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”Harvard Business Review har konkluderet at
ringe indsigt i folks liv er ansvarlig for to
tredjedele af alle mislykkede
produktlanceringer”.

Fra Idé til virkelighed
af Anne Skare Nielsen og Liselotte Lyngsøe

”Dit produkt er kun et
middel, dine kunder er
det virkelige mål”.

100 top chefer af Niels Lunde

Forstå bedre og opfang mere

• Udvikler virksomheders kvalitative
kompetencer
• Gør dem bedre til at forstå

• Bevidst opmærksomhed på de svage
signaler fra forandringer i
omgivelserne, der ændrer på
kundepræferencer.

• Mindsettet hos den enkelte forbruger kan
sætte gang i en større forandring i
omgivelserne.

Forstå bedre og opfang mere
“Not everything that matters can
be measured, and not everything
that can be measured matters.”
Albert Einstein •
• Udvikler virksomheders kvalitative
kompetencer
• Gør dem bedre til at forstå

Bevidst opmærksomhed på de svage
signaler fra forandringer i
omgivelserne, der ændrer på
kundepræferencer.

• Mindsettet hos den enkelte forbruger kan
sætte gang i en større forandring i
omgivelserne.

Hvad er innoveillance?
• Surveillance + innovation
– At overvåge, undersøge og forstå det
bagvedliggende mindset, der afgør hvorfor
markedet og kunderne agerer, som de gør.
– At forstå hvorfor eller hvad kunder i virkeligheden
vil indlemme som en løsning, der giver mening i
deres liv.

Innoveillance via…
• Online fokusgrupper og
mobile medier
• Afdækning af egenskaber,
som kunderne ubevidst
higer efter, og som skal
være tilstede i produkter/
relationer mellem kunde
og virksomhed.
• Afdækning af mindset.

“the days of conjuring up new
products without basing them on
consumer megatrends are
numbered. Today, for a product or
service to be successful, it will have
to be founded on at least one and,
ideally, several mega‐trends”. Gavin
Humphires

”Du skal være tæt på dine
kunder, du skal forstå dine
kunders behov bedre og
tidligere, end kunderne selv
forstår dem. Du skal også
have din organisation og
medarbejdere med”. Niels
Lunde.

Innovationsprocesmodellen

Lyt til
forandringer i de store
drivere som megatrends. Lyt
til svage signaler ændringer
og nyudvikling fra
teknologi,
forretningsmodeller,
markedet, politiske
budskaber.

Du skal opnå viden om
hvad der giver mening
for kunderne, så de
indlemmer et produkt,
der indfrier et behov
de har.

Forståelse for
forandringerne i
markedet skaber
forståelse for
forandringer i
mindset og adfærd.
Probe:
Fokusgrupper online,
probing i LinkedIn
grupper, uploads af
billeder og videoer fra
smartphones

Udvælg

Søg

Design

Online og mobil probing
• Virksomhedens overvågningsudstyr
– Gør det muligt at lytte højere, se mere, hente
lettere og forstå mere

• Alt i alt: Spørg, se, lyt mere på mindsets,
kernebehov og megatrends

Case: Energi
• Baggrund:
– Innoveillance med Facebook som fokusgruppemedie

• Formål
– At forstå ’energi‐slaggers’ og undersøge deres
parathed til at tænke i teknologiske løsningsmodeller

• Mål
– Indirekte teste/vurdere et nyt produkt til markedet

Metode
• Hemmelig FB‐gruppe
• Indmelde baglandet + 8 respondenter
segmenteret blandt egne FB‐venner
• 4 spørgsmål/opgaver – 1 pr. dag
– Dag 1: Svarstarter
– Dag 2: Probing på løsningsmodeller
– Dag 3: Mobil upload
– Dag 4: Probing på adfærd

Upload af
billeder med
kommentarer

Respondent‐
indlæg på eget
initiativ med
diskussion

Svar i
spørgsmåls‐
trådene

Pragmatik
• Økonomisk:
– For‐ og efterarbejdet er det samme, men meget
billigere for kunden end at tromme folk sammen i et
lokale, bespise, transskribere mv.

• Virkelighedsnært:
– Refleksioner og upload fra dér hvor emnet foregår i
virkeligheden – når det foregår.

• Transparens:
– Megatrends skinner igennem på skrift. Årsag/virkning
refleksioner befrugter hinanden.

Moderator bliver facilitator
• Understøtter mere end styrer
• Kunden er med simultant = kan sende mails/
chatte 1:1 på FB og bede om uddybninger
• Dybde i refleksionerne pga skriftligheden
• Synergien farves af mediet
• Manglen på nonverbalt sprog bliver opvejet at
fordelen ved manifest samtale på skrift

Analytikerens nye forpligtelse?
”Aldrig har et lille land haft så mange kompetencer, ‐
som udnyttes så dårligt.”

Erik Rasmussen, Chefredaktør for Mandag Morgen.
Artikel: ”Marginaliseret småstat eller global rollemodel”, 17. 1. 2011

”Mangel på innovation er den største udfordring i forhold til
at skabe vækst i Danmark.”

Ugebrevet Mandag Morgen, efteråret 2010, da de bad 300 medlemmer
af deres ”Vækstens Nytænkere” udpege de vigtigste udfordringer for Danmark.

