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Studium i Strategisk Teknologi- og Endringsledelse 
 
FramoAkademiet 
Framo-bedriftene ønsker å investere i de ansatte og målet er å få økt kompetanse. Primært ønsker vi å øke kunnskapsnivået i 
Framo-relaterte ingeniørfag. Vi har gjort avtale med Høgskulen på Vestlandet om kursing og videreutdanning for ansatte ved 
Framo-bedriftene. Kursene som blir arrangert vil i sin helhet bli dekket av bedriften. 

 
Studium i Strategisk teknologi- og endringsledelse 
 
I samarbeid med Høgskulen på Vestlandet tilbyr FramoAkademiet et fleksibelt studium i ledelse med vekt på 
endring og teknologi. Studiet består av 8 kurs på 7.5 studiepoeng og utgjør til sammen en årsenhet på 60 
studiepoeng. 
 
Innhold 
 
De siste årene har det vært mye snakk om det digitale som driver for forandring. Uttrykket digital 
endring/transformasjon brukes ofte, noen påstår sågar at denne digitale æraen vi nå er inne i vil føre til at 
endringene som en opplever vil bil en konstant for bedriftene.  
Ledelse må tuftes på det kjente, men også være klar for det ukjente. Denne årsenheten kombinerer klassisk 
ledelse og strategi med fokus på endring og teknologi.  
 
Basisen i faget ligger rundt fagene teknologiledelse, endringsledelse og strategi. Teknologiledelse tar et overblikk 
over hvordan man leder en teknologibedrift, der endringsledelse gir verktøy for å kunne lede de nye prosessene 
som trengs i bedriften. Strategi har fokus på analyser og strategiske valg en virksomhet tar for å skaffe og 
vedlikeholde konkurransefortrinn i årene fremover.  
Produktene og tjenestene som blir solgt i dag er ikke nødvendigvis de man skal leve av i fremtiden. Faget 
innovasjon har fokus på hvordan innovasjon oppstår, og faget virksomhetsutvikling har fokus på metoder for å 
utforske muligheter som ligger litt utenfor den vanlige retningen en bedrift går i. Faget endringsledelse har fokus 
på å lede en bedrift gjennom omstillinger, for eksempel mot nye forretningsområder.  
 
Faget digitalisering, teknologi og strategi skal gi en innsikt i noen av de nye teknologiene som regnes som en del 
av den fjerde industrielle revolusjonen, samt å gi bedre forståelse for hvilke digitale ressurser som allerede fins i 
en bedrift, og hvordan kombinasjonen av disse to elementene kan gi konkurransefortrinn.  
Man utvikler ofte bedriften gjennom ulike prosjekter, derfor er også prosjektledelse en del av denne årsenheten.  
 
Til slutt er også bedriftsøkonomi med i enhet, for å blant annet kunne vurdere lønnsomheten til nye prosjekt og 
produkter.  
 
Studiet i Strategisk teknologi- og endringsledelse inneholder følgende kurs som til sammen utgjør en årsenhet:  
 

Kurs  Studiepoeng Semester 

Teknologiledelse 7,5 Vår 2018 
+ Høst 2020 

Strategisk analyse og planlegging 7,5 Høst 2018 
Innovasjonsledelse 7,5 Vår 2019 
Endringsledelse 7,5 Høst 2019 
Prosjektledelse 7,5 Vår 2020 
Bedriftsøkonomi 7,5 Høst 2020 
Digitalisering, teknologi og strategi 7,5 Vår 2021 
Virksomhetsutvikling 7,5 Høst 2021 
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VÅR 2019: INNOVASJONSLEDELSE 
 
7,5 STUDIEPOENG 
 
Sted:  Høgskulen på Vestlandet, Kronstad 
Tid:   Tirsdager kl. 1700 – 2100 
Datoer:   22. januar, 5. februar, 19. februar, 5. mars, 19. mars, 2. april, 30. april, 14. mai. 
Kursstart:  22. januar 2019 
 
 
Innhold 

Kursets formål er å utvikle deltakernes kunnskaper og ferdigheter som vil sette dem i stand til å bidra aktivt i 
nyskaping og innovasjonsprosesser i eksisterende virksomheter. Kurset har en praktisk tilnærming. Gjennom 
øvelser, oppgaver og cases utdypes teori og anvendes kunnskap på aktuelle problemstillinger for å illustrere 
betydningen av innovasjon for bedrifters tilpasningsevne, konkurransekraft og økonomisk vekst. Det legges vekt 
på forståelse av innovasjon som en kollektiv prestasjon, nærmere bestem som resultat av hensiktsmessige 
innovasjonsstrategier, organisering, ledelse og samarbeid. Studentene får en generell innføring i ulike kilder til 
innovasjon, faser i innovasjonsprosessen, hvilke faktorer som virker fremmende og hemmende på innovasjon i 
organisasjoner, ulike innovasjonsmodeller, samt sentrale aktører i det såkalte «innovasjonssystemet/ 
økosystemet». Utvalgte metoder og teknikker som anvendes i innovasjonsprosesser og utviklingsprosjekter 
blir belyst.                                                                                        

Læringsbytte                                                                                                                                                      
Ved fullført kurs i Innovasjonsledelse skal deltakerne kunne: 

Kunnskaper:  

• Beskrive sentrale teorier om innovasjon, innovasjonsmodeller og strategier for innovasjon i private og 
offentlige virksomheter. 

• Forstå teori om innovasjon og organisasjon og innovasjonsledelse. 
• Forstå hvordan innovasjon skaper verdier og konkurransefortrinn for en virksomhet. 
• Forstå faktorer som fremmer og hemmer innovasjon og gevinstrealisering knyttet til innovasjon 

Ferdigheter: 
• Identifisere muligheter og utfordringer knyttet til satsing på innovasjon 
• Analysere valgt organisasjon ut fra teorier om innovasjon. 
• Planlegge håndtering av innovasjon og innovasjonsprosesser med forslag til strategi, ledelse og metoder. 
• Anvende relevante verktøy i kartlegging, analyse og gjennomføring av innovasjonstiltak. 

 
Generell kompetanse: 
• Forstå betydning av beslutninger knyttet til «explore and exploit», «make or buy» og «keep or sell» for en 

virksomhet 
• Vurdere en virksomhet sin plass i innovasjonssystemet/innovasjonsøkosystemet og forstå innvirkningen 

virksomhet og omgivelser har på hverandre. 
 
Arbeidsformer 
Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser. 
 
 
Forkunnskaper 
Studiets opptakskrav. 
 
Anbefalte forkunnskaper 
Ingen. 
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Obligatoriske arbeidskrav 

1) to skriftlige oppgaver som løses gruppevis (3-4 deltakere) og leveres inn på elektronisk læringsplattform. 
2) Et skriftlig eller muntlig arbeid som skal deles med klassen, for eks. en presentasjon. 

Obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semester. 
 
 
Vurdering 
Deleksamen med to deler: 

1) Semesteroppgave som skal løses i grupper på 3-4 deltakere  (60% av endelig karakter) og leveres på 
elektronisk læringsplattform. 

2) Individuell skriftlig hjemmeeksamen , 3 timer (40% av endelig karakter). Eksamen vil bli avholdt på 
digitalt eksamenssystem. 
 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 
Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. 
Dersom det ved ny eller utsatt prøve er færre enn 5 kandidater meldt opp i faget, kan skriftlig eksamen bli 
erstattet av muntlig eksaminasjon. 
 
 
Hjelpemidler ved eksamen 
Alle. 
 
 
Litteratur 
Opplyses ved semesterstart. 
 
Emneansvarlig 
Høgskolelektor Morten Morå. 
 
 
SPØRSMÅL ELLER PÅMELDING, SE INTRANETT ELLER KONTAKT: 
 
Framo AS Lars Petter Larsen 9224 
Framo Flatøy AS Njål Vangdal 9925 
Framo Fusa AS Anne Gro Aadland 9621 
Framo Holsnøy AS Odd-Arne Apold 7529 
Framo Services AS Lars Petter Larsen 9224 

 
PÅMELDINGSFRIST: 15. desember 2018  
 
framoakademiet@framo.no  
 
 


