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Hva er innovasjon ?

Oppfinnelse? Innovasjon?

”Forskjellen mellom oppfinnelse og innovasjon er at oppfinnelse er skapelse av nye ideer og 
konsepter, mens innovasjon dreier seg om å omforme de nye konseptene til en kommersiell suksess 

og utbredt bruk
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Innovasjon – noen definisjoner

”Innovasjon handler om å skape verdi ved å implementere nye ideer”
”Innovasjon er prosessen som omformer ideene til kommersiell verdi”

Inkrementell innovasjon søker å forbedre noe som allerede finnes,  
bedre, raskere og billigere (Market Pull Innovation)

Radikal innovasjon har fokus på ny teknologi som driver for nye 
forretningsmodeller og gjennomgripende endringer i hvordan 
”forretning” utføres (Technology Push Innovation)
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Er RFID en teknologi for radikal innovasjon?



daVinci AS part of Devoteam Group                               

Anvendelse må være i fokus

”...det er viktig å være kremmer slik danskene er, forskning gir også
resultater, slik finsk og svensk næringsliv har vist. Men det er vel så
viktig å følge med på hva som skjer ute i verden, og ta i bruk den beste 
teknologien som utvikles. Kanskje er det akkurat der Norge bør være 
best?”

Ola Storeng, Økonomiredaktør i Aftenposten
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Apropos følge med på hva som skjer….
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daVincis metode for idéutvikling

Steg

Aktiviteter

Leveranse •Evalueringsmodell

•Gjennomarbeidet 
idégrunnlag

Utarbeide 
evaluerings-
modell

Idégenerering

•Avklare hvilke 
teknikker som er 
hensiktsmessige

•Utarbeide 
idégrunnlag 
gjennom bruk av 
ulike teknikker

•Identifisere føringer

•Definere 
evalueringskriterier

• Idérapport

Utdype ideer

•Idéutdypning

•Idéanalyser

Kvalifisere 
og  

sortere ideer

•Gjennomgang 
av idégrunnlag

•Grov 
kvalifisering

•Sortering  av 
ideer

• Idéliste for 
videre 
behandling

• Idébank 
(parkerte idéer)

Evaluere 
og
prioritere ideer

•Evaluere mot 
evalueringsmodell

•Prioritere med tanke 
på konseptutvikling

•Utarbeide plan og 
ressursbehov for 
konseptutvikling

•Prioriterte ideer

•Ressursbehov for 
videre  arbeid

•Klart definert 
problemstilling 

Klarlegge / 
definere 
problemstilling

•Situasjons-
analyse

•Formulere 
problemstilling 
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”The green room experiment”

I det første rommet defineres problemstillingen

I det andre rommet generes alle gode ideene

I det tredje rommet selekteres de beste ideene ut  fra gitte 
kriterier

I det fjerde rommet bearbeides de beste ideene; det bygges 
konsepter som evalueres og presenteres 
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Bruk dagen i dag til å generere ideer….
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