COLOPLAST
MED SLUTBRUGEREN I
CENTRUM

50 nye ideer til brugerinddragelse i produktudvikling

KUNSTGREB & Co

BRUGERDREVEN INNOVATION

Coloplast har fået et omfattende idekatalog, der skal gøre virksomheden
endnu bedre til at inddrage slutbrugerne i udvikling og forbedring af virksomhedens produktportefølje. Idekataloget er resultatet af et innovationsprojekt, som Kunstgrebinnovatørerne Lotte Munk og Iben Claces har
gennemført på Coloplast. Idekataloget skal hjælpe virksomheden med at
styrke sin markedsposition og skabe loyale brugere af dens produkter.

Det er grænseoverskridende
at være kreativ på nye måder.
Her er det oplæsning af egne
digte om mødet med brugerne.
Foto: Coloplast

MICHAEL HOLMHANSEN
DIREKTØR, FRONT ”Vi ER gode, men vi kan alligevel forbedre os. I har bidraget med noget,
vi ikke har, – og ved at holde fokus på det kreative, har I vakt interesse og tændt
END INNOVATION som
en gnist i folk, som har haft den effekt, at de har sagt: ”Jeg vil gerne bidrage”. Vi
UDTALER k
skal ikke gøre det på samme vane-agtige måde, som vi altid gør”.
Medarbejderne siger: ”Man kan sige ting til jer, fordi I er kunstnere – I har været med
til at åbne”, “Jeg havde forventet noget mere flippet med de her kunstnere”.
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Inspireret af den gængse ”mapping”-terminologi i ColoplastP blev
værdier og aktiviteter herefter tegnet som landkort i en fiktiv ramme,
hvor eventyr er den fremherskende metafor.

Læsevejledning til kortet
• Regioner med rødt
De oprindelige to mængder med den
store delmængde i midten er blevet til
Regioner angivet med rødt:
Region Produktviden og Brugerindsigt.
Region Mellemlandet er gulgrøn.
• Grænser med sort stiplet linje
Da der er åbne grænser mellem de
forskellige Regioner, er disse angivet
med en sort stiplet linje.
• Aktiviteter med numre
Numre angiver en (aktuelle eller
tidligere) aktivitet.
• Værdierne er angivet med
sorte versaler samt en tilføjelse,
der kobler til geografiske eller fysiske
termer, fx Empati-slottet, Forståelsesparken, etc. Bemærk i øvrigt at
Inklusions-floden løber igennem alle
tre Regioner

Udfordringen
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novatørerne projektgruppens kreative
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er i praksis, hvis man ikke selv har sto-
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mi eller døjer med inkontinens. Det
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har lang tradition for at inddrage slut-

fra Coloplast gennem brug af mål-

lespil, hvor de kunne øve den svære

brugerne i produktudviklingen og den

sætningsværktøjet TOTE og forskel-
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tradition ville de gerne manifestere

lige sansebaserede øvelser. Innovatø-

fået stomi. Innovatørerne afholdt og-
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Coloplast stillede derfor Kunstgreb

medarbejdere og fik på den måde et

den opgave at udarbejde et idekata-

bredt/nuanceret billede af Coloplasts

De mange ideer, der fremkom i in-

log, der beskriver nye metoder til at

eksisterende praksis og de første vig-

novationsforløbet, blev efter at have

inddrage slutbrugere på i virksomhe-

tige input til innovationsprocesserne

været gennem en valideringsrunde

dens innovationsprocesser, og anbe-

og idekataloget.

samlet i et katalog til Coloplast som

eksisterende

falinger til hvordan metoderne kan
anvendes på globalt niveau.
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nu arbejder videre med de 50 nye
På en idegenereringsworkshop fik in-

metoder til brugerinddragelse.

ER DU BLEVET

KONTAKT Kunstgrebs sek-

inspireret og vil du høre mere om

retariat tel. 38 33 40 00 eller skriv

hvordan din virksomhed kan skabe

en mail til info@kunstgreb.dk for

innovation ved hjælp af en inno-

bestilling af et uforpligtende møde.

vatør fra Kunstgreb, så...

Vi glæder os til at høre fra dig!

