
Prosjektverkstad tysdag 23. juni
09.30 Kursrommet opnar
 Hugs å dempe lyden på din mikrofon
 Bruk chatfunksjonen til å stille spørsmål eller be om ordet

10.00–11.30: Del 1: Kurs
10.00 Velkomen
10.05 Introduksjon til tema
10.15 Introduksjon til Prosjektkanvas - verktøy for idéutvikling/prosjektutvikling 
10.30 Pause + refleksjonsoppgåve
10.40 Kort diskusjon
10.50 Introduksjon til verktøy for prosjektstruktur + kort om vurderingskriterium
11.25 Kort om organisering av 1:1-samtalene fra kl. 12.00

11.30 Lunsjpause

12.00–13.30: Del 2: Individuell samtale om din prosjektidé – 20 min. (eigen møteinvitasjon)



struktur  
logikk  
formulering

idé  
erfaring  
følelser

Gir veiledning og verktøy i prosessen med å lage en tydelig 
formulert og godt strukturert FoU-prosjektbeskrivelse.

Prosjektverksted



Prosjektkanvas og verktøy for 
god prosjektstruktur



Forskningsrådet og Regionale 
forskingsfond støtter: 

Innovasjonsprosjekt  og 
forprosjekt med FoU-innhold 
(i næringsliv og 
off./kommunesektor)

Innovasjonen er målet og FoU er 
middelet for å nå målet



InnovasjonFoU



Industriell forskning 
- planlagt forskning eller kritisk 
undersøkelse med sikte på tilegnelse av ny
kunnskap og ferdigheter for å utvikle nye 
produkter, prosesser eller tjenester eller 
som kan føre til betydelig forbedring av 
eksisterende produkter, prosesser eller 
tjenester.

Eksperimentell utvikling 
- tilegnelse, kombinering, utforming og 
bruk av eksisterende vitenskapelig, 
teknologisk, forretningsmessig og annen 
relevant kunnskap og ferdigheter for å 
utvikle nye eller forbedrede produkter, 
prosesser eller tjenester.

Både forskning og utvikling kan støttes



Hvor mye kan man få i støtte?

Statsstøtteregelverket regulerer hva bedrifter kan få av støtte.
Begrensningene gjelder: 

• Type aktivitet: industriell forskning/eksperimentell utvikling 
• Størrelse på bedriften
• Samlet offentlig støtte

For Innovasjonsprosjekter gjelder følgende rammer:

Støttegraden kan i enkelt særlige tilfelles økes basert på inngått 
samarbeid og offentliggjøring av resultater. 

Type bedrift/type 
aktivitet

Industriell 
forskning

Eksperimentell 
utvikling

Små bedrifter 70 % 45 %

Mellomstore bedrifter 60 % 35 %

Store bedrifter 50 % 25%

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/betingelser_for_tildeling_av_statsstotte/


Utlysinger rettet mot innovasjon 
i næringsliv og kommunar

Forprosjekt i RFF Vestland
 for bedrifter, kommunal sektor og 

forskningsorganisasjoner

Forskningsrådet har mange utlysninger

Skattefunn – NæringsPhD – Off.PHD

Løpende utlysing:
 Innovasjonsprosjekt i næringslivet
2. sept: 
 Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet
 Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i

samfunn og næringsliv
16. sept:
 Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor
 Førkommersielle anskaffelser

https://www.regionaleforskningsfond.no/vestland/rffvestland/2020/regionale-forprosjekt-for-bedrifter-kommunal-sektor-og-forskingsorganisasjonar-2020/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/?timeframe=0


UNDER nuen

biomega

MOODS OF NORWAY

INVERTAPRO

VOSS KOMMUNE



UNDER nuen

biomega

MOODS OF NORWAY

INVERTAPRO

VOSS KOMMUNE

Noen problemstillinger fra eksemplene

• Hvordan få de marine artene til å svømme forbi vinduet når det er gjester der?
• Hvordan virker det inn på folks psyke å sitte under vann og spise?
• Hvordan lærer elevene når de arbeider med nære og ekte tall?
• I hvilke dimensjoner og svinger kan heltre bøyes? 
• Kan Sitkagran brukes på samme måte som eik, furu og ask?
• Hvordan tar kommunene i bruk ny kunnskap om folkehelse?
• Hvordan få økt verdiskaping av innmat fra laks?
• Hvordan utvikle metoder og løsninger som muliggjør usynlig, attraktiv og 

komfortabel integrasjon av refleksegenskaper i moteplagg?
• Hvordan kombinere restavfall og mjølbillelarver til proteinrikt fiskefôr?
• Kan hverdagsrehabilitering, der de eldre selv bestemmer målene for trening etter 

skade eller operasjon, være et bedre og rimeligere tilbud enn tradisjonell 
behandling? 



Flokk  AS - CIRCULAR SEATING (SIRKULÆRE MØBLER)

Flokk AS
Sirkulære møbler



Idéutvikling

Bli kjent med Prosjektkanvas
 Din idé
 Din innovasjon
 Behov for forskning?



Fra ide til 
forskningsstøttet

innovasjonsprosjekt

Prosjekt-
kanvas
Næringsliv

LENKE

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/prosjektkanvas/


Prosjekt-
kanvas

Offentlig sektor

Fra ide til 
forskningsstøttet

innovasjonsprosjekt

LENKE

https://www.forskningsradet.no/siteassets/prosjektkanvas/prosjektkanvas-innoff-2-1.pdfmodell0.pdf
















• Strategisk forankret i bedriften, og 
videreutvikler den strategiske 
tenkingen ift. Returlogistikk

• Vil styrke Flokk posisjon som pioner på 
bærekraft og bidra til at konsernet kan 
beholde sin posisjon som den fremste 
aktøren innen møbelindustrien 
innenfor sirkulær økonomi 

• Samarbeider med SINTEF: logistikk, 
materialkompetanse etc; 
underleverandører er med, men ingen 
formelle samarbeidspartnere; NGO og 
«møbelklyngen»

• Styrker kunnskapsutviklingen hos 
kunder og leverandører -
verdikjedeutvikling

• Et sterkt bidrag til bransjens sirkulær-
økonomi tenking

• Reduserer klimafotavtrykket til 
produktene og bidrar til å øke 
innsamlingen, sorteringen og 
resirkuleringen av plast og andre 
ressurser på avveie

• Utfordre status quo og identifisere 
flaskehalser

• Nye forretningsmodeller
• Nye materialer og komposisjoner, 

deres egenskaper og 
bærekraftprofil –Designløsninger

• Nye verktøy og arbeidsprosesser

SINTEF leder forskningsaktivitetene 
som er rettet mot å:
• Avdekke barrierer for en overgang 

til en fullverdig sirkulær 
produksjon 

• Livssyklus-analyser og studie av 
kjemisk komposisjon – studier av 
kvaliteten i resirkulert materiale

• Reversert logistikk – analyse av 
«State of the art» på reverserte 
logistikk-kjeder. 

• Tekniske og logistiske utfordringer relatert til 
materialkvalitet, kosmetiske egenskaper og fossil-
frie fornybare kilder har begrenset utviklingen 
mot fullverdige bærekraftige løsninger

• Drastisk øke bruken av resirkulert materiale
• Muliggjøre en overgang til en fullverdig sirkulær 

produksjon
• Et rammeverk for returlogistikk og lukkede 

forsyningskjeder – returlogistikkstrategi 

Eksempel: FLOKK AS:   CIRCULAR SEATING (SIRKULÆRE MØBLER), 2018-2021



Forskning og innovasjon
• I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som 

understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet? 

Virkninger og effekter 
• I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for 

bedriftspartnerne, og også grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige 
effekter? 

Gjennomføring
• I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført 

FoU-aktivitetene og for å få realisert verdiskapingspotensialet? 

Relevans
• Samsvar med krav og forventinger til IP-N
• Samsvar med tematiske og budsjettmessige prioriteringer og andre krav 

og føringer i utlysningen. 

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Vurdering av 
søknadene 



Forskning og innovasjon
• I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som 

understøttes av relevante FoU-aktiviteter? 

Virkninger og effekter 
• I hvilken grad legger prosjektet til rette for verdiskaping i de offentlige 

virksomhetene, og også grunnlag for nytte for andre deler av offentlig 
sektor? 

Gjennomføring
• I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført 

FoU-aktivitetene og for å få nyttiggjort resultatene?

Relevans
• I hvilken grad er prosjektet i samsvar med utlysningens formål og 

strukturelle og tematiske føringer?

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Vurdering av 
søknadene 



Hvem er 
prosjektet 
nyttig for?

Hva er idéen/ 
innovasjonen 

i ditt 
prosjekt?

Hva er 
kunnskaps-
behovet?



 Vi fortsetter kl. 10.40

 Bruk chatfunksjonen til å 
stille spørsmål



Prosjektkanvas og verktøy for 
prosjektstruktur



Elementer i en prosjektbeskrivelse
- uavhengig av type prosjekt og søknad

BAKGRUNN 
Demonstrerer nytte og relevans av prosjektet

MÅL, PROBLEMSTILLINGER & METODE
Demonstrerer forskningskvalitet

PROSJEKTORGANISERING
Demonstrerer gjennomføringsevne

ANVENDELSE OG REALISERING
Demonstrerer realiseringspotensial av resultatet



Forskning og innovasjon
• I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som 

understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet? 

Virkninger og effekter 
• I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for 

bedriftspartnerne /offentlig sektor, og også grunnlag for øvrige positive 
samfunnsmessige effekter? 

Gjennomføring
• I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført 

FoU-aktivitetene og for å få realisert verdiskapingspotensialet? 

Relevans
• Samsvar med krav og forventinger til søknadstypene
• Samsvar med tematiske og budsjettmessige prioriteringer og andre krav 

og føringer i utlysningen. 

Innovasjonsprosjekt i næringslivet
Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor
Regionalt forprosjekt RFF Vestland

Vurdering av 
søknadene 

Regional relevans (RFF)
• Samsvar med utlysningen
• Behov i fylket/regionen



Skal demonstrere nytte og 
relevans av prosjektet

- skap begeistring!      





Beskriv bakgrunn for prosjektet
• Innovasjonsidéen, idéen for verdiskaping
• Hva er nytt, nasjonalt og internasjonalt?
• Verdiskapingspotensial (nytte)

Spiss inn mot forskningsbehovet 
Hvorfor er forskning nødvendig? 

Tydeliggjør viktighet av prosjektet 
- skap begeistring!

Innovasjonen og forskningsbehovet

Beskriver bakgrunnen for prosjektet og hvorfor det er viktig å forske nettopp her. 



Innovasjonen og fagfeltet
Beskriver bakgrunnen og konteksten for prosjektet.

Intro til 
innovasjonen,
Beskriv hva som er 
nytt og nytten denne 
vil ha for bedriften/ 
offentlig sektor (og 
samfunnet)

Intro til relevant 
eksisterende kunnskap 
(forskningsfront, 
eksisterende kunnskap, 
de sentrale 
utfordringene på feltet)



Kunnskapsbehovet
Beskriver hvorfor det er behov for å fremskaffe ny kunnskap (forske)



FoU-prosjektets 
kontekst og 
anvendelse og 
forankring

Utdypende 
beskrivelse 
av FoU-
prosjektet





Overordnet resultatmål

Delmål(etterprøvbare og 
operasjonaliserbare)

Mål
Forteller i klare vendinger hva man har tenkt å oppnå med prosjektet.



Overordnet resultatmål:
Produsere og levere en stol basert på resirkulert 
råstoff, med utskiftbare deler, og som er resirkulerbar 
i seg selv.

Delmål 1: Utvikle plast formuleringer basert på et 
(inhomogent) resirkulert plastmateriale, med 
forutsigbare produksjonsegenskaper som kan 
skreddersys til de produksjonsprosessene som 
benyttes til fremstilling av de ulike stolkomponentene 
(Det er kanskje flere forskjellige)

Delmål 2: Utvikle et design som lett lar seg montere 
og demontere med hensyn til utskifting av 
reservedeler (for å forlenge levetiden til produktet) 

Eksempel: 
FLOKK AS:   CIRCULAR SEATING (SIRKULÆRE MØBLER), 2018-2021



Effektmål (formål) 
Beskriver de langsiktige effekter eller gevinster
virksomheten søker å oppnå ved å nyttiggjøre 

seg av resultatet fra prosjektet. 
Effektmålene er knyttet til prosjektets 

langsiktige virkninger for virksomheten, gjerne 
en ønsket endring fra dagens situasjon, ofte 
uttrykt i form av verdiskaping, økt kapasitet, 

tidsbesparelser eller gevinst.

Resultatmål (mål) 
Beskriver hva som skal være oppnådd når 

prosjektet er ferdig. 
Resultatmål må være konkrete og etterprøvbare

for at en prosjektleder skal kunne utøve god 
prosjektledelse.



Effektmål: Levere 

ergonomisk og god 

sittekomfort til kunden, 

basert på resirkulert råstoff 

og som er  resirkulerbar i 

seg selv, med utskiftbare 

deler og redusert 

fotavtrykk i forhold til 

dagens «state of the art».



Bedriften ser et behov for å redusere fotavtrykket av sin produksjonsprosess – og 

det effektmålet kan man selvsagt se opp imot noen av FN’s bærekraftsmål…

https://www.google.no/imgres?imgurl=https://www.fn.no/var/globalis/storage/images/8/8/1/9/939188-2-nor-NO/Alle%20SDG%20farger%20%20Uten%20FN-logo.png&imgrefurl=https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal&docid=lE7RSe1kOouT6M&tbnid=vgRHrCr-APTSoM:&vet=10ahUKEwih9sX-pdzgAhXCCewKHUvOBjAQMwg2KAAwAA..i&w=1200&h=608&bih=751&biw=1600&q=b%C3%A6rekraftsm%C3%A5l&ved=0ahUKEwih9sX-pdzgAhXCCewKHUvOBjAQMwg2KAAwAA&iact=mrc&uact=8


Problem-
stillinger
knyttet til
delmål

Problemstillinger
De forskningsspørsmålene (research questions) man må besvare 
for å nå målene.



Eksempler på forskningsspørsmål:

Hvordan kan vi lage en ergonomisk stol med god sittekomfort med utskiftbare deler basert på 
resirkulert råstoff og som er resirkulerbar i seg selv?  

Problemstilling 1.1 (Knyttet til Delmål 1)
• Hvilke formuleringer av råstoffmateriale er mulig å komme frem til med utgangspunkt i 

resirkulert plastmateriale som kan skreddersys til våre fremstillingsprosesser av de ulike 
stol-komponentene?

• Hva må blandingsforholdet være mellom A og B for at vi skal kunne benytte opp mot 100 % 
resirkulert plastråstoff i vår produksjon?

Problemstilling 2.1 (Knyttet til Delmål 2)
• Hvordan skal stolen designes for at de ulike delene enkelt skal kunne skiftes ut? 



Løsningsforslag/materialer og metode
Skal vise at de best egnede forskningsverktøyene blir benyttet.

Løsnings-
forslag
knyttet til
hver problem-
stilling.



Eksempler på Løsningsforslag/aktiviteter

Løsningsforslag 1.1 (Knyttet til Problemstilling 1.1)
Et resirkulert råstoff blir gjerne levert uten produktsertifikater som spesifiserer eksakt innhold av ulike 
plastråstoffer f.eks blandingsforholdet mellom poly-propylen og poly-etylen eller andre typer plast. 
Dette vil bety at det må utvikles sorterings algoritmer for å finne frem til de råstoffblandingene som 
kan benyttes i de ulike prosessene… etc. etc.



Overordnet resultatmål:
Produsere og levere en stol basert på resirkulert råstoff, med utskiftbare deler, og som er resirkulerbar i seg selv.
Arbeidspakke 1

Delmål 1: Utvikle plastformuleringer basert på et (inhomogent) resirkulert plastmateriale, med forutsigbare 
produksjonsegenskaper som kan skreddersys til de produksjonsprosessene som benyttes til fremstilling av de 
ulike stolkomponentene (Det er kanskje flere forskjellige)

Problemstilling 1.1:
Hvilke formuleringer av råstoffmateriale er mulig å komme frem til med utgangspunkt i resirkulert 
plastmateriale som kan skreddersys til våre fremstillingsprosesser av de ulike stol-komponentene?

Løsningsforslag 1.1:
Et resirkulert råstoff blir gjerne levert uten produktsertifikater som 
spesifiserer eksakt innhold av ulike plastråstoffer f.eks
blandingsforholdet mellom poly-propylen og poly-etylen eller andre 
typer plast. Dette vil bety at det må utvikles sorterings algoritmer for 
å finne frem til de råstoffblandingene som kan benyttes i de ulike 
prosessene… etc. etc.



Arbeidspakker

Prosjekt-
struktur der 
oppgaver kan  
delegeres til de 
rette personene

Demonstrerer 
forsknings-
kvalitet



Skal demonstrere 
gjennomføringsevne





Prosjektleder og prosjektgruppen
Viser samarbeidspartnernes betydning for prosjektet.

CV

Samarbeid på tvers av fag-
og landegrenser, eller
innenfor eget land og fag,
teller ofte positivt.

Oppgavedeling

Riktig
prosjekt-
leder er 
viktig!



Tidsplan og milepæler
Demonstrerer at man har oversikt over oppgavene som må løses i  
løpet av prosjektperioden for å nå frem til målet.







Skal demonstrere 
realiserings- og 
utnyttelsespotensialet 
til resultatene.



Realisering av innovasjonen
Beskriver hvordan innovasjonen er tenkt realisert og hvordan 
forskningsresultatene utnyttes (kort).

• Plan for realisering av innovasjonen: Skisse, forretningsmodell, 

introduksjon av nye tjenester 

• Plan for markedsintroduksjon (med milepæler) – for bedrifter

• Risikoelementer (interne/eksterne – økonomi, marked, politikk e.l.

• Samfunnsøkonomisk nytteverdi



Formidling av resultatene
Beskriver anvendelsen og målgrupper for forskningsresultatene.

• Planer for formidling av resultatene (kanaler og målgrupper).

• IPR/Patentering eller hemmeligholdelse av data/kunnskap.

• Håndtering av personlig data (innmelding til relevant forskningsetiske komité).

https://www.etikkom.no/FBIB/Praktisk/Forskningsetiske-enheter/


Referanser
Underbygger det faglige innholdet i prosjektet og hvordan det er 
forankret i litteraturen.

Referanseliste

Dybvig, D.D. og Dybvig, M. (2003) Det tenkende mennesket. Filosofi- og  
vitenskapshistorie med vitenskapsteori. 2. utg. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Kwan, I. og Mapstone, J. (2004) ’Visibility aids for pedestrians and cyclists: a  
systematic review of randomised controlled trials’, Accident Analysis & Prevention,  
36(3), s. 305-312.

Referanser i teksten
Redegjør for hvor du har hentet stoffet slik at de som leser arbeidet ditt kan  
finne fram til det (Furseth og Everett, 1997).

”Det er ikke tilstrekkelig å oppgi kilder i en samlet oversikt bakerst i rapporten. De  
skal også oppgis i den løpende teksten (brødteksten), ellers kan ikke leserne vite  
hva du bygger nettopp det avsnittet eller kapitlet på” (Rognsaa, 2000, s. 63)



Fra god 
prosjektstruktur

Søknad 

Eksempel:
Innovasjonsprosjekt i 

næringslivet Alle utlysninger har egen mal for Prosjektbeskrivelse 
Bruk alltid årets versjon av malen!



29.06.2020

Kolumnetittel

34



 Pause fram til kl. 12.00

 Alle møter opp i «hovedrommet» 

 Jone og Øyvind er tilstede i 
hovedrommet dersom du har generelle 
spørsmål.

 De som har meldt seg på individuelle 
samtaler blir sendt ut i digitale 
grupperom 

 De individuelle møtene er kl 12.00, 
12.30 og 13.00 (noen få har andre 
tidspunkt)
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