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Define
Sprint2

Undersøgelse af målgrupper og værdiskabelse
i forhold til eksisterende muligheder.
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Navn/alder:

Personas

Skriv det ned, du ved og kan forestille dig om din målgruppe personas.
Suppler gerne med billeder og tegninger.

- Boform

- Sociale relationer

- Uddannelse, job & kompetencer

- Interesser

- Værdier

- Attitude

- Vaner

- Medieforbrug digitalt & analogt

- Transportmidler

Stikord:
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Logo/navn:

Personas

Skriv det ned, du ved og kan forestille dig om din målgruppe; virksomheden, organisationen, bevægelse.
Suppler gerne med billeder og tegninger.

Stikord:

- Hvem er de?

- Hvad arbejder de med?

- Hvilke interesser og mål har de?

- Hvor er de lokaliseret?

- Hvilke platforme er de til stede på?

- Hvilke netværksforbindelser har de?





Characters

AndyWarhol

Einstein

Lars von Trier

Mohammed Ali

Bono

James Bond

Madonna

Barack Obama

Buddha

HCAndersen

Margrethe II

Franciscus I

Coco Chanel

Jon Stewart

Putin

Picasso

Charlie Chaplin

Lady Diana

Bjarke Ingels

Steve Jobs
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Forestil dig, hvordan de forskellige karakterer
vil udfordre og skærpe dit projekt.
Overvej derefter, hvilken betydning deres
egenskaber som viljestyrke, vildskab, empati,
stil eller forhandlingsevner kan få for
dit projekt.



Characters

Tiltag der kan øge din
værdiskabelse
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Inspiration fra andre brancher og professioner

Nøglen til nye ideer kan ligge helt andre steder,
end i din egen branche. Forestil dig, hvad der
ville ske, hvis du brugte tandlægens,
fitnesscenterets, miljøaktivistens eller teatrets
tilgang til at skærpe dit projekt.
Vil serviceeftersyn, personlige trænere eller
pop-up aktiviteter kunne skabe værdi?

Museet

Hospitalet

Militæret

Banken

Tandlægen

Rockbandet

Standup’eren

Arkitekten

Mekanikeren

Cykelbuddet

Landmanden

Modebrandet

Spiludvikleren

Forfatteren

Radiokanalen

Politikeren

Miljøaktivisten

Politiet

Hackeren

Forskeren

Specialvarebutikken

Fodboldklubben

Facebook

Flyvepladsen

Teatret

Fitnesscentret

Restauranten

Biografen

Børnehaven

Skolen

Plejehjemmet

Borgerservice
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Inspiration fra andre brancher og professioner

Tiltag der kan øge din
værdiskabelse
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Værktøjer

Lene Nielsen: Ti trin metode til personer
(IT Universitetet)
https://www.itu.dk/om-itu/presse/nyheder/metode-ti-trin-til-personaer

Retail Reinvented: Værktøjskasse - personas
(Retail Reinvented)
https://www.retailreinvented.dk/portfolio-items/vaerktoej-personas/

Belbin: Nine Team Roles
(Belbin)
https://www.belbin.com/about/belbin-team-roles/

Idéudvikling og pitching
(Dansk Journalist forbund)
https://journalistforbundet.dk/ideudvikling-og-pitching

SDU: Værktøjskassen · IdéudviklingBusiness
(SDU
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/ier_entreprenoerskab_og_relationsledelse/

forskning/forskningsprojekter/opi_offentlig_privat_innovation/opi_vaerktoejer/ideudvikling

The 24 Steps - Startup Tools
(Disciplined Entrepreneurship)
https://www.detoolbox.com/?utm-source=disciplinedentrepreneurship_com

Syv gode råd til idéudvikling
(Videnskab.dk)
https://videnskab.dk/kultur-samfund/syv-gode-rad-til-ideudvikling

Litteratur

Persona - Brugerfokuseret Design
https://unipress.dk/udgivelser/p/persona/

Idébogen
https://www.saxo.com/dk/idebogen_dorte-nielsen_paperback_9788791171857

Publico · Tre-trins-guide til udvikling af
personaer
https://content.publico.dk/publico-bloggen/den-store-guide-til-udvikling-af-personas

Zucked
https://www.penguinrandomhouse.com/books/598206/zucked-by-roger-mcnamee/

Hatching Twitter
https://www.goodreads.com/book/show/18656827-hatching-twitter

Steve Jobs
https://www.goodreads.com/book/show/11084145-steve-jobs

The Everything Store
https://www.goodreads.com/book/show/17660462-the-everything-

store?ac=1&from_search=true&qid=8K9S8OV7V9&rank=1

Podcast

Acquired
https://www.acquired.fm/

The Chase Jarvis Live Show
https://www.chasejarvis.com/project/chase-jarvis-live-podcast/

Black Tech Unplugged
https://blacktechunplugged.com/

Inspiration



FIERS

Fonden for Innovation og
Erhvervsudvikling i Region
Sjælland er lead partner og

varetager projektsekretariatet.
FIERS er den juridiske
projektansvarlige.

FIERS er oprettet med henblik
på at skabe erhvervsmæssig

vækst for virksomheder
gennem samarbejde med

Region Sjællands
virksomhedsområder

Absalon

Professionshøjskolen Absalon
bedriver

anvendelsesorienteret
forskning i og udbyder

uddannelse til den sundheds-
og velfærdsprofessionelle

sektor.

Absalon bidrager med
sundhedsfaglig praksis
samt forskningsbaseret

udvikling og afprøvning af nye
løsninger i

anvendelseskonteksten.

DTU

DTU er et selvejende
universitet med forskning,
uddannelse, innovation og

forskningsbaseret rådgivning
som universitetets
hovedopgaver.

DTU skal arbejde med en
forskningsbaseret vurdering

af ideer og teknologi
i innovationsforløbene,
samt formidle kontakt til

kompetencer inden for andre
af DTUs domæner som fx DTU

Compute og DTU Skylab.

Erhvervshus Sjælland

Erhvervshus Sjælland fungerer
som et knudepunkt i

erhvervsfremme-systemet og
arbejder for at skabe

samarbejde mellem relevante
aktører.

Erhvervshus Sjælland har stor
erfaring med

operatørfunktioner, som
udvikling og gennemførsel af

projekter, der udløser
uudnyttede vækstpotentialer
og skaber vækstmuligheder

for virksomhederne.

Cumuli Design Lab

Cumuli Design Lab er en
regional funderet aktør, der
med afsæt i designtænkning
involverer mennesker og
udvikler værktøjer og

processer, der med fokus på
tværfaglighed fremmer

idéudvikling og innovation.

Cumuli Design Lab
understøtter projektets
innovationsforløb med

prodesign, designtænkning
og idé- og strategiudvikling.

Projektfinansiering: Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Vækstforum Sjælland


