


«Alle» snakker om det, 
men hva er innovasjon? 



Fra lukket til åpen 
innovasjon 

 
 Endring i hvordan kunnskap genereres 

og deles 

 Tilgang til ekstern kunnskap 

 

 «Målrettet innstrømming og 
utstrømming av kunnskap for å øke den 
interne innovasjonen, samt utvide 
markedene for ekstern bruk av 
innovasjon» 

 

(Chesbrough, 2003; Chesbrough et al. 2006; 
Maznevski and Chudoba, 2000) 



Illustrasjon av et innovasjonssystem 

(Isaksen, 2016) 



12000 
Studenter 

1100 
Ansatte 

• 6 fakulteter 
• Avdeling for 

lærerutdanning 

 

Innovasjon – mulig gjennom UiA sin 
viktigste ressurs 



Level Course 

Bachelor Entrepreneurship and Innovation (business students) 

Entrepreneurship Lab (business- and engineering students)  

Entrepreneurship for tourism students 

Entrepreneurship for art students 

Entrepreneurship for humanities students / social entrepreneurship 

Entrepreneurship for health and sports students 

Master Internationalization strategy Lab 

Technology Commercialization specialization in MBA program 

Business Development Lab for Oil & Gas (from Fall 2015) 

Innovation through Design and Entrepreneurship 

PhD Research Issues in International Entrepreneurship 

UiA har en infrastruktur for nyskaping i dag 

Senter for Entreprenørskap tilbyr opplæring innen entrerprenørskap på fem 
fakultet 



Men, hva gjør vi med ideer fra forskere og studenter? 

IDEA FLOW: 
• MIL 

• GründerLAB XO 

• DDU 

• UiA IDEA PITCH 

• START UiA 

• InternationalizationLAB 

• IKT Fyrtårn 

• ++ 

 
 
 



Behov for å teste ideer og 
motta mentorhjelp? 



”At the EPO, we estimate the cost of 

duplicate research to be 20 billion 

euro a year, in Europe alone.” 

I invented the 

adjustable 

wrench! 

I also invented 

the adjustable 

wrench! 

Source: epo.org  

Behov for IPR og sjekke 
eksisterende patenter? 



MANDAT FRA STYRESAK NOVEMBER 2015 
 

• Koordinere felles aktiviteter for ansatte og studenter 
– Bygge kultur, kompetanseheving, støtte 

 
• Strukturere idèsøk 

– Synliggjøre, fange opp, koordinere, strukturere, screening 

 
• Forvalte immaterielle rettigheter 

– Eierskap/lisensiering eller gi bort 

 
• Profesjonalisere prosessen for å vurdere kommersialisering av 

forskningsresultater 
– Koble idè(haver) med intern og ekstern kompetanse  
– Hvor mye skal man støtte vs eierskap ? 

 
• Synliggjøring av pågående prosjekter både internt og eksternt 
 

UiA NYSKAPING 



UiA NYSKAPING… 

UiA NYSKAPING 

…del av virkemiddelapparatet 
og økosystemet for nyskaping i 

Agder 

«Omgjøre ideer til bærekraftige etableringer» 



KRISTIANSAND 

GRIMSTAD 



TLO 

• Vi vil måle IMPACT 
• KUNST – events; konserter 
• IDRETT – forebygge skader; motivasjon; helse 
• ØKONOMI – ”skaper arbeidsplasser i sør”; ”sikrere drift med rullerende budsjett” 
• TEKNOLOGI – videreutvikling og forbedring; løse problemer; ”enklere å leve med 

KOLS”; ”jobber tryggere på dypet”; ”mindre ulykker ved lasting”  

 
• IPR er et verktøy som kan brukes for å bygge merkevare 

  spin-off 



Eksempel på hva som er mulig å samskape 
for å bidra til omstilling 



• 41 studenter fra 

UiA og AHO 

• 12 nasjonaliteter 

• 8 tverrfaglige team 

av studenter fra 

business og design 

• 4 case fra regionalt 

næringsliv 

• innovativ 

utdanningsmodell 



Pre-pilot MDE 
Pilot  

MDE 
IDE 

Fase I 

2014 

Fase II 

2015 

Fase III 

2016 

• 21 studenter 

• 4 grupper 

• 1 case 

• utprøving av 

utdannings-

modell 

• 100% økning 

studenter 

• 8 grupper 

• 4 case fra 

regionen 

• god interesse 

fra media 

• allerede 27 

studenter fra AHO 

påmeldt 

• kurset etablertes 

som generelt 

studietilbud ved 

både AHO og UiA  

• Næringsliv melder 

interesse for å delta 

som case 

Fra Masterkurs i Design og Entreprenørskap (MDE) til  

Innovation through Design and Entrepreneurship (IDE) 



 
  

Aktører som er med i  
utviklingen av MDE:  



SAMSKAPENDE 
utviklingsprosess 

mellom 
prosjektpartnerne  

• Studietur til Aalto 
University 

• kunnskapsdeling 
• workshop og 

designprosess 
• brukerintervju 
• innsiktsfase 



http://www.nrk.no/sorlandet/studenter-hjelper-bedrifter-
1.12637617 

http://www.nrk.no/sorlandet/studenter-hjelper-bedrifter-1.12637617
http://www.nrk.no/sorlandet/studenter-hjelper-bedrifter-1.12637617
http://www.nrk.no/sorlandet/studenter-hjelper-bedrifter-1.12637617
http://www.nrk.no/sorlandet/studenter-hjelper-bedrifter-1.12637617
http://www.nrk.no/sorlandet/studenter-hjelper-bedrifter-1.12637617
http://www.nrk.no/sorlandet/studenter-hjelper-bedrifter-1.12637617
http://www.nrk.no/sorlandet/studenter-hjelper-bedrifter-1.12637617


Nytteverdi  
– uttalelser fra AHO og næringsliv: 
“MDE gir AHO et bredt tilfang av nærings- og samfunnsaktuelle problemstillinger for 
undersøkelse med hjelp av designtenkning. Dette er viktig befruktning av AHO og styrker 
våre studenter og vårt fagmiljøs relevans for god samfunnsutvikling og hjelper faget til en 
god dialog med tilstøtende fagkompetanser.” 

   Rachel Troye, prorektor AHO og leder for Institutt for Design 

 

 ”Lisand vil benytte anledningen til å takke for at MDE valgte oss til en av bedriftene for 
studentprosjektet 2015. 10 studenter fra Arkitekt- og Designhøyskolen i Oslo og 
Universitetet i Agder, som alle holder på med en master i design eller økonomi, gjorde i 
løpet av forrige uke et dykk inn i bedriften, for å finne ut hvordan Lisand Industrier kan 
utnytte maskinparken bedre og merkevare- og renommebygging for å bli mer synlige og 
konkurransedyktige. En svært engasjert, positiv gjeng med studenter som fikk mye kreativt, 
spennende ut av noen få dager knyttet til Lisand – takk!” 

   Tor Kristian Johansen, daglig leder Lisand Industrier AS 



Uttalelser fra studentene: 

"I sincerely hope that future students will have the opportunity to attend the 
same course."  

 

”Vi brukte veldig mye tid på å diskutere hva vi diskuterte, vi forsto ikke 
hverandre og brukte kanskje 60% av tiden på å forklare vår egen forståelse”  

 

“To sum up, the experience in Risør was intensive, stressful, demanding – 
and fantastic. It was a learning experience way different from all other 
courses.” 

 

“I had a great week and went home with a lot of new and valuable 
experiences. Making me inspired to start a career within innovation and 
business developing in collaboration with designers.” 

 

 

 

 

 



Andre forslag… 



Han har gjort det alle snakker om… 


