HJELPESPØRSMÅL

Brukere og aktører

Kunnskapsbehov

For hvilke brukere og aktører i
samfunnet vil prosjektet ha nytte
(utover virksomheten)?

Hva trenger dere kunnskap om
for å lykkes med prosjektet?

FO
NY
TT
E

FO

Hvilket problem/behov skal
prosjektet bidra til å løse?

Ny kunnskap
Hvilken ny kunnskap er det
behov for og hvorfor? Hva
er de viktigste problemene/
utfordringene som forskningen
skal bidra til å løse?

Hvor langt har dere kommet
i idéutviklingsprosessen?
Hva er neste steg?

VI

R
KS
OM
HE
TEN

Er det behov for å samarbeide med bedrifter,
sivilsamfunn eller andre offentlige virksomheter?
Hvilken nytte har de av et samarbeid, og hva kan
de bidra med?

K
TI
VI
TE
TER

Hva er nytt og unikt med idéen,
nasjonalt og internasjonalt? Hvem
har gjort noe lignende?

På hvilken måte kan prosjektet skape verdi
for virksomheten? Hvordan skal resultatene i
prosjektet tas i bruk og spres til andre?

Samarbeid med andre

IDÉ

Hva finnes av kunnskap om
dette allerede?

Hva skal dere utvikle/forbedre
for å løse problemet?

På hvilken måte er prosjektet
forankret i virksomhetens strategi?
Representerer prosjektet noe nytt
for virksomheten?

Nytteverdi

BEH
OV

ING
KN
RS
FO

Hvilken annen
samfunnsmessig nytte vil
prosjektet bidra til?

Strategisk forankring

NN
FU
M
SA

R

Øvrig samfunnsnytte

R

OR
EF
NYTT

BRUKERBEHOV OG NYTTEVERDI

Eksisterende forskning

Hvilken nytte vil prosjektet
ha for disse aktørene?

A
GS
N
I
KN
FORS

Forskningsmetode
Hvordan vil dere arbeide for å
få fram den nye kunnskapen?

Kompetanse
Er det kompetanse dere trenger
i prosjektet som virksomheten
ikke har selv? I så fall, hvilken
kompetanse er det behov for?

Samarbeid med forskningsmiljø(er)
Hva vil samarbeidspartnere i et
forskningsmiljø kunne bidra med?

KUNNSKAPSBEHOV OG FORSKNING

Nytteverdi

FORMAT

Bruksområder for verktøyet Prosjektkanvas

DIALOG

MÅL

Diskutere
prosjektidéen med
Forskningsrådets
veiledere.

Avklare

Mangler &
svakheter

Neste
steg

EGGS Design / Forskningsrådet - Prosjektidé

VIDEREUTVIKLE
- WORKSHOP

VIDEREUTVIKLE
- DOKUMENTERE

Utvikle og forbedre
prosjektidéen.

Dokumentere,
definere og
oppsummere
prosjektidéen.

Kartlegge og
Se nye
få oversikt muligheter

Prioritere Dokumentere Definere
prosjektprosjektog spisse
idéen
idéen

Dele

2

Fyll inn her:

IDÉ
Hva er den overordnede
idéen for prosjektet?
Problem
Hvilket problem/behov skal
prosjektet bidra til å løse?

Idé til løsning
Hva skal dere utvikle/forbedre
for å løse problemet?
F.eks. tjeneste, prosess, metode,
anvendelse, organisasjonsform
eller produkt.

Unikhet
Hva er nytt og unikt
med idéen, nasjonalt og
internasjonalt? Hvem har gjort
noe lignende?

Plan for utvikling
Hvor langt har dere kommet i
idéutviklingsprosessen? Hva er
neste steg?

OR
EF
NYTT

Fyll inn her:

VI

R
KS
OM
HE
TEN

Hvis dere lykkes, hvilken
nytte vil prosjektet ha
for virsomheten?
Strategisk forankring
På hvilken måte er prosjektet
forankret i virksomhetens strategi?
Representerer prosjektet noe nytt for
virksomheten?

Nytteverdi
På hvilke måter kan prosjektet
skape verdi for virksomheten?
F.eks. bedre tjenester, redusert
kostnad, økt effektivitet, læring.

Samarbeid med andre
Er det behov for å samarbeide med
bedrifter, sivilsamfunn eller andre
offentlige virksomheter? Hvilken
nytte har de av det, og hva kan de
bidra med?

Hvis dere lykkes, hvilken nytte
vil prosjektet ha for det offentlige tilbudet og samfunnet?
Brukere og aktører
For hvilke brukere og aktører i
samfunnet vil prosjektet ha nytte
(utover virksomheten)?
F.eks. brukere av offentlige tjenester,
forvaltningen, det sivile samfunn,
næringslivet, forskningsmiljø.

Nytteverdi
Hvilken nytte vil prosjektet ha for disse
aktørene? Hvordan skal resultatene tas
i bruk og spres til andre?
F.eks. brukerbehov som dekkes,
spredning av kunnskap og
teknologi, kompetanseoppbygging i
forskningsmiljø, etc.

Øvrig samfunnsnytte
Hvilken annen samfunnsmessig nytte
vil prosjektet bidra til?

FO

F.eks. bedre velferd, enklere tilgang
til informasjon eller tjenester, lavere
utslipp fra kollektivtrafikken

NY
TT
E

Fyll inn her:

R

N
UN
F
M
SA

Hvilken ny kunnskap
trenger dere for å
lykkes med prosjektet?
Kunnskapsbehov
Hva trenger dere kunnskap
om for å lykkes med
prosjektet? Hva slags
kunnskap med relevans for
prosjektet har virksomheten
selv?

Eksisterende forskning
Hva finnes av forskningsbasert kunnskap om dette
allerede?

Ny kunnskap
Hvilken ny kunnskap er det
behov for og hvorfor? Hva
er de viktigste problemene/
utfordringene som
forskningen skal bidra til å
løse?

BEH
OV

FO

Fyll inn her:

R
ING
KN
RS
FO

K
TI
VI
TE
TER

Fyll inn her:

A
GS
N
I
KN
FORS

Hvordan skal dere
arbeide for å få ny
kunnskap?
Forskningsmetode
Hvordan vil dere arbeide for å
få fram den nye kunnskapen?
For eksempel intervju,
eksperiment, simulering,
statistisk analyse, etnografi,
saksstudie («case study») etc.

Kompetanse
Er det kompetanse dere
trenger i prosjektet som
virksomheten ikke har selv?
I så fall, hvilken kompetanse
er det behov for?

Samarbeid med
forskningsmiljø(er)
Hva vil samarbeidspartnere i
et forskningsmiljø bidra med?

STATUS

NY
TT
E

Hva er den
overordnede idéen
for prosjektet?

VI

R
KS
OM
HE
TEN

K
TI
VI
TE
TER

IDÉ

FO
ING
KN
RS
FO

Hvis dere lykkes, hvilken
nytte vil prosjektet ha for
virksomheten?

BEH
OV

A
GS
N
I
KN
FORS

Hvordan skal dere arbeide
for å få ny kunnskap?

KUNNSKAPSBEHOV OG FORSKNING

R

NN
FU
M
SA

R

FO

Hvilken ny kunnskap trenger
dere for å lykkes med prosjektet?

OR
EF
NYTT

BRUKERBEHOV OG NYTTEVERDI

Hvis dere lykkes, hvilken nytte vil
prosjektet ha for det offentlige tilbudet
og for samfunnet?

FORBEDRINGSPUNKTER OG NESTE STEG

Brukere og aktører

Kunnskapsbehov

FO

IDÉ

Problem
Idé til løsning

Ny kunnskap

Unikhet
Plan for utvikling

VI

R
KS
OM
HE
TEN

Nytteverdi

Samarbeid med bedrifter, sivilsamfunn eller
andre offentlige virksomheter

K
TI
VI
TE
TER

Strategisk forankring

FO
ING
KN
RS
FO

NY
TT
E

BEH
OV

A
GS
N
I
KN
FORS

Forskningsmetode

Kompetanse

Samarbeid med forskningsmiljø(er)

KUNNSKAPSBEHOV OG FORSKNING

R

NN
FU
M
SA

R

Øvrig samfunnsnytte

Eksisterende forskning

OR
EF
NYTT

BRUKERBEHOV OG NYTTEVERDI

Nytteverdi

Virksomheten
Prosjektkanvas PPT kan fint
tas i bruk uten forarbeid. Det
er imidlertid svært nyttig for
å bearbeide og dokumentere
resultatet med workshop.
Avhengig av forberedelse

FORARBEID

BEARBEIDE

Definere

Steg-for-steg, kartlegg/
dokumentér ulike sider
av prosjektidéen ved å
besvare hovedspørsmål og
hjelpespørsmål.

Hvis dere lykkes, hvilken nytte vil prosjektet
ha for markedet og samfunnet?

Strategisk forankring
På hvilken måte er prosjektet forankret
i bedriftens strategi? Representerer
prosjektet noe nytt for bedriften?

TI
VI
TE
TER

R

BE H

UN N
MF
SA

OV
FO
R

IDÉ

Hva er den overordnede
idéen for prosjektet?

?

Hvis dere lykkes, hvilken nytte vil
prosjektet ha for bedriften?

BE
DR
IFT

NIN
FORSK

Hvordan skal dere arbeide
for å få ny kunnskap?

AK
GS

Samarbeid med andre bedrifter
Er det behov for å samarbeide
med andre bedrifter? Hvilken nytte
har de av det, og hva kan de bidra
med?

PROSJEKTKANVAS

FORSKNINGSKOMPONENTER

For eksempel ny omsetning, reduserte
kostnader, bidra til å opprettholde
konkurranseevnen, læring, nyhetsverdi etc.

AK
GS

G

Nytteverdi
På hvilke måter kan prosjektet skape
verdi for bedriften?

NIN
FORSK

IN
KN
RS
FO

BE
DR
IFT

Bruk verktøyet
Prosjektkanvas for å forklare
prosjektidéen til andre
i bedriften, potensielle
samarbeidspartnere i et
forskningsmiljø, i en bedrift, i
en sivilsamfunnsorganisasjon
eller i en annen offentlig
virksomhet.

Hvilken ny kunnskap trenger dere
for å lykkes med prosjektet?

R
FO
TE
NYT

Videreutvikling av
prosjektidé i team

R
FO
TE
NYT

Hvis dere lykkes,
hvilken nytte vil
prosjektet ha for
bedriften?

KOMMERSIELLE KOMPONENTER

Fyll inn her:

Videreutvikleworkshop

Dele

Oppsummér prosjektidéen
på én side, ved å dra
ut essensen fra de
foregående sidene.

TI
VI
TE
TER

Dialog om prosjektidéen
med Forskningsrådets
veiledere.

Dokumentere

TE
FO

Dialog

ANVENDE

NY T

VIDEREUTVIKLE DOKUMENTERE

