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FoU- og teknologiutvikling i bedrifter representerer et viktig strategisk virkemiddel for å skape 

merverdi. FoU-aktiviteter og teknologisk utvikling kan spenne svært vidt i kompleksitet og omfang 

som avhenger av mange faktorer, blant annet bransje/industri, bedriftens størrelse og kapabilitet, 

lokalisering og historikk. Selv om mange eksterne parametere påvirker teknologiutviklingen i 

bedrifter, bør bedrifter utøve bevisst teknologiledelse for å styrke sin markedsposisjon og utvikle 

prosesser og produkter som gir konkurransedyktige og lønnsomme bedrifter. 

Det overordnede målet med dette emnet er at studentene gjennom inngående kunnskap og forståelse 

for ulike teorier og metoder innen faget skal være i stand til å bidra til bedre prosesser på styrking av 

teknologiledelse i alle typer virksomheter. Emnet tar utgangspunkt i de viktigste elementene i en 

teknologistrategi: samkjøring av forretnings- og teknologistrategi, innovasjonsprosesser og -modeller, 

FoU porteføljestyring og -ledelse, kommersialisering av teknologi, immaterielle rettigheter og 

organisering av FoU. 

1. LÆRINGSUTBYTTE 

Etter endt emne skal kandidaten… 

Kunnskap 

 Ha innsikt i strategi som fag, spesielt med fokus på samkjøring av forretnings- og 

teknologistrategi 

 Ha inngående kunnskap om innovasjonsprosesser  

 Ha detaljert kunnskap om verktøy for gjennomføring av teknologiledelse 

 Ha inngående kunnskap om forretningsforståelse og kommersialisering av teknologi  

 Ha kunnskap om beskyttelsesmekanismer i følge med teknologiutvikling 

 Ha kunnskap om hvordan organisere og utvikle organisasjoner i følge med teknologiutvikling 

 

Ferdigheter 

 Være i stand til å vurdere elementer i oppbygging og etablering av teknologistrategi 

 Være i stand til å vurdere kommersiell verdi av teknologi gjennom anvendelse av etablerte 

verktøy 

 Kunne anvende verktøy og modeller som støtter teknologiledelse 

 Kunne gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning 

knyttet til problemstillinger innen teknologiledelse 

 

Generell kompetanse 

 Kunne bidra i strategiprosesser med hovedfokus på teknologiledelse 

 Kunne anvende kunnskap om teknologiledelse innen ledelse og utvikling av virksomheter 

 Kunne beherske relevant terminologi og kunne formidle selvstendig arbeid knyttet til faglige 

problemstillinger til ulike målgrupper: forskere, ledere og publikum generelt 

 Ha forståelse for risiko i teknologiutvikling 

 



 
 

2. INNHOLD 

Teknologiledelse innehar tematikk som er i grenseoppgangen mot blant annet Strategi, 

Kunnskapsledelse, Økonomisk styring og Prosjektledelse. Emnet i Teknologiledelse vil være 

samlingsbasert hvor følgende tema dekkes: 

Samling 1: Innledning, Forretnings- og teknologistrategi 

Første samling innledes med emnets tema og grensebetingelser, herunder kjøreregler for deltakelse, 

innleveringer, forberedelser og eksamen. Faglig vil sentrale elementer i Modul 1 omhandle generelt 

strategiutviklingsarbeid. Innhold i- og samkjøring mellom forretnings- og teknologistrategi greies ut. 

Generiske drivere for å oppnå konkurransefortrinn diskuteres, og posisjonen til spesifikke parametere 

som kjernekompetanse, effektivitet, kvalitet, innovasjon og kundefokus omhandles spesielt.  

Generelt kunnskapsmål i første samling er å få innsikt i strategi som fag, spesielt med fokus på 

samkjøring av forretnings- og teknologistrategi. Ferdighetsmål er å være i stand til å vurdere elementer 

i oppbygging og etablering av teknologistrategi. 

 

Samling 2: Innovasjonsprosesser og -modeller 

Andre samling presenterer innovasjonsmodeller og diskuterer prosesser for ‘innovasjonsverdikjeden,’ 

fra idé til implementert produkt, prosess eller teknologi. Forskjellige modeller og metoder presenteres 

og diskuteres med dypdykk i bl.a. følgende tema: 

 Kreativitetsprosesser: hvordan skape kultur for kreativitet, og hvordan håndtere og 

videreforedle idéer? 

 FoU aktiviteter, prosjektgjennomføring: modeller og prosesser for beste praksis 

gjennomføring av prosjekter og aktiviteter som gir implementering av nye produkter, 

prosesser og teknologi 

 Produkt- og prosessteknologi: tilnærming til innovasjon i prosessindustri og 

produktutviklingsbedrifter 

 NPD: modeller for ‘New Product Development’ 

Kunnskapsmål for andre samling er å blant annet få inngående kunnskap om innovasjonsprosesser. 

 

Samling 3: FoU porteføljestyring og -ledelse 

I tredje samling vil det fokuseres på styring og ledelse av teknologi prosjektporteføljer, herunder 

kriterier for å prioritere prosjekter. Forskjellige metoder for å jobbe med porteføljestyring diskuteres, 

og perspektiver på verdikjede og produkters livssyklus presenteres og diskuteres. Risiko og spredning 

innsats av aktiviteter omhandles også. 

I tredje samling er kunnskapsmålet å få detaljert kunnskap om overordnede verktøy for gjennomføring 

av teknologiledelse.  

 



 
 
Samling 4A: Kommersialisering av teknologi 

For teknologer er ofte de kommersielle driverne som bør ligge til grunn ikke alltid samkjørt med den 

faktiske utviklingen som foregår. I modul 4A vil det fokuseres på kommersialisering av teknologi og 

anvendelse av forskjellige metoder for å synliggjøre mulig verdi av teknologiutviklingen. 

Evalueringsmetoder som bl.a. NPV, IRR, ROI og pay-back presentere og diskuteres. 

Kommersialisering av teknologi i lengre perspektiver diskuteres. 

Kunnskapsmål for samling 4A er blant annet å få detaljert kunnskap om verktøy for gjennomføring av 

teknologiledelse, og spesielt få inngående kunnskap om forretningsforståelse og kommersialisering av 

teknologi. Emnedeltakerne skal videre være i stand til å vurdere kommersiell verdi av teknologi 

gjennom anvendelse av typiske verktøy. 

Samling 4B: Immaterielle rettigheter 

Samling 4B omhandler beskyttelsesmekanismer i følge med teknologiutvikling. Eksempler på hvordan 

jobbe med teknologiovervåkning for å opprettholde konkurransefortrinn, samt beskytte egen teknologi 

diskuteres. Utfordringer forbundet med utvikling av nye prosesser og produkter og 

konkurranseanalyse og –overvåkning diskuteres. I modulen presenteres også etablering av typiske 

elementer og utfordringer i etablering av patenteringsstrategi. 

Kunnskapsmål for modulen er å få kunnskap om beskyttelsesmekanismer i følge med 

teknologiutvikling. 

 

Samling 5: Organisering av FoU 

Under denne samlingen fokuseres det på organisasjonsdesign i teknologimiljø for bl.a. å oppnå 

effektive prosesser, kvalitet, innovasjon og jobbe med kundefokus. Videre presenteres og diskuteres 

eksempler på kompetanseklynger og –nettverk, kunnskapsledelse og kjernekompetanse – hvordan 

dyrke og videreutvikle. 

Målet for samlingen er å få kunnskap om hvordan organisere og utvikle organisasjoner i følge med 

teknologiutvikling. 

3. LÆRINGSAKTIVITETER 
For å oppnå læringsutbyttet skal emnet organiseres med to hovedtyper av læringsaktiviteter; seminarer 

og casearbeid. For å sikre at målene om at studentene skal utvikle avansert og inngående kunnskap om 

relevante teorier og metoder vil det bli holdt seminarer der artikler og bokkapitler vil bli presentert og 

diskutert. Emneansvarlig vil forelese interaktivt og lede diskusjoner omkring de ulike temaene. For å 

nå målene om at studentene skal kunne anvende teoretisk kunnskap på praktiske problemer og på 

relaterte fagområder vil hver modul også bestå av casearbeid der studentene under veiledning jobber 

med oppgaver individuelt. Dette skal trene studentene i å anvende sine teoretiske kunnskaper på 

praktiske problemstillinger og gi dem erfaring i å samarbeide om kompliserte oppgaver og å legge 

frem faglige resonnementer for sine standpunkter/forslag. I løpet av emnet vil studentene også jobbe 

med en større selvstendig forsknings- eller utviklingsoppgave under veiledning.  Det selvstendige 

arbeidet med case og forskningsoppgave vil bli presentert og diskutert i samlinger/workshops med alle 

studenter og fagansvarlig som aktive diskusjonspartnere. 

 



 
 

4. DELTAKELSE 
Deltakelse under presentasjoner av eget selvstendig arbeid og eget gruppearbeid er obligatorisk.  

 

5. VURDERING 
Vurdering underveis: 

Underveis i emnet skal studentene løse praktiske case. Casene skal løses individuelt og skal 

presenteres i form av en skriftlig rapport og en muntlig fremføring. Det vil bli satt en samlet karakter 

på skriftlig og muntlig presentasjon. Alle caseoppgavene er obligatoriske for godkjent emne, men 

studentene velger selv ut to av dem som utgangspunkt for karakter i emnet. 

 

Sluttevaluering: 

Et selvstendig forsknings- eller utviklingsarbeid tilsvarende 15 studiepoeng skal gjennomføres i løpet 

av emnet. Gjennom dette arbeidet skal studenten demonstrere inngående forståelse for de teorier og 

metoder som er gjennomgått i kurset ved å anvende disse på de problemstillingene som belyses i 

prosjektarbeidet. Studentene vil få tilbakemelding på sitt arbeide underveis, og etter avsluttet emne 

skal en skriftlig rapport danne utgangspunkt for sluttevalueringen som vil telle 50 % av karakteren i 

emnet.  

 

I tillegg velger studentene hvilke to av sine fremlagte case (se «vurdering underveis»). Disse skal 

tilsvare et omfang av 15 studiepoeng. 

 

Casearbeid underveis danner grunnlag for 50 % av karakteren i faget. 

 

Karakterer: A-F 

 

Tilgjengelig hjelpemidler 

Alle hjelpemidler er tillatt. 

 

6. LITTERATUR  
Litteraturliste er under utvikling, det vil bli en blanding av bøker og artikler av ulik vanskelighetsgrad, 

ca. 2500-3000 sider totalt. 
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