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Udfordringer – ift. innovation og design inden 
for turisme

• Turismen har et ”efterslæb ift. øvrige erhverv målt på innovationsaktivitet 
(produkt- og procesinnovation) og på innovationskapacitet (bl.a. målt på 
uddannelsesniveau). Det er en medvirkende forklaring på det 
produktivitetsefterslæb, der i dag præger turismen og i særdeleshed kyst- og 
naturturismen” (TourismX ansøgning)

• Turismebranchen består af mange mindre og ofte ejerledede virksomheder, hvor 
deltagelse i udviklingsprojekter kan være svære at prioritere sideløbende med 
drift af virksomheden

• Ejere og medarbejdere i små turismevirksomheder er typisk ikke trænede i 
innovationsforløb og brug af designmetoder og design

• Udfordringer med innovationsparathed, innovationskapacitet og designtilgange



Udfordringer – ift. innovation og design inden 
for turisme

Det betyder, at designmetoderne 

• må være hurtige at præsentere 

• må være nemme at anvende

• må være lette at lære og gå til, lav indlæringskurve



TourismX-projektet

• ”Kernen i TOURISMX er faciliteringen af et fokuseret 
innovationsforløb for udvalgte SMV’er, der skal styrke 
innovationskraften og derved konkurrenceevnen i dansk turisme, 
samt skabe grundlag for et styrket innovationsgrundlag 
fremadrettet – også efter projektets afslutning”



TourismX-projektet

Projektfase 2: Innovationsforløbene

• ”Innovationsforløbene tilrettelægges med inspiration fra Googles 
SPRINT-model, hvor hurtig og involverende idéudvikling og 
efterfølgende brugerfokuserede iterative testforløb er de centrale 
elementer (Design Sprint Methods, 2015)”



TourismX Design Sprints



Design sprints

• Kombination af forretningsstrategi, innovation, adfærdsvidenskab, 
design thinking m.m.

• Google sprints 
• hvordan man kan løse store problemer og teste nye ideer på kort tid

• en fem dages proces til at besvare kritiske forretningsspørgsmål gennem 
design, prototyping og test af ideer med kunder



Design sprints

• at bygge bedre produkter hurtigere

• komprimering af måneders arbejde 
til en enkelt uge

• fast-forward til fremtiden for at se 
produktet og kundereaktioner, før 
man engagere sig i omkostningsfulde 
forpligtelser

• få klare data fra en realistisk 
prototype, fremfor lancering af et 
egentligt produkt





Design sprints

• Mandag: Understand - mapping og fokusering af problemet

• Tirsdag: Diverge – sketching af konkurrerende løsninger på papir

• Onsdag: Decide - selektion og ideerne gøres til testbare hypoteser

• Torsdag: Prototype - bygningen af en high-fidelity prototype

• Fredag: Validate - test med rigtige mennesker



TourismX design sprints

1. møde
Mellem 1. 

og 2.møde
2. møde



Co-design



Co-design

• Kontekst: bevægelsen fra eksperttilgange til mere 
brugerinkluderende tilgange til design

• Bevægelse:
• fra ekspertorienterede løsningsformer på designudfordringer

• over inddragelse af brugere og andre interessenter i form af at hente viden 
og data fra dem

• til mere inkluderende tilgange til designudfordringer, hvor brugeren ikke 
længere kun er en kilde til viden for designeren, men ligeværdige partnere i 
designprocessen – co-design



Co-design

• Co-design bringer de mennesker, der designes til eller for, ind i designprocessen

• Der designes ikke kun til mennesker, men med menneske – ud fra erkendelsen 
af, at brugerne er eksperter på deres egne oplevelser

• De værktøjer eller modeller, der bruges i designprocessen, skal kunne give alle 
deltagerne (ikke kun de professionelle designere) et fælles sprog, de kan bruge 
i processen

• Konkrete visuelle, taktile artefakter er derfor nyttige, da de kan være med til 
at konkretisere, visualisere og kommunikere erfaringer og ideer blandt 
deltagerne

• Designeren bliver mere en facilitator, en oversætter end en rendyrket designer

• Værktøjer, artefakter og modeller må ofte udformes dedikeret til den givne 
kontekst – kontekst-tilpassede metoder



Kontekst-tilpasset design



Kontekst-tilpasset design

• Kontekst-tilpassede designmetoder, der fokuserer på specifikke 
udfordringer hos den enkelte virksomhed
• nye skræddersyede designmetoder 

• eller redesignede, tilpassede eller kontekstualiserede designmetoder til de 
enkelte designudfordringer



Business Model Canvas



Business Model Canvas

• Business Model Canvas er et værktøj 
til at arbejde med udviklingen af en 
forretningsmodel for en virksomhed 
eller et projekt/produkt.

• Skabelonen i Business Model Canvas
består af en række byggesten, som 
er indbyrdes afhængige og har 
indflydelse på hinanden. 

• Skabelonen afspejler ikke en lineær 
proces, men opfordrer deltagerne til 
at arbejde med forskellige elementer 
løbende i en iterativ proces.

• Det er en vigtig pointe i Business 
Model Canvas, at alle valg og 
ændringer har indflydelse på de 
resterende byggesten.  



Business Model Canvas



Customer Journey Maps



Customer Journey Maps

• Customer Journey eller kunderejsen er den 
rejse en virksomheds kunder gennemgår fra de 
først hører om virksomheden eller produktet 
til de stopper med at være kunder i 
virksomheden

• Man kortlægger en kunderejse i en Customer 
Journey Map ved at registrere alle de 
touchpoints kunden har med virksomheden -
set fra kundens perspektiv. 

• Metoden hjælper virksomheden med at få en 
indsigt i deres kunders totale oplevelse -
adfærd, tanker, følelser, behov og pain points 
– mens de interagerer med og oplever 
virksomhedens produkt og service 

• Det sætter virksomheden i stand til at træffe 
værdi-drevne beslutninger baseret på en 
kundeoplevelses-model



Customer Journey Maps

• Visuel mapping

• Ofte: Før – Under - Efter



Kontekst-tilpassede 
designmetoder



Skydeskiven

Udviklet til workshop med Thy Hike

En faseinddelt idégenereringsmetode, der 
skulle hjæpe med at idégenerere til hvert 
enkelt element i en fysisk kontekst: 
Hvilke naturoplevelser kan finde sted 
hvor i en geografi?

Metoden kredser om et fysisk artefakt: 
Skydeskiven

Tredelt brainstorming

• husets potentialer

• det nære territorium på grunden

• de fjerne muligheder i nationalparken

Kreative stimuli: billeder, ord, 
rolleperspektiv

Divergens, konvergens, sortering af ideer 
i tematiske kategorier



Skydeskiven



Korrelationsmapping



Korrelationsmapping

• Udviklet ifm. Vildmarkscenteret

• Udfordring: alt for mange aktiviteter 
og ‘roller’ – stort tidsforbrug ved 
planlægning og organisering af 
oplevelsestilbud

• Mapping for at visualisere backstage-
aktiviteter ift. kundeoplevelser

• Inspireret af Customer Journey, men 
med fokus på brugerens aktiviteter, 
og hvad denne forudsætter af 
virksomhedens interne aktiviteter

• Stort ark med post-its –
dialogværktøj

• Refleksion omkring sammenhæng 
mellem brugeraktiviteter og interne 
aktiviteter.



Aktivitetsskemaet



Aktivitetsskemaet

• Udviklet ift. Vildmarkscenteret

• Vildmarkscenteret var udfordret 
på planlægning af aktiviteter og 
for mange indtag af hoc-opgaver

• Aktivitetsskemaet var en metode 
til at give et visuelt overblik over 
Vildmarkscenterets planlagte 
aktiviteter i løbet af året

• Aktivitetsskemaet blev suppleret 
af et hjælpeskema vedr. ekstern 
kommunikation omkring de 
enkelte opgaver



Aktivitetsskemaet



Konceptvurdering

• Vurdering og sortering af 
koncepter ud fra
• tidsperspektiv ift. 

implementering

• krav til ressourcer (teknologi, 
arbejdstimer etc.)

kort  tidsperspeksiv ift implementering   lang
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Sprintjournaler



Sprintjournaler

• TouirsmX egen metodiske 
innovation og bidrag

• Template til at registrere 
sprintforløb i de enkelte cases



Konklusioner

• Den særlige TourismX-versionering af Design Sprints har fungeret godt 
efter forholdene

• Den konsekvente medinddragelse af alle parter gennem co-design har 
betydet, at virksomhederne har følt ejerskab til og medindflydelse på 
ideer og koncepter

• Udviklingen af kontekst-tilpassede designmetoder, der fokuserede på 
specifikke udfordringer hos den enkelte virksomhed, har virket 
engagerende for deltagerne.

• De valgte designtilgange har vist sig frugtbare til innovation og 
forretningsudvikling i små turismevirksomheder, hvor ejere og 
medarbejdere typisk ikke er trænet i innovationsforløb og brug af 
designmetoder

• Anvendelsen af visuelle, taktile og konkrete metoder og artefakter 
fungerer godt, når man arbejder med små turismevirksomheder, der ikke 
har stor erfaring med design
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