
VARIATIONER

Udvalgte personas
I forbindelse med workshoppen kan det være et ønske, at alle grupper forholder sig 
til den samme persona, eller at workshoppen blot skal indeholde tre af de seks ud-
viklede personas. Det kan uden problemer lade sig gøre. Workshoppen kan plan-
lægges på mange forskellige måder afhængig af deltagerantal og ønsket for 
workshoppen.

Workshoppen kan blandt andet planlægges ud fra følgende udvælgelseskriterier:

• Hvilken/hvilke kundetype/kundetyper ”fylder mest” hos os? Fx i forhold til 
antallet af henvendelser, de modtager, eller på anden vis er en ressourcekræ-
vende kundetype.

• Hvilken/hvilke kundetype/kundetyper ønsker vi at målrette et konkret initiativ 
til, eller hvilken konkret kundetype omhandler en konkret problematik, som 
ligger til grund for workshoppen?

• Hvilken/hvilke kundetype/kundetyper har vi flest af i vores område?

Temadag
Workshoppen kan afholdes i forbindelse med en temadag, da personas ofte har 
den effekt, at drøftelserne kan tage mange forskellige veje. Har man derfor mulig-
heden for at afholde workshoppen som en temadag, så har man også muligheden 
for at samle de nye overvejelser op og dykke dybere ned i drøftelserne. 

Afholdes workshoppen over en halv eller en hel dag, er det vigtigt at planlægge en 
del pauser – særligt i den kreative og udviklende fase, hvor deltagerne fx kan gå en 
tur og give idéudviklingen en pause. Dette vil stimulere kreativiteten yderligere i 
den aktive udviklingsfase, hvor deltagerne kan inspirere hinanden på ny. 

Enkeltmandsøvelse
Spørgsmålene fra workshoppen kan også anvendes af en enkelt medarbejder i det 
daglige arbejde – enten som individuel refleksion eller som afsæt for en diskussion 
med en kollega. 

Selvdefineret persona
Hvis man ønsker det, kan man forud for workshoppen definere sin egen persona. 
Find inspiration i de seks foruddefinerede personas. 

MÅLRET DIN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI TIL FREMTIDENS KUNDETYPER

GUIDE TIL AFHOLDELSE AF 

PERSONAWORKSHOP



FORMÅL

Workshoppen ”Kommunikation og kundetyper” har til formål at assistere udvik-
lingen af en kommunikationsstrategi til et konkret initiativ, tiltag eller problematik. 
Ved at tage udgangspunkt i personas dannes et konkret grundlag for drøftelser 
om kommunikationen, og hvordan den målrettes forskellige kundetyper. 

Drøftelserne skal spille ind i selskabets overordnede strategi og samtidig 
tage hensyn til den målgruppe, som man ønsker at kommunikere til eller 
med.

Kundetyperne vil fx opleve forholdene omkring en problematik forskel-
ligt, og det er derfor relevant at gennemtænke kommunikations-
strategien i forhold til hver enkelt kundetype. 

Hvis forholdene udelukkende påvirker få eller en bestemt kunde-
type, kan workshoppen afholdes med udvalgte personas – se 
bl.a. denne variation på bagsiden.

OM WORKSHOPPEN

• Tid: Fra 60 min. og op
• Deltagere: Fra 12 personer og op
• Forberedelse: Indret lokalet med persona-

beskrivelser og tilhørende plancher, 
som matcher antallet af deltagere. 
Placér plakaterne rundt i lokalet.

MATERIALER

• Personabeskrivelser
• Personaplancher
• Oplæg i PowerPoint
• Evt. øvelsen ”Idégenere-

ring og -sortering”
• Tuscher

TRIN FOR TRIN – BESKRIVELSE

1.  Sæt konteksten og præsentér workshoppen
Hvad er formålet med i dag? Hvad ønsker I selv at få ud af det? Hvad kommer der 
til at ske? Hvad er min rolle? Hvad er jeres rolle? Hvordan vil vi gerne være sammen?

2.  Orientering i personabeskrivelserne
Deltagerne går rundt i lokalet og læser de forskellige personabeskrivelser. 
Individuelle refleksioner kan eventuelt noteres.

3.  Inddel deltagerne i grupper
Deltagerne inddeles i grupper á 2-4 personer og tilknyttes en persona, som 
de skal arbejde på at målrette kommunikationsstrategien til. Overvej, om
deltagerne selv skal bestemme, hvilken persona de vurderer at have mest 

at byde ind på.

4.  Kort præsentation af planchen
Præsentér planchen for deltagerne med udgangspunkt i
”Guide til planchen”.

5.  Introduktion og opsamling – Kontekst 
Grupperne arbejder med spørgsmålene inden for ”Kontekst”
og noterer på planchen. Herefter faciliteres en kort opsamling,

hvor hver gruppe fortæller om tanker og konklusioner. Facili-
tator drager fælles konklusioner og styrer eventuelle diskus-

sioner. Husk at notere opsamlingen – den skal bruges
senere. 

6.  Introduktion og opsamling – Målret
Processen gentages. Deltagerne kan enten blive i
de grupper, som de blev inddelt i ved workshop-
pens ind ledning, eller de kan flytte rundt til nye 

grupper.

7.  Introduktion og opsamling – Vurdér
Processen gentages.

8.  Fælles opsamling og næste skridt 
Workshoppen afsluttes med en fælles
opsamling. Hvad tager vi med herfra i        

dag? Hvem tager de næste skridt mod
en endelig udarbejdelse af kommu-

nikationsstrategien? Facilitator ori-
enterer om den videre proces. 

GUIDE TIL PLANCHEN


