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Du vil elske Value Proposition
Design hvis du har været ...
H, BLAH,
BLA
BLAH
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Way
ldOld
Way

Overvældet af opgaven med ægte
værdiskabelse

Frustreret over uproduktive møder og
teams der arbejder i hver sin retning

Du har nogle gange følt at...
• Der burde være bedre værktøjer til rådighed til at hjælpe
dig med at skabe værdi for dine kunder og din forretning.
• Du forfølger måske de forkerte opgaver, og du føler dig
usikker på de næste skridt.
• Det er svært at finde ud af, hvad kunderne virkelig ønsker.
• De oplysninger og data, du får fra (potentielle) kunder er overvældende, og du ved ikke, hvordan du bedst organiserer dem.
• Det er en udfordring at gå ud over produkter og egenskaber
mod en dyb forståelse for skabelse af kundeværdi.
• Du mangler det store billede af, hvordan alle brikkerne passer
sammen.

Du har oplevet teams, der...
• Manglede et fælles sprog og en fælles forståelse af hvordan man
skaber værdi for kunderne.
• Sad fast i uproduktive møder med tonsvis af ustrukturerede “blah
blah blah” diskussioner.
• Arbejdede uden klare processer og værktøjer.
• Fokuserede primært på teknologier, produkter og funktioner
snarere end på kunder.

gutter
gutter

• Afholdt møder, der drænede energi og endte uden et klart resultat.
• Var præget af indbyrdes uoverensstemmelse.

tter
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VII

Involveret i smarte og dristige
projekter, der endte i ingenting

Skuffet over en
god idés fiasko

Du har set projekter, der...
• Var store modige satsninger, der mislykkedes og spildte en masse penge.
• Lagde energi i polering og raffinering af en forretningsplan, indtil den
udstrålede en illusion om, at den rent faktisk kunne fungere.
• Brugte en masse tid på at opbygge detaljerede regneark, der var ren
fantasi og viste sig at være fejlagtige.
• Brugte mere tid på at udvikle og diskutere idéer i stedet for at teste dem
på kunder og interessenter.

gutter
• Lod meninger dominere over fakta fra den virkelige verden.
• Manglede klare processer og værktøjer til at minimere risikoen med.
• Brugte processer, der var velegnede til at drive en virksomhed med,
i stedet for dem, der er lavet til at udvikle nye idéer.

Hent “fra fiasko til succes” plakat

DESIGN BACK & FORTH

Value Proposition Design
vil hjælpe dig med at ...
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VIII

New Way

New Way

Udnyt dit teams erfaringer
og kvalifikationer
Forstå mønstrene for værdiskabelse

Giv dit team et fælles sprog for at overvinde “blah blah blah”,
gennemfør flere samtaler om strategi, gennemfør kreative øvel-

Organisér oplysninger om, hvad kunderne ønsker på en enkel

ser og opnå fælles retning. Dette vil føre til sjovere møder, som

måde, der tydeligt synliggør mønstrene for værdiskabelse. Som

er fulde af energi og som vil producere handlingsrettede resul-

et resultat, vil du mere effektivt kunne designe Value Propositi-

tater – ud over et fokus på teknologier, produkter og funktioner,

ons og rentable forretningsmodeller, der tager direkte sigte mod

der skaber værdi for dine kunder og din virksomhed.

dine kunders mest presserende og vigtige opgaver, smerter og
162

gevinster.

gutt

Skab overensstemmelse i dit team

Opnå klarhed

gutter

RISIK

O

Undgå at spilde tid på idéer,
der ikke vil fungere

Design, test og
levér det kunderne
vil have

Test nådesløst de vigtigste hypoteser der udgør forudsætningerne for dine forretningsidéer for at mindske risikoen for fiasko.
Dette vil give dig mulighed for at forfølge store, modige idéer
uden at sprænge bankkontoen. Dine processer til at udforme
nye idéer vil være egnet til opgaven og supplere de eksisterende

gutter
processer, der hjælper dig med at køre din forretning.
Minimér risikoen for et flop

gutter

Hent “Fra fiasko til succes” plakat
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BOOK

Value
Proposition
Vores
Value Proposition
til dig
of this
book
De links, du ser ude i siden
på hver side henviser til
ressourcerne i bogens
online companion.
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X

Hold øje med
Strategyzer logoet
og følg linket til
onlineøvelser,
værktøjer/skabeloner,
plakater og meget mere.
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Bemærk: For at få adgang til disse eksklusive online dele af Value Proposition
Design, er du nødt til at bevise, at du ejer bogen. Hav bogen i nærheden af dig,
for at kunne besvare de hemmelige spørgsmål og bekræfte dit ejerskab!

BOOK
Internet app + online kurser
Kom endnu længere med professionelle værktøjer og kurser

Hjælper med at
skabe produkter og
serviceydelser som
folk ønsker
Kan integreres med andre

Minimerer risikoen

forretningsmetoder

for (stor) fiasko

Anvend

Hjælper med at

Business Model Canvas

forstå, hvad der

Lykkes!

betyder noget for
kunderne

Hjælper med at

Veldokumenteret og effektiv

udforme idéer

samling af forretningsværktøjer

Adgang til avanceret
materiale og viden
Engagerende online
multimedieindhold
Software-

Praktisk, visuelt +

understøttet
metode

lækkert format
Fælles sprog at
kommunikere og
samarbejde på

Del med og lær
af netværket
Kort, klart og

Giver mulighed for

relevant indhold

Instruktioner til

undgår forvirring

at komme i gang

(selvevaluering) af

Lær

evner og færdigheder
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XI
Integreret med

Værktøjer og processer i
Value Proposition Design
Zoom ud
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Zoom ind

Canvas

Design / Test

Værktøjer

Søg

Essensen af Value Proposition Design handler om at anvende
Værktøjer til den ustrukturerede Søgning efter de Value Propositions, som kunderne ønsker, og herefter kontinuerligt at
tilpasse sine Value Propositions til hvad kunderne vil have.

Fremskridt
Få styr på den ustrukturerede og ikkelineære proces det er at designe Value
Propositions, og reducer risikoen ved
systematisk at anvende passende
værktøjer og processer til dette.

Udvikl
Efter gennemført søgning

“Design krussedulle” tilpasset fra Damien Newman, Central

XIII
STRATEGYZER.COM / DA / VPD / INTRO

Value Proposition Design viser dig, hvordan du bruger
Value Proposition Canvas til at Designe og Teste stærke
Value Propositions i en iterativ søgning efter, hvad kunderne
vil have. Design af Value Propositions er en uendelig proces,
hvor du skal Udvikle dine Value Propositions hele tiden for, at
sikre at den er relevante for kunderne.

En integreret
samling af
værktøjer

Zoom ud
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XIV

Value Proposition Canvas er denne bogs centrale
værktøj. Den gør Value Propositions synlige og
håndgribelige og dermed nemmere at diskutere
og håndtere.
Den passer perfekt med Business Model Canvas
og Environment Map (omgivelseskortet),
to værktøjer, der er gennemgået detaljeret
i Business Model Generation,* søsterbogen til
denne. Sammen udgør de grundlaget for en
samling af forretningsværktøjer.

Value Proposition Canvas zoomer ind
på detaljerne i to af byggestenene i
Business Model Canvas.

* Business Model Generation, Osterwalder og Pigneur, 2010.

Zoom ind

Dit
Business Model Canvas
hjælper dig
med at skabe værdi for din forretning.
Dit
Value Proposition Canvas
hjælper dig
med at skabe værdi for dine kunder.

XV
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Dit
Environment Map
hjælper dig med at forstå den
kontekst som du skaber i.

Genopfriskning: Business Model Canvas
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XVI

Integrer din Value Proposition i en levedygtig forretningsmodel for at skabe
værdi til din organisation. For at gøre
dette, kan du bruge Business Model
Canvas, et værktøj hvormed du beskriver, hvordan din organisation skaber,
og leverer værdi. Business Model Canvas og Value Proposition Canvas passer perfekt sammen, med sidstnævnte
som et plug-in til den første, der gør
det muligt at zoome ind på detaljerne
for hvordan du skaber værdi for kunderne.
Genopfriskningen af Business Model
Canvas på disse sider er tilstrækkeligt
til at anvende denne bog og skabe
stærke Value Propositions.
Gå til bogens online companion, hvis
du er interesseret i mere eller køb
“Business Model Generation”,* søsterpublikationen til denne bog.

Kundesegmenter
(Customer Segments)

Det er måden hvorpå en virksomhed

er de grupper af mennesker og/eller

er villige til at betale.

skaber værdi til en pris, som kunderne

organisationer som en virksomhed
komme i kontakt med og skabe værdi

Nøgleressourcer
(Key Resources)

for, via en dedikeret Value Proposition.

er de vigtigste aktiver, som kræves

eller organisation har til formål at

for at kunne udbyde og levere de

Værditilbud
(Value Propositions)

tidligere beskrevne elementer.

er den pakke af produkter og serviceydelser, der skaber værdi for et givent

Nøgleaktiviteter
(Key Activities)

kundesegment.

er de vigtigste aktiviteter en organisation er nødt til at udføre godt.

Kanaler
(Channels)
beskriver hvordan en Value Proposi-

Nøglepartnere
(Key Partners)

tions kommunikeres og leveres til et

viser det netværk af leverandører og

kundesegment gennem kommunika-

samarbejdspartnere, der leverer eks-

tion-, distribution- og salgskanaler.

terne ressourcer og aktiviteter.

Kunderelationer
(Customer Relations)

Omkostningsstruktur
(Cost Structure)

skitserer hvilke type relation der

beskriver alle omkostninger der er

etableres og vedligeholdes for hvert

forbundet med at drive en forret-

kundesegment, og forklarer hvordan

ningsmodel.

kunderne erhverves og fastholdes.

Profit

* Business Model Generation, Osterwalder og Pigneur, 2010.

Indtægtsstrømme
(Revenue Streams)

beregnes ved at trække summen af 

er resultatet af en Value Proposition

strukturen fra summen af alle ind-

der er udbudt til et kundesegment.

tægtsstrømme.

alle omkostninger i omkostnings-

Nøglepartnere
(Key Partners)

Nøgleaktiviteter
(Key Activities)

Nøgleressourcer
(Key Resources)

Omkostningsstruktur
(Cost Structure)

Designet til:

Designet af:

Værditilbud
(Value Propositions)

Kunderelationer
(Customer Relations)

Dato:

Udgave:

Kundesegmenter
(Customer Segments)

Kanaler
(Channels)

Indtægtsstrømme
(Revenue Streams)

Designet af: Business Model Foundry AG
Skaberne af Business Model Generation og Strategyzer

Dette arbejde er licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. Hvis du vil se en kopi af denne licens, så gå til:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ eller sende et brev til Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

Hent detaljeret udgave af “Forklaring af Business Model Canvas” og “Business Model Canvas” i pdf
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Business Model Canvas

strategyzer.com

Value Proposition Design virker for…
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Skaber du selv noget helt fra bunden eller er du en del af
en eksisterende organisation? Nogle ting vil være lettere og
andre sværere afhængig af dit strategiske råderum.
En nystartet iværksætter møder andre begrænsninger end en projektssecor P

leder for et nyt projekt inden for en eksisterende organisation. Værktøjerne

Nye projekter
Enkeltpersoner eller teams der
går i gang med at skabe en stærk
Value Proposition og forretningsmodel helt fra bunden.

der præsenteres i denne bog fungerer i begge kontekster. Afhængig af dit

Unit

udgangspunkt vil du bruge dem på forskellige måder, for at udnytte forskel-

Unit

lige styrker og overvinde forskellige barrierer.

Vigtigste udfordringer

Vigtigste muligheder

• Dokumentér at dine idéer kan

• Brug en hurtig beslutningsproces og

fungere med et begrænset budget.
• Håndtér investorernes ejerandele
(hvis du skalerer dine idéer).
• Risiko for at løbe tør for penge, før
du finder den rigtige Value Proposition og forretningsmodel.

C

B

A
Unit

omstillingsevne til din fordel.
• Udnyt motivation fra ejerskab som
en drivkraft til succes.

P rocess

.C

Afd
.B

Afd

Unit

.A

Afd

Unit
Unit

C

B

A

Etablerede
organisationer
Teams inden for eksisterende
virksomheder, der går i gang

XIX

Vigtigste udfordringer

Value Propositions og forretningsmodeller
Hent plakaten “Innovation i
etablerede organisationer”

• Få buy-in fra topledelsen.

P rocess

P rocess

• Få adgang til eksisterende
ressourcer.
• Få styr på kannibalisering.

Vigtigste muligheder

• Overvind risikoaversion.

• Byg på eksisterende Value Propo-

• Overvind stive og langsomme

sitions og forretningsmodeller.
• Udnyt eksisterende aktiver (salg,
kanaler, brand etc.).
• Opbyg porteføljer af forretningsmodeller og Value Propositions.

processer.
• Producér store gevinster for at
gøre en forskel.
• Håndtere risikoen for opfinderes
videre karriere.

STRATEGYZER.COM / DA / VPD / INTRO

med at forbedre eller opfinde

Brug Value Proposition Design
til at ...
STRATEGYZER.COM / DA / VPD / INTRO

XX

opfinde og forbedre Value Propositions. De værktøjer vi vil gennemgå, fungerer
lige så godt til at håndtere og forny Value Propositions (og forretningsmodeller) såvel som til at skabe nye med. Anvend Value Propositions og forretningsmodellen i arbejdet med, at skabe et fælles sprog for værdiskabelsen i din
organisation. Brug dem til løbende at opfinde og forbedre Value Propositions,
der skaber værdi hos de forskellige kundeprofiler, hvilket er en proces, der
aldrig ender.
Unit

Unit

Unit

C

B

A

P rocess

Unit
Unit
Unit

C

B

A

P rocess

Opfind
Opfind nye Value Propositions, som folk ønsker,
med forretningsmodeller der fungerer.

STRATEGYZER.COM / DA / VPD / INTRO

XXI

Forbedr
Administrer, mål, udfordr, forbedr og forny eksisterende
Value Propositions og forretningsmodeller.

Vurdér dine evner
til at udføre Value
Proposition Design
STRATEGYZER.COM / DA / VPD / INTRO

XXII

Udfyld vores online test og vurdér, om
du har holdningen og færdighederne,
der kræves for systematisk at kunne
lykkes med Value Proposition Design.
Tag testen før og efter du har læst
bogen Value Proposition Design for at
måle dine fremskridt.
Tag din færdighedstest online

Iværksætter
viden

Værktøjsfærdigheder

Du nyder at prøve nye ting. Du ser ikke risikoen

Du bruger systematisk Value Proposition Canvas,

for at fejle som en trussel, men som en mulighed

Business Model Canvas og andre værktøjer og

for at lære og gøre fremskridt. Du navigerer nemt

processer i din søgen efter stærke Value Propositi-

mellem det strategiske og det taktiske.

ons og forretningsmodeller.
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XXIII

Designtænkning
Kundeempati
færdigheder

Eksperimenterende
færdigheder

Du tager altid udgangspunkt i kundeperspektivet

Du søger systematisk dokumentation, der understøtter

Du undersøger flere alternativer før du vælger og

og er endnu bedre til at lytte til kunderne end

dine idéer og tester din vision. Du eksperimenterer på de

forfiner en bestemt retning. Du er fortrolig med

til at sælge til dem.

tidligste stadier for at lære hvad der virker og hvad der

den ikke-lineære og iterative karakter af værdiskabelsen.

ikke gør.

Få dine kolleger med på
Value Proposition Design

bekymret over, at vi ikke har
en metode til at måle vores
fremskridt på udviklingen af 
den nye Value Proposition og
forretningsmodel.
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XXIV

bekymret over at vi fokuserer

fascineret af hvor dårligt

for meget på produkter og egen-

produktudvikling, salg og

skaber, frem for at skabe værdi

marketing matcher, når det

overrasket over, hvor ofte vi

for kunderne.

handler om at udvikle nye

udvikler ting som ingen ønsker,

Value Propositions.

på trods af vores gode idéer
og gode hensigter.

Jeg er ...
virkelig skuffet over,
hvor meget vi talte om
Value Propositions og

paf over hvor uklar

forretningsmodeller på

den sidste præsen-

vores sidste møde uden

tation om den nye

egentlig at få konkrete

Value Proposition og

resultater.

forretningsmodel var.

forbløffet over hvor mange
ressourcer vi spildte, da den
fantastiske idé i den sidste
forretningsplan viste sig at
være et flop, fordi vi ikke
testede den.

bekymret over, at vores
produktudviklingsproces
ikke bruger en mere kundeorienteret metode.

overrasket over, at vi investerer så meget i forskning
og udvikling (R & D), men
undlader at investere i
udviklingen af de
 rigtige
Value Propositions og forretningsmodeller.

ikke sikker på om alle i vores
team har en fælles forståelse
af, hvad en god Value Proposition faktisk er.

XXV
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Hent et slidesæt med 10 argumenter for at bruge Value Proposition- og Business Model Canvas.
23

can

nvas

1

Value Proposition Canvas har to sider.
Med Kundeprofilen s. 10 kan du kortlægge
din kundeforståelse. Med Værdikortet s. 26
beskriver du, hvordan du har tænkt dig
at skabe værdi for netop den kunde. Du
opnår et Match s. 40 mellem de to, når den
ene møder den anden.

STRATEGYZER.COM / DA / VPD / CANVAS / 1.0
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Ma
Skab værdi
Det sæt af fordele i Value Propositions, som du har designet for at tiltrække kunder.

DEF·I·NI·TION

VALUE PROPOSITION (Værditilbud)
Beskriver de fordele som kunderne kan forvente af dine
produkter og serviceydelser.

tch
Observér kunder
Det sæt af kunde karakteristika som du antager, observerer og får bekræftet i markedet.

STRATEGYZER.COM / DA / VPD / CANVAS / 1.0
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Gevinstskabere (Gain Creators)
beskriver, hvordan dine produkter og
serviceydelser skaber gevinster for
kunderne.

STRATEGYZER.COM / DA / VPD / CANVAS / 1.0
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Værdikort

(Value Map)
Værdikortet beskriver egenskaberne i en
bestemt Value Proposition i din forretningsmodel, på en mere struktureret og detaljeret måde. Det deler din Value Proposition
op i produkter og serviceydelser, smertestillere og gevinstskabere.

Ma

Dette er en liste over alle de produkter og serviceydelser (Products and
Services), som en Value Proposition, er
bygget op omkring.

Smertestillere (Pain Relievers)
beskriver, hvordan dine produkter
og serviceydelser lindrer kundernes
smerter.

Gevinster (Gains) beskriver de
resultater kunderne ønsker at
opnå eller hvilke konkrete fordele
de søger efter.

Kundeprofil
(Customer Profile)

Kunde- (segment-) profilen beskriver et
bestemt kundesegment i din forretningsmodel på en mere struktureret og detaljeret måde. Den deler kunden op i opgaver, smerter og gevinster.

atch

Kundeopgaver (Customer Jobs) beskriver,
hvad kunderne forsøger at få udført på
deres arbejde og i deres liv, udtrykt med
deres egne ord.

Smerter (Pains) beskriver dårlige
resultater, risici og forhindringer i
relation til kundernes opgaver.
Du opnår Match (Fit) når dit værdikort passer til din kundeprofil
– når dine produkter og serviceydelser producerer smertestillere
og gevinster, der svarer til en eller flere af de opgaver, smerter eller
gevinster, som er vigtige for din kunde.

STRATEGYZER.COM / DA / VPD / CANVAS / 1.0
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1.1

Kundeprofil

Kundeopgaver
STRATEGYZER.COM / DA / VPD / CANVAS / 1.1
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Opgaver beskriver de ting dine kunder forsøger

Understøttende opgaver

at få udført på deres arbejde eller i deres liv.

Kunder udfører også understøttende opgaver i

En kundeopgave kan være de opgaver de for-

forbindelse med indkøb og forbrug af værdier,

søger at udføre og færdiggøre, de problemer de

enten som forbrugere eller fagfolk. Disse opgaver

forsøger at løse, eller de behov de forsøger at

udspringer af tre forskellige roller:

opfylde. Sørg for at tage kundens perspektiv når
du undersøger opgaver. Det som du finder vigtigt

• KØBER AF VÆRDI: Opgaver ifm. køb af værdi,

ud fra dit perspektiv, er måske ikke en opgave,

som at sammenligne tilbud, beslutte hvilke

som kunderne rent faktisk forsøger at få løst.*

produkter der skal købes, stå i kø ved kassen,

Du skal skelne mellem tre hovedtyper af

gennemføre et køb eller modtage et produkt

kundeopgaver og understøttende opgaver, der

eller en serviceydelse.

skal udføres:

Funktionelle opgaver

• MEDSKABER AF VÆRDI: Opgaver ifm. samar-

Når dine kunder forsøger at ud- eller fuldføre en

bejdet om at skabe værdi med din organisa-

bestemt opgave eller løse et specifikt problem,

tion, som ved at skrive produktanmeldelser

for eksempel slå græsset, som forbruger spise

og -feedback på nettet eller endda deltage i

sundt, skrive en rapport eller hjælpe kunder på

designet af et
 produkt eller serviceydelse.

jobbet.

Sociale opgaver

• OVERFØRER AF VÆRDI: Opgaver i forbindelse

Når dine kunder ønsker at fremstå godt eller

med afslutningen af en Value Propositions

opnå magt eller status. Disse opgaver beskriver,

livscyklus, som annullering af et abonnement,

hvordan kunderne gerne vil opfattes af andre, for

bortskaffelse af et produkt, overførsel af det til

eksempel som forbruger se trendy ud eller virke

andre, eller videresalg af det.

kompetent på jobbet.

Personlige/følelsesmæssige opgaver
Når dine kunder søger en bestemt følelsesmæssig tilstand, som at have det godt eller føle
sig sikker, f.eks. at have ro i sindet vedrørende
sine private investeringer, eller opnå følelsen af 
jobsikkerhed på sin arbejdsplads.

* Opgaver der skal udføres-konceptet blev udviklet uafhængigt
af flere business-tænkere, herunder Anthony Ulwick fra konsulentfirmaet Strategyn, konsulenterne Rick Pedi og Bob Moesta,
og professor Denise Nitterhouse fra DePaul University. Det blev
populariseret af Clay Christensen og hans konsulentfirma Innosight samt Anthony Ulwick's Strategyn.

Opgavekontekst
Kundeopgaver afhænger ofte af den konkrete
kontekst, hvori de udføres. Konteksten kan
For eksempel opleves det at ringe til nogen,
mens man er undervejs forskelligt, afhængigt
at om du rejser med toget eller kører i en bil. På
samme måde er det at gå i biografen med dine
børn anderledes end at gøre det samme med din
partner.

Opgavens betydning
Det er vigtigt at anerkende, at ikke
alle opgaver har samme betyd-

+

Vigtig

ning for din kunde. Nogle betyder
mere for en kundes arbejde eller liv,
fordi det ikke at udføre dem, kan

-

få alvorlige konsekvenser. Nogle er Ubetydelig
ubetydelige, fordi kunden priori-

terer andre ting højere. Nogle gange finder en
kunde en opgave afgørende, fordi den optræder
jævnligt, eller fordi den resulterer i et ønsket eller
uønsket resultat.

Hent “Kom i gang”-spørgsmål, der kan at hjælpe med at afklare kundens opgaver
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pålægge visse rammer eller begrænsninger.

Kundesmerter
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Smerter beskriver alt det, der irriterer dine kunder

Risici (uønskede mulige resultater)

før, under og efter et forsøg på at få løst en

Det der kan gå galt, og få store negative konse-

opgave, eller ganske enkelt bare forhindre dem

kvenser (f.eks. “Jeg kan miste troværdighed, når

i at få en opgave udført. Smerter beskriver også

jeg bruger denne type løsning,” eller “Et brud på

risici, som f.eks. potentielt dårlige resultater,

sikkerheden ville være katastrofalt for os”).

forbundet med at få en opgave udført skidt eller
slet ikke.

Smerters alvorlighed
Forsøg at identificere tre typer af kundesmerter

En kundes smerte kan være

og hvor alvorlige kunderne oplever dem:

ekstrem eller moderat, svarende til

+

Ekstrem

at opgaver kan være vigtige eller

Uønskede resultater, problemer og
karakteristika

ubetydelige for kunden.

-

Moderat

Smerter er funktionelle (f.eks. en løsning, der
ikke virker, ikke fungerer godt, eller har negative
bivirkninger), sociale (“Jeg ser skidt ud mens
jeg gør det her”), følelsesmæssige (“Jeg har det
dårligt, hver gang jeg gør det her”) eller underordnede (“Det er irriterende at gå hen til butikken

Tip: Gør smerter konkrete

for at ordne dette”). Dette kan også indebære

For klart at skelne mellem opgaver, smerter

uønskede egenskaber som kunderne ikke synes

og gevinster, skal de beskrives så konkret som

om (f.eks. “Det er kedeligt at løbe i fitness cente-

muligt. For eksempel, når en kunde siger “at

ret”, eller “Dette design er grimt”).

vente i kø var spild af tid,” skal du spørge om
hvor mange minutter, der præcist gik, før det

Forhindringer

begyndte at føles som spildtid. På den måde kan

Det er ting, der forhindrer kunderne i selv at

du notere “spilder mere end x minutter med at

komme i gang med en opgave eller forsinker dem

vente i kø.” Når du forstår, præcist hvordan netop

(f.eks. “Jeg har ikke tid til at få denne opgave

kunderne måler smerters alvorlighed, kan

gjort ordentligt”, eller “jeg har ikke råd til nogen

du bedre designe smertestillere i din Value

af de eksisterende løsninger”).

Proposition.

Følgende liste af “Kom i gang”-spørgsmål
kan hjælpe dig med at tænke på forskellige,
potentielle kundesmerter:
• Hvordan definerer dine kunder, at noget er for dyrt?
Tager en masse tid, koster for mange penge, eller
kræver en betydelig indsats?
Hvad er deres frustrationer, ærgrelser, eller ting,
der giver dem hovedpine?
• Hvordan underpræsterer de nuværende Value
Propositions overfor dine kunder? Hvilke egenskaber
savner de? Er der problemer med effektiviteten, som
irriterer dem eller nævner de fejl og mangler?
• Hvad er de største problemer og udfordringer, som
dine kunder oplever? Forstår de, hvordan tingene
fungerer, har de problemer med at få visse ting
gjort, eller undlader de at udføre bestemte opgaver
af særlige årsager?
• Hvilke negative sociale konsekvenser møder eller
frygter dine kunder? Er de bange for at miste ansigt,
magt, tillid, eller status?
• Hvilke risici frygter dine kunder? Er de bange for
økonomiske, sociale eller tekniske farer, eller spørger de sig selv, hvad der kan gå galt?
• Hvad holder dine kunder vågne om natten? Hvad er
deres store spørgsmål, sorger og bekymringer?
• Hvilke almindelige fejl begår dine kunder? Bruger de
en løsning på den forkerte måde?
• Hvilke barrierer afholder dine kunder fra at acceptere en Value Proposition? Er der indledende investeringsomkostninger, en stejl indlæringskurve, eller
andre forhindringer som blokerer accepten?
Hent “Kom i gang”-spørgsmål
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• Hvad får dine kunder til at føle sig dårligt tilpas?

Kundegevinster
STRATEGYZER.COM / DA / VPD / CANVAS / 1.1
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Gevinster beskriver de resultater og udbytter

Uventede gevinster

dine kunder ønsker. Nogle gevinster er nødven-

Disse er gevinster, der går ud over kunders

dige, forventede eller ønsket af kunderne, og

forventninger og ønsker. De ville ikke engang

andre vil overraske dem. Gevinster omfatter

nævne dem, hvis du spurgte dem. Før Apple

funktionel nytte, sociale gevinster, positive

gjorde touch-skærme og App Store til noget

følelser og omkostningsbesparelser.

helt normalt, havde ingen virkelig tænkt på
dem som en del af en telefon.

Søg at identificere fire typer af kundegevinster i
form af resultater og udbytter:

Gevinsters relevans
Krævede gevinster

En kunde kan opleve en gevinst

Disse er gevinster, som en løsning ikke kan

som væsentlig eller rar at have,

fungere uden. For eksempel er den mest grund-

ligesom smerter kan føles

læggende forventning vi har til en smartphone,

ekstreme eller moderate.

+

Væsentlig

-

Rar at have

at vi kan foretage et opkald med den.

Forventede gevinster
Disse er relativt grundlæggende gevinster, som

Tip: Gør gevinster konkrete.

vi forventer fra en løsning, selv om den kunne

Som med smerter, er det bedre at beskrive gevinster

fungere uden dem. For eksempel, siden Apple

så konkret som muligt for klart at skelne opgaver,

lancerede deres iPhone, forventer vi at en telefon

smerter, og gevinster fra hinanden. Spørg hvor meget

er godt designet og ser godt ud.

de forventer eller drømmer om, når en kunde angiver
“bedre effektivitet” som en ønsket gevinst. På den

Ønskede gevinster

måde kan du notere “ville elske en forbedret ydelse

Disse er gevinster, der rækker ud over det vi

på mere end x”. Når du forstår, hvordan kunderne

forventer af en løsning, og vil elske hvis vi kan få.

præcist måler gevinster (dvs. udbytter og fordele),

Disse er typisk gevinster som kunder ville nævne,

kan du bedre designe gevinstskabere i din Value

hvis du spurgte dem. For eksempel ønsker vi at

Proposition.

smartphones problemfrit kan integreres med
vores andre enheder.

Følgende liste med “Kom i gang”-spørgsmål kan få dig til at tænke på forskellige,
potentielle kundegevinster:
• Hvilke besparelser ville gøre dine kunder glade?
Hvilke besparelser i form af tid, penge og kræfter
• Hvilke kvalitetsniveauer forventer de, og hvad
ville de ønske sig mere eller mindre af?
• Hvordan henrykker aktuelle Value Propositions
dine kunder? Hvilke særlige egenskaber kan de
lide? Hvilken ydelse og kvalitet forventer de?
• Hvad ville gøre dine kunders opgaver eller liv
lettere? Kunne det være en fladere indlæringskurve, flere serviceydelser, eller lavere omkostninger ved ejerskab?
• Hvilke positive, sociale konsekvenser ønsker dine
kunder? Hvad får dem til at se godt ud? Hvad
øger deres magt eller status?
• Hvad kigger de fleste kunder mest efter? Søger
de efter godt design, garantier, specifikke eller
flere forskellige funktioner?
• Hvad drømmer kunderne om? Hvad stræber
de efter at opnå, eller hvad ville være en stor
lettelse for dem?
• Hvordan måler dine kunder succes og fiasko?
Hvordan måler de ydelse eller omkostning?
• Hvad ville øge sandsynligheden for at dine
kunder accepterede en Value Proposition? Ønsker
de lavere omkostninger, færre investeringer,
lavere risiko, eller bedre kvalitet?
Hent “Kom i gang”-spørgsmål
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ville de værdsætte?

Profil af en “Managementbog læser”

Gevinster er udbytter, resultater og
egenskaber, som kunderne kræver

STRATEGYZER.COM / DA / VPD / CANVAS / 1.1
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Vi valgte at bruge potentielle læsere af denne bog til at illustrere
kundeprofilen med. Vi gik bevidst ud over opgaver, smerter, og
gevinster og relaterede bare til det at læse bøger, eftersom
vores intention var at designe en innovativ og mere holistisk
Value Proposition til forretningsfolk i almindelighed.

eller ønsker. De er resultatet af
opgaver eller ønskede egenskaber
i en Value Proposition, der hjælper
kunderne til at få løst en opgave
godt.

Kundeprofilen, der er skitseret til højre, er sammensat af flere interviews vi
gennemførte og tusindvis af interaktioner, vi havde med workshopdeltagere.

Jo mere håndgribelige og specifikke

Det er dog ikke obligatorisk at starte med allerede eksisterende kundeviden.

du gør smerter og gevinster, des

Du kan begynde at udforske idéer ved at skitsere en profil baseret på hvordan

bedre. For eksempel, “eksempler fra

du mener dine potentielle kunder ser ud. Det er et glimrende udgangspunkt for

min branche” er mere konkret end

at forberede kundeinterviews og tests vedrørende dine antagelser om kundernes

“relevant for min kontekst.” Spørg

opgaver, smerter, og gevinster.

kunderne, hvordan de måler gevinster og smerter. Undersøg, hvordan
de måler succes eller fiasko på en
opgave, som de ønsker at få udført.

Sørg for at du forstår din kunde
fuldstændigt. Hvis du kun har et
par “Post-it” sedler på din profil,
så indikerer det sandsynligvis en
manglende kundeforståelse. Afdæk
så mange opgaver, smerter, og
gevinster som du kan. Søg ud over
dem som er direkte relateret til din
Value Proposition.

let at forstå
brugbare
idéer

hjælp, når
jeg sidder
fast

hjælper med
forfremmelse
eller lønforhøjelse

stensikre
Value
Propositions

for meget
teori

producerer
ting som
ingen ønsker

håndterer
risiko +
usikkerhed

mangel på
tilstrækkeligt budget
være forbundet med en
stor fiasko

over deres funktionelle opgaver, som

se godt ud
overfor
kolleger, chef,
kunder

forbedrer
kompetencer
+ fremmer
karriere

overbevis
andre om
foretrukne
metoder

managementbog-læser
(generisk)

Du skal kende dine kunders sociale
og følelsesmæssige opgaver ud

Netværk
med ligesindede

hjælper mig
fører til
med at kommuet bedre
nikere mine
idéer klart
samarbejde

konkrete tips
(f.eks. for at
mindske risiko)

manglende
tid

buy-in fra
ledelse +
team

kan roligt
anvendes

Bliv anerkendt som
hold

typisk er lettere at identificere.

producere
ting folk
ønsker

forbedre
eller
opbygge en
forretning

find, lær
+ anvend
metoder

samarbejd med
træf beslutandre eller
hjælp dem
ninger med

kommunikér
+ sælg idéer overbevisning

at sidde fast i
karrieren eller
"oversætte"
bringe den i
fare
metoder

til egen
kontekst

vælge den
forkerte vej
spilder tid med
idéer, der ikke
fungerer

holde sig
ajour

ledelsen
kedeligt
"forstår det
indhold, der
ikke"
er tungt at
ingen klar
arbejde sig
måde at
igennem

anvende
metoden på

Sørg for at gå længere end en overfladisk
forståelse af opgaver. Hvorfor ønsker
kunder at “tilegne sig ny viden”? Måske
ønsker de at bringe nye metoder ind i
deres organisation. Spørg “hvorfor” flere
gange for at komme ind til de vigtigste
opgaver.

klare
“jobbet”
godt
vurdér +
reducér
risiko

Sørg for at du ikke bare inddrager de opgaver,
smerter, og gevinster, der er relateret til en
Value Proposition, eller et produkt som du har
i tankerne. Identificer dem (f.eks. “managementbøger er for lange”) samt andre ekstreme
smerter (f.eks. “manglende tid” eller “få
chefens opmærksomhed”).
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fører til
klare indikatorer
resultater
(ideelt hurtige til at måle fremskridt med
gevinster)

Rangordning af opgaver,
smerter og gevinster
STRATEGYZER.COM / DA / VPD / CANVAS / 1.1
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Selvom individuelle kundepræferencer varierer, har du brug for
at få en fornemmelse af kundernes prioriteter. Undersøg hvilke
opgaver de fleste finder vigtige eller ubetydelige. Find ud af
hvilke smerter de finder ekstreme eller bare moderate. Find ud
af hvilke gevinster, de finder væsentlige, og hvilke som bare er
rare at have.
Det at rangordne opgaver, smerter, og gevinster er afgørende for at designe en
Value Proposition, der vedrører ting som kunder virkelig lægger vægt på. Selvfølgelig er det en udfordring at finde ud af, hvad der virkeligt betyder noget for
kunderne, men din forståelse forbedres med hver kundeinteraktion og -erfaring.
Det betyder ikke noget, om du starter med en rangordning, der er baseret
på, hvad du synes der er vigtigt for dine potentielle kunder, så længe du stræber
efter at gennemprøve rangordningen, indtil den virkelig afspejler prioriteterne fra
kundens perspektiv.

Smerters alvorlighed

Gevinsters relevans

Rangordne opgaver efter

Rangordne smerter efter

Rangordne gevinster efter

deres betydning for kunderne.

hvor svære de er i kundernes

hvor vigtige de er i kundernes

opfattelse.

opfattelse.

+

Vigtig

forbedrer
kompetencer
+ fremmer
karriere

se godt ud
overfor
kolleger, chef,
kunder

klare
“jobbet”
godt
forbedre eller
opbygge en
forretning

vurdér +
reducér
risiko

træf beslutninger med
overbevisning

kommunikér
+ sælg idéer
producerer
ting folk
ønsker

samarbejd
med andre
eller hjælp
dem

overbevis
andre om
foretrukne
metoder

find, lær
+ anvend
metoder

holde sig
ajour

Ubetydelig

-

+

Ekstrem

at sidde fast
i karrieren
eller bringe
den i fare

være
forbundet
med en stor
fiasko

vælge den
forkerte vej
ledelsen
"forstår det
ikke"
håndtere
risiko +
usikkerhed

mangel på
tilstrækkeligt budget
producerer
ting som
ingen ønsker
manglende
tid

spilder tid
med idéer,
der ikke
fungerer
"oversætte"
metoder
til egen
kontekst
for meget
teori

ingen klar
måde at
anvende
metoden på
kedeligt indhold,
der er tungt
at arbejde sig
igennem

Moderat

-

+

Væsentlig

hjælper med
forfremmelse
eller lønforhøjelse

buy-in fra
ledelse +
team
Bliv anerkendt som
hold

stensikre
Value
Propositions
fører til
resultater
(ideelt hurtige
gevinster)
hjælper mig med
at kommunikere
mine idéer klart

hjælp, når
jeg sidder
fast

klare indikatorer
til at måle fremskridt med

brugbare
idéer

Netværk
med ligesindede

kan roligt
anvendes

let at
forstå

fører til
et bedre
samarbejde
konkrete tips
(f.eks. for at
mindske risiko)

Rar at have

-
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Opgavens betydning

ØVELSE

Sæt dig i dine
kunders sted

Vejledning
Kortlæg profilen på et af dine

eksisterende kundesegmenter for at øve dig i at bruge kundeprofilen. Hvis du

STRATEGYZER.COM / DA / VPD / CANVAS / 1.1
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MÅL

RESULTAT

arbejder på en ny idé, så skitsér det kundesegment du

At visualise det der betyder noget

1-sides kundeprofil der kan

har til hensigt at skabe værdi for.

for dine kunder, i et format der kan

eksekveres

deles med andre

1. Download kundeprofil Canvas.
2. Tag et sæt “Post-it” sedler.

Hvor god er din forståelse for dine kunders opgaver,
smerter, og gevinster? Kortlæg en kundeprofil

3. Kortlæg din kundeprofil.

+ + +
- - 1

2

3

4

5

Vælg kundesegment

Identificér kundernes

Identificér kundernes

Identificér kundernes

Prioritér opgaver,

Vælg et kundesegment,

opgaver

smerter

gevinster

smerter, og gevinster

som du vil profilere.

Spørg hvilke opgaver

Hvilke smerter har dine

Hvilke resultater og

Prioritér opgaver,

dine kunder forsøger at

kunder? Skriv så mange

fordele ønsker dine

smerter og gevinster i

fuldføre. Kortlæg alle

ned, som du kan komme

kunder at opnå? Skriv

en kolonne, hver med

deres opgaver ved at

i tanke om, inklusiv

så mange gevinster ned,

de vigtigste opgaver,

notere hver enkelt på

forhindringer og risici.

som du kan komme i

værste smerter, og

tanke om.

væsentligste gevin-

hver sin “Post-it” seddel.

ster for oven samt de
moderate smerter og
rar-at-have gevinster i
Udfør denne øvelse online

bunden.

ØVELSE

Kundeprofil
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Bedste praksis for kortlægning
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Undgå typiske fejl, når du profilerer
en kunde, og følg i stedet følgende
bedste praksis.

× Typiske fejl
Blander flere kunde-

Blander opgaver

Fokuserer udelukkende

Opremser opgaver,

Identificerer for få

Er for vag i beskrivelsen

segmenter i én profil.

og resultater.

på funktionelle opga-

smerter og gevinster

opgaver, smerter

af smerter og gevinster.

ver og glemmer sociale

med din Value Proposi-

og gevinster.

og følelsesmæssige

tion for øje.

opgaver.

√ Bedste praksis
Udfyld en Value Propo-

Opgaver er de opga-

Undertiden er sociale

Når du kortlægger din

En god kundeprofil er

Gør smerter og gevin-

sition Canvas for hvert

ver kunder forsøger at

eller følelsesmæssige

kunde, bør du agere

fuld af “Post-it” sedler,

ster håndgribelige og

forskelligt kundeseg-

udføre, de problemer,

opgaver endnu vigti-

som en antropolog og

fordi de fleste kunder har konkrete. I stedet for

ment. Hvis du sælger

de forsøger at løse,

gere end de “synlige”

“glemme” det du tilbyder. en masse smerter og

til virksomheder, så

eller de behov de for-

funktionelle opgaver. At

F.eks. bør et manage-

forventer eller ønsker en pris under gevinster, bør

spørg dig selv, om du

søger at opfylde, mens

“se godt ud foran andre”

mentbog-forlag ikke

masse gevinster. Kort-

du angive hvor meget

har forskellige typer af

gevinster er de konkrete

læg alle de (potentielle)

lavere pris, kunden

bare at skrive lavere

kan være vigtigere end

kun kortlægge opgaver,

kunder i hver virksomhed resultater, de ønsker at

at finde en fantastisk,

smerter og gevinster der kunders vigtige opgaver, søger. I stedet for at

(f.eks. brugere, købere).

teknisk løsning, der hjæl- vedrører bøger, fordi en

opnå — eller undgå.

ekstreme smerter og

skrive “tager for lang

per med at løse opgaven læser har valget mellem væsentlige gevinster.

tid” under smerter, bør

effektivt.

management-bøger,

du angive, hvor længe

konsulenter, YouTube

“for lang tid” faktisk

videoer, eller selv at tage

er. På den måde vil du

en MBA-uddannelse eller

forstå, præcist hvordan

tage et kursus. Gå ud

kunder måler succes og

over de opgaver, smerter

fiasko.

og gevinster du har
påtænkt, eller håber at
adressere med din Value
Proposition.

Når du kommer i gang med kundeprofilen, kan

Spørg “hvorfor” flere gange, indtil du virkelig forstår dine kunders opgaver

du blot sætte de samme idéer under smerter

En udfordring, når du kommer i gang med kunde-

og gevinster som hinandens modsætninger. For

profilen er, at du måske nøjes med en overfladisk

eksempel, hvis en af kundernes opgaver er at

forståelse af din kundes opgaver. For at undgå

“tjene flere penge”, kan du starte ved at tilføje

dette, er du nødt til at spørge dig selv, hvorfor en

“omsætningsstigning” under gevinster

kunde ønsker at udføre en bestemt opgave, for at

og “omsætningsnedgang” under smerter.

grave dybere ned til de virkelige motiver.

Her er en bedre måde at gøre det på:

et nyt marked?, Måske fordi den rigtige kundeop-

• Find ud af præcist hvor mange flere penge

gave, der skal løses er, at kunden ønsker at være

For eksempel, ønsker en kunde at gå ind på

kunden forventer at tjene, for at det føles som

international. Hvorfor ønsker han at etablere sig

en gevinst og undersøg hvilken omsætningsned-

i andre lande? Måske fordi han ønsker, at sikre

gang, der vil føles som en smerte.

fremtidige vækstmuligheder.

• Under smerter skal du tilføje de barrierer, der

Stop ikke før du virkeligt forstår de underlig-

forhindrer eller gør det vanskeligt at få en

gende opgaver, der skal udføres, og hvad det er

opgave udført. I vores eksempel kunne smerten

som virkelig motiverer kunder.

være “vi har ikke tidsvarende produkter”.
• Under smerter, tilføjer du risikoen for ikke at få
arbejdet gjort. I vores eksempel kunne smerten
være “Vi vil måske ikke være i stand til at finansiere udvikling af nye produkter.”
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Smerter vs. gevinster
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1.2

Værdikort
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Produkter og
serviceydelser
Din Value Proposition vil sandsynligvis bestå af
forskellige typer af produkter og serviceydelser:

Fysiske/håndgribelige
Varer, som f.eks. fremstillede produkter.

Immaterielle
Produkter, som f.eks. ophavsrettigheder eller
serviceydelser såsom eftersalgs-service.

Digitale
Produkter som musikdownloads eller serviceydelser såsom online-anbefalinger.

Finansielle
Produkter, som investeringsfonde og forsikringer
eller serviceydelser, som finansiering af et køb.

Din liste over produkter og serviceydelser kan også omfatte understøttende
opgaver, der hjælper dine kunder med
at udføre rollerne som køber (dem, der
hjælper kunderne med at sammenligne
tilbud, beslutte og købe), medskaber
af værdi (dem, der hjælper kunderne
med co-designe Value Propositions), og
overførere af værdi (dem der hjælper
kunderne med at komme af med et
produkt).

Relevans
Det er vigtigt at erkende, at ikke
alle produkter og serviceydelser

+

Væsentlig

har samme relevans for dine
kunder. Nogle produkter og serviceydelser er afgørende for din Value
Proposition; nogle er blot rare at
have.

-

Rar at have

29
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Dette er simpelthen en liste over, hvad
du tilbyder. Tænk på det som alle de
elementer dine kunder kan se i dit
butiksvindue - billedligt talt. Det er en
opremsning af alle de produkter og
serviceydelser din Value Proposition
bygger på. Denne pakke med produkter og serviceydelser hjælper dine
kunder med at løse enten funktionelle,
sociale eller følelsesmæssige opgaver
eller hjælper dem med at tilfredsstille
basale behov. Det er vigtigt at anerkende, at produkter og serviceydelser,
ikke skaber værdi i sig selv - men kun
i forhold til et bestemt kundesegment
og sine opgaver, smerter og gevinster.

STRATEGYZER.COM / DA / VPD / CANVAS / 1.2
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Smertestillere
Følgende liste med “Kom i gang”-spørgsmål kan

acceptere dine Value Propositions? Introducere

måder som dine produkter og serviceydelser kan

lavere eller ingen indledende investeringsom-

hjælpe dine kunder med at lindre smerter.

kostninger, en fladere indlæringskurve, eller
fjerne andre ting der forhindrer en accept.

Spørg dig selv: Kunne dine produkter og serviceydelser ...

Relevans

• give besparelser? I form af tid, penge eller

En smertestiller kan være mere eller

arbejdsindsats.

Gode Value Propositions fokuserer på
smerter, der betyder noget for kunderne, især ekstreme smerter. Du behøver ikke at komme med en smertestiller
for hver smerte, som du har identificeret
i kundens profil – ingen Value Proposition kan gøre dette. Gode Value Propositions fokuserer ofte kun på nogle få
smerter, som de lindrer særdeles godt.

• fjerne barrierer, der afholder din kunde fra at

hjælpe dig med at komme i tanke om forskellige

mindre værdifuld for kunden. Sørg

• få dine kunder til at føle sig bedre? Ved at fjerne

for at skelne mellem vigtige smer-

frustrationer, ærgrelser og andre ting, der giver

testillere og dem, der bare er rare

kunderne hovedpine.

at have. De første lindrer ekstreme

• ordne underpræsterende løsninger? Ved at

problemer, ofte på en radikal

indføre nye funktioner, bedre effektivitet, eller

måde, og skaber en masse værdi.

bedre kvalitet.

Sidstnævnte lindrer blot moderate

• sætte en stopper for vanskeligheder og udfor-

smerter.

dringer som dine kunder møder? Ved at gøre ting
lettere eller fjerne forhindringer.
• hvilke negative sociale konsekvenser møder eller
frygter dine kunder? Med hensyn til tab af ansigt
eller mistet magt, tillid, eller status.
• fjerne farer som dine kunder frygter? Med
hensyn til økonomiske, sociale, tekniske farer,
eller ting, der potentielt kan gå galt.
• hjælpe dine kunder med at sove bedre om
natten? Ved at tage fat på væsentlige spørgsmål, mindske bekymringer eller fjerne sorger.
• begrænse eller fjerne almindelige fejl som
kunder begår? Ved at hjælpe dem med at bruge
en løsning på den rigtige måde.

Hent “Kom i gang”-spørgsmål

+

Væsentlig

-

Rar at have

31
STRATEGYZER.COM / DA / VPD / CANVAS / 1.2

Smertestillere beskriver, hvordan dine
produkter og serviceydelser lindrer
kundernes smerter. De skitserer udtrykkeligt, hvordan du agter at eliminere
eller reducere nogle af de ting, der irriterer dine kunder før, under eller efter
de forsøger at få løst en opgave eller
forhindrer dem i at gøre det.

STRATEGYZER.COM / DA / VPD / CANVAS / 1.2
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Gevinstskabere
Følgende liste over “Kom i gang”-spørgsmål

Ligesom med smertestillere, behøver
gevinstskabere ikke at adressere hver
eneste gevinst, der er identificeret i
kundeprofilen.
Fokuser på dem, der er relevante for
kunderne og hvor dine produkter og
serviceydelser kan gøre en forskel.

• skabe besparelser, der glæder dine kunder?

• producere positive resultater der matcher dine

kan hjælpe dig med komme i tanke om forskel-

kunders kriterier for succes og fiasko? Med

lige måder dine produkter og serviceydelser

hensyn til bedre ydelse eller lavere omkostnin-

kan hjælpe dine kunder med at opnå krævede,
forventede, ønskede, eller uventede resultater
og fordele.

ger.
• hjælpe med at gøre ibrugtagningen lettere?
Gennem lavere omkostninger, færre investeringer, lavere risiko, bedre kvalitet, bedre effekti-

Spørg dig selv: Kunne dine produkter og service-

vitet, eller bedre design.

ydelser...

Relevans
Med hensyn til tid, penge og arbejdsindsats.
• producere resultater som dine kunder forven-

En gevinstskaber kan producere
mere eller mindre relevante resultater og fordele for kunden, ligesom

ter, eller som overgår deres forventninger?

vi har set mht. smertestillere. Sørg

Ved at tilbyde høje kvalitetsniveauer, mere af

for at skelne mellem de væsentlige

et, eller mindre af noget andet.

gevinstskabere og dem der bare er

• udkonkurrere aktuelle Value Propositions og

+

Væsentlig

rare at have.

glæde dine kunder? Med hensyn til specifikke
funktioner, effektivitet, eller kvalitet.
• gøre dine kunders arbejde eller liv lettere? Via
bedre brugervenlighed, tilgængelighed, flere
serviceydelser, eller lavere omkostninger ved
ejerskab.
• skabe positive sociale konsekvenser? Ved
at få dem til at se godt ud eller skabe en
stigning i magt eller status.
• gøre noget bestemt, som kunderne er på
udkig efter? Med hensyn til godt design,
garantier eller særlige eller flere funktioner.
• opfylde et ønske kunderne drømmer om? Ved
at hjælpe dem med at opnå deres ønsker
eller afhjælpe et problem?
Hent “Kom i gang”-spørgsmål

-

Rar at have
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Gevinstskabere beskriver hvordan dine
produkter og serviceydelser skaber
gevinster for kunderne. De fortæller
udtrykkeligt hvordan du agter at producere resultater og fordele, som din
kunde forventer, ønsker, eller vil blive
overrasket over, herunder funktionel
nytte, sociale gevinster, positive følelser, og omkostningsbesparelser.

Kortlægning
af
Value
Proposition
Value Proposition
of this book
for Value
Proposition
Design

hjælper med
at forme
idéer

STRATEGYZER.COM / DA / VPD / CANVAS / 1.2
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Bemærkelsesværdige Value Propositions fokuserer på opgaver, smerter,
og gevinster, der betyder noget for
kunderne og opfylder disse særdeles
godt. Igen, du bør ikke forsøge at løse
alle kundernes smerter og gevinster.
Fokuser på dem, der vil gøre en forskel
for din kunde.

Det er okay at samle flere

trin-for-trin
vejledning
“Kom i gang”

Value
Proposition
Canvas

Bog

eksklusiv
onlinepartner

online øvelser,
værktøjer,
skabeloner,
fællesskab

Internet app onlinekursus
(mersalg)
(mersalg)

Value Propositions i én.
“Den nøgne” liste over de
produkter og serviceydelser,
som din Value Proposition
bygger på for at rette sig

hjælper med at
veldokumenteret
skabe produkter + effektiv samling
+ serviceydelser
af forretningssom folk ønsker
værktøjer

eBog og
lydbog

hjælper med at
forstå, hvad der
betyder noget
for kunderne

kort, klart
+ brugbart
indhold

fælles sprog at
kommunikere på
+ samarbejde

adgang til
avanceret
materiale +
viden

Value
Proposition
Design

minimerer
risikoen for
(store) fejl

dele med
og lære af
netværket

softwareunderstøttet
metode
muliggør praksis
+ færdigheder
(selv-)
evaluering

praktisk,
visuelt +
lækkert
format
kan integreres med andre
forretningsmetoder

integreret
i Business
Model Canvas

engagerende
online multimedieindhold

mod et bestemt kundesegment.

Smertestillere skitserer hvordan netop dine

BOOK

produkter og serviceydelser fjerner kundens
smerter. Hver smertestiller adresserer mindst
én eller flere smerter eller gevinster. Tilføj ikke
produkter eller serviceydelser her.

Gevinstskabere fremhæver, hvordan netop dine
produkter og serviceydelser hjælper kunder med
at opnå gevinster. Hver gevinstskaber adresserer
ikke produkter eller serviceydelser her.

Formelt kort over,
hvordan vi mener
produkterne og
serviceydelser i
denne bog skaber
værdi for kunderne
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mindst én eller flere smerter eller gevinster. Tilføj

ØVELSE
STRATEGYZER.COM / DA / VPD / CANVAS / 1.2
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Kortlæg hvordan
dine produkter
og serviceydelser
skaber værdi
MÅL

RESULTAT

At beskrive udtryk-

1 sides kort over

keligt hvordan dine

værdiskabelse

Værdikortet

produkter og serviceydelser skaber værdi

Vejledning
Skitsér værdikortet over en af dine eksisterende
Value Propositions. Brug f.eks. en, der retter sig
mod kundesegmentet som du netop har kortlagt i den foregående øvelse. Det er nemmere at
komme i gang med en eksisterende Value Proposition. Men, hvis du endnu ikke har en, så skitsér,
hvordan du agter at skabe værdi med en ny idé.
Vi forklarer i detaljer om design af nye

Value
Propositions senere bogen.
For nu:
1. Tag den kundeprofil du udfyldte tidligere.
2. Download værdikortet.
3. Få fat i et sæt “Post It” sedler
4. Kortlæg hvordan du skaber værdi for dine
kunder.

Download værdikortet i pdf-format

Copyright Business Model Foundry AG
Skaberne af Business Model Generation og Strategyzer

ØVELSE

+ + +
- - 1

2

3

4

Udarbejd en liste over produkter

Skitsér smertestillere

Skitsér gevinstskabere

Rangordn efter betydning

og serviceydelser

Skitsér hvordan dine nuværende

Forklar, hvordan dine produkter

Produkter og serviceydelser, smer-

Udarbejd en liste over alle produkter

produkter og serviceydelser alle-

og serviceydelser allerede skaber

testillere og gevinstskabere skal

og serviceydelser i din eksisterende

rede hjælper kunder med at mindske

forventede eller ønskede resultater

rangordnes alt efter hvor vigtige de

Value Proposition.

smerter, ved at fjerne uønskede resul-

og fordele for kunderne. Brug en

er for kunderne.

tater, forhindringer eller risici. Brug en

“Post-it” pr. gevinstskaber.

“Post-it” pr. smertestiller.

Udfør denne øvelse online
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Smertestillere vs. gevinstskabere
Både smertestillere og gevinstskabere skaber

Hvad er forskellen med smerter
og gevinster i kundeprofilen?

værdi for kunden på forskellig vis. Forskellen er,

Smertestillere og gevinstskabere adskiller sig

at førstnævnte specifikt adresserer smerter i

tydeligt fra smerter og gevinster. Du har kontrol

kundens profil, mens sidstnævnte specifikt foku-

over den første, mens du ikke har kontrol over

serer på gevinster. Det er i orden hvis flere af dem

sidstnævnte. Du bestemmer (dvs. designer)

både omhandler smerter og gevinster samtidigt.

hvordan du agter at skabe værdi ved at adres-

Det vigtigste mål for disse to områder er at gøre

sere bestemte opgaver, smerter, og gevinster.

værdiskabelsen af dine produkter og service-

Du behøver ikke bestemme over, hvilke opga-

ydelser overfor kunden eksplicit.

ver, smerter, og gevinster kunden har. Og ingen
Value Proposition omfatter alle kundens opgaver, smerter, og gevinster. De bedste adresserer
dem der betyder mest for kunderne og gør dette
ekstraordinært godt.

Bedste praksis for kortlægning
af værdiskabelse

× Typiske fejl
Udarbejd en liste over alle dine

Tilføjer produkter og serviceydelser

Tilbyder smertestillere og gevinst-

Udfører urealistiske forsøg på at

produkter og serviceydelser, frem

i felterne med smertestillere og

skabere, som intet har at gøre

adressere alle kundernes smerter

for blot dem, som er rettet mod et

gevinstskabere.

med smerterne og gevinsterne i

og gevinster.

bestemt segment.

kundeprofilen.

√ Bedste praksis
Produkter og serviceydelser skaber

Smertestillere og gevinstskabere er

Husk, at produkter og serviceydelser

Vær klar over at ekstraordinære

kun værdi i relation til et bestemt

forklaringer eller karakteristika, der

ikke skaber værdi i absolutte tal.

Value Propositions handler om at

kundesegment. Oprems kun den

gør værdiskabelsen af dine

produk-

Det er altid i relation til kundernes

træffe valg med hensyn til, hvilke

sammensætning af produkter og

ter og serviceydelser eksplicit. Som

opgaver, smerter, og gevinster.

opgaver, smerter og gevinster, der

serviceydelser, der i fællesskab

eksempler kan nævnes “hjælper med

skal adresseres eller ej. Ingen Value

udgør en Value Proposition for et

at spare tid” og “veldesignet”.

Proposition kan adressere dem alle.

bestemt kundesegment.

Hvis dit værdikort indikerer dette,
er det sandsynligvis fordi du ikke er
ærlig om alle de opgaver, smerter,
og gevinster, som bør være i din
kundeprofil.
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1.3

Match

Kunderne forventer og ønsker en masse fra produkter
og serviceydelser, men de ved også, at de ikke kan få
det hele. Fokusér på de gevinster, som betyder mest for
kunderne og gør en forskel.

STRATEGYZER.COM / DA / VPD / CANVAS / 1.3
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Match
Du opnår et match når kunder begejstres over din Value Proposition, hvilket
sker, når du adresserer vigtige opgaver, lindrer ekstreme smerter, og skaber væsentlige gevinster, som betyder
noget for kunderne. Som vi forklarer
løbende i denne bog, er match svære
at finde og vedligeholde. Stræben efter
et match er hele essensen i designet af
Value Propositions.

Mat

Kunderne har en masse smerter. Ingen organisation
kan med rimelighed adressere dem alle. Fokusér på
de hovedpiner, der betyder mest og får utilstrækkelig
opmærksomhed.

Ad
r
væ esse
s
ku ent rer d
nd
l
eg ige u
ev
ins
ter
?

Dine kunder er både dommer,
jury og bøddel over din Value
Proposition. De vil være nådesløse, hvis du ikke finder et match!

tch
du
rer
e
s
res
Ad treme rter?
e
eks desm
n
ku
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Match?
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Da vi designede vores Value Proposition
til denne bog, bestræbte vi os på at løse
nogle af de vigtigste opgaver, smerter
og gevinster som potentielle kunder har,
og som ikke er tilstrækkeligt behandlet i
de nuværende formater af managementbøger.

√

hjælper
med at
forme idéer

√
Value
Proposition
Canvas

eksklusiv
onlinepartner

√

√

trin-for-trin
vejledning
“Kom i gang”

√

online øvelser,
værktøjer,
skabeloner,
fællesskab

√

√

kort, klart
+ brugbart
indhold

√

√
fælles sprog at
kommunikere på
+ samarbejde

praktisk,
visuelt +
lækkert
format

√
minimerer
risikoen for
(store) fejl

√

adgang til √
avanceret
materiale +
viden

Value
Proposition
Design

Internet app onlinekursus
(mersalg)
(mersalg)

dele med
og lære af
netværket

√

hjælper med at
forstå, hvad der
betyder noget
for kunderne

√

eBog

Flueben betyder, at produkter
og serviceydelser reducerer
smerter eller skaber gevinster
og adresserer en af kundernes
opgaver, smerter, eller gevinster direkte.

√
veldokumenteret
+ effektiv samling
af forretningsværktøjer

Bog

√
√

√
hjælper med at
skabe produkter
+ serviceydelser
som folk ønsker

kan integreres med andre
forretningsmetoder

√

integreret
i Business
Model Canvas

√
softwareunderstøttet
metode
muliggør praksis
+ færdigheder
(selv-)
evaluering

√

√
√

engagerende
online multimedieindhold

√

fører til resultater (ideelt
hurtige
gevinster)

√
let at
forstå

√
brugbare
idéer

stensikre
Value
Propositions

√
manglende
tid

√

producerer
ting som
ingen ønsker

√

×

×

hjælp, når jeg
sidder fast

hjælper med
forfremmelse
eller lønforhøjelse

×

√
for meget
teori

√
håndterer
risiko + usikkerhed

×

mangel på
tilstrækkeligt
budget

√
kan roligt
anvendes

buy-in fra
ledelse + hold

×

√

√

vælge den
forkerte vej

√

træf beslutninger med
overbevisning

×

×

√

overbevis
andre om
foretrukne
metoder

holde sig
ajour

×

×

×

√

ledelsen
"forstår det "oversætte"
metoder
ikke"
til egen
kontekst
ingen klar

måde at
anvende
metoden på

√

opbygge en
forretning

√
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producerer
ting folk
ønsker

√ forbedre eller√

kommunikér +
sælg idéer

at sidde fast i
karrieren eller kedeligt indhold,
der er tungt
bringe den i fare
at arbejde sig
igennem

spilder tid med
idéer, der ikke
fungerer

×

se godt ud
overfor kolleger,
chef, kunder

forbedrer
kompetencer
+ fremmer
karriere

find, lær
+ anvend
metoder

managementbog-læser
(generisk)

√

√

√

fører til
et bedre
samarbejde

√

Blive anerkendt af
team

Netværk med
ligesindede

√

hjælper mig med
at kommunikere
mine idéer klart

konkrete tips
(f.eks. for at
mindske risiko)

×

√
klare
indikatorer
til at måle
fremskridt med

samarbejd
med andre
eller hjælp dem

gøre
“jobbet”
godt

vurdere +
reducere
risiko

×

×

√

X'er viser hvilke opgaver, smerter, og
gevinster som vores Value Proposition
ikke adresserer.
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ØVELSE
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Kontroller dit
match
MÅL

RESULTAT

Tjek om du adresse-

Forbindelse mellem

rer det som betyder

dine produkter og

noget for kunderne

serviceydelser og
kundernes opgaver,
smerter og gevinster

Udfør denne øvelse online

1

Vejledning
Tag Value Proposition kortet og kundesegmentprofilen, som du allerede har udfyldt tidligere.
Gennemgå smertestillere og gevinstskabere én
efter én, og tjek, om de passer til en af kundens
opgaver, smerter eller gevinster. Sæt et flueben
ud for hver af dem, der gør.

ØVELSE

2

Resultat
Hvis en smertestiller eller gevinstskaber ikke
matcher noget, kan den ikke skabe værdi for
kunden. Tag dig ikke af om du har sat flueben ud
for alle smerter/gevinster—du kan ikke behandle
dem alle sammen. Spørg dig selv, hvor godt din
Value Proposition virkelig matcher din kunde?
Download Value Proposition Canvas i pdfformat

STRATEGYZER.COM / DA / VPD / CANVAS / 1.3
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3

Match i forretningsmodel
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Tre slags match
Søgning efter et match er processen
med at designe Value Propositions
med produkter og serviceydelser, der
adresserer opgaver, smerter og gevinster som kunderne reelt lægger vægt
på. Et match mellem det som en virksomhed tilbyder, og det som kunderne
ønsker, er det absolut vigtigste krav til
en vellykket Value Proposition.
Et match sker i tre faser. Det første
opstår når du identificerer relevante
kundeopgaver, -smerter og gevinster som du mener du kan adressere
med din Value Proposition. Det andet
opstår, når kunderne positivt reagerer
positivt på din Value Proposition og
får fodfæste i markedet. Iværksættere kalder disse for hhv. match mellem
problem og løsning samt produkt og
marked. Det tredje opstår, når du finder en forretningsmodel, der er skalerbar og profitabel.
Hent “Match” plakat

2

Match mellem

produkt og marked

1

Match mellem problem og løsning

I markedet

I banken

1. Match mellem problem og løsning

2. Match mellem produkt og marked

3. Match i forretningsmodel

Et match mellem problem og løsning finder sted,

Et match mellem produkt og marked finder sted,

Et match i forretningsmodel finder sted, når du:

når du:

når du:

• Kan påvise, at din Value Proposition kan

• Kan påvise, at kunderne lægger vægt på visse

• Har belæg for, at dine produkter og service-

opgaver, smerter, og gevinster.
• Har designet en Value Proposition, der adresserer disse opgaver, smerter, og gevinster.

ydelser, smertestillere, og gevinstskabere

integreres i en profitabel og skalerbar forretningsmodel.

faktisk skaber kundeværdi og flytter noget i
markedet.

En stærk Value Proposition uden en tilsvarende
stærk forretningsmodel kan betyde subopti-

På dette tidspunkt, har du endnu ikke bevis for,

I denne anden fase, går du efter at be- eller

mal finansiel succes eller endda føre til fiasko.

at kunderne rent faktisk forholder sig til din Value

afkræfte forudsætningerne for din Value Propo-

Ingen Value Proposition - uanset hvor god den

Proposition.

sition. Du vil uundgåeligt finde ud af, at mange

er - kan overleve uden en sund forretnings-

af dine tidlige idéer simpelthen ikke skaber nok

model.

Det er her du går efter at identificere de opgaver, smerter og gevinster, der er mest relevante

værdi for kunderne (dvs., kunderne er ligeglade),

for kunderne og designer Value Propositions i

og derfor bliver du nødt til at designe nye Value

model indbærer en møjsommelig arbejdspro-

overensstemmelse hermed. Du skitserer flere

Propositions. Det at finde denne anden type af

ces mellem at designe en Value Proposition,

alternative Value Propositions, for at finde frem til

match er en lang og iterativ proces; Det sker ikke

der skaber værdi for kunderne og en forret-

den der skaber det bedste match. Det match du

natten over.

ningsmodel, der skaber værdi for din orga-

Søgningen efter en matchende forretnings-

opnår er endnu ikke bevist, og eksisterer hoved-

nisation. Du har ikke en matchende forret-

sageligt på papiret. Dine næste skridt er enten

ningsmodel, før du kan skabe flere indtægter

at godtgøre, at kunderne værdsætter din Value

med din Value Proposition end du genererer

Proposition eller designe en ny helt forfra.

omkostninger ved at skabe og levere den (eller
“dem” i tilfælde af platform-modeller med flere
indbyrdes afhængige Value Propositions).

49
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På papir

Unbundling the
Kundeprofiler i
Family
B2B
Value Propositions to the consumer may also
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Value
i business-to-busiinvolve Propositions
several stakeholders
in Value Propositions
ness
transaktioner
involverer
to the(B2B)
consumer
may also involve
several staketypisk
interessenter
søgningen,
holders flere
in Value
Propositions toithe
consumer may
evaluering,
indkøb
og anvendelse
af
also involve several
stakeholders
in Value Proposiet
produkt
eller enmay
serviceydelse.
Hver
tions
to the consumer
also involve several
enkelt
har en
forskellig
profiltomed
forstakeholders
in Value
Propositions
the consumskellige
opgaver,
smerter
og gevinster.
er may also
involve several
stakeholders
in Value
Interessenterne
kan påvirke
en involve
købsbePropositions to the consumer
may also
slutning
i en eller inanden
retning. Idenseveral stakeholders
Value Propositions
to the
tificer
de vigtigste og skitsér en Value
consumer.
Proposition Canvas for hver enkelt af
dem.

+Unbundled
Adskilt
Value
Propositions
til interessenter indenfor branchen
Value
Propositions
to stakeholders
within the business
Influencers
Påvirkere

Recommenders
Econonmic
Buyer
Økonomiske
Anbefalere
Beslutningsindkøbere
tagere

Decision
Maker
Slutbrugere

End-users
Sabotører

Aggregated
Profiler varierer
alt efter sektor og størrelse organisation, men de omfatter
typisk følgende roller:
Samlet
Value Proposition

Forretningssegment
Organisationer er
kunder, der er sammensat af forskellige
interessenter, som alle
har forskellige opgaver,
smerter og gevinster.
Overvej at lave en Value
Proposition Canvas for
hver enkelt af dem.

utter
Tilpasset fra Steve Blank, The Four Steps to the Epiphany, 2006.

Opdeling af
familien

Påvirkere

Slutbrugere

Personer eller grupper hvis udtalelser, kan

De endelige modtagere af et produkt eller en

Value Propositions for forbrugeren kan også

betyde meget, og som beslutningstageren even-

serviceydelse. For en erhvervskunde, kan slut-

involvere flere interessenter i søgningen, evalu-

tuelt lytter til, selv på uformel vis.

brugere enten være inden for deres egen organi-

ering, indkøb og anvendelse af et produkt eller

sation (en producent, der køber software til sine

en serviceydelse. Som eksempel kan vi kigge

Anbefalere

designere), eller de kan være eksterne kunder

på en familie, der har til hensigt at købe en spil-

De mennesker, der udfører søgningen og evalu-

(en producent af enheder, der køber chips til

konsol. I denne situation, er der også en forskel

eringsprocessen, og som udarbejder en formel

smartphones og sælger til forbrugere). Slutbru-

mellem den økonomiske køber, påvirkeren,

anbefaling for eller imod et køb.

gere kan være aktive eller passive, afhængigt

beslutningstageren, brugerne, og sabotørerne.

af hvor meget indflydelse de har i beslutningen

Det giver derfor mening at skitsere en forskellig

og købsprocessen.

Value Proposition Canvas for hver interessent.

Den person eller gruppe, der styrer budgettet og
som foretager det faktiske køb. Deres fokus er

Sabotører

typisk på økonomiske resultater og budgetmæs-

De personer og grupper, der kan hindre eller

sig effektivitet.

afspore processen med at søge, evaluere, og

I nogle tilfælde kan den økonomiske køber

købe et produkt eller en serviceydelse.

sidde udenfor en organisation, som en regering,
der betaler for de grundlæggende medicinske

Beslutningstagere sidder typisk i kundens orga-

forsyninger til et plejehjem for ældre borgere.

nisation, mens påvirkere, anbefalere, økonomiske købere, slutbrugere og sabotører kan sidde i

Beslutningstagere
Personer eller gruppen som i sidste ende er
ansvarlig for valget af et produkt/serviceydelse
og for afgivning af købsbeslutningen.
Beslutningstagere har normalt fuld beføjelse
over budgettet.

eller uden for organisationen.

STRATEGYZER.COM / DA / VPD / CANVAS / 1.3

Økonomiske indkøbere
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Flere match
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Nogle forretningsmodeller fungerer kun
med en kombination af flere Value Propositions og kundesegmenter. I disse
situationer, har du brug for et match
mellem hver Value Proposition og dens
respektive kundesegment for at forretningsmodellen kan fungere.

-

Mellemmand
Når en virksomhed sælger et produkt eller en

Det kinesiske firma Haier sælger husholdnings-

serviceydelse via en mellemmand, er den faktisk

apparater og elektronik til husholdninger verden

nødt til at tage højde for to kunder: Slutkunden

over. Det sker hovedsagelig gennem detailhand-

og mellemmanden selv. Uden en klar Value

lere såsom Carrefour, Walmart med flere. For at

Proposition til mellemmanden, kan tilbuddet

lykkes, har Haier brug for at udforme en tilta-

måske overhovedet ikke nå frem til slutkunden,

lende Value Proposition til både husholdningerne

eller i hvert fald ikke med den samme effekt.

(slutkunden) og de mellemliggende distributører.

To typiske billeder på flere match er
mellemmands og platforms forretningsmodeller.

Haier

Haier har en Value Proposition til
slutkunden, husholdningerne.

Haier har en Value Proposition til deres mellemliggende kunde, detailhandlerne, som også er
den vigtigste kanal overfor slutkunden.

Platforme

STRATEGYZER.COM / DA / VPD / CANVAS / 1.3
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Airbnb

Platforme fungerer kun, når to eller flere aktører interagerer
og skaber værdi inden for den samme indbyrdes afhængige
forretningsmodel. Platforme kaldes dobbeltsidet når der er
to sådanne aktører og flersidet når der er flere end to.
En platform kan kun eksistere, når alle parter er til stede i
modellen.
Airbnb er et eksempel på en dobbeltsidet platform. Det er en
hjemmeside, der forbinder lokale beboere med ekstra plads
de kan leje ud, og rejsende på udkig efter alternativer til
hoteller som et sted at bo. I et sådant tilfælde, skal forretningsmodellen indeholde to Value Propositions, en for de
lokale beboere (kaldet værter), og en for de rejsende.

Logi

Udleje

At gå i biografen
Lad os gennemgå begreberne i Value Proposition Canvas
med et andet simpelt eksempel. Forestil dig at ejeren af en
biografkæde ønsker at designe en ny Value Proposition til
sine kunder.

Han kunne starte med Value Propositions egenskaber
og blive begejstret over den seneste generation af
biografernes kæmpelærreder, state-of-the-art fremvisningsteknologi, lækre snacks, sociale happenings,

STRATEGYZER.COM / DA / VPD / CANVAS / 1.3
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lokale oplevelser og så videre. Men de ting betyder
naturligvis kun noget for alvor, hvis kunderne lægger
vægt på dem. Så han sætter sig for bedre at forstå,
hvad hans kunder virkelig ønsker.
Traditionelt ville han skitsere psykodemografiske
profiler af sine kundesegmenter. Men denne gang
beslutter han sig for at supplere denne type segmen-

Hvad driver biografgængeren?

tering med kundeprofiler, der fremhæver en kundes
opgaver, smerter og gevinster.

?
Hvordan skal den nye
Value Proposition se ud?

at hygge sig
venners
anmeldelser

organiseret alt på
forhånd

lang
transporttid

føle sig
involveret i
historien

ingen
passende
forestillinger

ikke at gå
glip af noget

blive underholdt

Tip: En (potentiel)
kunde eksisterer
uafhængigt af din

Dele med
nogen

begrænsede
muligheder

overfyldte,
lange køer

overskud
på kontoen

Value Proposition.
slappe af

Når du kortlægger din
kundes profil, bør du

spild af tid

dyrt

historien
er for
kompleks

lære fra et
andet sted

ikke i stand
til at få
babysitter
dårlig
parkering

undslippe
det virkelige
liv

ikke blot fokusere på
opgaver, smerter og
gevinster relateret til
din Value Proposition.
Hold det bredt for at

gør ondt i
mine øjne

forstå, hvad der virkelig driver dine kunder.

En biografs forretningsmodel
Nøgleaktiviteter

Value Propositions

Skaffe
film
Filmdistributører

Drive
biografen

Overvældende
storytellingoplevelse

Nøgleressourcer

Kunde
Relationer

Massemarkedet

Biograf

Skærmudstyr

Personale
Filmrettigheder
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Biografgængere
Kanaler

Biograf (god
Fødevareplacering)
distributører

Omkostningsstruktur

Kundesegmenter
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Nøglepartnere

Online
billetsalg
Indtægtsstrømme

Mad og
drikke
Leje

Billetsalg

Mad og
drikkevarer
(avance)

Merchandise
(avance)

Den nye strategi: med fokus på de opgaver, smerter og gevinster, der driver
kunder

Den traditionelle tilgang:
psykodemografiske profiler

Ved at skitsere en kundeprofil, forsøger du at

grupperer forbrugere i kategorier, der har

afdække, hvad der virkelig driver folk, snarere

de samme socioøkonomiske karakteristika.

Traditionelle psykodemografiske profiler

end blot at beskrive deres socioøkonomiske
karakteristika. Du undersøger, hvad de forsøger

JANE BIOGRAFGÆNGER

Film adfærdstræk:

at opnå, deres underliggende motiver, deres mål

20-30 år gammel

• Foretrækker actionfilm

og hvad der holder dem tilbage. Dette vil udvide

Øvre middelklasse

• Kan lide popcorn og sodavand

din horisont og sandsynligvis afdække nye eller

Tjener DKR 650K / år

• Kan ikke lide at vente i kø

bedre muligheder for at tilfredsstille kunderne.

Gift, 2 børn

• Køber billetter online
• Går i biografen en gang om
måneden

Samme kunde,
forskellige kontekster
STRATEGYZER.COM / DA / VPD / CANVAS / 1.3
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Prioriteringer ændres afhængigt af en
kundes kontekst. Det er afgørende at
tage denne kontekst i betragtning, før
du udtænker en Value Proposition til
kunden.
Med “opgaver-der-skal-udføres”-tilgangen,
afdækker du motiverne i forskellige kundesegmenter. Men afhængigt af konteksten, vil nogle
opgaver blive vigtigere eller betyde mindre end
andre.
Faktisk ændres karakteren af de opgaver,
som en person ønsker at få udført sig ofte efter
den kontekst hvori en person befinder sig.
For eksempel er en restaurants kundekreds
tilbøjelig til at bruge meget forskellige kriterier, når de evaluerer deres madoplevelse af
en frokost versus en middag. På samme måde
vil en mobiltelefonbruger have forskellige krav,
når han bruger telefonen i en bil, i et møde, eller
derhjemme. Således vil egenskaberne i din Value
Proposition være forskellige, afhængigt af hvilke
kontekster du fokuserer på.

I vores eksempel, vil den kontekst,
som vores biografgænger befinder
sig i, påvirke hvilke behov der betyder mere eller mindre for hende.
Føj kontekstuelle elementer til dine kundeprofiler, såfremt det er nødvendigt.
De kan fungere som begrænsninger, når
der skal designes Value Propositions
senere.

overkommelig
pris for gruppen

2 timer =
passende
længde

sikkert miljø

børn er glade
og rolige

støj i lokalet
styre børns
opmærksomhed

beskæftige
børn

slappe af i en
travl weekend

ikke alle børn
er glade

en visuel
historie er let
at huske

begge nød
øjeblikket
fører til
god dialog

vente i kø
ikke i stand
til at få
babysitter

har det sjovt
sammen

lære
hinanden
bedre at kende

ikke intimt
nok

præcis
historie

kan konsultere internettet for mere
info
mangel på
lys til at tage
noter

uddyber
ekspertise

kan ikke
styre
hastigheden

kan ikke
forstå og
dele

prale med
viden overfor venner

for overfladisk til
seriøs
indlæring

Børnenes’ frieftermiddag

Dateaften

Personlig research

Hvornår? Onsdag eftermiddag

Hvornår? Lørdag aften

Hvornår? Hvilket som helst tidspunkt

Hvor? Tager hjemmefra

Hvor? Tager hjemmefra

Hvor? Tager hjemmefra

Med hvem? Børn og måske deres venner

Med hvem? Partner

Med hvem? Alene

Begrænsninger? Efter skole, før aftensmad

Begrænsninger? Børn er passet (hvis forældre)

Begrænsninger? Skal være i stand til at tage noter
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Samme kunde,
forskellige løsninger
I dagens hyperkompetitive verden, er kunderne
omgivet af et hav af fristende Value Propositions,
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der alle konkurrerer om den samme begrænsede
mængde af opmærksomhed.
Meget forskellige Value Propostions kan
adressere ens opgaver, smerter, og gevinster.
For eksempel konkurrerer vores biografkæde om
kundernes opmærksomhed. Ikke blot med andre
biografer, men også med en bred vifte af alternative muligheder: Leje en film derhjemme, gå
ud og spise, besøge en spa, eller måske endda
deltage i en online, virtuel kunstudstilling med
3D-briller.
Stræb efter at forstå, hvad dine kunder virkelig prioriterer. Undersøg deres opgaver, smerter
og gevinster ud over det som din egen Value
Proposition adresserer direkte, for at forestille
dig nogle helt nye eller væsentligt forbedrede
Value Propositions.

Forstå dine kunder ud over din egen
løsning. Afdæk opgaver, smerter og
gevinster, der betyder noget for dem,
for at forstå hvordan man kan forbedre
din Value Proposition eller opfinde flere
nye.

hjemmekomfort

film
website
kæmpe
lærred og
surround
sound

film på
kæmpe
lærred

største
bibliotek
filmudlejning i
hjemmet

styre
oplevelsen

begge nød
øjeblikket

idéel til
samtale

fører til
god dialog

Åbent tidsrum hvor

har det sjovt
sammen

potentielt meget

middag i
byen

forskellige

vente i kø

Value Propositions
konkurrerer

intimt miljø

ikke i stand
til at få
babysitter ikke intimt
nok

hjemmekomfort

idéel til
samtale

intellektuelt
stimulerende

online
udstilling af
billedkunst

spa for par
afstresning
Vælg tidspunkt

babysitter
unødvendig

øjeblikkelig
adgang

lære
hinanden
bedre at
kende
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øjeblikkelig
adgang

avanceret
online
booking
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Lessons Learned
Kundeprofil

Værdikort

Match

Brug kundeprofilen til at visualisere,
det som betyder noget for kunderne.
Beskriv deres opgaver, smerter og
gevinster. Kommuniker profilen på
tværs af din organisation som et
handlingsrettet dokument på én side,
der skaber en fælles kundeforståelse.
Anvend den som en “resultattavle” til
at måle om de formodede kundeopgaver, -smerter, og -gevinster eksisterer,
når du taler med dine rigtige kunder.

Brug værdikortet til at udtrykke
hvordan du mener, at dine produkter
og serviceydelser vil lette smerter og
skabe gevinster. Kommunikér kortet på tværs af hele organisationen
som et 1-sides dokument, der skaber
en fælles forståelse for, hvordan du
agter at skabe værdi. Anvend det
som en “resultattavle” til at vise, hvorvidt dine produkter rent faktisk letter
smerter og skaber gevinster, når du
tester dem med kunderne.

Match mellem problem og løsning:
Dokumentation for, at kunderne lægger vægt på de opgaver, smerter, og
gevinster som du har til hensigt at
adressere med din Value Proposition.
Match mellem produkt og marked:
Bevis for, at kunderne ønsker din Value
Proposition. Match i forretningsmodel:
Bevis for, at forretningsmodellen til
din Value Proposition er skalerbar og
profitabel.

Value Proposition Canvas
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Kundesegment

Gevinstskabere

Gevinster

Produkter &
serviceydelser

Kunde
Opgaver

Smertestillere

Smerter

strategyzer.com

Download Value Proposition Canvas i pdf-format

STRATEGYZER.COM / DA / VPD / CANVAS / 1.3

Value Proposition

Design, Test, Gentag

STRATEGYZER.COM / DA / VPD / CANVAS / 1.3

62

Jagten på Value

Propositions, der imødekommer
kundernes opgaver, smerter og gevinster er en
kontinuerlig arbejdsproces, frem og tilbage
mellem at designe prototyper og teste disse.
Processen er iterativ snarere end sekventiel.
Målet med Value Proposition Design er at
afprøve idéer så hurtigt som muligt for at
lære, skabe bedre designs og teste igen.

design
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test
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sign

2

Kick-start design af Value Proposition
med Muligheder for prototyper s. 74 for et af 
dine Udgangspunkter s. 86. Udform din
Value Proposition ved at Forstå kunder s. 104,
vælg derefter dem du ønsker at udforske
yderligere. Træf valg s. 120 og Find den
rigtige forretningsmodel s. 142.
Hvis du er en eksisterende virksomhed,
så find de særlige forhold, der gælder for
Design i etablerede organisationer s. 158.
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Reducér risikoen og usikkerheden ved
dine idéer til nye og forbedrede Value
Propositions ved at beslutte Hvad der
skal testes s. 188. Gå så i gang med
Trinvise tests s. 196 og træk på Eksperiment
biblioteket s. 214 før du Bringer det hele
sammen s. 238 og måler dine fremskridt.
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Brug Value Proposition og Business Model
Canvas som et fælles sprog til at Skabe
overensstemmelse s. 260 mellem hver del af
din organisation, mens den hele tiden udvikler sig. Sørg for at du hele tiden Måler
og overvåger s. 262 dine Value Propositions
og forretningsmodeller med henblik på at
Forbedre nådesløst s. 264 og Genopfinde dig
selv konstant s. 266.

efter

skrift
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Business Model Canvas

Forretningsmodel (Business Model)

Strategisk ledelsesværktøj til at designe, teste,

Argumenter for hvordan en organisation skaber,

bygge og håndtere (rentable og skalerbare)

leverer og fastholder værdi.

forretningsmodeller.

Gevinstskabere (Gain Creators)
Call to Action (CTA)

Beskriver hvordan produkter og serviceydelser

Opfordre en testperson til at udføre en handling;

skaber gevinster og hjælper kunderne med at

anvendes i et eksperiment for at teste en eller

opnå de resultater og udbytter de har brug for,

flere hypoteser.

forventer, ønsker eller drømmer om ved at få en
opgave løst (godt).

Click through Rate (CTR)
Antal klik et link får, divideret med det antal

Kundegevinster (Customer Gains)

gange linket vises.

Resultater og fordele kunderne skal bruge, forventer, ønsker eller drømmer om at opnå.

Dokumentation (Evidence)
Be- eller afkræfter en (forretnings-)hypotese,

Kundeindsigt (Customer Insight)

kundeindsigt, eller overbevisning om en Value

Mindre eller større gennembrud i din kundeforstå-

Proposition, forretningsmodel eller omgivelserne.

else, der hjælper dig med at designe bedre Value
Propositions og forretningsmodeller.

Eksperiment/test (Experiment/Test)
En procedure der be- eller afkræfter en Value

Kundeprofil (Customer Profile)

Proposition eller forretningsmodels hypotese, som

Værktøj, der udgør den højre side af Value Propo-

producerer dokumentation.

sition Canvas. Visualiserer et kundesegments (eller
en interessents) opgaver, smerter og gevinster

(Forretnings-)hypotese
(Business Hypothesis)

som du har til hensigt at skabe værdi for.

Kriterie, der skal være opfyldt, for at din idé

Kundesmerter (Customer Pains)

fungerer helt eller delvist, men som ikke er blevet

Dårlige resultater, risici og barrierer, som

bekræftet endnu.

kunderne ønsker at undgå, især fordi de forhindrer
dem i at få en opgave løst (godt).

Smertestillere (Pain Killers)

Testkort (Test Card)

Fire-trins proces opfundet af Steve Blank for at

Beskriver, hvordan produkter og serviceydelser

Strategisk testværktøj til at designe og struktu-

reducere risikoen og usikkerheden ved iværksæt-

lindrer kundernes smerter ved at fjerne eller

rere din research og dine eksperimenter.

teri, ved løbende at teste hypoteserne bag en

reducere dårlige resultater, risici og barrierer, der

Value Proposition

forretningsmodel med kunder og interessenter.

forhindrer kunderne i at få en opgave løst (godt).

“Værditilbud”, beskriver de fordele som kunderne

Lean Startup

kan forvente af dine produkter og serviceydel-

Tilgang af Eric Ries baseret på kundeudviklings-

Opgaver der skal løses (Jobs to be done)

processen for at fjerne spild og usikkerhed fra

Hvad kunderne har brug for, ønsker, eller drømmer

produktudvikling ved løbende at bygge, teste og

om at få gjort i deres arbejde og deres liv.

lære på en iterativ måde.

ser.

Value Proposition Canvas
Strategisk ledelsesværktøj til at designe, teste,

Pivotere (Pivot)

bygge og administrere produkter og service-

Læringskort (Learning Card)

Dreje sig om en tap. Processen med at vende og

ydelser. Fuldt integreret med Business Model

Strategisk læringsværktøj til at opnå indsigt fra

dreje et objekt for at se det fra alle mulige sider.

Canvas.

Produkter og serviceydelser
(Products and services)

Value Proposition Design

Omgivelseskort (Environment Map)
Strategisk fremtidsanalyse-værktøj til at kort-

De elementer som din Value Proposition er

styre Value Propositions gennem hele deres

lægge i hvilken kontekst du designer og styrer

baseret på, og som dine kunder kan se i dit

livscyklus.

Value Propositions og forretningsmodeller.

butiksvindue, -billedligt talt.

research og eksperimenter.
Processen med at designe, teste, bygge, og

Værdikort (Value Map)
Match (Fit)

Prototyper (Lav/høj pålidelighed)
(Prototyping)

Forretningsværktøj, der udgør den højre side af

Når elementerne i dit værdikort opfylder de relevante opgaver, smerter og gevinster i dit kunde-

Opgaven med at opbygge hurtige, billige og

dine produkter og serviceydelser skaber værdi,

segment og et betydeligt antal kunder "hyrer" din

grove undersøgelsesmodeller for at lære om det

ved at lindre smerter og skabe gevinster.

Value Proposition til at tilfredsstille disse opgaver,

hensigtsmæssige, gennemførlige og bæredygtige

smerter og gevinster.

ved alternative Value Propositions og forretnings-

Value Proposition Canvas. Tydeliggør hvordan

modeller.

Minimum funktionsdygtigt produkt
(Minimum Viable Product (MVP))

Statustavle (Progress Board)

En model af en Value Proposition designet specielt

Strategisk ledelsesværktøj til at styre og overvåge

til at be- eller afkræfte en eller flere hypoteser.

designprocessen for din forretningsmodel og din
Value Proposition samt følge fremskridt i retning
af en vellykket Value Proposition og forretningsmodel.

Hent ordliste i pdf
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