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1) Intro 
2) Presentasjon av undersøkelsen
3) To case-eksempler: Verdensarven Vega 

(Lena) og Hamsunsenteret (Solveig)
4) Nytt verktøyhefte – en ‘minitest’



1. Intro www.opplevelserinord.no

RESOURCES

VALUE FOR 
TOURISTS

-
-

VALUE FOR 
FIRM AND 
INDUSTRY

PROJECT  
ORGANIZING AND 
DISSEMINATION

Innovation

http://www.e-elgar.co.uk/images/books/781004210.gif
http://www.e-elgar.co.uk/images/books/781004210.gif
http://www.opplevelserinord.no/


2) PRESENTASJON AV UNDERSØKELSEN



• Innovasjon viktig for bedrifter
• Kunnskapsgap - lite forskningsbasert kunnskap 

om:
– innovasjon i opplevelsesbaserte sektorer/reiseliv
– innovasjonsprosesser generelt
– testing som del av innovasjon

• Egne program for testing for noen næringer

• Observasjoner i opplevelsesbasert reiseliv: 
– lite systematisk testing? 
– Innovasjon ad hoc, og raskt fra ide til produksjon av 

uferdig konsept/produkt

2.1 Bakgrunn

‘I vår bedrift går det fort fra ide til produksjon. Vi ‘tester’ på 
markedet, om kunder bestiller’ (leder)



Forskningsspørsmål (Fspl):

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 under 
innovasjonsprosesser? 

Kontekst: Opplevelsesbasert Reiseliv



2.2 Hva er innovasjon?
Noe nytt eller vesentlig endret (forbedret) som
kommersialiseres eller blir del av brukspraksis



Innovasjonsprosessen

• Enkel stegvis linjær prosess
(Gustafsson mfl) 

• Iterative sirkulære
prosesser

(Pedersen, 2012)

• Spiral prosess
(Jernsand mfl 2015)

EXPLORE AND EXPLOIT!!!



Hva, hvem og hvordan?

Noen hovedformer:
• Entreprenør/Lederdrevet
• Forskningsdrevet
• Teknologidrevet
• Medarbeiderinvolvert
• Kunde/Bruker 

drevet/involvert
• Nettverksdrevet
• Samarbeidsdrevet
• Åpen innovasjon
• Triple helix (bedrifter, 

forskning/høgskole, 
virkemiddelapp)

Fra lukket til ‘åpen’: 

1: Entreprenøren

2: Store bedrifter med 
FOUavdelinger, linjær, 
lukket, 

3: Åpne relasjonelle: 
interne og eksterne 
aktører, interaksjoner og 
kilder. Ofte tett på praksis



Opplevelsesbasert reiseliv i Norge
• VIKTIG Å FORSTÅ OPPLEVELSESPRODUKTERS  

KJENNETEGN OG ROLLER (KUNDERS REASON 
TO GO OG VERDISKAPING) VED 
INNOVASJON!



2.3 Testing i innovasjonsprosesser
• Pilottesting: viktig for læring og kvaliteten i innovasjoner

(Drucker, 2007)
• Kunde (bruker) involvert innovasjon:

– Is of large relevance due to the closeness following from 
consumer-producer interactions and co-production (Von 
Hippel, 2005)

Co-creation:
User generated 

content (co-
production)

Co-innovation:
User/stakeholder 

involved  
innovations



1) Interactive

Co-designer

2) Form

filler

3) Integrated

Co-designer

4) Real time field 
source

Customer

active

Customer

passive

Create
new

Develop
existing

4 idealtyper for involvering i service innovasjoner hvor 
testing kan inngå 
(Mannervik & Ramirez, 2006): 



Testing stegvis planlagt prosses vs ad hoc rask
implementering (Valminen & Toivonen, 2011) Multi-tasking, 

ad hoc og 
experimentell
læring



2.4. Forskningsmetoder i vår studie

• EN STUDIE MED FLERE CASE: 
• 13 bedrifter +
• 25 case/innovasjonsprosesser +

• DATA INNSAMLING: 
– 28 personer er intervjuet
– Observasjoner og samtaler
– Dokumenter og bilder
– Noe aksjonsforskning



Forskningsspørsmål 1: Hvordan kan testing være del 
av innovasjonsprosesser, hvilke testemetoder
benyttes og hvordan?

Testmetoder = Kombinasjoner av faser, aktører og verktøy

1) Faser i innovasjonsprosessen der testing foregår:

2.5. Funn



2) Aktører:
• Prosjektleder/ansvarlig for 

innovasjonen
• Kolleger med annen

fagkompetanse
• Guider og andre i produksjon
• Kunder (gjester/brukere)
• Turoperatører
• Oppdragsgivere og selgere
• Samarbeidspartnere
• Elever og studenter
• Lærere og forskere
• Eksterne med 

spisskompetanse (teater, 
webdesign)

• Andre?

3) Verktøy:
• Presentasjoner og bruk av 

Facebookgruppe
• Dramaturgikurve
• Gruppedialog 
• Ide og konkretiseringsmøter
• Evalueringsmøter
• Fokusgruppe
• Spørreskjema
• Intervjusamtale
• Loggbok
• Dreiebok og manusjobbing
• Rekognosering/testturer 
• Øvinger
• Observasjoner før eller under 

pilottesting eller produksjon
– Løpende samtaler
– Feedback etter

• Andre?



CASE HAVRAFTING (Nordnorsk Opplevelser)

• Faser: 3 (konkretisering) og 4 (pilottesting)
• Aktører: Ledelse, ansatte, konferansekunder
• Verktøy: Rekognisering/testturer, dramaturgilinje og gruppedialog
• Resultat av testinger: 

– Større endringer i dramaturgien

– Læring, markedsorientering, mer forberedt og systematisk



CASE LEVENDE MÅLTIDSOPPLEVELSE (Thon Hotel)

• Fase: noe 2 (ide) og 3 (konkretisering), mest 4 (pilottest)
• Aktører: Ledelse og ansatte, konferansegruppe

(bedriftsledere/studenter og lærere)
• Verktøy: Intern sparring og øving, observasjon under, 

gruppedialog dagen etter
• Resultat av testingen: 

– Mye positiv feedback, mange endringsforslag (mer fortellinger)
– Aldri før fått så grundig gjennomgang



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

Positive:
• Hindrer bruk av ressurser på dårlige ideer og reduserer risikoen

– Får “bevist” at ide eller konseptet fungerer, verifikasjon, øker tilliten
– Øker markedsorienteringen

• Gjør at en arbeider mer systematisk, kunnskapsbasert og med tydelig tilnærming
– Mer læring både underveis og etterpå
– Mer åpen, involverende, både brukere og andre (ulike interessenter bidrar med ulik kunnskap)

• Stiller mer forberedt og med bedre kvalitet når en skal kommersialisere
– Mindre risiko for omdømme og negativ vareprat
– Økter tryggheten for ansatte

• Får ideer til å bli reelle innovasjoner
– raskere innovasjonsprosesser

• Opplevelsesprodukt må videreutvikles jevnlig, aldri helt ferdig
- Unngå at de tømmes for innhold
- Stimulere til en utviklingsorientert kultur
- Motiverer



Negative:
• Om avslag i prisen under testing kan de gi feil inntrykk av 

produktet og gi problemer senere 
• Kunder kan gi taktisk tilbakemelding for å redusere prisen
• ‘Profesjonelle testere’ som bare er ute etter gratis/billige 

opplevelser 
• Markedet  har ikke alltid rett!
• Tar tid og ressurser. Kan forsinke innovasjoner
• Timing: bør gjøres når en ikke har tid
• Kan være vanskelig for kunder å gi reell feedback
• De ansatte er for umodne
• Kan være vanskelig å melde tilbake at deltakeres forslag ikke 

blir fulgt



2.6. Konklusjoner
• Fspl 1:

– Mange måter å teste på (ulike faser, aktører, verktøy og 
samhandlinger)

– Delvis overlap med tidligere modeler, delvis ‘nye’ mønstre
• Fspl 2:

– Mange viktige positive. Noen negative, de kan unngås
– Alle mente at det er viktig å teste (Merk: de har erfaring)

• Fått ny kunnskap om: 
– åpne samskapende innovasjonsprosesser
– mer profesjonell, systematisk og ‘industrialisert’ jobbing 

med innovasjonsprosesser
– Testingsmetoder



• Plan videre:
– Verktøyhefte 
– Opplæring
– Publisering: UiN-rapport + vitenskaplige artikler
– Mer forskning
– Policy forslag: program for testing for opplevelsesbasert 

reiseliv? 
– Visjon: Experience lab 

• Spørsmål og innspill?

’I vår sektor tar ofte innovasjoner lang tid fra ide til realisering. 
Pilottesting kan både øke tempo og kvaliteten på
innovasjoner’ (leder)



3) TO CASE-EKSEMPLER

• Verdensarven Vega 
• Hamsunsenteret



4) NYTT VERKTØYHEFTE UNDER 
UTVIKLING

Testing som metode i 
innovasjonsprosesser

- hva, hvorfor og hvordan?



Plan

• Innhold i heftet:
1. Om innovasjon, innovasjonsprosser og testing litt 

generelt. Hovedfunn mht faser, aktører og verktøy
2. 8-10 Case (utkast til 2 laget)
3. Hovedfunn mht positive og negative erfaringer. 

Anbefalinger og etterord
4. Begrepsliste

• Publiseringer:
– Ferdig ca april
– Digital (gratis) og trykt (selvkost)



Test av 2 prototyper på case-oppsett

Er caseoppsettet:
1) Forståelig?
2) Mulig å dra nytte av i egen virksomhet?
3) Relevant for egen virksomhet?
4) Noe som mangler?
5) Forslag til endringer

NOTER NED OG LEVER INN!!!
Skriv på om Vega eller Hamsun caset!!!!



Forskere og bedrifter utvikler og tester 
3 innovasjoner:
- Opplevelsesdesign og –produksjon
- Sikkerhet og risikohåndtering
- Kundekunnskap og relasjon

NASJONALT KVALITETSSYSTEM FOR 
OPPLEVELSESBASERT REISELIV
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