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Innovasjon – tre perspektiver & generasjoner

Teknologisk perspektiv – innovasjon 
handler om frembringelsen av nye 

teknologier og løsninger 

Brukerperspektiv – innovasjon handler 
om spredning og ta i bruk av nye 

løsninger

Systemperspektiv – innovasjoner inngår i 
større systemer av både teknologiske og 

ikke-teknologiske elementer



Tre perspektiver på innovasjon 
og offentlig sektor

Støttespiller for privat 
sektor

Endring i offentlig 
sektor – tjeneste- og 

brukerfokus

Premissleverandør og
systemaktør

Kilde: ColourBox 



Innovasjon i offentlig sektor

• Offentlig sektor er full av 
innovasjon

• Tjenester og prosesser som gjør 
best mulig bruk av nye løsninger

• Prosesstilnærming –
kompetanse, kultur, nettverk

• Ansatt- og brukerorientering

Kilde: Stortingsmelding 
30(2020) "Ti hovedgrep"



Innovasjon som systemendring

Innovasjon for å løse store samfunnsproblemer

Krever koordinert innsats og endringer på mange 
plan

Teknologi viktig, men det handler om å endre oss og 
omgivelsene våre

Foregår på tvers og ikke i organisasjoner



Offentlig sektor og 
systemendring

Regler og rammebetingelser

Økonomisk støtte og risikoavlastning

Skape etterspørsel 

Testbed og eksperimentering

“Systemaktør” – stimulere samarbeid

Premissgiver – missions – stake ut kursen



Samfunnsinnovasjon på Universitetet i Oslo

Samfunnsutfordringer

Kunnskap i bruk

Hele universitetet

Tverrfaglig

Offentlig sektor og sivilsamfunnet

Innovasjon er nye ideer som virker. 
Innovasjon består av prosesser som 

leder til et nytt eller forbedret 
produkt eller tiltak som vil forbedre 

tjenester eller løse samfunnsmessige 
behov. Det handler om å tilføre 

samfunnet verdi. (Arbeidsgruppe, 
sosial innovasjon, UIO, 2019)



«Teknologiutvikling og finansiering er 
nødvendige forutsetninger for å løse 
de store samfunnsutfordringene vi 
står overfor, men det er vår evne til å 
håndtere den menneskelige 
dimensjonen og de samfunnsmessige 
implikasjonene som avgjør om vi 
lykkes.»

- Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge

Oslo Science City 
Demokrati og inkludering
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SPARK samfunnsinnovasjon – nybrottsarbeid



# Enhet Prosjektleder Prosjekt

1 SV-PSI Julien Mayor BabyLex - The new generation of early language assessments

4 MED-IHS Anne Moen CAPABLE: empower citizens to active use of their health information

5 HF-IAKH Unn Pedersen The Future Past: Bridging public administration, academia and schools

6 UV-ILS Alfredo Jornet ASK: Action for Sustainability through Knowledge co-creation

7 UV-IP Palmyre Pierroux Making Museums Relevant to the Public: Innovating Visitor Research Practices

9 MED-IHS Reidar Pedersen Scaling up the implementation of guidelines on family involvement for persons 
with psychotic disorders in community mental health centres (IFIP-SPARK)

SPARK pilotprosjekter forskningsdrevet 
samfunnsinnovasjon

Fire fakulteter representert HF, MED, UV og SV. 



Oppsummering

Fra innovasjon i offentlig sektor til innovasjon 
som skaper samfunnsendring

Fra fornyelse, forbedring, effektivisering & 
digitalisering til bærekraftige løsninger i og 
utenfor offentlig sektor

Samspill mellom fag, kunnskapsmiljøer, 
organisasjoner og sektorer



Takk for oppmerksomheten!

Kontakt: taranmt@tik.uio.no


