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Hva er åpen innovasjon og hvorfor er 

det viktig for bedrifter og kommuner?



VRI Recin Prosjektet
• Fokus på regionale klyngetiltak og verdikjeder

• Finansiert av forskningsrådet og fire fylkeskommuner: Rogaland, Østfold, Møre og 
Romsdal, Sogn og Fjordane

• 5 av 6 cases knyttet til Norwegian Innovation Clusters (klyngeprogrammet)

• Data: Intervjuer og sekundærdata.

• Sterkt fokus på å kartlegge bedriftenes egne strategier og innovasjonsagendaer, og 
betydningen av klyngeprosjektet for egen strategirealisering

Arena

Norwegian Centres of Expertise

Global Centres of Expertise



Klyngeprogrammet

• Medlemsskap, medlemsavgift

• Hovedaktiviteter
– Fasilitere generell nettverksaktivitet

– Iscenesette kompetanseutvikling

– Initiere innovasjonsprosjekter
• Åpen innovasjon / innovasjonssamarbeid

• Forskningsbasert innovasjon

– Klynge-til-klynge samarbeid.

• Klyngeprogrammet forventer progresjon fra 
nettverksbygging til innovasjonsaktiviteter

• Alle klyngemedlemmene er med å betale for alle 
aktivitetene



Generelle observasjoner
• Nettverksaktiviteter, merkevarebygging, lobbying, informasjonsdeling er 

viktig hele tiden.
– I klyngeprogrammet har dette avtakende prioritet fra arena til GCE.

• Behovet for forskningsbasert innovasjon er høyst varierende og for 
mange bedrifter svært lavt. Bransjeavhengig.
– Klyngeprogrammet og det øvrige virkemiddelapparatet vektlegger dette sterkt

• I etablerte verdikjeder skjer det viktigste innovasjonsarbeidet i etablerte 
B2B relasjoner
– Klyngeprogrammet fokuserer på innovasjonsprosjekter i klyngeprosjekt regi.

• Rivalisering i verdikjeden begrenser mulighetsrommet for åpent 
innovasjonsamarbeid.
– Dette er ikke tatt tilstrekkelig høyde for i klyngeprogrammet

– Innovasjonssamarbeid har best vilkår på avstand fra eksisterende 
kjerneområder

• Cleantech, NSCC, Smart Energy Markets, institusjonsmat og mat for eldre (kanskje)



Et par kilder:

• Chesborough 2003: Open Innovation. Researching

a New Paradigm

• … 2007: Open Business Models





Open vs open source

Kilde: Chesborough & 

Appleyard, 2007: Open 

Innovation and Strategy



Åpen innovasjonsmodell offentlig

Kilde: Løwe Nielsen et al, 

Entrepreneurship in Theory

and Practice, 2017



Innovasjon versus adaptsjon

Kilde: Rogers 1962, 

hentet fra wikipedia

Er regionen tidlig nok 

ute til å bli en 

innovatør?

Går det raskt nok?

Er vi i ferd med å 

utvikle ressurser som 

gir globale fortrinn?



Oppsummering


