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Lidt om mig
• 2007: DJH/DMJX 

• 2007 - 2017: Ekstra Bladet 

• 2012: Leder af det redaktionelle udviklingsteam 

• 2015 - : Blogger/anmelder hos Journalisten 

• 2018: Infomedia, leder af produktudvikling 

• 2019 - : Willmore, rådgivning af medier etc.,



Digital Ugerevy
Ugens vigtigste historier om nye medier 
og digital udvikling

ugerevy.dk

https://digital.ugerevy.dk


 Products in Publishing 
“A newsletter about Product Management and 
innovation in the publishing/media industry.”

productsinpublishing.com

http://productsinpublishing.com


Det får I med herfra i dag:

Konkrete metoder og værktøjer til at forstå jeres 
brugere og sætte det, I lærer og tror, I system til brug i 
den videre udvikling og arbejde med koncepter etc.

🥱



“You’ve got to start with the customer experience 
and work backwards to the technology. You can’t 
start with the technology and try to figure out 
where you’re gonna try to sell it.”



Det starter med 
antagelser…



Antagelser/hypoteser er det det, vi tror.  
Det skal valideres/afklares ved forskellige metoder.



Lynøvelse

Hvad har du/I af antagelser? Noget om jeres 
brugere eller modtagere? Om jeres kolleger? 
Om noget andet?


2 minutter - tænk og skriv!



Antagelser/hypoteser er det det, vi tror.  
Det skal valideres/afklares ved forskellige metoder.



Vi kan have antagelse om hvorvidt… 

• …brugerne vil bruge produktet


• …vi kan bygge produktet


• …vi bør bygge produktet



Der er en model!



Assumptions Map











I ved, det er vigtigt. 
Sæt i gang.



Konkrete værditilbud:


•Nyhedsbrev

• Landingpage

•Prototype

•Etc.


Testes og måles.



Mere nysgerrige:


•Hvem er de?

•Hvad er problemet?

• Jobs To Be Done

• Interviews


Eksplorativt.



Nej.



Kvalitativt og kvantitativt



Eksempel: 
Webinarer



Inddragelse er vigtigt 

for brugerne

Vi kan tjene penge 

på vores webinarer

Vores modtagere sætter pris på vores indhold og viden
Vores erfaringer med oplæg kan bruges til webinarer Folk vil selv bestemme, 

hvornår de kigger med

Folk mangler viden om 

emnet på dansk

Vi har det, der skal 

bruges, for at afvikle 

webinarer

Et studie får vores 

webinarer til at 

fremstå mere prof.



“Jeg har en idé…”



Hvilken antagelse er det baseret på? 
Og hvordan kan vi undersøge det?



Kvalitativt og kvantitativt



Hvad arbejder du med?
Hvad bliver du målt på?

Hvad frustrerer dig mest i 
dit arbejde?

Hvad er dine vigtigste 
opgaver?

Hvorfor bruger I 
medieovervågning?

Hvorfor bruger I X? Hvem arbejder du mest 
sammen med?



Stil åbne spørgsmål.















De opgaver (store som små), vi alle 
udfører og “hyrer” produkter og tjenester 
til at hjælpe os med at løse

Jobs To Be Done



Jobs To Be Done

• Fokusér på de opgaver, folk vil udføre


• “Kontekst er konge”


• Løsninger ændrer sig, jobs er konstante



Se det som en slags ekstra lag 
ovenpå målgrupper



“Kontekst er konge”



Clayton M. Christensen og andre, MIT Sloan Review, 2007

“Product and customer characteristics are poor 
indicators of customer behavior, because from the 
customer’s perspective that is not how markets are 
structured. Customers’ purchase decisions don’t 
necessarily conform to those of the “average” customer 
in their demographic; nor do they confine the search for 
solutions within a product category. Rather, customers 
just find themselves needing to get things done.”



Kontekst er ikke behov
Det siger noget om situationen



Tre aspekter ved Jobs

• Funktionelle


• Emotionelle


• Sociale



Netværke

Lære nyt

Beholde 
mit job

Ny viden 
hjemmefra

Kan ikke 
arbejde

Ingen 
dresscode :)

Nemt at 
tage noter

Klistret til 
skærmen

Rammer fri-/
familietid



Bud på løsninger



Netværke

Lære nyt

Beholde 
mit job

Ny viden 
hjemmefra

Kan ikke 
arbejde

Ingen 
dresscode :)

Nemt at 
tage noter

Klistret til 
skærmen

Rammer fri-/
familietid

Se webinar 
on demand

Opdelt i små 
bidder

Sende slides og 
vigtigste pointer 

bagefter 

Lad folk netværke 
indbyrdes 

Optag i 
bidder

Søg teknologi til 
on demand

Modtag “show 
notes”



Hvordan kan man hjælpe folk med 
at netværke ifm. et webinar?

Chat:



Nu er du i gang med en to do-liste! 
Og endda en prioriteret to do-liste med udgangspunkt i jeres 
brugeres virkelighed og jeres egen (strategiske) prioritering.



Husk jeres users 
og choosers



Det gælder om at

løse problemer



God journalistik belyser problemer. 

Gode produkter og koncepter løser problemer.



Så, altså…

• Saml jeres antagelser - sæt dem i system


• Udvælg de vigtigste – test og undersøg dem


• Sæt den viden i system – byg et værditilbud


• Planlæg – og sæt i gang!





Tak for denne gang

Lars K Jensen / lars@willmore.dk 

mailto:lars@willmore.dk

