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Forsker på framtidens løsninger
STAVANGER
Noen yrker kommer med visse ste-
reotypier og forventninger knyttet 
til seg. En arkeolog skal grave et-
ter dinosaurknokler og bruke In-
diana Jones-hatt, en eiendomsme-
gler skal ha tett skjorte, stramt slips 
og enda strammere sleik, mens en 
professor helst skal være krokryg-
get, bruke monokkel og hvit labo-
ratoriefrakk, og ha bokhyllene ful-
le av papyrusruller fra det gamle 
Egypt. Rune Dahl Fitjar er nyan-
satt professor i innovasjonsstudier 
ved Handelshøgskolen ved Univer-
sitetet i Stavanger (UiS), har ingen 
av delene og er for rene ungfolen å 
regne – yrkestittelen tatt i betrakt-
ning. Ved universitetet er han den 
yngste professoren av alle, med 
sine 33 år.

– Å være yngst tar jeg med knu-
sende ro, men det er jo selvfølge-
lig litt stas, sier Rune og tar seg en 
kikk rundt i det avlange kontoret på 
universitetsområdet han overtok 1. 
september.

Foreløpig har kun to løvtynne 
bokrygger rukket å flytte inn i hyl-
lene, og enda gjenstår mye fyllings-
arbeid før Rune kommer på gren-

debiblioteknivået mange av hans 
kolleger sverger til.

Forsker på nyskaping
«Skal vi bære det norske velferds-
samfunnet, må vi ha flere ben å stå 
på enn olje og leverandørindustri», 
skriver landets kommende stats-
minister, Erna Solberg, på Høyres 
hjemmesider og krever økt satsing 
på forskning og innovasjon. Det er 
musikk i ørene for professor Rune, 
som har vært medlem av partiet si-
den 1994, og som forsker på inno-
vasjon; det å skape noe nytt.

– Alle ønsker å være innovative, 
og vil at det de driver med skal fal-
le inn under definisjonen av inno-
vativ. Vår oppgave som forskere er 
å ta begrepet ned på bakkenivå, og 
finne ut hvem som er innovative, 
hvem som ikke er det – og hva som 
stimulerer nyskaping, sier profes-
soren.

For selv om han er ny på univer-
sitetet har han jobbet med emnet i 
flere år. I 2007 ble Rune ansatt som 
seniorforsker ved IRIS, hvor han i 
hovedsak har konsentrert seg om 
regional innovasjon.

– Tradisjonelt har en hatt den 

oppfatning at klyngeaktivitet i Si-
licone Valley-stil fører til økt inno-
vasjon, men vi har funnet ut at så 
ikke nødvendigvis er tilfellet. Det 
som gir økt innovasjon er interna-
sjonalt samarbeid, og møtet med 
annen kompetanse og andre måter 
å tenke på, sier Rune. 

Disse funnene ga internasjonal 
oppmerksomhet og ble omtalt i fle-
re utenlandske aviser, som Wash-
ington Post, og ga 33-åringen Sta-
vanger Forums formidlingspris for 
2012. Ved universitetet skal han 
fortsette forskningen, men han skal 
også komme seg utenfor kontordø-
rene for å formidle kunnskapen til 
elevene, og til gjengjeld la seg inspi-
rere av deres ideer. 

Ta barna ut i verden
Nettopp internasjonalt samarbeid 
har professoren benyttet seg av 
selv i faglig sammenheng. Doktor-
graden i statsvitenskap tok han i 
London, i fjor kom han tilbake etter 
et år som gjesteforsker ved UCLA 
i Los Angeles. Med på turene har 
han hatt både kone og to barn, eld-
stemann ble til og med født i Lon-
don.

– Mange tør ikke reise ut i ver-
den med små barn, men vår erfa-
ring er at det har vært en berikelse 
for dem. Det var kanskje barna som 
hadde mest glede av turen til USA. 
De lærte språket, ble integrert i kul-
turen og fikk mange venner. Mye av 
det nettverket vi hadde fikk vi gjen-
nom barna.

Alltid Viking-drakt
Det er for øvrig ikke bare i politik-
kens verden professoren heller mot 
det blå. Siden han var en liten pjokk 
på Eiganes skole, vis a vis gamle 
Stavanger Stadion, har 33-åringen 
fulgt Viking i tykt og tynt. Kamp-
dag er lik Viking-drakt, uansett 
jobb, vær, vind og geografisk til-
holdssted. Da Rune reiste for å stu-
dere i London, var det fem dager 
før de mørkeblå skulle slå mektige 
Chelsea ut av europacupen. 

– Da kjente de drakten igjen. El-
lers er det få i utlandet som vet hvil-
ket lag Viking er, men jeg sørger 
uansett alltid for at kollegene vet 
når det er kamp - ved å ha drakten 
på meg dagen Viking spiller.

Ivar vasstveIt

hh– Vi må ikke tro at vi er verdensmestre i alt, sier Rune Dahl Fitjar, innovasjons- 
professoren  som flyttet til London fem dager før Viking slo Chelsea ut av europacupen.  
Nøkkelen til nyskaping ligger i internasjonalt samarbeid, mener han.
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Dagens navn

hhRUNE DAHL 
FITJAR
hhFØDT:  

26. november 
1979.
hhBOSTED:  

Tjensvoll.
hhSIVILSTATUS: 

Gift, to barn  
(8 og 5).
hhYRKE: Professor 

i innovasjons-
studier ved  
Handelshøgskolen 
ved Universitetet  
i Stavanger.
hhHVA OPPTAR 

DEG FOR TIDEN: 
Ny jobb  
og ungene.
hhHVA  

PROVOSERER 
DEG: Jeg er en 
tålmodig sjel.  
Det må kanskje bli 
Rosenborg.
hhBESKRIV  

DEG SELV  
MED TRE ORD: 
En forskende, 
fotballinteressert 
familiefar.

Rune Dahl Fitjar er den yngste 
professoren ved UiS. Han har 
vært medlem av Høyre siden 
1994, og når Viking spiller kamp,  
stiller han på jobb i klubbdrakten.  
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