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Thomas C. Espenes, prosjektleder
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Hva er Innovasjon i team?

• Tverrfaglig prosjektemne på 7,5 sp
• Undervises høstsemesteret
• Studenter i tredje studieår av en rekke bachelorutdanninger
• Faglig fokus på bærekraft, innovasjonsmetodikk og tverrfaglig samarbeid

• Studentene settes sammen i team på tvers av studieretninger
• Hvert team samarbeider med ekstern samarbeidspartner fra samfunns- og arbeidsliv
• Utgangspunktet for prosjektene er bærekraftsrelaterte problemområder
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Innovasjon i team 2023
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Tilgjengelig for studenter på 3. året bachelor i …

IT og informasjonssystemer

Natur og miljøforvaltning

Innovasjon og entreprenørskap

Økonomi og ledelse

IT og ledelse

Skipsfart og logistikk

Kunst og design

Internasjonal markedsføring og reiseliv

Sosiologi

Historie

Barnehagelærer

Barnevern

Vernepleie

…

Campus Bø

Campus Porsgrunn

Campus Ringerike

Campus Notodden

Campus Vestfold

Totalt ca. 200-250 studenter ≈ 30-35 prosjekter  



Discover 
– Undersøk 
og forstå

Utforsk og 
undersøk 
problemet eller 
utfordringen 
gjennom 
å innhente mer 
kunnskap

Define
– Sammenfatt 
og definer

Sammenfatt 
og systematiser 
kunnskapen om 
problemet, 
identifiser 
muligheter, velg 
ut og definer 
problemstilling

Develop
– Utvikle 
ideer

Generer ideer til 
løsninger på hele 
eller deler av
problemstillingen

Deliver
– Utvikle og 
teste løsninger

Evaluer, velg ut 
og utvikle ideer
til løsningsforslag 
- teste og 
videreutvikle.

Den doble diamanten ligger til grunn for innovasjonsprosessen



Eksempel fra 2021: Avfall Norge

- Fem aktører fra avfallsbransjen gikk sammen
- Formulerte tre mål for deltakelsen: Idéer til løsninger, lære om 

innovasjonsprosessen og rekruttering til bransjen
- Utarbeidet felles problemområde:

«For mye avfall som kunne vært resirkulert havner i restavfallet! 
Hvordan kan vi hjelpe innbyggerne slik at avfallet deres får maksimal 
verdi?»

- To representanter fra Avfall Norge deltok
- Kontaktperson for studentgruppene
- Deltok på utvalgte workshoper på campus i Horten
- Organiserte besøk på et avfallsanlegg

- Koblet på studentgruppe med studenter fra IT og sosiologi
- Studentene kom med to løsningsforslag: app og panteordning

20.10.2022 5

«Målene våre ble nådd. 
Studentenes refleksjoner bidro
til å ytterligere belyse
utfordringen, og dette førte til 
en intern innovasjonsprosess 
både før og etter emnet.»
- Nancy Strand, Avfall Norge



Interessert? Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Tidsplan 2023
• Løpende påmelding frem til juni
• Forberedelse av problemområde i samarbeid med ansvarlig faglærer i august
• Oppstart i månedsskiftet august/september
• Avsluttende presentasjoner i november
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Les mer på nettsidene: usn.no/samarbeid-med-oss/innovasjon-i-team/

Thomas Christian Espenes
—
Prosjektleder Innovasjon i team
Institutt for økonomi og IT
USN Handelshøyskolen
Mob: +47 476 76 525
Tel: +47 35 02 66 92
thomas.c.espenes@usn.no
www.usn.no


