype vår forståelse av datas 
reliabilitet og validitet. 
 
Generelt betraktet kan vi holde fram at i en forskningsundersøkelse vil det 
forekomme flere typer av slutninger eller tolkninger. Dette kan være statistiske, 
kausale eller begrepsmessige slutninger, samt slutninger i form av generaliseringer 
(Lund, 2002). Forskningsproblemet vil bli besvart eller belyst ved kombinasjonen av 
slike sentrale slutninger (ibid). Vi kan betrakte 3 funksjonelle relasjoner vedrørende 
en undersøkelses hovedslutninger, nemlig deres legitimitet, relevans og validitet.  
 
Hovedslutningenes legitimitet er bestemt av vitenskapsteori, deres relevans av 
undersøkelsens formål og deres validitet av empirisk metode og av kunnskap utenfor 
undersøkelsen, hva vi kan forstå med teori og tidligere forskningsresultater, kalt 
kunnskapsrommet (ibid).  
 
Ettersom forskningsproblemet belyses ved hovedslutninger, impliserer 
forskningsproblemet og konteksten omkring problemet hvilke hovedslutninger som er 
relevante, og også hvordan de ulike hovedslutninger prioriteres. I vårt arbeid kan vi 
utelukke de kausale og statistiske slutninger, mens øvrige slutninger er relevante.  
 
For å kunne belyse forskningsproblemet er det viktig at de relevante slutninger har 
rimelig høy grad av validitet (sikkerhet). Arbeidets validitet er en funksjon av de 
empiriske metodeprosedyrene som anvendes i undersøkelsen og av 
kunnskapsrommet (ibid). Validiteten av begrepsslutningen angående ledelse av 
kreativitet, entreprenørskap og innovasjon avhenger av om begrepet ledelse, 
begrepet kreativitet, begrepet entreprenørskap og begrepet innovasjon er 
operasjonalisert slik at det er samme størrelser vi slutter mellom når vi drøfter 
overordnede politiske styringssignaler og masterprogrammenes lærerplaner/ 
studieplaner. Validiteten av våre generaliseringer vil til slutt være bestemt av og 
avhengig av utvalgsprosedyrer og forskningsdesign. Våre relevante slutningers 
validitet vil slik sett være en funksjon av ulike empiriske forhold i vår undersøkelse. 
Validiteten vil videre være avhengig av den viten vi har fra andre undersøkelser og 
teori, det vi kaller kunnskapsrommet. Begrepsvaliditeten vil stå sterkere om vi fra 
tidligere studier har tilegnet oss en viten som kan belyse forskningstema eller på 
annen måte understøtte vår undersøkelse.  
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Validiteten av en slutning kan variere i grad, fra liten til meget høy validitet. Perfekt 
validitet kan aldri oppnås i empirisk forskning, kun tilnærmet høy validitet (Lund, 
2002).  En undersøkelses hovedslutning har ikke kun en viss grad av relevans og 
validitet, men den har også en vitenskapsteoretisk begrunnelse eller hva vi kan 
benevne som legitimitet. Våre vitenskapsteoretiske premisser, redegjort for i dette 
kapittelet, vil representere legitimeringen av hovedslutningen i vårt arbeid. Andre 
legitimeringer er selvsagt mulig. 
 
Vår problemstilling blir belyst ved kombinasjonen av vår/e relevant/e hovedslutning/er 
og i den begrepsmessige validiteten vi har redegjort for. Disse kombinasjonene er 
foretatt skjønnsmessig av oss i samsvar med hva vi forstår som god forskningsskikk 
innen for kvalitativ metode og i et dokumentstudie som vårt arbeide er. 
 
4.1.4 Litteraturstudie 
 
Vårt arbeid er utformet som et litteraturstudie. Vi har benyttet Statsbudsjettene, 
respektive Stortingsproposisjoner, pressemeldinger fra departementene, 
publikasjoner fra Norges Forskningsråd, SIVA og Innovasjon Norge. Vi har i tillegg 
benyttet rapporter og utredninger bestilt av departementene fra private forsknings- og 
utredningsorganisasjoner. Vi har benyttet presentasjoner av bøker og forfattere som 
er relevante til tema. Vi har gjennomført søk i presentasjonen av masterutdanningene 
ved samtlige av landets universiteter, vitenskapelige høgskoler, regionale høgskoler 
og i akkrediterte studier ved private høgskoler.  
 
Sammenfattet har vi valgt følgende framgangsmåte for å belyse vår problemstilling 
med underspørsmål: 
 

Gjennomgang og analyse av 
 

� Framlegg til Statsbudsjett for årene 2000 til 2007, med vekt på forskning, 
entreprenørskap, innovasjon, utdannelse, kunnskap, næringsvirksomhet 

� Pressemeldinger fra departementene i tilknytning til Statsbudsjettene og 
oppfølgingen av Stortingets vedtak 

� Presentasjoner av målsettinger og handlinger i oppfølgingen av Stortingets 
vedtak gitt gjennom websidene til Norges Forskningsråd, SIVA og Innovasjon 
Norge, samt presentasjonene til inkubatorer, næringshager og 
forskningsparker.  

� Samtlige masterutdanninger i landet er kartlagt, deretter er utvalg gjort med 
utgangspunkt i en screening basert på søkekriteriene ”kreativitet”, 
”entreprenør”, ”entreprenørskap”, ”innovatør” og ”innovasjon”. 

� Litteratur hentet fra eget studie og ved søk i ekstern litteratur med tilgrensende 
emneområder. 

 
Her skal presiseres at vi har søkt på samtlige masterutdannelser, uaktet av om de er 
innrettet mot ledelse eller ikke, som et utgangspunkt. Vi har valgt å anlegge et så vidt 
bredt søkekriterie for ikke å gjøre den feilen at vi utelukker et masterprogram som 
tilsynelatende ikke dedikerer seg til ledelse, allikevel viser seg ved en nærmere 
granskning å være et lederprogram eller ha i seg elementer som kvalifiserer det til å 
kunne anvendes som et lederprogram. 
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Således har vi benyttet både primær- og sekundærkilder. 
 
4.1.5 Begrunnelse for valg av metode 
 
Problemstillingen vår lyder: 
 

” I hvilken grad reflekterer masterutdanningen av ledere i Norge, Stortingets mål 
for utvikling av Norge som et foregangsland i kreativitet, entreprenørskap og 
innovasjon?” 

 
Problemstillingen har to oppfølgende spørsmål som skal belyses for at vi kan gi den 
et fyldestgjørende svar: 
 

”Hvilke overordnede politiske styringssignaler om utvikling av et kreativt, 
entreprenørielt og innovativt næringsliv i Norge er gitt?” 

 
”Hva sier utvalgte studieplaner i ledelse på masternivå om ledelse av kreativitet, 
entreprenørskap og innovasjon?” 
 

Problemstillingen med underspørsmål har en deskriptiv karakter og tilsier at vi 
benytter en forskningsmetode hvor vi gjør bruk av kartlegging, lesing, analyse og 
drøfting av offentlige dokumenter, publikasjoner og presentasjoner. I vårt litteratursøk 
fant vi at tema er godt dekket både nasjonalt og internasjonalt, gjennom dokumenter 
tilgjengelig i offentlige nasjonale og internasjonale arkiv og ved besøk i offentlige og 
halvoffentlige aktørers webpresentasjoner på Internet. Vårt formål er å sammenfatte 
og vurdere det materialet som foreligger og se dette i forhold til vår problemstilling. Vi 
har valgt å gjøre dette ved først og fremst å etablere en teoretisk kontekst for 
forståelse av begrepene ledelse, kreativitet, entreprenørskap og innovasjon.  
 
Vi har valgt en slik teoretisk konstruksjon som  grunnlag og utgangspunkt for å starte 
belysningen av problemstillingen. Deretter har vi dannet oss en samlet forståelse av 
regjeringenes framlegg til Statsbudsjett, Stortingets behandling og vedtak i perioden 
fra år 2000 til 2007, vedrørende kreativitet, entreprenørskap og innovasjon i 
næringslivet, samt hvorledes offentlige institusjoner har innrettet seg etter Stortingets 
anvisninger. Våre begrepsdefinisjoner bygger på masterstudiets litteratur og på 
anerkjent litteratur fra anerkjente forfattere utgitt ved anerkjente forlag. Begrepene vi 
har lagt til grunn for vårt arbeid og definert tidligere i oppgaven, er etter vår vurdering 
reliable og valide for denne oppgavens formål.  
 
At begrepene våre er reliable innebærer at vi forstår dem som virkningsfulle og 
anvendelige i den sammenhengen vi har redegjort for. Vi kan forklare begrepet 
reliabilitet med pålitelighet. I kvantitativ forskning anvendes begrepet reliabilitet mer 
avgrenset og der som et uttrykk for i hvilken grad data er fri for tilfeldige målingsfeil 
(Lund, s.154). Sannsynligheten for ”målefeil” i vår sammenheng er synliggjort ved 
presentasjon av vår bakgrunn for vår problemforståelse. Vi verken kan eller vil 
utelukke at vår begrepsforståelse er influert av vår bakgrunn, samtidig som vi 
tilstreber en objektiv og nøytral bruk. Vi har også diskutert mulighetene for datafeil 
ved å diskutere kildenes pålitelighet. Vi har i overveiende grad benyttet data 
innhentet fra offentlige institusjoner, offentlige arkiver og offentlige og halvoffentlige 
publikasjoner på Internet.  
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Bruk av sekundærkilder innebærer alltid en viss risiko for at primærkildens 
intensjoner ikke blir formidlet og at vi som benytter sekundærkilder ikke utøver en 
tilstrekkelig kritisk introspeksjon i dataene. Vi er kjent med mulighetene for feil og har 
vært kritiske til egen framgangsmåte ved innhenting og bruk av dataene.  
 
At begrepene våre er valide betyr at de slutninger vi trekker ved hjelp av begrepene 
forstår vi som sikre slutninger. Validitet er relatert til ulike sider ved en 
forskningsprosess og perspektivet er ivaretatt av det generelle validitetssystemet til 
Cook og Cambell (sitert i Lund, s. 13), som vi legger til grunn for vår forståelse. 
Videre refererer vi validitet til kvaliteten på de data vi har samlet inn. Er våre data 
relevante for belysningen av problemstillingen?, er et spørsmål vi har måttet ta stilling 
til. Vi velger å si at innenfor rammen av det omfanget vårt arbeid er tilgodesett med, 
av hensyn til økonomi, tid og oppgavens størrelse, er dataene tilstrekkelig valide til å 
besvare problemstillingen på et akseptabelt vis. Vår forståelse er at problemstillingen 
blir tilfredsstillende belyst gjennom våre data. Vi har i oppfølgingen av spørsmålet om 
datas validitet spurt oss selv om vi kunne gått fram på andre måter for å sikre en 
høyere validitet. Svaret er ja, men ikke innenfor rammen av oppgavens omfang og 
økonomi.  
 
Reliabilitet og validitet blir behandlet noe mer inngående i pkt. 4.1.5. 
 
Ved denne framgangsmåten har vi forsøkt å belyse vårt første underspørsmål til 
problemstillingen. 
 
Deretter har vi kategorisert og analysert all lederutdanning på masternivå med 
relevans for oppgavens tema. Dette er gjort ved å følge NOKUTs akkreditering av 
utdanningssteder og studier. All masterutdanning i Norge er akkreditert ved at den 
gjennomføres av akkreditert utdanningsinstitusjon eller ved at masterprogrammet er 
akkreditert av NOKUT. På denne måten skal alle våre valgte masterprogrammer som 
er undersøkt, være reliable og våre funn skal ha et valid utgangspunkt.  
 
Alle relevante masterutdanninger for vårt formål er så studert på studieplan/ 
læreplannivå. Vi har studert planene gjennom oppslag på studiestedenes 
presentasjoner på deres respektive websider på Internet og vi har studert planene 
ned til nivå for delemne og den grad det har vært tilgjengelig, tittel for valgt litteratur. 
Vi har ikke studert forarbeid til studieplanene eller studieplanenes ”papirversjoner” 
som grunnlagg for webpresentasjonene. Vi har heller ikke lest eller vurdert studienes 
litteratur med tanke på relevans for vårt formål, med henvisning til begrensningene i 
omfanget av vårt arbeid. I den grad webpresentasjonene er dekkende for studiets 
formål, dybde og innretning, er våre observasjoner reliable og våre konklusjoner 
valide for denne undersøkelsens formål. Ved å gå fram på denne måten har vi lagt til 
rette for svar på vårt andre underspørsmål til problemstillingen.  
 
Vi vil gjøre den presisering at Master of Innovation Management ved Høgskolen i 
Hedmark gjennomføres i et samarbeide med Karlstads Universitet i Sverige. 
Studieplanen er et resultat av et samarbeide mellom høgskolen og universitetet, men 
godkjent av universitetet.  
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Vårt hovedargument for valg av forskningsmetode og framgangsmåte er begrunnet i 
at vi innenfor rammen av masteroppgavens omfang og gjennomføring i tid, har 
optimalisert sannsynligheten for en reliabel og valid analyse og drøfting av 
problemstillingen.  Annen relevant metode og framgangsmåte synes ikke relevant og 
forskningsmetodisk økonomisk i vår sammenheng. Vårt formål har vært å belyse  
overordnede politiske målsettinger for innovasjon og vektlegging av ledelse av 
kreativitet, entreprenørskap og innovasjon i den høyere lederutdanningen. Med en 
slik presisering er vår forståelse at vårt arbeid har tilfredsstillende reliabilitet og 
validitet for sitt formål. 
 
4.1.6 Alternative framgangsmåter for innsamling og belysning av data 
 
Vi har valgt å gjøre et litteraturstudie. Begrunnelsen er hovedsaklig 
forskningsøkonomisk forankret. Ved å benytte litteraturstudie som forskningsdesign 
sikrer vi oss at vi forsker i de ”spor” den politiske debatten etterlater som et uttrykk for 
hva det innovasjonspolitiske området skal uttrykkes som, i skrevne ord. Tilsvarende 
forsker vi også i de litterære  ”spor” det høyere utdanningssystemet uttrykker i sine 
studieplaner, gjengitt som skrevne ord. På denne måten benytter vi sammenlignbare 
metoder ved datasøk for belysning av problemstillingens to underspørsmål. Ved å 
utelukke intervju og / eller observasjoner, utelukker vi datatilfang som kunne belyst 
problemstillingen fra andre vinklinger. En slik framgangsmåte kunne bidratt til å 
belyse data på en slik måte at eventuelle feilslutninger kunne vært unngått. 
 
Alternative framgangsmåter for innsamling og belysning av data kunne bl.a. vært: 
 

� Intervju med nasjonale, regionale og lokale politikere, høyere 
embetsmenn/kvinner i departementene 

� Intervju med virkemiddelapparatets ledere 
� Studie av andre skriftlige kilder som f.eks. evalueringsrapporter, faglitterære 

tidsskrifter, debatter i relevante aviser 
� Intervju med forskere og studenter på høyere nivå med innsikt i tema 
� Spørreundersøkelser 
� Deltakende observasjoner 

 
Felles for denne tilnærmingen til data ville vært at vi ville kunnet oppnådd en større 
bredde og dybde i belysningen av problemstillingen, samtidig som vi hadde åpnet for 
en større grad av mulighet for andre typer feilkilder og på den måten svekket 
reliabiliteten og validiteten i våre slutninger.  
 
Vi har i underkapittel 4.1.5 Begrunnelse for valg av metode, redegjort for at vi har 
avgrenset vårt datasøk til masterprogrammene på studieplannivå, gjennom deres 
presentasjoner på web, ned til nivå for studiets delemne og valgt litteratur i den grad 
denne har vært tilgjengelig på web. Vårt arbeid kan kritiseres for ikke å være grundig 
nok, ettersom vi ikke har gjort direkte henvendelser til de respektive 
utdanningsinstitusjonenes institutter / studieansvarlige / forskere innenfor 
masterprogrammets emneområde / lærere / studenter / brukere e.l., for å søke etter 
studieplanens intensjonale nivå, om vi skulle være i tvil med hensyn til sortering etter 
våre sorteringskriterier. Til en slik kritikk vil vi holde fram og gjenta at vårt arbeid ikke 
har en normativ karakter eller søker å skaffe viten om masterprogrammenes 
anvendte funksjon/verdi.  
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Vi har søkt å framskaffe en valid forståelse av hvorledes landets høyere 
lederutdanning dedikerer sine studier til ledelse av kreativitet, entreprenørskap 
og/eller innovasjon uttrykt i ord i sine webpresentasjoner, for å la dette være et 
uttrykk for utdanningsstedet og studiets forhold til politikkområdet innovasjon. 
 
Det er innenfor disse avgrensede rammene vårt arbeid skal leses, forstås, kritiseres 
og bedømmes. 
 
 
Kapittel 5 Høyere lederutdanning og studieplanenes vektlegging av 
innovasjon 
 
5.1 Kategorisering og utvalg av høyere utdanningsinstitusjoner i Norge 
 
For å teste vår problemstilling behøver vi å redegjøre for mulige former for 
kategorisering av lederutdanning i Norge. Vi har flere muligheter. Vi har valgt å avstå 
fra lederutdanning på lavere nivå (bachelorutdanning) med den begrunnelse at 
omfanget av oppgaven kun tillater et begrenset underlagsmateriale. Vi har valgt å 
gjennomføre vårt studie med fokus på den høyere lederutdanningen og ”høyere nivå” 
kategoriseres som masternivå og doktornivå. Vi avstår med i oppgavens omfang, å 
gå nærmere inn på doktorprogram. 
 
Det ville vært interessant og gitt oppgaven en større bredde og muligens også økt 
validitet om vi i tillegg hadde vurdert  bachelor og doktorstudienes dedikasjon til 
ledelse av entreprenørskap og innovasjon. Bachelorstudiene kan vel sies å være 
innrettet mot et visst operativt nivå og doktorstudier må vel kunne sies å være 
innrettet mot spesialiseringer samtidig som de er forskerutdannelser. 
 
Vi avgrenser oss altså til å gjøre en kartlegging av masterprogrammene i ledelse. Da 
blir spørsmålet hvilke masterutdanninger ved hvilke høyere utdanningsinstitusjoner?  
 
Vi starter med å sortere all høyere norsk utdanning på nivået akkreditering og 
gjennomfører deretter en sortering basert på et funksjonsprinsipp hvor vi velger ut 
utdanningsinstitusjoner etter graden av tilknytning til forskningsdrevet høyere 
utdanning, for på bakgrunn av dette å se hvilke data vi da står ovenfor. 
 
5.1.1 Utdanningsinstitusjoner sortert etter akkreditering 
 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) er et statlig uavhengig organ som 
gjennom evaluering, akkreditering og godkjenning av kvalitetssystem, institusjoner og 
studietilbud, har som formål å kontrollere og utvikle kvaliteten ved norske høyere 
utdanningsinstitusjoner. NOKUT ble hjemlet i Lov av 1. april 2005 nr 15. om 
universitet og høyskoler. All informasjon om NOKUT er hentet fra institusjonens egen 
webinformasjon på Internet (NOKUT, 2006) 
 
NOKUT inndeler den høyere utdanningen i 3 hovedkategorier akkrediterte 
institusjoner: 
 

• Universitet 
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• Vitenskapelige høyskoler 
• Høyskoler 

 
I tillegg finnes private institusjoner som ikke er akkrediterte, men som likevel har 
studietilbud akkrediterte som høyere utdanning. Slike institusjoner kan kalle seg 
høyskole. 
 
Universitet kan opprette studietilbud på alle fagområder og nivå, uten å søke 
godkjenning hos NOKUT. 
 
Vitenskapelige høyskoler kan opprette nye studietilbud på lavere (bachelor) og 
høyere (master) nivå, samt opprette doktorgradsstudium innen deres spesialfelt, uten 
å søke godkjenning hos NOKUT. 
 
Akkrediterte høyskoler kan opprette studietilbud på et halvt til 2 år, bachelorstudium 
og opprette videreutdanninger. Dersom høyskolen kan tildele doktorgradsstudium, 
kan den også opprette masterstudier innenfor fagområdene. 
 
Institusjoner som ikke er akkrediterte må søke NOKUT om godkjenning når den 
ønsker å opprette eller foreta større endringer i studietilbud. 
 
I Norge har vi 6 universitet, 6 vitenskapelige høyskoler, 33 akkrediterte høyskoler og 
29 private institusjoner med akkrediterte studier (i året 2006). 
 
5.1.2 Utdanning sortert etter tilknytning til Norwegian Centres of Expertise (NCE) 
 
NCE programmet er utviklet av SIVA, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. 
Programmet har som formål å støtte næringsmiljøer, såkalte teknologiklynger, som er 
utsett til muligheter for vekst. 
 
Vi har NCEer i Hordaland, Kongsberg, Møre, Raufoss, Trøndelag og Vestfold.  
 
En mulig sortering av masterprogrammer kan være å velge masterprogrammene ved 
Høgskolene i Molde og Ålesund, Vestfold, Buskerud, Bergen, Gjøvik og Norges 
Teknisk -vitenskapelige universitet. 
 
5.1.3 Utdanning sortert gjennom tilknytning til forskningsdrevet innovasjon (SFI) 
 
Oppstarten av SFI sentre tar til høsten 2006. Til sammen 10 sentre er planlagt 
startet. Et senter vil motta statstøtte over en periode på 5 år med mulighet for 
forlengelse i inntil 3 år til, og vil deretter bli oppløst.  
 
SFI-ordningen skal stimulere innovasjonsevnen i næringslivet gjennom satsning på 
langsiktig og grunnleggende forskning i samarbeid mellom bedrifter og 
forskningsinstitusjoner. Ordningen forutsetter betydelig engasjement på brukersiden. 
 
Vertsinstitusjoner for et Senter for forskningsdrevet innovasjon, SFI, kan være et 
forskningsinstitutt, et universitet, en høgskole eller en forskningstung bedrift. 
Vertsinstitusjonen skal ha markert seg sterkt innenfor de fagfelt eller næringsområder 
senteret vil rette sin forskningsaktivitet mot. 
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Ettersom ordningen ikke er trådt i kraft og vi ikke har oversikt over lokaliseringen av 
SFIer, kan vi heller ikke sortere høyere utdanningsinstitusjoner til disse og derfor 
heller ikke benytte SFI som er kriteriet for valg.  
 
5.1.4 Utdanning sortert etter nærhet til SIVA støttet virksomhet  
 
Vi har tidligere vist hvorledes SIVA i dag er engasjert i utviklings- og 
investeringsprosjekter over hele landet, gjennom næringshager, kunnskapsparker, 
forskningsparker, inkubatorer og nettverksprosjekter. Dette uttrykker hva vi kaller 
Triple Helix modellen. 
 
Et sorteringskriterie kan derfor være å velge masterprogrammer fra høyskoler som er 
involvert i regionale SIVA aktiviteter.  
 
5.1.5 Oppsummering og valg 
 
Vi har vist at vi kan velge å kategorisere ut fra et kvalitetskriterie (akkreditering) og ut 
fra funksjonskriterier (innovasjon og forskning). Ettersom all masterutdanning i Norge 
vil være akkrediterte faller dette som et eget kategoriseringskriterie. Vi gjenstår da 
med sortering etter funksjonskriteriet innovasjon og forskning. 
 
Vi vurderer det slik at det vil være lite hensiktsmessig å sortere etter graden av 
forskningsintensitet ettersom innovasjon pr definisjon ikke nødvendigvis involverer 
forskning.  
 
Vi heller derfor mer i den retning at vi kunne tenke oss å argumentere for en sortering 
etter et ”SIVA” prinsipp ettersom selskapet er involvert på nivåer for lokalt 
entreprenørskap, innovasjon og forskning gjennom en ”hele landet” strategi.  
 
Vårt valg faller på å søke etter masterprogrammer ved alle landets universiteter, 
vitenskapelige høyskoler, høyskoler og i private institusjoner med høyskolestatus, 
ved hjelp av søkeordene ”kreativitet”, ”entreprenør”, ”entreprenørskap”, ”innovatør” 
og/eller  ”innovasjon” for så å gjøre et rent litteraturstudie av disse programmenes 
studieplaner eller tilsvarende representasjoner for studieplanene. Begrunnelsen for et 
slikt valg er tatt med basis i at vi har et begrenset antall høyere utdanningsinstitutter i 
landet og innenfor disse er det et for vårt formål, overkommelig antall 
masterprogrammer som skal screenes mot våre kriterier. 
 
5.2 Lederutdanning på mastergradsnivå med tema kreativitet, entreprenørskap 
og innovasjon 
 
Nedenfor bruker vi begrepet ”funn” som et uttrykk for om vi ved å screene 
masterprogrammenes tittel eller ledetekst (den nærmest følgende introduksjon til 
programmets tittel), finner utslag for et eller flere av ordene kreativitet, entreprenør, 
entreprenørskap, innovatør og/eller innovasjon.  
 
Det er først etter at masterprogrammet/ene er funnet, at vi kan gjøre en drøfting av 
om programmet dedikerer seg til utdannelse av ledelse av enten kreativitet, 
entreprenørskap og/eller innovasjon. 
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5.2.1 Funn ved universitetene: 
Ved Universitetet i Oslo (UiO, 2006) finner vi masterprogram innen fagområdene:  

 
• Masterprogram i ”Teknologi, innovasjon og kunnskap” 
• Masterprogram i ”Innovation and Entrepreneurship” 
• Masterprogram “ESST – Society, Science and Technology in Europe” 
 

Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB, 2006) 
 

• Masterprogram i entreprenørskap og innovasjon 
 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU, 2006) 
 

• Masterprogram i entreprenørskap 
 
5.2.2 Funn innenfor de vitenskapelige høyskolene: 
 

• Ingen innenfor søkeområdet 
 
5.2.3 Funn innenfor det akkrediterte høyskolesystemet 
 
Høgskolen i Hedmark (HIHM, 2006) 
 

• Master of Innovation Management 
 
Høgskolen i Lillehammer (HIL, 2006) 
 

• Masterprogram i innovasjon og næringsutvikling 
 
5.2.4 Funn innenfor private institusjoner med akkrediterte studieprogram 
 

• Ingen innenfor søkeområdet 
 
5.2.5 Oppsummering av funn og begrunnelse for fravalg av funn  
 
Vi har gjennomsøkt alle landets masterprogrammer for studieåret 2006/07. Vi har 
søkt etter programmer som intenderer å være utdanning i ledelse av entreprenørskap 
og/eller innovasjon. Vi har funnet 7 programmer som i sin hovedtittel / programnavn 
har tilkjennegitt kreativitet, entreprenørskap og innovasjon som hovedfaglige område 
og som sådan tilfredsstiller våre utvalgskriterier. Vi har også funnet programmer som 
i sine valgfrie emneområder har tilkjennegitt kreativitet, entreprenørskap og 
innovasjon som et mulig område for spesialisering. Disse programmene er ikke 
underlagt en nærmere vurdering fra vår side ettersom de valgfrie temaene ikke 
representerer masterprogrammenes hovedfokus. 
 
Vi har funnet programmer i ledelse av teknologi, endring og kunnskap. Vi har 
diskutert om ledelse av teknologiutvikling, endring og kunnskap, korrelerer med 
ledelse av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon.  
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Ettersom studieprogrammene ikke eksplisitt definerer eller avgrenser sin 
begrepsbruk i materiale som er tilgjengelig for oss, kan vi ikke med sikkerhet fastslå 
at korrelasjonen verken er høy eller lav.  
Vår konklusjon er at ledelse av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon ikke er 
synonymt med ledelse av teknologi, endring og kunnskap.  
 
Vi sier ikke med dette at ledelse av teknologi, endring og kunnskap ikke krever innsikt 
og ferdighet i ledelse av kreativitet, entreprenørielle og innovative prosesser og 
prosedyrer, eller kan utløse  kreativitet, entreprenørskap og innovasjon. Vi sier kun at 
ledelse av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon har sin teoretiske, begreps- og 
ferdighetsmessige tilnærming, som ikke nødvendigvis er sammenfallende med 
ledelse av teknologiutvikling, endring og kunnskap. 
 

1. Ved Universitetet i Oslo har vi funnet 3 masterprogram som omhandler  
teknologi, entreprenørskap og innovasjon. 

 
2. Ved Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås har vi funnet et 

masterprogram i entreprenørskap og innovasjon. 
 

3. Ved Norges teknisk-vitenskapelige universitet i Trondheim har vi funnet et 
masterprogram i entreprenørskap. 

 
4. Ved Høgskolen i Hedmark har vi funnet et masterprogram i 

innovasjonsledelse. 
 

5. Ved Høgskolen i Lillehammer har vi funnet et masterprogram i innovasjon og 
næringsutvikling. 

 
Vi skal redegjøre for 3 utvalgte og representative eksempler som tydeliggjør og 
begrunner hvilke former for masterprogram vi har valgt å ikke sortere som ”funn”: 
 
1. Ved Universitetet i Oslo (UiO, 2006), Innen fagområdet Samfunnsfag og 

psykologi, finner vi masterprogrammet  ”Teknologi, organisasjon og læring”. 
Programmet er et tverrfaglig program med særlig fokus på 
informasjonsteknologiens rolle innenfor organisasjonsendring og – læring. 
Masterprogrammet gir kompetanse i arbeidet med organisatoriske, tekniske og 
personalmessige omstillingsprosesser (ibid).  

 
Ettersom studiets tittel, ledetekst eller ytterligere informasjon ikke på noen måte 
knytter studiet til kreativitet, entreprenørskap og/eller innovasjon, faller studiet 
utenfor vår ramme. Dette kan synes lite rimelig ettersom masterprogrammet 
dedikerer seg til teknologi, organisasjon og læring, og gir kompetanse i arbeidet 
med bl.a. organisatoriske og personalmessige omstillinger, som vi ellers kan 
knytte opp mot ledelse, utvikling, endring mm. Vi fastholder allikevel vårt valg for 
ikke å skape usikkerhet omkring reliabilitet og validitet i arbeidet vårt.  

2 Ved Handelshøyskolen BI (BI, 2006) finner vi ”Master i ledelse og 
organisasjonspsykologi”.  
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Programmet er et ledelsesorientert masterstudium med basis i 
organisasjonspsykologi og sikter mot å kombinere bred organisasjonspsykologisk 
forståelse med forskningsbasert kunnskap, analyse av konkrete situasjoner og 
fenomener, samt praktisk anvendelse og ferdighetstrening (ibid).   

Ved å gå nærmere inn på studiets faglige oppbygging og innhold, finner vi at 
studiet er relatert til strategisk ledelse, etikk, beslutningsteori, 
organisasjonsvitenskap mm. Vi må imidlertid til studiets valgfrie emner for å finne 
at studiet kan knyttes til et av våre søkekriterier ”kreativitet”, nemlig 30 
studiepoeng i  ”Creativity in Individual, Group and Organization”.  

Også her kan det synes lite rimelig at vi ikke inkluderer masterprogrammet i vårt 
utvalg, ettersom en så pass stor del som 30 studiepoeng er dedikert til ”kreativitet” 
i et perspektiv av såvel individ, gruppe som organisasjon. Igjen opprettholder vi 
vårt valg om å utelukke studiet fra å bli kategorisert som et masterprogram som 
dedikerer seg til ledelse av (enten) kreativitet, entreprenørskap og/ eller 
innovasjon, med den begrunnelse at det for vårt formål ikke er tilstrekkelig at 
masterprogrammets faglige innhold tillater en valgfri fordypning som faller 
innenfor våre søkekriterier. Ettersom emnet er valgfritt, kan vi ikke konkludere 
med at dette er et uttrykk for programmets dedikasjon. 

3 Ved Høgskolen i Molde (2006) finner vi ”Master i Samfunnsendring, organisasjon 
og ledelse”. Programmet er innrettet mot endring og omstilling i næringslivet og i 
offentlig forvaltning. Utdannelsen sikter mot å gi kunnskap og kompetanse i 
tilknytning til endring i ledelsesformer, fusjoner, teknologi, lovverk, politiske 
beslutninger etc, med sikte på å kunne forstå og utarbeide strategier for hvordan 
endringene kan utnyttes til fordel for egen organisasjon. Studiets faglige innhold 
er bygget opp omkring studier i endringsteori, organisasjonsteori, ledelsesteori, 
vitenskapsteori og teorier om samfunnsendring. Studiet er multifaglig på den 
måten at både økonomiske, sosiologiske og statsvitenskapelige perspektiver på 
endring tas opp. Studiet har som mål å gi studentene forståelse for 
sammenhenger mellom endringer på samfunns-, organisasjons- og individnivå 
gjennom å kople sammen individ- og samfunnsnivå innenfor en tverrfaglig 
tilnærming. 

Dette tredje eksempelet bidrar også til å belyse våre valg. Verken studiets tittel, 
ledetekst eller faglige hovedorientering er innrettet mot ledelse av enten 
kreativitet, entreprenørskap og/eller innovasjon, og faller således utenfor våre 
kriterier, selv om studiet i seg selv ser ut til å ta opp i seg både et utviklings og 
endringsperspektiv ledere må kunne forholde seg til iht. vår argumentasjon. Vi 
kan ikke lese ut av studiets presentasjon eller av tilgjengelig presentasjon at 
studiet er et lederstudie av kreative, entreprenørielle og/eller innovative prosesser 
som et hovedfokus. 

Vi har så langt i vårt arbeid teoretisert over ledelse av kreativitet, entreprenørskap og 
innovasjon i perspektivet av å lede organisasjonens humankapital med henvisning til 
et evolusjonært, radikalt og dynamisk innovasjonsperspektiv. Vi har teoretisert og 
argumentert for en ny forståelse av ledelse og læring som fenomen i et 
entreprenørielt og innovativt perspektiv. 
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Vi vil nå gjøre en analyse av hva vi har karakterisert som våre funn og foreta en 
drøfting med begrunnelse. 
 

 
Kapittel 6. Analyse og drøfting av funn 
 
6.1 Analyse av funn 
 
Våre funn er avgrenset til og muliggjort av våre forskningsmetodiske valg og 
avgrensning av framgangsmåte ved innsamling av data. Vi har redegjort for vår 
avgrensing ved innledningen til vårt arbeid i underkapittel 1.4.2 Innsamling og 
bearbeiding av data og i vår redegjørelse for vitenskapelig metode i underkapittel 
4.1.6 Alternative framgangsmåter for innsamling og belysning av data. 
 
6.1.1 Funn ved Universitetet i Oslo 
 
1. Master i Teknologi, innovasjon og kunnskap (2006) 
 
Masterprogrammet er flerfaglig og analyserer ulike sider ved kunnskapssamfunnet, 
hvordan kunnskap og teknologi oppstår og brukes i næringsliv, i politikk og på andre 
samfunnsområder. Programmet henvender seg til studenter som er opptatt av 
innovasjon og endringsprosesser i bedrifter, organisasjoner og samfunn.  

Ved studie av masterprogrammets innhold finner vi emner som innføring i teknologi, 
innovasjon og kunnskap, designseminar og metodeemne. Studentene kan velge å 
arbeide med kortere versjon av masteroppgaven mot å fullføre ”Prosjektforum – 
lederskap og organisering.” Dette emnet gir en innføring i ulike 
samfunnsvitenskapelige tilnærminger til studiet av organisasjoner og formidler 
kunnskap om fleksible, tverrfaglige og teambaserte arbeidsformer. Ved semesterstart 
etableres prosjektgrupper - hver bestående av fem studenter - basert på inngåtte 
avtaler med eksterne oppdragsgivere. Hensikten med emnet er å gi studenter 
erfaring med moderne arbeidsformer og problemstillinger i arbeidslivet, gi rom for 
tverrfaglige løsninger og vise hvordan ervervede samfunnsfaglige kunnskaper og 
perspektiver kan komme til anvendelse. Studentene lærer å planlegge, organisere, 
gjennomføre og presentere et prosjekt med tema fra organisasjons- og ledelsesfeltet, 
formulert av en ekstern oppdragsgiver, i samarbeid med medstudenter og ekstern 
veileder (2006). 

Her kan vi finne et mulig eksempel på hva vi i NIFU STEP publikasjonen ”Kartlegging 
av praksisbasert høyere utdanning” (2006) beskrev og drøftet som et uttrykk for en 
mulig kobling mellom næringslivet og det høyere utdanningssystemet hva angår 
kompetanse og kompetanseutvikling. Vi finner ingen eksplisitte emner i studieplanen 
som omhandler ledelse av kreativitet, entreprenørskap og innovasjoner, kun en 
henvisning til arbeid med organisasjons- og ledelsesfeltet, og da innenfor et valgfritt 
emne som et alternativ til en mer omfattende masteroppgave. 
 
2. Master in Innovation and Entrepreneurship 
 
Masterprogrammets hovedfokus er kommersialiseringen av vitenskapelig forskning 
og ny teknologi, innenfor områdene ny informasjonsteknologi og molekulær biologi. 
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Programmets formål er å utdanne entreprenører, innovatører og ledere til å gi råd og 
lede forskningsbaserte innovasjoner.  
 
Programmets faglige innhold har valgt emner fra innovasjonsteori, 
forretningsutvikling, ledelse, strategi, finans og marketing. Studentene må velge 
spesialisering enten innen informasjonsteknologi eller molkekulær biologi og 
gjennomføre et opphold over 3 måneder i et ”executive internship” i et utenlandsk 
teknologiselskap (2006).  
 
Elementer i programmet, bl.a. representert ved 2. semesters kurs i ”Innovation 
strategy and management”,  berører vårt fokus på ledelse av kreativitet, 
entreprenørskap og innovasjon, men det  kan ikke sies å være programmets 
hovedfokus som er orientert mot kommersialiseringen av vitenskapelig forskning. 
 
3. Master in Society, Science and Technology in Europe 
 
Masterprogrammet er internasjonalt og tverrfaglig, med vekt på vitenskaps- og 
teknologiemner, innovasjoner og globalisering.  
 
Programmets faglige innhold belyser rollen vitenskap og teknologi spiller i den 
moderne samfunnsutviklingen, hvordan ny teknologi utvikles og hva som 
karakteriserer innovative miljøer. Undervisningen er konsentrert omkring temaene 
vitenskaps- og teknologistudier, teknologi og organisasjoner, innovasjon og vekst, og 
globalisering. Studiet gjennomføres i samarbeid med 10 europeiske universitet. 
Masterstudentene føres inn i ulike teorier, tilnærminger og metoder for å forstå 
vitenskapens og teknologiens rolle i samfunnet, hvordan ny teknologi utvikles og hva 
som karakteriserer innovative miljøer.  
 
Vi finner ingen eksplisitte emner i studieplanen som omhandler ledelse av kreativitet, 
entreprenørskap og innovasjoner. 
 
6.1.2 Funn ved Universitetet i miljø og biovitenskap 
 
4. Master i entreprenørskap og innovasjon 
 
Masterprogrammet har som målsetting å utvikle kandidater som kan bidra i 
kommersialiseringen av egne og andres produkt- og tjenesteideer, patenter m.v. 
Aktuelle arbeidsområder er private oppstartsselskaper, investeringsselskaper og 
offentlige institusjoner som arbeider med (kreativitet er ikke nevnt) entreprenørskap 
og innovasjon. Studiets faglige innhold er spesielt tilrettelagt for studenter med 
naturvitenskapelig og teknologisk bakgrunn. Målet med studiet er å utdanne 
kandidater som kan være drivkrefter innen entreprenørskap og innovasjon i såvel 
privat som offentlig sektor, utvikle ideer og starte egne livskraftige virksomheter, eller 
delta i kommersialiseringen av forskningsbaserte ideer.  
 
Her kan vi i likhet med masterstudiet ”Teknologi, innovasjon og kunnskap” ved 
Universitetet i Oslo (2006) finne et mulig eksempel på hva vi i NIFU STEP 
publikasjonen ”Kartlegging av praksisbasert høyere utdanning” (2006) beskrev og 
drøftet som et uttrykk for en mulig kobling mellom næringslivet og det høyere 
utdanningssystemet hva angår kompetanse og kompetanseutvikling.  
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Elementer i programmet berører vårt fokus på ledelse av entreprenørskap og 
innovasjon. Vi kan her vise til 2. studie års emner i organisasjon og ledelse, og 
entreprenørskap og innovasjon.  
 
Programmets hovedfokus er i studieplanen uttrykt som kommersialiseringen av egen 
og andres virksomhet, og vi finner ikke direkte belegg i emneplanen for at denne 
kommersialiseringen er et anliggende gjennom ledelse, men kan heller ikke ut fra 
tilgjengelig materiale utelukke at så er tilfelle. 
  
6.1.3 Funn ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet 
 
5. Master i entreprenørskap 
 
Masterprogrammet gjennomføres i regi av Institutt for Industriell Økonomi og 
Teknologiledelse. Programmets formål er å gi kandidatene adgang til å arbeide med 
kommersialiseringen av egne teknologibaserte forretningsideer og å kommersialisere 
ideer fra teknologimiljøene ved universitetet. Studentene skal gjennomføre 
obligatoriske kurs som gir en faglig plattform i forhold til utvikling og ledelse av 
innovasjonsprosjekter. Studiet vektlegger kommersialiseringen av egne ideer og 
teoretisk skolering i ledelse av innovasjonsprosjekter (2006). 
 
Elementer i programmet berører vårt fokus på ledelse av (kreativitet er ikke nevnt) 
entreprenørskap og innovasjon, men vi leser og forstår studiets hovedfokus som et 
teknologi – kommersialiserings fokus, ikke som et ledelsesfokus på kreativitet, 
entreprenørskap og innovasjon i sin alminnelighet, slik vårt kriterie er formulert.  
 
Igjen kan vi se at vi finner en kobling mellom høyere utdanning, utdanningens innhold 
og formål, og næringsliv, slik vi har skissert gjennom presentasjonen av 
masterstudier ved Universitetet i Oslo og Universitetet i miljø og biovitenskap. 
 
Ettersom programmets hovedfokus ikke er rettet mot ledelse av kreativitet, 
entreprenørskap og innovasjon, faller programmet på siden av hva vi leter etter.  
 
6.1.4 Funn ved Høgskolen i Hedmark 
 
6. Master of Innovation Management 
 
Masterprogrammet gjennomføres av en norsk høyskole i samarbeid med Karlstads 
Universitet i Sverige. Programmet føyer seg inn i en rekke av masterprogrammer 
som gjennomføres som et samarbeid med utenlandske institusjoner. All den tid 
programmet annonseres og arrangeres av en norsk institusjon (2006), har vi valgt å 
betrakte utdanningen som et uttrykk for et faglig valg og en faglig prioritering ved et 
norsk høyere utdanningssted. Programmet faller altså innenfor våre 
vurderingsnormer. 
 
Masterprogrammet har som målsetting å gi økt kunnskap om innovasjon i 
virksomheter. Fokus legges på etablerte virksomheter og hvordan lede 
innovasjonsprosesser for å skape merverdi for kunder, medarbeidere, samfunn og 
eiere.  
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Programmets målgruppe er ledere og ansatte i private og offentlige virksomheter, 
samt virkemiddelapparatet som arbeider med nyskapning og innovative prosesser. Et 
vesentlig faglig element er individ og gruppeperspektivet ved entreprenørskap og 
innovasjon, gjennom et atferdsvitenskapelig og kognitivt perspektiv, ledelse av 
innovasjonsprosesser i organisasjoner og en samfunnsanalytisk tilnærming. 
Programmet faller innenfor vår tilnærming til ledelse av kreativitet, entreprenørskap 
og innovasjonsprosesser. 
 
6.1.5 Funn ved Høgskolen i Lillehammer 
 
7. Master i innovasjon og næringsutvikling 
 
Masterprogrammets målsetting er å gi kunnskap om utvikling av bedrifter og 
næringer. Programmet setter næringsutvikling inn i en regional utviklingskontekst og 
blir analysert i forhold til omgivelser, bedrifter i nettverk, regionale og nasjonale 
innovasjonssystemer. Offentlig sektors påvirkning og medvirkning blir vektlagt. 
Studiet retter seg mot å gi kompetanse i arbeid med innovasjon og næringsutvikling 
(2006).  
 
Studiet legger opp til å rekruttere kandidater fortrinnsvis fra egen høyskoles BA 
programmer i reiseliv og økonomisk – administrative fag, men også annen bakgrunn 
gir adgang.  
 
Elementer i programmets faglige innhold berører vårt fokus på ledelse av  (kreativitet 
er ikke nevnt) entreprenørskap og innovasjon. Dette er blant annet studieemnet 
Ledelse – strategi og endring. Imidlertid er emnet valgfritt og bidrar derfor ikke til at 
studiet faller innenfor de kriteriene vi stiller for valg. 
 
Vi må derfor si at programmet faller på siden av vårt område for fokus. 
 
6.2 Drøfting av data 
 
6.2.1 Samlet perspektiv 
 
Vi har funnet 7 masterprogrammer i Norge som dedikerer seg til et av kriteriene 
kreativitet, entreprenørskap og innovasjon. 2 av landets universiteter står bak 5 av 
programmene mens 2 av landets akkrediterte høyskoler står bak 2. Vi finner ikke 
masterprogrammer dedikerte til ledelse av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon 
ved landets vitenskapelige høyskoler eller ved akkrediterte studier i landets private 
høyere utdannings institusjoner. 
 
Vi har funnet en rekke masterprogrammer som gjennom sine obligatoriske og valgfrie 
emner tenderer til å belyse ledelse av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon. 
Ettersom vårt fokus er ledelse i perspektiv av å lede humankapitalen som 
innsatsfaktor i evolusjonære, dynamiske og radikale innovasjonsprosesser, faller 
masterprogrammer som tillater ledelse å være valgfrie emner, utenfor vårt 
søkeområde. For å synliggjøre grunnlaget for argumentasjon og begrunnelse har vi 
drøftet 3 funn som vi vurderer som egnet for et kontrastivt studie til våre kriterier for 
valg av masterprogrammer.  
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Gjennom drøfting av disse 3 masterprogrammenes tilsynelatende orientering mot hva 
kreativitet, entreprenørskap og innovasjon kan sies å handle om, slik vi har drøftet 
dette i vårt teorikapittel, har vi synliggjort reliabilitet og validitet i valg av data og 
slutninger 
 
6.2.2 Spesifikke funn 
 
Ved Universitetet i Oslo kan vi til en viss grad si at Master in Innovation 
Entrepreneurship er det eneste av universitetets 3 masterprogram som berører vårt 
ledelsesfokus. 
 
Ved Universitetet i miljø og biovitenskap kan vi si at elementer i Master i 
entreprenørskap berører vårt fokus. 
 
Ved Høgskolen i Hedmark faller Master of Innovation Management innenfor vårt 
fokus. 
 
Ved Høgskolen i Lillehammer berører et valgfritt emne ved spesialisering av 
masterprogrammet Master i innovasjon og næringsutvikling, vårt fokus. Ettersom 
emnet er valgfritt, faller programmet allikevel utenfor vårt fokus. 
 
Vi står etter dette igjen med 3 masterprogrammer som kan sies å fange opp 
Stortingets poengtering og prioritering av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon 
som politikkområde, ved å utforme masterprogrammer som sikter mot ledelse av 
fokusområdet, nemlig: 
 

� Universitetet i Oslo 
� Universitetet i miljø og biovitenskap 
� Høgskolen i Hedmark   

 
6.2.3 Oppsummering av data 
 
Vi har sortert masterprogrammer som dedikerer seg til søkekriteriene ”kreativitet”, 
”entreprenørskap” og ”innovasjon”, ved å screene samtlige av landets institusjoner 
akkreditert for utforming og gjennomføring av utdanning på masternivå, med 
utgangspunkt i NOKUTs kvalitetskrav for akkreditering. Vi har screenet 
masterprogrammenes titler, ledetekst og studert studieplanene så langt de er 
tilgjengelige for oss på de nettbaserte publiserte oversiktene over de respektive 
studiene. Oppgavens omfang og den tid vi har satt av til vårt eget arbeid har ikke 
tillatt en annen og grundigere studie av materialet. Her kan det foreligge muligheter 
for datafeil og således feil i slutninger. Ettersom alle masterprogrammene er gitt den 
samme metodiske gjennomgangen og muligheten for å bli studert, så må årsakene til 
eventuelle datafeil og således slutningsfeil, ligge i mangelfulle opplysninger i 
webpresentasjonene og derfor utenfor vår kontroll. 
 
Vi har valgt å inkludere i vår vurdering masterprogrammer som berører minst 1 av 
våre 3 søkekriterier (kreativitet, entreprenørskap og innovasjon). Vi står tilbake med 3 
masterprogrammer som etter våre kriterier kan sies å dedikere seg til å utdanne til 
ledelse av et av våre 3 kriterier – kreativitet, entreprenørskap og innovasjon. 
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Kapittel 7. Konklusjon 
 
7.1 Oppsummering 
 
I dette kapittelet går vi tilbake til problemstillingen med sine 2 underspørsmål som 
utgangspunkt og diskuterer hvorvidt vi har maktet å gjennomføre en valid slutning.  
Vi foretar vår konklusjon i pkt 7.1.1 og gir en avsluttende kommentar i pkt 7.2. Her 
trekker vi sammen teksten vår ved å knytte de innledende betraktninger om egen 
bakgrunn og egne antakelser, sammen med konklusjonen. Vi svarer også på om vi 
har grunnlag for å forlate vår innledende antakelse. 
 
Avslutningsvis gir vi en betraktning over verdien av å skrive denne oppgaven, i et mer 
overordnet kognitivt perspektiv. 
 
7.1.1 Med problemstillingen som utgangspunkt  
 
Problemstillingen vår lyder: 
 

” I hvilken grad reflekterer masterutdanningen av ledere i Norge, Stortingets mål 
for utvikling av Norge som et foregangsland i kreativitet, entreprenørskap og 
innovasjon?” 
 

Problemstillingen har to oppfølgende spørsmål som skal belyses for at vi kan gi den 
et fyldestgjørende svar: 
 

”Hvilke overordnede politiske styringssignaler om utvikling av et kreativt, 
entreprenørielt og innovativt næringsliv i Norge er gitt?” 

 
”Hva forteller læreplanene av ledere på masternivå om ledelse av kreativitet, 
entreprenørskap og innovasjon i Norge?” 

  
Utvikling av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon skal skje gjennom satsning på 
entreprenørskap i utdannelsen, gjennom tilrettelegging av virkemiddelapparatet og 
gjennom satsning på teknologisk utvikling og forskning. Norge skal bli et 
foregangsland i utvikling av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon, og ledende 
på områder hvor vi i dag har fortrinn. 
 
Ved utgreiingen av utgangspunktet  vårt for arbeidet med denne oppgaven, har vi 
redegjort for vår forståelse av betydningen av ledelse i utformingen av de prosesser 
som skal skape kreativitet, entreprenørskap og innovasjon. Etter vår vurdering må 
ledelse av denne type prosesser handle om å lede organisasjonenes humankapital, 
forstått som motivasjon, energi, kunnskap og kompetanse til utvikling, endring og 
omstilling. Dette krever en særlig form for ledelse og vi har foretatt den teoretiske 
utgreiingen av begreper og teorier som redegjør for vår forståelse og som danner 
grunnlag for leserens vurdering av våre resonnementer.  
 
Vi har også gjort en drøfting av den betydning utdanningssystemet og utdanning på 
høyere nivå har for ledelse, kompetanse og kompetanseutvikling, med perspektiv på 
Triple-Helix teorien. 
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Vi har redegjort for politikkutformingen slik den er nedfelt av regjeringene og i 
Stortinget, i perioden fra år 2000 til 2007. Vi har synliggjort overordnede politiske 
målsettinger, bevilgninger og vist til utformingen av virkemiddelapparatet. Det synes 
tydelig for oss at politikerne ”mener alvor”. Slik vi leser utformingen av 
politikkområdet kreativitet, entreprenørskap og innovasjon, går det en nærmest ubrutt 
linje av poengteringer, bevilgninger og organisatoriske tilrettelegginger, gjennom 2 
regjeringer og 7 Storting i perioden fra år 2000 til 2007.  
 
Det er vår vurdering og konklusjon at spørsmål nummer 1 til operasjonalisering av 
problemstillingen er tilstrekkelig belyst og besvart innenfor rammen av de muligheter 
vi har hatt til disposisjon. 
 
Vår undring har videre vært om landets høyere utdanningsinstitusjoner i utformingen 
av ledelsesprogrammer på masternivå, tangerer politikkområdets utforming.  
Vi har redegjort for vår antakelse om at masterutdanningen av ledere ikke virker 
fokusert  mot ledelse av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon, og kanskje heller 
ikke mot tema entreprenørskap og innovasjon i det hele tatt. For å skaffe mer 
eksplisitt viten om dette, har vi gjennomført vårt foreliggende arbeid.  
 
Vi har derfor screenet alle landets universiteter, høyere utdanningsinstitusjoner og 
akkrediterte høyere utdanningsprogrammer, på masterprogramnivå og som dedikerer 
seg til ledere eller ledelse, med utgangspunkt i treff mot et av søkekriteriene 
kreativitet, entreprenørskap og innovasjon. Vårt krav har vært at masterprogrammet 
har båret et av søkekriteriene i sin tittel / formål og at kriteriet ikke har vært et valgfritt 
emne i masterprogrammet.  
 
Vi har gjort 7 funn i alt som har tangert våre søkekriterier og som således har fått 
adgang til å bli underkastet en nærmere analyse og drøfting. Denne analysen har vist 
at vi kun kan trekke den slutningen at 3 masterprogrammer ved det høyere 
utdanningssystemet i Norge, har dedikert  sitt hovedfokus til ledelse av enten 
kreativitet, entreprenørskap og/eller innovasjon, eller til ledelse av en kombinasjon av 
dette. 
 
Målt mot at vi har screenet alle landets masterprogrammer dedikert mot ledere eller 
ledelse, er vår konklusjon at funn av kun 3 programmer som tilfredsstiller våre 
kriterier, må kunne sies å være et uttrykk for i liten grad både kvantitativt og kvalitativt 
vurdert. 
 
Det er vår vurdering og konklusjon at spørsmål nummer 2 til operasjonalisering av 
problemstillingen er tilstrekkelig belyst og besvart innenfor rammen av de muligheter 
vi har hatt til disposisjon.  
 
7.2 Avsluttende kommentar 
 
Denne masteroppgaven er avrundingen av en prosess som startet høsten 2004.  
 
På den tiden var vi på leting etter et masterprogram i ledelse hvor vi med 
utgangspunkt i tidligere høyere utdanning fra universitet og høgskoler innen 
fagområdene kommunikasjon, pedagogikk, psykologi, organisasjon og ledelse, 
kunne fordype oss og fornye oss.  
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Vi søkte et masterprogram hvor vi kunne oppdatere vår forståelse av ledelse både 
teoretisk og anvendt. Vi ønsket en slik oppdatering med utgangspunkt i den 
arbeidssituasjonen vi befant oss i, hvor vi arbeidet med utviklings- og 
omstillingsoppgaver, herunder ledelse, i privat og offentlig sektor.  
 
Med utgangspunkt i en særlig erfaring fra og forståelse for ledelse som et 
kommunikativt, lærende og relasjonelt anliggende, søkte vi masterprogram som var 
orientert mot den type ledelse vi selv ønsket oss og som kunne gi oss både en 
teoretisk innsikt i og anledning til (i en viss grad i alle fall) anvendt trening.  
Vi fant få masterprogrammer som i klar tekst for oss, dedikerte seg til ledelse av 
kreativitet, entreprenørskap og innovasjon. Høgskolen i Hedmark i samarbeid med 
Karlstads Universitet var det tilbudet som ved et avkortet og hurtig søk, var tydeligst 
for oss i så måte.  
 
Gjennom arbeidet med vår master i innovasjonsledelse har vi oppnådd den 
fordypningen i verdier (menneskesyn og læringssyn) som nødvendigvis må være 
styrende for ledelse av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon, hos enkelt 
individer, grupper, i organisasjoner og i et bredt samfunnsperspektiv, slik vi ønsker å 
se det. Vi har fått anledning til å møte forskere og lærebokforfattere som har arbeidet 
med forsknings- og utviklingsarbeid, og gjennom dette teoretisert, konseptualisert og 
gjort pedagogisk tilgjengelig på et anvendt vis, sin kunnskap for andre. Vi har 
gjennom dette skaffet oss innsikt i modeller, metoder og systemer for å arbeide 
innovativt med humankapitalen. Vi har gjennom diskusjoner, gruppearbeid, øvelser, 
case studier og arbeid med egen praksis i periodene mellom studiesamlingene 
(oppsummert i fortløpende deleksamener innen alle studiets 3 hovedemneområder), 
arbeidet med refleksjon, læring, utvikling og planlegging av egen 
handlingskompetanse.  
 
Nettopp dette – vår foreløpige og muligens overflatiske erkjennelse av at få 
masterprogram ved høyere utdanningssteder i landet, orienterte seg mot ledelse av 
kreativitet, entreprenørskap og innovasjon, at vår egen valgte masterutdanning viste 
seg å være både teoretisk og anvendt, og i tilegg orientert mot ledelse som et 
kognitivt og atferdspsykologisk anliggende, ledet til at vi ønsket å gjøre en nærmere 
undersøkelse av holdbarheten i våre observasjoner. Med den kunnskapen om 
innovasjon som vi etter hvert gjennom studiet opparbeidet oss og med den 
vektleggingen av innovasjon som politisk satsingsområde vi ble kjent med, ønsket vi 
å skaffe oss et mer holdbart utgangspunkt for antakelsen om at politikkområdet i liten 
grad ble fanget opp av lederutdanningen på masternivå. Dette ledet oss til å skrive 
denne masteroppgaven. 
 
Vi har gjennom teoretiseringen av begrepene ledelse, kreativitet, entreprenørskap og 
innovasjon, etablert et reliabelt og valid grunnlag for valg, undersøkelse, drøfting og 
slutninger basert på innsamlede data. Vi er kjent med mulige trusler mot reliabilitet i 
form av egne subjektive forutsetninger i såvel formuleringen av selve designet som i 
innsamling, drøfting og slutninger.  
 
Kartleggingen av aktuelle masterprogrammer i ledelse og deres dedikasjon til ledelse 
av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon, har skaffet oss de resultater vi anser 
som tilstrekkelig for å trekke konklusjoner innenfor vårt forskningsdesign på en 
forsvarlig måte.  



 64 

Ved å benytte andre datakilder, andre framgangsmåter, grundigere studier av 
masterprogrammenes delemner og ved gjennomgang av studielitteraturen, skal vi 
ikke utelukke at vi kunne kommet til konklusjoner som kunne sett annerledes ut. 
Dette ville i så fall gjort krav på et annerledes oppbygget forskningsdesign, en annen 
forskningsøkonomi og gjort krav på en annen tidsakse. Det har ikke vært innenfor vår 
rekkevidde å prøve ut disse mulighetene. Vi vurderer vår tentative tilnærming til 
utprøving av egen problemstilling som god nok til å tilfredsstille en forskningskritisk 
introspeksjon. 
 
Vår forståelse av at innovasjon er et overordnet prioritert politisk satsningsområde er 
gjennom vårt arbeid ytterligere stadfestet. Samtidig er vår antakelse om at få av 
landets masterprogrammer i ledelse innretter seg mot ledelse av kreativitet, 
entreprenørskap og innovasjon, stadfestet.  
 
Med utgangspunkt i denne begrunnelsen ønsker vi derfor fortsatt ikke å forkaste vår 
egen antakelse.  
 
7.3 Etterord 
 
Norge skal utvikles til en kunnskapseksporterende nasjon, er Stortingets formulerte 
mål. Dette skal skje gjennom strategisk satsning på utvikling av kreativitet, 
entreprenørskap og innovasjon. Vår forståelse er at dette vil kreve en type lederskap 
som evner å omforme, det vi kan kalle for å transformere, forestillinger og handlinger 
hos de menneskene som bemanner organisasjonene i det næringslivet som skal 
produsere og utvikle kunnskapene som skal eksporteres. 
 
Denne type lederskap må i seg selv skapes. Landets utdanningssystem og etter vår 
oppfatning i særdeleshet det høyere utdanningssystem er nærmest til å la seg 
utfordre av den utfordringen.  
 
Forfatterne av dette arbeidet har søkt seg til og gjennomført en masterutdannelse i 
ledelse av innovasjon, ved den ene av de få høyere utdanningsinstitusjonene i landet 
som har tatt mål av seg til å gjennomføre en ledelsesutdannelse i kreativitet, 
entreprenørskap og innovasjon. Ved å etterprøve egne antakelser, ved å skaffe oss 
adgang til begreper, modeller, systemer for tekning og argumentasjon, og praktisk 
trening, har vi utviklet kunnskap og kompetanse hos oss selv. 
 
Vi har med interesse resonnert oss fram til at utformingen av politikkområdet 
kreativitet, entreprenørskap og innovasjon, ligger foran utviklingen i det høyere 
utdanningssystemet, med sikte på dets utforming av masterprogrammer i ledelse. 
Ettersom avstanden er så vidt stor at vi i vårt arbeid konkluderer med at 
utdanningsinstitusjonene i liten grad reflekterer overordnede politiske 
styringssignaler, sett under ett i hele landet, kan det være grunn til bekymring. 
Hvilken vei vil innovasjon som strategi for utvikling av landet, ta, dersom vi ikke 
utdanner ledere som forstår hva denne type ledelse innebærer og krever? Det ligger 
utenfor denne oppgavens mandat å drøfte en slik bekymring.  
 
Desto større er derfor gleden ved at vi selv, gjennom Høgskolen i Hedmark og dens 
samarbeide med Karlstads Universitet, har fått anledning til å skolere oss til å møte 
politikkområdet kreativitet, entreprenørskap og innovasjon. 
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Betydningen av å bli utfordret til å formulere en problemstilling og operasjonalisere 
denne gjennom delspørsmål, teoretisering over begreper, systematisering og 
innsamling av data, problematisering av forskningsmetodisk framgangsmåte og 
mulige feilkilder ved innsamling, analyse, drøfting og slutninger ved 
datainnsamlingen, skriving under velkvalifisert forskningsmetodisk veiledning og en 
hermeneutisk tilnærming til tekst og praksis, har gitt oss en verdifull 
metakompetanse.  
 
Vi kjenner oss ”kognitivt mer trenet” og i stand til i større grad å formulere egne 
antakelser, stille oss kritisk til disse, gjennomføre introspeksjoner ved hjelp av teori 
og refleksjoner over egne handlinger, for så til slutt å konkludere – med en 
grunnleggende ydmyk forståelse av at våre konklusjoner må være foreløpige og 
forsiktige, men likefullt sanne, inntil vi gjennom den samme (og mer forbedret) 
framgangsmåte kan konkludere med at vi kan etablere ny viten.  
 
På sett og vis kjenner vi oss ved avslutningen av dette arbeidet som elever av såvel 
Sokrates som Aristoteles – og slik sett som ”sanne grekere” 

 
----------------------------------------- 
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