
Tester dere nye produkter før 
de lanseres?
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1: Hvordan kan testing være del av 
innovasjonsprosesser, hvilke testemetoder
benyttes og hvordan?

2. Hvilke positive og negative erfaringer har 
bedrifter med bruk av testingsmetoder i
innovasjonsprosesser?



F1: Hvordan kan testing være del av innovasjonsprosesser, hvilke
testemetoder benyttes og hvordan?
a) Faser i innovasjonsprosessen







Case 3: Fokusgrupper
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• Hvem er kundene?
• Lokale barn og 

tenåringer
• Fokusgrupper i flere 

runder:
1. Fase 1 og 2: Behovs og 

idekartlegging, bruk av 
teknologi, mm.

2. Fase 3: testet bla 
illustrasjoner og 
utforming app-piloter

3. Fase 4: tester pilot



Case 2: Dialog om dramaturgikuirven

• Hvem er kundene?
• Bedriftsgrupper

• Rett etter turen:
• Kunde tegner sin 

oppfatning av
dramaturgikurven

• Dialog 
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Case 4: Rask prototypetest i form av skissetest

• Hvem er kundene?
• Internasjonale 

turoperatører
• Korte tidlige 

produktskisser:
• Presentasjon 

muntlig og skriftlig
• Feedback muntlig
• Surveyfeedback 

evaluerer



Glimt fra noen flere av casene med kundeinvolvering
Case Kunde Metoder Lærte

5: Viking Museet  (viking 
fest)

Hurtigruten: 
bedriftskunde tok 
initiativet 

Ideforslag, sparring på konkretisering/ 
prototyper + pilottestet på 
Hurtigrutens selgere

Kvalitetskrav fra stor bedriftskunde

Hurtigruten Egne gjester Store kundesurvey for ønsker, små 
surveys etter deltakelse

Oppdaget behov, trender, 
drømmer, interesser

6: Thon Hotel Lofoten 
(levende måltid)

Studenter og lærere er 
kunder + ‘ekspert’ 
evaluering

Pilottesting med faglige briller ved 
deltakende observasjon og 
evalueringsspørsmål

Fint med fortellinger og 
sanseinvolvering, mer fortellinger

Kajakkbedrift 
(flerdagsturer)

Betalende kunder Gruppeevaluering på slutten + løpende 
observasjon og samtaler

Ideer til nye turer (steder, 
aktiviteter), justeringer. 

Huset på Yttersiden (eks 
trugetur)

Venner/bekjente,
betalende kunder

Observere og notere, samtaler Hva funker og ikke

XXLofoten (Havsvømming) Betalende kunder Observasjon og samtaler,
Survey etter

Hva funker og ikke 

Lokalt nettverk 
(pakkeprodukt)

nettverk av bedrifter Prototypetesting v/deltakende 
observasjon, feedback 

Slaktet produktet, særlig en av 
leverandørene

Vestlandsnettverk Kunder, redusert pris Deltakende observasjon,
gruppeevaluering, Facebook

Barnefamilie ruta totalslaktet, 
kunder viktige ambassadører



CASE-ØVELSE: ‘Forskningslab - scary marine food’

• Bakgrunn:
• Potensial: Bruke flere marine ressurser (matproduksjon i verden, 

miljø, nye måltidsopplevelser, økonomisk verdiskaping og 
sysselsetting/samfunn, ++)

• Inspirasjon:
• Gøteborg Universitet og maritime klynge, delprosjekt 

(http://www.maritimaklustret.se/projekt/scary-seafood/),  
https://www.youtube.com/watch?v=tU2JEdsLxz4

• UiS og Aalborg studert scary food, eks smalahove :
"To eat scary food has been part of adventure tourism…It is like overcoming fear. 
One is proud when one has mastered it" Mykletun 

• Ide: Riggge fou og innovasjonsprosjekter på mat og
måltidsopplevelser (ikke kun scary, mest marine men ikke kun):

• Flere fag, flere næringer, flere klynger, 



Eksempler på 
arter fokusert 
på i Gøteborg

VI HAR FLERE 
AKTUELLE I TILLEGG 

TIL DISSE



• Skisse på opplevelse og innovasjonslab:

1 Velkomst:
?

2 Sanserom 1:
Nordnorske marine 
ressurser: se, høre, 
berøre

3 Gi kunnskap om 
hvorfor:
Mat, miljø, helse, 
måltidsoppl, 
verdiskaping (B/S) 

4 Sanserom 2 og 
eksperimentering;  
Smaksprøver og 
terningkast

5 Få kunnskap om: 
besøkendes  
erfaringer, behov, 
interesser, ++

6 avslutning 
m/overraskelse

5 posters med 
ulike argument + 
studenter 
informerer

Forskningslab - scary marine food



TESTING AV KUNDE BEHOV OG TRENDER 
(KUNDEEMPATISERING):

• Formål med testinger (rom 5, +evt 4)- økt innsikt i: 
• besøkendes erfaringer 
• potensial og utfordringer for økt bruk 

• Oppdrag/gruppearbeid:
• Foreslå:

1) En hovedide om hvordan (verktøy, opplegg) involvere 
besøkende i testing (økt innsikt). Hvorfor er ideen god?

2) Hva viktig å få vite mere om? 
3-4 personer, idestorming og idevalg (noteres på ark). Ca 20 
minutter.

• Plenum: Kort presentasjon + ark henges opp.


