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Mobilisering og rådgivning for økt innovasjon 



Hensikten med dette:
Klyngen har en ambisjon om å avansere til 
Arena PRO

For at klyngen skal nå sine mål vil det være 
avgjørende at det kommer opp mange 
gode forslag til utviklingsprosjekter som 
kan være med og bidra til felles 
industrielle løft

Det betyr bl.a. at de i større grad tar ansvar for å mobilisere, koordinere og gjennomføre utviklingsprosjekter 
knyttet til samarbeidsbaserte fellestiltak i klyngen. Klynger som søker opptak i Arena Pro må ha et 
ressursgrunnlag og utviklingsstrategi som består av fellestiltak som skal løfte klyngens strategiske betydning 
utover driftsaktivitetene.



Ipraksis betyr det

at alle må bidra inn i fellesskapet med 
gode utviklingsprosjekter/innovasjoner 
som engasjerer til samarbeid blant 
klyngens medlemmer

Vi vil derfor belyse noen enkle 
- hjelpemidler/verktøy
- hvilke muligheter vi har
- eksemplifisere

Et industrielt løft er en større industriell satsning som vil kreve en rekke utviklingsprosjekter for å bli realisert



Innovasjon – hva er det?

• Å skape noe nytt (Wikipedia)

…eller

• nyvinning

Altså:

• en innovasjon er en nyvinning

som tilfredsstiller et behov, 

og på en bedre måte enn eventuelt dagens løsning



Innovasjonsprosessen

Ref. Creativeship ab

http://media1.creativeship.se/2011/07/Innovationsprocess_creativeship_lean_utvecklingsprocess.gif


Produktenes levealder-utvikling



Idègenerering

• Identifisering av et problem
➢Metode: Systematikk eller kreativ prosess?

• Finn de kritiske element
➢Metode: Systematikk eller kreativ prosess?

Prosjektidèer



Workshop for idégenerering

Hvordan generere idèer i klyngen?
(forbedringer, nye løsninger etc.)

Idédugnad (alt 1) 

(brainstorming) med de 

som har utfordringen, 

for å få fram alle mulige 

utfordringer/problemer 

enten det er fysisk eller 

det er ulike prosesser

Idédugnad 

Ny brainstorming med 

alle leverandørene (inkl. 

også kundene) og få opp 

så mange forslag til 

løsninger som mulig.

Gjerne med lapper, men 

kan også foregå åpent 

med notering på flipover.

Avstemming over hvilke 

det skal gås videre med

(hver kan gi f.eks. 3 

stemmer – den med flest 

går videre til prosjekt ev. 

de to eller tre beste)

Prosjektgruppe(r) 

etableres

Bearbeid og beskriv 

problemstillingen

Idédugnad (alt 2) 

Beskriv produktene/ 

prosessene der det er 

identifisert 

problemer, del opp 

produkt/prosess i så 

små enheter som 

mulig 



Behovsavdekking/problembeskrivelse
(forbedringer/forenklinger)

• Del opp prosessen eller produktet i så små elementer som mulig

• Se etter mulige utfordringer og «uregelmessigheter» (…og forbedringsmuligheter)

• Er opplevd tilstand identisk med ønsket tilstand?

• Hvis ikke, analyser aktiviteten/komponenten for å identifisere hva som ikke er i 
overenstemmelse

• Beskriv problemet/utfordringen

• Mulig forbedringsoppgaver?

• Alternativt (anbefales): Ta kontakt med klyngeledelsen

Aktivitet/

komponent 1A
Aktivitet/

komponent
nA

Aktivitet/

komponent
3A

Aktivitet/

komponent 2A

Aktivitet/

komponent 1B
Aktivitet/

komponent 2B
Aktivitet/

komponent nB
Aktivitet/

komponent 3B



Forbedringer/forenklinger
Hvor skal man ta tak?

Pareto-diagram

• Viktigst å eliminere de største kostnadene

• 20% av feilkategoriene utgjør normalt

• 80% av feilkostnadene



Hvor er så de kritiske elementene?

• Ett alternativ kan være 
verdianalyse

• Alle delfunksjonene settes inn i 
diagrammet (tilsvarende oppdeling som tidligere detaljering) 

• Alle delfunksjoner vurderes opp mot 
hverandre (viktigst/mest kritisk etc.)



Hvor er så de kritiske elementene?

• Et lite eksempel på bruk av 
verdianalysen

• Produksjonsprosessen for plasstøpt
betong med problemstillingen:

• Hvor er det største varmetapet (den 
mest kritiske fasen)

Alle delfunksjoner vurderes opp mot 
hverandre (viktigst/mest kritisk etc.)

Transportere

Blande

Fylle 

Frakte

Avvente

Tømme/pumpe

Jevne

Herde 

Avforskale

råvarer

massen

betong

betong

tømming

betong

betong

betong

betong 1

2

3

0



Grunnlag for etablering av prosjekt og produksjon

• Definering av problemet
➢ Lag en god problembeskrivelse
➢ Spesifiser resultatet

• Etabler prosjekt
➢ Etabler et prosjektteam
➢Definer prosjektet med budsjett, tidsramme og finansiering
➢Avsett ressurser til gjennomføring

• Gjennomfør prosjektet
➢Generer flere prinsipielle løsningsutkast
➢ Evaluer de ulike løsninger

Løsning på problemet/utfordringen



Systematikk for innovasjonsløsning



Strategiske muligheter (generelt)
kan gjennomføres 
ved ressursutvikling

kan gjennomføres 
ved holdningsendring

område for 
gjennomførbar
strategi

Ønsker å gjøre
(avhengig av eget

verdisystem)

Kan gjøre
(avhengig av egne

ressurser)

Bør gjøre
(avhengig av

eksterne krav)



Strategiske muligheter (i klyngen)
kan gjennomføres 
ved ressursutvikling

kan gjennomføres 
ved holdningsendring

område for 
gjennomførbar
strategi

Ønsker å gjøre
(avhengig av eget

verdisystem)

Kan gjøre
(avhengig av egne

ressurser)

Bør gjøre
(avhengig av

eksterne krav)

Dette er behovet, 
så det er det vi 
skal finne en 
løsning til

SAMARBEID
muliggjør de beste 
utviklingsprosjekter 
og løsninger



Utviklingsprosjekt parallelt med daglig drift

Daglig drift (og/eller strategi-prosess)

Utviklingsløp (PU)

f.eks. forsknings-prosjekt
(teknologiavklaring)

Utviklingsprosjektet 
går sitt eget løp 

Idé og marked 
vurderes

Vekstkraftig 
lansering i 
markedet



Da kan selve utviklingsprosessen starte



Funksjonskrav: 

Evalueringskriterier:

Grensebetingelser: 

Regulere temperatur
Overføre moment
Isolere varme
Sikre strømtilførsel

Være prisgunstig
Være enkel i drift
Være enkel i vedlikehold
Være transportvennlig
Være enkel å destruere

Lovverk
Standarder
Geografisk beliggenhet

(Problemspesifikke og generelle)
(absolutt eller veibare)

(Konstruksjonsbestemte, bedriftsinterne
og eksterne)

Systematikk for innovasjonsløsning
K

ra
vs

p
es

if
ik

as
jo

n
er



Systematikk for innovasjonsløsning

Her settes de ulike kriteriene 

i kravspesifikasjonen inn
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Systematikk for innovasjonsløsning
Eksempel på veiing og innsetting av de ulike kriteriene i evalueringsskjema

Være prisgunstig 5
Være enkel i drift 8
Være enkel i vedlikehold 9
Være transportvennlig 3
Være enkel å destruere 6
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Systematikk for innovasjonsløsning
Eksempel på bruk av evalueringsskjema ved vurdering av ièer



• Er det valgte temaet innenfor bedriftens strategi og mulighet?

• Er det representert tilstrekkelig kompetanse i teamet?

• Er det etablert avtaler mellom de ulike partene om rettigheter og utnyttelse av 
resultatene?

• Er det etablert en profesjonell prosjektledelse (kan også være fasilitator)?

• Er det avklart hvem gjør hva og omfanget av dette?

• Er finansiering avklart – eksternt, egne midler og egeninnsats

Forutsetning for en videre god innovasjonsprosess



Ny metode?



Den parallelle utviklingsprosessen 



Noen eksempler



Klimaservice as
NordTopp =>

Utfordringer:
- Stabling
- Produksjonstid
- Montering



Gratangen Mekaniske Industri

Forsøksplogen
og feltforsøk

Utfordringer:
- Snøutkast
- Produksjonstid



Den Sorte Gryte

3D-modellerte 
gryter med 

varmekanaler

Simulering av 
varmefordeling 
under grytene

Utfordring:
- Brent ost
- Produksjonstid



Noe som er uklart?

Altså:
• vi bidrar til å spisse problemstillingen

• vi hjelper med å finne og definere innholdet i 
prosjektet, samt vurdere innovasjonsgraden 

• vi tilbyr også utstrakt rådgivning og prosessbistand

• vi bidrar også til å finne relevante støtteordninger for 
prosjektene

• vi kommer gjerne på besøk og deltar i workshops

Ta kontakt om det er noe dere lurer på ☺



Videre utvikling av bransjen:
Utviklingsprosjekter

Vi ser fram til interessante innovasjoner

☺


