
Alle taler om Customer Experience og User Experience 
- Men hvad er det præcis det går ud på?

Med udbredelsen af nye online og fysiske forretningsmodeller, er viden om ens kunder og 
brugere vigtigere end nogensinde. På dette kursus få du hands on-erfaring med at analyse-

re og designe brugerejser, der skaber værdi for dine brugere i interaktionen med din virk-
somheds produkt eller service. Du vil i workshopforløbet blive klædt på teoretisk og prak-
tisk, hvad enten du er iværksætter eller arbejder som konsulent for andre virksomheder. 

Konkret vil vi se nærmere på hvordan man udarbejder Customer Journey Maps / Customer 
Experience Maps og Service Blueprints, og hvordan du med metoderne kan skabe værdi i 

interaktionen mellem virksomheden og dens kunder/brugere.

Du kan på kurset arbejde med afsæt i dit eget projekt eller løse en case stillet af virksomhe-
den First-8. (Se mere på www.first-8.dk). Så er du klar til at blive ekspert inden for bruger-

rejser, så skynd dig at melde dig til.

Facilitatorer er Klaus og Martin, som er entrepreneurship og design undervisere med inter-
national erfaring. I dette samarbejde vil den brugercentrerede designtilgang være udgang-
punktet for morgendagens entreprenører ved at introducere metoder til at skabe sammen 

med, i stedet for til, brugerne. Deltagelse giver dig et kursusbevis til dit CV med beskri-
velse af dine tilegnede kompetencer, som du kan danne dig et billede af ved at læse 
indholdet i de 4 workshops nedenfor. Forløbet består af 4 workshops a 3 timer med 

forberedelse og afprøvninger imellem; i alt 20 arbejdstimer.

USER EXPERIENCE 
WORKSHOPFORLØB



WORKSHOP I: FORSTÅ BRUGEROPLEVELSEN
Her arbejder vi med at forstå brugerne og deres motivation for at 
interagere med dit produkt/service/ydelse. Dette foregår gen-
nem en praktisk gennemgang af konkrete metoder og modeller, 
så du er klædt på til at arbejde selvstændigt efterfølgende.

WORKSHOP II: BRUGERREJSEN
Her tager vi udgangspunkt i, hvad vi lærte om vores brugere i før-
ste workshop. Her vurderer vi, hvor indsatsen for forandring skal 
lægges. Vi gennemgår brugerrejsen med udgangspunkt i jeres 
egen eller First-8s case.

WORKSHOP IV: IMPLEMENTER FORANDRINGEN
På fjerde og sidste workshop vil vi fokusere på jeres next step. 
Hvordan kan forandringerne implementeres i jeres virksomheder 
eller hos jeres samarbejdspartnere.

4/4

12/4

18/4

30/4

WORKSHOP III: OPTIMER BRUGEROPLEVELSEN
Med udgangspunkt i identificerede problemer i brugerrejsen fra 
foregående workshop genererer vi nye tiltag, som skal forbedre 
brugerrejsen. Her vil vi arbejde praktisk med forskellige prototy-
ping metoder.

Workshopforløbet er GRATIS og finder sted i Studentervæksthuset på Campus C, lokale E0.05 - 
alle gange kl. 15-18. Der er 25 pladser, som vil blive fordelt ud fra princippet først-til-mølle. Tilmel-
dingsfrist er den 28. marts og sker på dette link: goo.gl/AqHUYf – og der kan du også skrive din 

motiverede ansøgning. Du vil få svar, om du har fået en plads, umiddelbart efter fristen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til studentervæksthuset på mail 
aarhusc.vaeksthus@via.dk


