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Introduktion
Denne rapport er anden og afsluttende del af  dokumentationen 
af  dørens rejse i InnoDoors forskningsprojektet. I første del af  
dørens rejse 1 [Lassen et al., 2010] blev det belyst, at byggebranchen står 
over for store udfordringer iht. nytænkning og øget innovations-
evne i branchen. Byggebranchen er kendetegnet ved at være meget 
traditionsbundet samt være meget prisorienteret frem for fokuseret 
på kvalitet og innovation, hvorfor der er store udfordringer for-
bundet med at ændre disse holdninger. Når branchens størrelse og 
betydning for samfundet tages i betragtning, er incitamentet for at 
udvikle og innovere i byggebranchen i høj grad tilstede.  Projekt 
InnoDoors har således fokus på at identificere muligheder og me-
toder for at øge dette fokus og give aktørerne i branchen redskaber 
til at initiere tiltag til at arbejde mere innovativt.

Byggebranchen har været hårdt ramt af  finanskrisen med over 
1.000 konkurser alene i 2009 2 [Stelling, 2010], og mange forudser, at 
branchen ryger ind i en ond cirkel hvad angår udvikling og innova-
tion. Historien har vist, at i perioder med meget høj aktivitet i byg-
gebranchen har konkurrenceintensiteten været lav, og incitamentet 
for innovation ikke været nærværende. Konjunkturcyklussen fore-
skriver, at højkonjunktur efterfølges af  perioder med lav aktivitet 
og høj konkurrence. Sådan en periode befinder byggebranchen sig 
i på nuværende tidspunkt, hvor konkurrenceintensiteten er meget 
høj, og kun få har overskud til at fokusere på innovation.

Dørens rejse del 1 konkluderer, at innovationspotentialet faktisk er 
meget højt, hvis der fokuseres aktivt på brugerne. Ydermere frem-
førte del 1 den hypotese, at hele værdikæden skal inddrages fra le-
verandør, over producent og forhandler til slutbrugeren for at opnå 
succesfuld udvikling. 

For at kunne inddrage og benytte brugeren i innovationsproces-
sen skal virksomhederne i byggebranchen dog være langt bedre til 
systematisk at opfange tendenser og brugerbehov fra markedet og 
integrere disse i produktudviklingen. En af  problematikkerne ved 
brugerdreven innovation i byggebranchen er de relativt lange værdi-
kæder, og de handelsmønstre og rabataftaler, som kendetegner spe-
cielt byggematerialeindustrien. Producenterne og leverandørerne er 
således langt fra markedet og slutbrugerne og har derved svært ved 
at spotte de mere latente brugerbehov. Dette er et incitament for 
at betragte innovationsudfordringerne i byggebranchen i et bredere 
perspektiv, hvor det kan argumenteres, at slutbrugerne handler med 
værdikæder af  virksomheder frem for enkelte virksomheder.

Udgangspunktet for projekt InnoDoors målrettes således mod bru-
gerdreven innovation i byggematerialeindustrien set i et værdikæde-
perspektiv. Hvor omdrejningspunktet er, at parterne i værdikæden 
skal samarbejde om at løfte innovationsopgaven. 

Et vigtigt og grundlæggende skridt for at betragte brugerdreven 
innovation i et værdikædeperspektiv er at have et klart billede af  
værdikædens karakteristika. Det er således en nødvendighed at 
identificere de væsentlige forhold i værdikæden. De væsentligste 
forhold er som udgangspunkt de informations- og produktflows, 
der kendetegner samarbejdet mellem og de aktiviteter, som sker hos 
hver enkelt aktør. 

For at belyse disse tager vi i denne del 2 af  dørens rejse udgangs-
punkt i inddragelse af  værdikæden fra slutbruger til leverandører 
og tilbage igen.  Metoden til denne gennemgang er et simulerings-
spil ’Døren rejse’, som InnoDoors har udviklet til formålet. Spillet 
tager udgangspunkt i, at døren rejser fra slutbrugeren, ned gennem 

Issue 3A.indd   5 12-08-2010   10:51:45



6

værdikæden og tilbage igen. Herved identificeres alle de aktiviteter, 
der sker undervejs i processen, samt de forskellige flows/rejser som 
døren følger. Denne del 2 af  dørens rejse vil heraf  forsøge at kon-
kretisere de muligheder og udfordringer, der er, for brugerdreven 
innovation i værdikæden.

I projektet tages der udgangspunkt i den centrale del af  værdikæ-
den, som har mest betydning for værdiskabelsen, og som brugeren 
af  det endelige produkt nemmest kan identificere sig med. Således 
er JELD-WEN Door Solutions (JW) den centrale producent i vær-
dikæden. Leverandør-leddet er repræsenteret gennem Abson a/s. 
På engros siden er Optimera a/s repræsentant for forhandlerled-
det, og repræsenterer både salg til private og til mere professionelle 
kunder. Det udførende led er repræsenteret af  både arkitektsiden i 
form af  Henning Larsen Architects a/s og byggefirmaet HP3 a/s. 
Som branche- og udviklingsorganisationer deltager SmartcityDK 
og DI Byggematerialer. Deres opgave i netværket er at varetage 
andre værdikæders interesse, at komme med branchespecifikke 
input og bistå i formidlingen af  projektets resultater. Endeligt er 
INWIDO Denmark a/s med som en alternativ vindues- og dør-
producent.

Helt konkret er outputtet af  denne del 2 af  dørens rejse følgende:

 ● En beskrivelse af hver enkelt part i værdikæden med henblik på at 
synliggørekernekompetencer, fokusområder, værdiskabende proces-
ser, innovationspotentiale og -barrierer.

 ● En præsentation af helhedsbilledet af den fokale værdikæde, inklusiv 
beskrivelse af muligheder og udfordringer for brugerdreven innova-
tion.

 ● En simulering af dørens rejse og en præsentation af de mange for-
skellige flows, der kan forekomme i værdikæden. 

 ● En afsluttende introduktion til det fremtidige arbejde i InnoDoors pro-
jektet, herunder et bud på en optimeret værdikæde, og de første tan-
ker om den metodiske ramme.

Som bilag til Dørens rejse del 2 er vedlagt en cd indeholdende digi-
tale versioner af  Dørens rejse del 1, InnoDoors – Værdikæden og 
Dørens rejse del 2, samt de originale spilleplader fra workshoppen 
Dørens rejse.

1. Lassen, A.H., Cankaya, A., Poulsen, S.B., Wandahl, S., Sørensen, H. 
    ”Dørens rejse – Del 1 – Behovet for innovation i byggematerialeindustrien”. 
    Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet, 2010. 

2. Stelling, I. “Antallet af  konkurser slår rekord”. Avisen.dk torsdag. 7. januar 2010

Issue 3A.indd   6 12-08-2010   10:51:45



7

Udfordringer og de første 
tanker om ”løsninger”
Indledningsvist i InnoDoors projektet blev der rejst en række 
spørgsmål, forventninger og ideer til hver enkelt part i værdikæden. 
De væsentligste hovedpunkter er vist på figur 2.

Nedenstående figur viser, at mange af  tvivlsspørgsmålene omhandler 
slutbrugeren og feedback fra markedet, samt hvordan denne infor-
mation indhentes og behandles hos de enkelte aktører i værdikæden. 

Figur 2. Problemstillinger og spørgsmål for hver 
enkelt partner i værdkæden 

Der er fokus på at få præciseret, hvilke aktiviteter der sker hos de 
enkelte aktører, når en dør skal produceres, sælges og monteres. Li-
geledes er der fokus på, hvordan på den ene side de enkelte aktører 
opfatter døren som byggemateriale, og hvordan døren prioriteres i 
det samlede byggeri, samt på den anden side, hvordan slutbrugeren 
forholder sig til døren som byggemateriale.  

Forhandler
• Hvordan tolker forhandleren brugeres behov?
• Forhandleren ser reelt ikke brugen af  døren, så hvordan 

indhentes viden?
• Hvordan opsamles og udnyttes forhandlerens viden om 

slutbrugerne?
• Hvordan formidles erfaringer og viden om slutbrugerne 

videre i værdikæden?
• Hvilken værdi tilfører forhandlerne til døren?
• Hvordan er forhandlerens kendskab til muligheder for 

specialprodukter?
• Hvordan sikres den faglige viden blandt salgspersonalet? 

Slutbrugeren
• Hvilke overvejelser ligger bag købet af  en dør?
• Hvad er den ideelle dør?
• Hvorfor stilles der ikke større krav til design, far-

ver,     udvalg ect.?
• I hvor høj grad forholder brugeren sig til de behov 

en dør kan opfylde?
• Hvilke informationer mangler brugeren før købet?
• Hvem er lead-user i erhvervelsessituationen?

Arkitekt
• Hvor meget fokus har arkitekten på døren?
• Hvor stor indflydelse har arkitekten på dørvalget?
• Arkitekterne spotter nye trends og behov, udnyttes dette?
• Arkitekten kan starte/skabe/udnytte behov hos slutbrugerne.
• Kan arkitekten ændre dørerne radikalt?
• Hvordan inddrager arkitekten slutbrugerne?
• Hvor henter arkitekten informationer og mulige dørvalg?
• Kan dørens tænkes anderledes?
• Hvem foreslår specielle løsninger - slutbruger eller arkitekt?

Entreprenør
• Hvor meget fokus har entreprenøren på døren?
• Hvilken indflydelse har entreprenøren på valget af  dør 

og producent?
• Hvilken værdi tillægger entreprenøren en dør?
• Eksisterer der innovationssamarbejdet mellem entrepre-

nøren og dørproducenterne?
• Er alle dørløsninger til at arbejde med for entreprenøren, 

eller tilpasser han den selv i nogle tilfælde?
• Hvordan opfanges entreprenørens innovative løsninger?
• Hvordan skaber døren værdi for entreprenøren?

Producent
• På hvilke parametre udvælger producenten sine leveran-

dører?
• Hvor fleksibel/villig er producenten til at inddrage    kun-

dens ønsker og behov?
• Hvordan håndteres feed-back på forslag til ændringer?
• Hvorledes opfanges og bearbejdes signaler fra værdikæden?
• Hvordan prioriteres innovationskulturen?
• Hvem inspirer til innovation?
• Hvor er de interne barrierer for innovation?
• Hvordan er fleksibiliteten i forhold til variation                         

i kundebehov?Leverandør
• Opsøger leverandøren selv produktudvikling eller er de 

drevet af  producenten?
• Hvor henter leverandøren inspiration til nye produkter?
• Hvordan kommunikerer leverandøren nye ideer til 

producenten?
• Har leverandør og producent det samme mål med         

samarbejdet?
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På baggrund af  Lassen et al. (2010) og interviews med projektpart-
nerne i Projekt InnoDoors, er der skabt et overblik over de pro-
blemområder og udfordringer, som optræder hos såvel de enkelte 
aktører som i hele værdikæden.

De væsentligste udfordringer, der er fremkommet i den foregående 
beskrivelse er her opsummeret:

 ● Kompleks værdikæde med mange kommunikationsmønstre.

 ● Byggematerialeindustrien er bundet af traditionerne.

 ● Værdikæden, statisk frem for dynamisk på grund af det indbyrdes 
afhængighedsforhold.

 ● Sammenhængen mellem aktiviteterne og værdiskabelsen.

 ● Afhængighedsforhold og magtbalance.

 ● Stor afstand mellem producent og slutbruger.

 ● Slutbrugerens holdning til døren som byggemateriale.

På baggrund af  interviews og virksomhedsbeskrivelse, jf. (Lassen 
et al.,2010), er følgende muligheder  for brugerdreven innovation i 
værdikæden blevet identificeret:

 ● Større og mere direkte berøringsflade mod slutbrugerne.

 ● Mindre fokus på pris og mere på innovation og samarbejde.

 ● Systematisk indsamling af viden om markedet og slutbrugerne

 ● Videndeling gennem hele værdikæden 

 ● Inspiration af slutbrugeren fra hele værdikæden.

For at belyse disse udfordringers kompleksitet og forsøge at skabe 
mere gennemsigtighed i de enkelte aktiviteter, simuleres dørens rej-
se gennem værdikæden. På den måde skabes der klarhed omkring 
hvilke aktiviteter hos de enkelte aktører, der aktiveres når et behov 
for en dør opstår til, at døren er monteret hos slutbrugeren.
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Simulering af dørens rejse 
For at give et billede af  den information der skabes og ud-
veksles i værdikæden, har virksomhederne i værdikæden simu-
leret en dørs rejse fra slutbruger ned gennem værdikæden og 
tilbage til slutbrugeren igen. Denne simulering er sket på en 
heldags workshop vha. spillet ’Dørens rejse’, som præsenteres 
i følgende afsnit.
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Spilkoncept

Scenarier

Formålet med Dørens rejse spillet er, at projektpartnerne kan spille 
sig gennem de aktiviteter, som døren gennemløber fra slutbruger 
behov tilbage til færdig og monteret produkt. Deltagerne får såle-
des mulighed for at diskutere problemstillinger samt komme med 
optimeringsforslag og ideer til de enkelte aktiviteter. Herved skabes 
en fælles forståelse for og afstemning af, hvilke elementer i værdi-
kæden, som er væsentlige i forhold til produkt- og informations-
flow.

Deltagerne deles op i grupper efter et passende antal spillere (min. 
5 i hver gruppe), således at så mange af  aktørerne i værdikæden 
som muligt er repræsenteret i hver gruppe.

Hver spiller udstyres med Aktørkort alt efter hvilket led i værdikæ-
den denne repræsenterer. Ligeledes udstyres vedkommende med et 
passende antal Trin-, Problem-, Idé- og Værdikort, som bruges til 
selve spillet. Spillekortene placeres på pladen i relativ nærhed af  det 
enkelte trin/aktivitet.

Spillet handler om at simulere dørens rejse ud fra real-life scenarier, 
der er skabt på baggrund af  feltarbejde og via specifikke brugerbe-
hov sætter rammerne for, hvordan døren rejser gennem værdikæ-
den. Spillet tager således udgangspunkt i et af  to scenarier, hvor det 
første trin er hen til den aktør, som slutbrugeren kontakter i den 
givne situation (fx en forhandler). Herefter spiller deltagerne sig 
igennem dørens rejse ud fra de aktiviteter og hændelser, der sker 
hos de enkelte aktører.  Den spiller, der repræsenterer den givne 
aktør, forklarer, hvilke aktiviteter der sker, samt hvilket formål de 
har. På denne måde fortsættes spillet, til døren er kommet tilbage 
til slutbrugeren. De enkelte aktører opnår herved en bedre indsigt 
de enkelte aktiviteter, samt hvilken værdi de giver iht. slutbrugeren. 

Spillepladen vil således indeholde Trinkort, der beskriver de trin, 
som døren rejser igennem, Aktørkort; der viser hvilke led den en-
kelte rejse har gennemløbet; samt Problem-, Idé- og Værdikort, der 
noteres ud fra de diskussioner, som har været undervejs, jf. bilag CD.

Dørens rejse gennem værdikæden simuleres med udgangspunkt i to 
hovedscenarier. De to scenarier er hhv. en mass user, som er karak-
teriseret ved at købe de eksisterende produkter, uden at efterspørge 
specifikke krav til funktion eller design og en lead user, som har 
nogle særlige krav til dørens udformning, design og funktion. Disse 
scenarier er repræsentative for de mest typiske segmenter.

Begge user-cases spilles med udgangspunkt i alle aktørerne, dvs. at 
der tages udgangspunkt i, at både mass- og lead user henvender sig 
hos alle aktørerne med deres behov til døren, for således at simu-
lere døren rejse med forskellige udgangspunkter. Herudfra belyses 
så mange kommunikations- og produktflows gennem værdikæden 
som muligt.
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Mass user (Poul casen)
Poul er 64 år og pensioneret politimand. Han bor med sin kone i 
Klarup i Nordjylland i et parcelhus fra 60’erne. Han har tidligere 
selv foretaget mindre renoveringer af  huset, men har i dette pro-
jekt, der omhandler renovering af  gang, bryggers og badeværelse, 
besluttet at få hjælp fra den lokale tømrer der fungerer som total-
entreprenør.

Poul, der ser sig selv som semi-handyman, har selv stået for det 
indledende arbejde med at bryde det gamle loft, gulv og vægge ned, 
således alt er klar til at tømreren kan gå i gang. Han vil ligeledes 
hjælpe tømreren undervejs i projektet med diverse mindre opgaver.

Der skal bruges tre forskellige dørtyper i projektet, hvis overord-
nede design er valgt på baggrund af  en eksisterende badeværelses 
dør, som Poul selv satte i for ca. 10 år siden. Døren er en glat hvid 
celledør.

Lead user (Thule casen)
Thule er 32 år og uddannet blikkenslager med speciale i detailløs-
ninger. Han er ansat i farens firma, hvor han varetager både prakti-
ske og planlægningsmæssige opgaver.

Han er bosat i en mindre by (1500 beboere) i Midtjylland sammen 
med sin kæreste. Sammen har de for nyligt fået en datter. De bor i 
et nyopført hus, hvor Thule har varetaget de fleste opgaver sidelø-
bende med eget arbejde. Thule er altså selvbygger og har stået for 
mange af  de opgaver, som normalt er udliciteret fra udgravning, 
opføring af  hus til spartling og maling af  vægge. 

Huset er særpræget med zink-beklædte facader og minimalistisk i 
sin firkantede fremtoning. Samme stil præger indretningen, hvor 
Thule og kæresten ønskede døre, som gik fra gulv til loft. Det ærg-
rer dog Thule, at dørkarmens overlægger er synlig i toppen af  dør-
åbningen, da dette bryder med deres minimalistiske stilønsker.
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De mange flows i 
dørens rejse I dette afsnit beskrives de forskellige flows, som dørens rejse kan 

gennemløbe fra en kunde henvender sig til en aktør i værdikæden, 
og til at kunden modtager produktet. Det er her vigtigt at pointere, 
at de flows, der præsenteres, er projektgruppens bearbejdning af  de 
spilleplader, som projektparterne udformede på den ovenfor nævn-
te workshop. Det skal således ikke antages, at det er alle tænkelige 
flows i værdikæden, som er identificeret og dokumenteret i denne 
sammenhæng. Det er i stedet de flows, som på baggrund af  felt-
arbejde og interviews med de valgte brugertyper, giver et generelt 
billede af  værdikædens samarbejdsrelationer. Spillepladerne i deres 
originale udseende kan ses på den vedlagte BilagsCD.

De forskellige flows er struktureret efter, om brugeren er kategori-
seret som en lead user eller en mass user, dvs. om de er baseret på 
Thule casen eller Poul casen.
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Fordele:

 ● Slutbrugeren er i direkte kontakt med producenten, og har derved en 
enestående mulighed for at opfange signaler fra brugeren, men man 
vælger ikke at udnytte potentialet.

 ● Det gode forhold mellem forhandleren og producenten bibeholdes, 
da forhandleren guider kunden over til tømmerhandlen.

 ● Kunden får kompetent vejledning om tekniske detaljer og ender med 
det ”rigtige” produkt.

Figur 3. Flow nr. 1: Lead user henvender sig direkte til producenten

Ulemper:

 ● Potentialet for at opfange signaler fra en slutbruger udnyttes ikke, da 
den direkte kontakt er uønsket.

 ● Der er fare for, at kunden kan føle sig uønsket og skubbet rundt.

 ● Det er ikke alle forhandlere der er klædt på til at kunne håndtere 
slutbrugerspørgsmål om specialløsninger, og skal derfor i en ekstra 
dialog med producenten. 

 ● Flowet viser at det organisatoriske setup opdelt i konsument- og pro-
jektsalg måske burde ændres til standarddøre og specialdøre og så 
være uafhængigt at slutbrugeren.

 ● Viden om brugerbehov opsamles ikke hos forhandleren.
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Lead user (Thule casen)
I det følgende præsenteres de flows, som er baseret på Thule casen.

Flow nr. 1: Lead user henvender sig direkte til 
en producent

Opsamling

Som udgangspunkt er den situation, hvor en privatkunde henven-
der sig direkte til forhandleren, ikke ønsket. Som det er i dag, er 
det meningen at alt privatsalg (konsumentmarkedet) skal foregå via 
forhandleren. Det sker dog, at enkelte privatkunder henvender sig 
direkte til en forhandler, enten til deres projektsalgsafdeling eller til 
en sælger i konsumentafdelingen.

Brugeren henvender sig direkte til producenten (1) for at få oplyst, 
om det er muligt at få en dør, der har en højde på 297 cm. Brugeren 
havde forinden forgæves forsøgt at finde informationen på nettet. 
Hos producenten er svaret, at det godt kan lade sig gøre, men at han 
skal henvende sig i den lokale tømmerhandel. Brugeren kontakter 
derefter en tømmerhandel (2) og forklarer sit behov om en dør, 
med en højde på 297 cm. Forhandleren kender ikke umiddelbart 
svaret på dette og tager derfor kontakt til producenten (3). Der er 
altså ingen steder at de fysiske begrænsninger for dørens størrelse 
formidles, hverken på internettet, eller i brochure. Ydermere kendte 
forhandleren ikke til de fysiske begrænsninger, men var klar over, 
at det ikke var standardmål, og at det muligvis kunne lade sig gøre. 
Der opstår en dialog (3b) om størrelse og stabilitet, og anbefalingen 
bliver, at en så høj dør skal udføres i massivt træ. En massiv dør 
har en højere pris end en celledør, og derfor kontakter forhandle-
ren brugeren (4) og oplyser, at han godt kan få en dør der er 297 
cm høj, men at det skal være en massiv dør. Forhandleren oplyser 
ligeledes salgsprisen. 

Den endelige salgspris beregner forhandleren selv ud fra oplyst 
indkøbspris hos producenten tillagt forhandlerens egen avance. 
Brugeren accepterer tilbuddet fra forhandleren, og forhandleren 
bekræfter ordren til producenten (5) som igangsætter produktions-
planlægningen og vender tilbage med en forventet leveringstid, som 
forhandleren kan oplyse til brugeren. Døren bliver leveret direkte 
på brugerens adresse (6) og brugeren monterer (7) i dette tilfælde 
selv døren.

Havde informationerne om dørens begrænsninger været tilgænge-
lig for slutbrugen, kunne det første trin være undgået, hvilket er et 
ønske fra producenten, da deres interne sælger primært skal hånd-
tere professionelle kunder. Den fysiske begrænsning kommer fra 
enten produktionsapparatet eller fra leverandøren af  råmaterialer 
og halvfabrika i det her tilfælde dørplader.

Dette flow er karakteriseret ved dels ikke at være specielt ønsket 
af  Jeld-Wen, da forretningskonceptet er sat op til at alle privatkun-
der køber gennem byggemarkeder, og dels ved at dette flow ikke 
forekommer særlig ofte. Når det sker, at en privatkunde henvender 
sig direkte til Jeld-Wen, så forsøges det at styre kunden over til en 
tømmerhandel.
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Figur 4. Flow nr. 2: Lead user henvender sig direkte til arkitekten

Fordele:

 ● Slutbrugeren kan drage nytte af arkitektens erfaringer og viden om 
design.

 ● Slutbrugeren overlader projektstyring til professionelle.

 ● Arkitekten kan visualisere forskellige løsningsforslag i tilvalgsprocessen.

Ulemper.

 ● Arkitekterne er et ekstra led i værdikæden; udgiften bliver derfor højere.

 ● Længere kommunikationsvej fra slutbruger til producent, hvilket giver 
større risiko for miskommunikation fra brugerbehov til producent.

 ● Slutbrugeren præges af designeren/arkitektens præferencer.
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Flow nr. 2: Lead user henvender sig til en 
arkitekt
Udgangspunktet for dette flow er, at en slutbruger med specielle 
behov til en dør henvender sig til en arkitekt for at få inspiration 
og rådgivning til den videre proces. Ofte er døren kun en del af  et 
større projekt, som en slutbruger har.

Thule henvender sig til en arkitekt, som har ekspertise i at designe 
og i at rådgive i forhold til såvel brugerens erkendte, som uerkendte 
behov (1). Ofte vil døren og dens funktioner være en del af  en 
større designløsning, som arkitekten udfører for slutbrugeren. I 
dialog med brugeren laves en koncept og behovsafklaring, og når 
arkitekten har bearbejdet det foreløbige forslag og kunden har god-
kendt dette, fortsætter arkitekten processen ved at inddrage det ud-
førende led (2). I dialog med en entreprenør diskuteres realiserings-
mulighederne af  arkitektens designforslag. I trin (3) tages kontakt 
til en forhandler for at undersøge om løsningen er mulig at købe. 
Forhandlerleddet har ikke ekspertisen til at svare på dette og går i 
dialog med producenten, (4) om løsningen er mulig og om prisen. 
Forhandleren informerer entreprenøren om produktspecifikationer 
og pris (5), som entreprenøren sender videre til arkitekten. Arkitek-
ten præsenterer en samlet løsning for kunden (6), og denne drøftes 
og viderebearbejdes eventuelt. Når kunden har godkendt design-
løsningen bestilles (7) produktet via entreprenøren og forhandle-
ren. Som i de andre flows bliver døren leveret direkte på kundens 
adresse (8), og er derved klar til montering af  enten kunden selv 
eller af  entreprenøren.

Denne dørs rejse er som udgangspunkt en fordel for slutbrugeren, 
der overlader ansvaret til de professionelle mod en merudgift. Ar-
kitekten kan ligeledes styre projektet efter egne erfaringer, således 
løsninger og samarbejdspartner fra tidligere projekter kan anbefales 
til projektet.

Opsamling
I værdikædeperspektivet giver dette flow mere kommunikation, 
som skal håndteres hos de enkelte aktører, og stiller således større 
krav til informationernes præcisering. Jo mere kompliceret dørens 
design er, desto større er sandsynligheden for miskommunikation 
mellem de forskellige aktiviteter i værdikæden. Det er derfor vigtigt, 
at det er personer med de rette kvalifikationer og den rette produkt-
viden, som håndterer opgaverne. 
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Figur 5. Flow nr. 3A: Lead user henvender sig til en entreprenør

Fordele:

 ● Entreprenøren har den praktiske erfaring til rådgivning og montage.

 ● Ansvaret for produktet kvalitet og funktion ligger i første omgang hos 
entreprenøren.

 ● Entreprenøren taler samme ’professionelle’ sprog som forhandleren/
producenten.

Ulemper:

 ● Entreprenøren er erfaringsdrevet hvad angår materialevalg, herunder 
også døre, derfor vil slutbrugeren ikke blive rådgivet omkring de ny-
este produkter.

 ● Entreprenøren kan have forudindtaget holdning til pris og muligheder.

 ● Fuld tillid til entreprenørens kvalitetsopfattelse, selvom entreprenøren 
kan være drevet af sine rabataftaler med forhandleren.
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Flow nr. 3A: Lead user henvender sig til en 
entreprenør
Dette flow tager udgangspunkt i, at en slutbruger henvender sig til 
en entreprenør for at få rådgivning og hjælp til montering af  dø-
rene. Da dørene har en specielle mål, kan entreprenøren rådgive om 
fordele og ulemper omkring stabilitet af  de høje døre.

Udgangspunktet er som nævnt at slutbrugeren Thule kontakter en 
entreprenør (1), for at få hjælp til valg og montering af  sine dørløs-
ninger. Entreprenøren hjælper Thule med at få præciseret sine be-
hov til konkrete dørløsninger og kontakter forhandleren for at høre 
om en pris på dørene (2). Da dørene falder uden for katalogvarer og 
standardmål, kontakter forhandleren producenten for at for at få en 
pris på de specielle døre (3). Producenten giver en pris på at special-
fremstille dørene og sender dette til forhandleren (4). Forhandleren 
sender tilbuddet videre til entreprenøren (5). Entreprenøren mod-
tager ordren og leverer om monterer dørene hos Thule (6).

Aktiviteten i dette flow er igen centreret omkring de professionelle 
aktører i værdikæden, da slutbrugeren er gået til entreprenøren, 
og igennem denne har valgt at få rådgivning og hjælp til montage. 
Dørvalget er her overladt til entreprenørens præferencer, hvilke kan 
give begrænsninger i relation til det udvalg, som slutbrugeren bliver 
forelagt, dog med udgangspunkt i slutbrugerens behov.

Opsamling
Dette flow viser igen en af  de mere traditionelle fremgangsmåder 
inden for byggebranchen, hvor slutbrugeren går direkte til en-
treprenøren. Som i tilfældet med arkitekten som udgangspunkt, 
overtager entreprenøren her styringen med projektet, rådgiver og 
indhenter tilbud. Det giver dog en vis begrænsning i forhold til, 
at entreprenørerne oftest basere løsninger på traditionelle kendte 
metoder og materialer. 
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Figur 6. Flow nr. 3B: Lead user henvender sig til en entreprenør, der går uden om forhandler

Fordele:

 ● Entreprenøren overtager ansvaret for bestilling og montage.

 ● Entreprenøren taler samme ’professionelle’ sprog som producenten.

 ● Kortere afstand fra producenten til slutbruger.

Ulemper:

 ● Slutbrugeren er begrænset i entreprenørens valg/kendskab til døre.

 ● Entreprenøren har snarere fokus på pris end på produktnyheder.

 ● Fuld tillid til entreprenørens kvalitetsopfattelse, selvom entreprenøren 
kan være drevet af sine rabataftaler med forhandleren.
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Flow nr. 3B: Lead user henvender sig til en 
entreprenør
Thule henvender sig til entreprenøren for at få en pris på de speciel-
le døre, som opfylder hans behov (1). Entreprenøren, som har valgt 
at gå udenom forhandlerleddet, kontakter forskellige producenter 
for at få et tilbud på de høje døre, som Thule har behov for (2). En-
treprenøren sammenligner tilbuddene fra de forskellige producen-
ter og udvælger tilbuddet med den bedste kvalitet til den billigste 
pris (3). Dørene leveres direkte på monteringsstedet (4), og dørene 
leveres af  entreprenøren monteret og klar til brug til Thule (5).

Dette flow adskiller sig fra de traditionelle mønstre i byggemate-
rialeindustrien ved, at entreprenøren går uden om forhandleren. 
Denne adfærd opstår ved, at entreprenøren ikke har tillid til for-
handlerens viden og rådgivning om det ønskede produkt, hvorved 
forhandleren opleves som en unødig udgift ift. produktet.

Opsamling
Dette flow er som nævnt atypisk, og optræder kun hos større entre-
prenører og typehusfirmaer, som kan købe ind i større volumener, 
for at det kan være attraktivt. Det er ligeledes kun et fåtal af  danske 
producenter, som tilbyder salg udenom forhandlerne, hvilket bety-
der, at denne flowtype ofte går gennem udenlandske producenter.

Issue 3A.indd   21 12-08-2010   10:51:53



22

Figur 7. Flow nr. 4: Lead user henvender sig til forhandlerleddet

Fordele:

 ● Tager selv alle de nødvendige valg.

 ● Kan se vareudvalget hos forhandleren.

 ● Kortere afstand mellem slutbruger og producent.

 ● Slutbrugeren kan få hjælp fra producentens sælgere hos forhandleren.

Ulemper:

 ● Slutbrugeren har ansvar for at bestille og installere dørene rigtigt.

 ● Kræver større produkt- og praktisk viden fra slutbrugeren.

 ● Forhandlerne kan miste kunden/slutbrugeren hvis rådgivningen er 
mangelfuld.

 ● Afhængighed af at salgsmaterialet er rigtigt sammensat.

 ● Nogle tømmerhandler er målrettet professionelle kunder.

 ● Producenterne har kun ringe føling med kompetencerne hos              
forhandlerne.
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Flow nr. 4: Lead user henvender sig hhv. en tømmer-
handel og et byggemarked
Disse to flow viser forskellen på, hvordan døren rejser gennem vær-
dikæden når udgangspunktet er hhv. en tømmerhandel, der primært 
handler med prof. kunder og et byggemarked, der primært handler 
med private kunder. De to flows beskrives hver for sig og sammen-
holdes slutteligt.

Udgangspunktet for det første flow er, at Thule henvender sig til en 
prof. afdeling i en tømmerhandel for at få rådgivning om sine døre 
med specielle dørmål (1a). Tømmerhandlen tager kontakt til den fa-
ste sælger fra producenten, som jævnligt er på besøg i tømmerhand-
len (2a). Den kørende sælger skaber en dialog med projektsalgsaf-
delingen omkring den specielle ordre (3a). Projektsalgsafdelingen 
undersøger muligheder og pris for at specialfremstille døre i Thu-
les ønskede mål (4a). Efterfølgende afgiver projektsalgsafdelingen 
svar på om det er muligt at fremstille dørene samt en pris herpå til 
forhandleren(5a). Hvis det er muligt sender forhandleren tilbuddet 
videre til Thule, som herved kan acceptere tilbuddet (6).

Det andet flow tager udgangspunkt i, at Thule henvender sig i et 
byggemarked der i modsætning til en tømmerhandel er mere hen-
vendt til ’gør-det-selv’-segmentet. Thule kan se udvalget på hyl-
derne, eller modtage hjælp fra en af  servicemedarbejderne, så de 
sammen kan gennemgå varekatalogerne (1b). Hvis Thule ønsker 
at se et større udvalg af  varekataloget, kan servicemedarbejderen 
evt. henvise Thule til hjemmesiden (1c). Da Thules krav til dørens 
dimensioner falder uden for standardmålene, tager byggemarkedet 
kontakt til producentens konsumentafdeling, som er deres kon-
taktflade hos producenten, med en ordre på de specielle mål (2b). 
Konsumentafdelingen kontakter projektafdelingen for at høre om 
mulighederne for at specialfremstille Thules døre (3b). Herefter 

vurderer projektafdelingen, om det er muligt og rentabelt at pro-
ducere de ønskede døre (4b). Tilbuddet sendes til byggemarkedet 
(5b), som fremlægger det for Thule, der kan acceptere tilbuddet (6).

Forskellen på de to flows ligger primært i forskellen på den service 
og rådgivning, som slutbrugeren kan få hos de to typer af  forhand-
lere. Tømmerhandlen er karakteriseret ved generelt dyrere - og flere 
kvalitetsprodukter, og medarbejderne er som udgangspunkt bedre 
uddannet til at servicere professionelle kunder og brugere. Bygge-
markederne er karakteriseret ved at have et billigere produktsorti-
ment og et generelt lavere serviceniveau. Tømmerhandlen har den 
fordel, at de som udgangspunkt kan hjælpe med at løse problemstil-
linger gennem rådgivning fra producentens eksterne sælgere, hvor 
byggemarkederne som udgangspunkt kun kan rådgive om de en-
kelte produkter.

Opsamling
Variationen af  ’gør-det-selv’-flowet, som dette flow kan betegnes, 
ligger basalt set i den rådgivning, som ligger hos den enkelte for-
handler. At slutbrugeren henvender sig direkte til forhandleren kræ-
ver som udgangspunkt, at man har en relativ stor viden om det pro-
dukt, man ønsker, og det projekt man skal i gang med. Flowet er det 
korteste i værdikædesammenhængen, dvs. hvor der kortest afstand 
fra slutbrugeren til producenten dog uden en direkte dialog opstår.
Generelt set kan man adskille de to forhandlertyper ved, at hos byg-
gemarkederne skal slutbrugeren have en større viden om produktet 
og det projekt, som man er i gang med, kan man hos tømmerhand-
len få en bedre rådgivning i løsninger. Prisen er forskellig, hvilket 
giver den større rådgivning kontra det billigere produkt et naturligt 
perspektiv.
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Figur 8. Flow nr. 5: Mass user henvender sig til en entreprenør

Fordele:

 ● Entreprenøren overtager ansvaret for bestilling og montage.

 ● Entreprenøren taler samme ’professionelle’ sprog som forhandleren/
producenten.

 ● Slutbrugeren skal ikke bekymre sig om montering, og får et produkt 
som virker og dækker erkendte behov.

 ● Fra slutbrugerens synspunkt håndteres beslutningsprocessen af pro-
fessionelle, hvilket giver ham en sikkerhed mht. proces og produkt, 
og der er fuld tillid til entreprenørens kvalitetsopfattelse.

 ● Entreprenøren styrer selv hele forløbet fra ordre til montage, og har 
en sikkerhed i at følge egne arbejdsrutiner.

Ulemper:

 ● Entreprenøren har snarere fokus på pris end på produktnyheder.

 ● Fuld tillid til entreprenørens kvalitetsopfattelse.

 ● Ved at slutbrugeren kontakter entreprenøren, er udvalget af døre af-
hængigt af dennes tilbudsaftaler med forhandleren.

 ● Slutbrugeren bliver ikke præsenteret for alternative muligheder og får 
ikke trigget uerkendte behov igennem dialog.

 ● Ingen dialog mellem de mange led, kun den formelle ordregang, dvs. 
der er langt fra slutbrugeren til producenten.
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Mass user (Poul casen)
I det følgende præsenteres de flows, der er fremkommet med ud-
gangspunkt i Poul casen, jf. forrige kapitel. 

Flow nr. 5: Mass user henvender sig til en 
entreprenør
Dette flow tager udgangspunkt i, at Poul som mass user kontak-
ter en entreprenør, og igennem dette led i værdikæden bestiller de 
døre, som opfylder hans behov. Denne dørs rejse gennem værdikæ-
den er en af  de mere klassiske, hvor slutbrugeren har et projekt, der 
kræver for meget arbejde eller er for kompliceret at udføre selv, og 
derfor kontakter en entreprenør.

Poul tager kontakt til en entreprenør (1) for at få en professionel 
vurdering og hjælp til at udvælge og montere dørene. Poul har nogle 
behov og ideer, som entreprenøren skal hjælpe ham med at reali-
sere. Poul betegner sig selv som semi-handyman, der kan lave alt 
nedbrydnings- og klargøringsarbejdet. Poul vil ikke selv montere 
dørene, da han ikke vil give en masse penge for nye døre, og de 
så ikke virker, når de er sat i. Poul skal bruge tre forskellige dørty-
per, og entreprenøren hjælper med at udvælge dørene og skitsere 
projektet. Efterfølgende kontakter entreprenøren den lokale tøm-
merhandel (2) for at indhente et tilbud på de materialer, som skal 
bruges i projektet. Producenten præger indirekte entreprenøren 
gennem udvalget af  døre hos forhandleren. Tømmerhandlen laver 
et tilbud (3), som entreprenøren indkalkulerer i sine beregninger, og 
afgiver et tilbud til Poul (4). Poul accepterer entreprenørens tilbud 
(5) og entreprenøren bestiller de nødvendige byggematerialer hos 
tømmerhandlen (6). Tømmerhandlen opdeler ordren og bestiller 
dørene hos dørproducenten (7). 

Flowet viser de klassiske tendenser, hvor slutbrugeren vælger at 
overlade ansvaret for dørene til de professionelle, hvilket kan skyl-
des den uoverskuelighed, som de føler ligger i projektet. Dette be-
tyder samtidig, at den rådgivning slutbrugeren får, er baseret på en-
treprenørens arbejdsrutiner og standardprodukter. Entreprenørens 
standardprodukter er oftest baseret på de aftaler, som han har med 
forhandleren. Forhandlerens priser afhænger igen af, hvilke priser 
og aftaler han kan få hos producenten. Så det er i realiteten pro-
ducenten selv, der har et ansvar for, hvilke produkter forhandleren 
laver aftaler om med entreprenøren, og som derved oftest tilbydes 
slutbrugeren, hvis han ikke har specifikke krav til produktet.

Opsamling

Dørproducenten sender de tre slags døre, som Poul og entreprenø-
ren har valgt direkte til Poul, så entreprenøren har byggematerialer 
på byggepladsen (8).
Generelt set er det tydeligt, at entreprenøren er meget dominerende 
i dette flow, hvilket er den typiske fremgangsmåde, når det meste 
af  håndteringen af  ombygningen overlades til denne aktør. For-
handlerens rolle er ligeledes typisk i den forstand, at entreprenøren 
kontakter forhandleren, for at få præciseret hvilken pris de enkelte 
døre vil have, før det endelige tilbud til kunden (Poul) afgives. Poul 
har således overladt ansvaret til de professionelle i branchen og har 
derved selv et minimum af  ansvar. 
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Figur 9. Flow nr. 6: Mass user henvender sig til arkitekten

Fordele:

 ● Slutbrugeren kan drage nytte af inspiration og løsningsforslag fra     
arkitekterne.

 ● Visualisering af det færdige byggeri.

 ● Ingen bekymringer omkring projektstyring og mangler ved overlevering.

 ● Økonomisk ramme for projektet klarlægges fra start.

 ● Drager fordel af arkitekternes netværk både ved produktvalg og sam-
arbejdsrelationer.

Ulemper:

 ● Arkitekterne er et ekstra led i byggeprocessen, den bliver derfor      
dyrere.

 ● Der bliver længere fra slutbruger til producent.

 ● Slutbrugerens udvalg kan delvist være hæmmet af arkitektens refe-
rencer og stil.
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Flow nr. 6: Mass user henvender sig til en 
arkitekt
Det sjette flow tager udgangspunkt i, at slutbrugeren henvender sig 
til en arkitekt, og at arkitekten overtager styringen med projektet. 
Som det var tilfældet med det forrige flow, er dette en af  de mere 
klassiske. Slutbrugeren har et projekt, der kræver for meget arbejde 
eller er for kompliceret at udføre selv, og derfor kontakter en arki-
tekt til at styre projektet og bistå med bygherrerådgivning.

Udgangspunktet er at Poul tager kontakt til arkitekten (1). Poul har 
nogle få men konkrete behov omkring lys og adgang til specifikke 
rum. Arkitekten kan hjælpe med forslag og inspiration til de løs-
ninger, som opfylder Pouls behov. Poul kan derfor få professio-
nel hjælp til løsningerne samt overblik over projektets økonomi-
ske rammer (1B). Når Poul har besluttet sig for den ønskede dør, 
søger arkitekten via databaser og nettet efter lignende løsninger 
fra tidligere projekter, samt produktinfo fra producenter, der har 
produkter med ønskede specifikationer (2). Kontakten til produ-
centen skabes gennem netværk, hvis dette ikke er muligt anvendes 
de formelle informations/kommunikationsveje (3). Løbende er der 
dialog med mellem Poul og arkitekten, hvor Poul præsenteres for 
en grafisk visualisering af  det færdige arbejde (4), på den måde kan 
dialogen være med til at foregribe eventuelle tvivlsspørgsmål. Her-
efter overtager arkitekten styringen med projektet, og Poul sættes 
ud på sidelinjen (5). Arkitekten kontakter en velkendt entreprenør 
via sit netværk, som er vant til at arbejde med designbeskrivelser 
(6). Entreprenøren kontakter på baggrund af  designbeskrivelsen en 
forhandler (7) for at få priserne på de byggemateriale, som Poul og 
arkitekten har beskrevet i designbeskrivelsen. På baggrund af  disse 
priser forhandles et tilbud (7B). Forhandleren kontakter producen-
ten og afgiver en ordre (8). Entreprenøren afholder møde med Poul 
og arkitekten, hvor entreprenøren fremlægger priser og projektplan 

Rejsen for denne dør er som nævnt et klassisk eksempel på, hvor-
dan et byggeprojekt forløber når slutbrugeren henvender sig til ar-
kitekten for at få hjælp både til design og planlægning. Arkitekten 
overtager styringen, som slutbrugerens rådgiver gennem byggefor-
løbet, og har herved det meste af  kommunikationen med værdi-
kædens andre parter. Flowet er derfor domineret af  arkitekten og 
entreprenøren, da meget af  kommunikation går gennem disse led. 
Arkitekten præger hele flowet ved, som udgangspunkt at søge sam-
arbejdspartnere i sit netværk først, samt ved at foreslå produkter 
og løsninger fra leverandører, som de har et godt produktkendskab 
hos.

Opsamling

(9). Løbende afholdes byggemøder mellem Poul, arkitekten og en-
treprenøren, og ved overlevering laves mangelgennemgang (10).

Flowet adskiller sig fra det forrige ved, at der, når Poul går til arkitek-
ten, er væsentligt mere dialog og kommunikation mellem parterne. 
Dette flowbillede er typisk, når arkitekterne står for projektstyrin-
gen, og er kendetegnende ved, at der i begyndelsen er meget dialog 
mellem slutbrugeren (Poul) og arkitekten og senere overtager arki-
tekterne styringen af  projektet. Slutbrugeren har efterfølgende ikke 
bekymringer omkring denne del af  byggeriet, og kan nøjes med at 
deltage i byggemøder samt ved overleveringen. Arkitekterne over-
tager kontakten med byggeriets parter og sørger for at indhente de 
nødvendige tilbud og inddrage de nødvendige parter.
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Figur 10. Flow nr. 7: Mass user henvender sig til forhandleren

Fordele:

 ● Tager selv alle de nødvendige valg.

 ● Søger viden og får derigennem inspiration til dørvalget.

 ● Bliver mere bevist om sine behov og hvilke døre, der er de rette.

 ● Kan gå ned til forhandleren og se på udvalget af dørene og dørløsninger.

 ● Er tættere på producenten og kan igennem forhandleren udfordre 
producenten.

Ulemper:

 ● Står selv med ansvar for at bestille og installere dørene rigtigt.

 ● Skal tale samme sprog som de ’professionelle’ for at undgå misfor-
ståelser omkring produkt-specifikationer.

 ● Produktinfo er ikke rettet mod den almindelige bruger.

 ● Nogle produkter kan ikke forhandles gennem de almindelige              
forhandlere.

 ● Begrænset viden om dørløsninger i forhold til de professionelle aktører.
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Flow nr. 7: Mass user henvender sig til en 
forhandler
Flowet tager udgangspunkt i den situation, hvor Poul henvender 
sig hos forhandleren for at købe døre. Dette flow kan betegnes 
som ’Gør-det-selv’-flowet, hvor det er slutbrugeren, som selv tager 
initiativ og styring i projektet.

Poul henvender sig til forhandleren (1) for at få råd og vejledning 
til at købe nye døre. Poul har nogle specifikke behov, hvor han skal 
have tre forskellige døre, som skal matche den eksisterende toilet-
dør i design. Poul udvælger nogle døre, som han kan se i opstillin-
gen hos forhandleren, og han kommer selv med mål og størrelse på 
døren. Forhandleren kontakter producenten for at få et tilbud på de 
tre dørtyper til Poul (2). Forhandleren modtager et tilbud på de øn-
skede døre, og fremlægger dette tilbud for Poul (3). Poul accepterer 
tilbuddet (4) og dørene leveres til Poul (5).

Denne ’rejse’ fra slutbruger igennem værdikæden og tilbage igen, 
viser et typisk flow for gør-det-selv typen, der selv installere døren 
og styrer projektet. Slutbrugeren har en relativ klar holdning til, 
hvilke behov han har, og hvilke materialer der kan opfylde dem. 
Han kan derfor gå direkte til forhandleren, og søge viden om pro-
dukter og se på udvalget.

’Gør-det-selv’-flowet tager udgangspunkt i, at slutbrugeren selv har 
relativt meget viden omkring både produkt og installation, da slut-
brugeren selv har ansvaret for at tage de rigtige mål og installere dø-
ren korrekt. Dette flow er samtidig det korteste, der gennemløber 
værdikæden, da den indledende produkt- og designkommunikation 
frem og tilbage mellem specielt slutbruger, arkitekt og entreprenør 
ikke finder sted. Det kan derfor argumenteres for, at slutbrugeren i 
dette tilfælde er tættere på producenten uden dog at være i direkte 
dialog med dem.

Opsamling
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Arkitekten som behovsafklarende led i værdikæden, 
og som den aktør der formidler slutbrugerens behov 
videre, er en potentiel mulighed for skabe mere bru-
gerinddragelse i værdikæden.

”

Entreprenørerne kan via deres faglige troværdighed sæl-
ge produkterne på fordele og ulemper eventuelt i tæt 
samarbejde med et showroom hos forhandlerne. 

”

”

”
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Innovationspotentiale og 
barrierer i værdikæden 

Værdikæden igennem arkitekten Værdikæden gennem entreprenøren 
Når slutbrugeren henvender sig til arkitekten med sine behov for 
nye døre, optræder det potentielt længste flow indeholdende mest 
kommunikation. Innovationspotentialet i dette værdikædeflow er, 
at arkitekten kan være med til at bringe slutbrugeren og producen-
ten tættere sammen. Herved får producenterne mulighed for at få 
feed-back på slutbrugerens behov erkendte som latente og yder-
mere reagere på, hvilke tendenser som kan spottes ud fra gentagne 
arkitekthenvendelser.

Barriererne består i arkitekternes tendens til at basere produktløs-
ninger på erfaringer fra tidligere projekter og virksomhedens data-
baser. Hvis arkitekten ikke søger den nye løsning i samarbejde med 
producenten, men i stedet henter den fra tidligere projekter, kan 
producenterne muligvis have svært ved at se fordelene i marked-
stendenserne, da de således vil være ’forældet’. Hvis samarbejdet 
mellem arkitekterne og producenterne ikke eksisterer, så vil dette 
værdikædeflow blive det længste og hermed også afstanden slutbru-
gerne og markedet.

Entreprenørerne har en tendens til at være meget traditionspræget 
både i produkt- og metodevalg. Det vil sige, at produktnyheder og 
bidrag til produktudvikling ikke er prioriteret væsentligt i forhold 
til de aftaler om pris og leverancer, som entreprenøren har med 
forhandleren. Entreprenørerne er således ikke kendetegnene ved, 
at de giver slutbrugerne mange valgmuligheder i forbindelse med 
materialevalg. Hvis slutbrugeren således ikke har den store viden 
om eksempelvis dørene, vil de have svært ved at formulere deres 
behov over i det konkrete produkt. Det betyder samtidig, at det 
er svært for producenten at spotte tendenser på markedet, når det 
primære salg er baseret på de produkter, hvor tømmerhandlen og 
entreprenøren kan forhandle den bedste pris.

Innovationspotentialet hos entreprenøren ligger i den praktiske 
viden, som de besidder omkring produktmontage- og produktets 
funktioner. De kan igennem deres dialog med slutbrugerne påvirke 
dem i retning af  kvalitets- og funktionsfordele i de forskellige dør-
løsninger. Det kræver dog, at der indgås et nært samarbejde mellem 
entreprenøren, forhandleren og producenten, hvor information om 
slutbrugerne skal gå mod producenten, og information om pro-
duktnyheder skal gå mod entreprenøren.
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Værdikæden gennem forhandleren Værdikæden gennem producenten
Potentialet for brugerdreven innovation hos forhandlerne ligger i 
muligheden for, at kunderne kan opleve produkterne og få en for-
nemmelse af  kvaliteten ved de forskellige produkter.. 

Forhandlerne har mulighed for at vise 
fordele og ulemper ved de forskel-
lige produktløsninger, og kan herved 
inspirere slutbrugeren i deres valg.

En af  barriererne er at forhandlerne, i modsætning til entreprenø-
rerne, ikke har den samme praktiske viden om produktet. Ligeledes 
er den produktviden, som de enkelte forhandlere besidder, meget 
varierende, både afhængig af  hvilken type forhandler der er tale om, 
samt hvilke medarbejde forhandlerne har ansat. Forhandlerne er 
traditionelt en aktør, som primært håndterer det logistiske og fak-
tureringer, hvilket i sig selv ikke giver anledning til at brugerdreven 
innovation. 

Det er dog denne flowtype, der i værdikædeperspektivet bringer 
slutbrugeren tættest på producenten, så der ligger en stort poten-
tiale i, at forhandlerne kan opsamle viden om slutbrugerne og mar-
kedet og kommunikere dem videre til producenten. Forudsætnin-
gen for dette samarbejde vil være en incitamentsaftale, som kan 
berettige det ekstra arbejde, som forhandleren, som udgangspunkt 
skal udføre.

Som nævnt er denne tilgang til værdikæden både meget usædvanlig 
og i vid udstrækning uønsket, da kutymen i byggematerialeindustri-
en er, at både handel og kommunikation går gennem forhandleren 
og ikke direkte fra slutbrugeren til producenten.

Innovationspotentialet ved dette 
flow er, at producenten får en direkte 
dialog med slutbrugeren, ligeledes 
vil det typisk være en bruger, der har 
nogle specifikke krav til døren, som 
ikke kan opfyldes af katalogvarerne.

Det giver dog producenten mulighed for den mest direkte feed-
back fra og viden om slutbrugerne, og er herved ikke afhængig af  
kommunikationen fra de andre aktører i værdikæden.

En af  barriererne er, at byggematerialeindustrien traditionelt er 
bygget op omkring samarbejdsaftaler og rabatordninger, hvilket 
medfører at handlen med byggematerialer går gennem forhand-
lerleddet. Det vil derfor være i uoverensstemmelse med traditio-
nerne, at slutbrugerne tager kontakt direkte til producenterne, og 
handler den vej igennem. Ydermere er producenterne ikke gearet 
til at håndtere den ekstra informationsstrøm, som en dialog med 
slutbrugerne vil medføre. Det vil således kræve en del ressourcer at 
selektere denne information iht., hvilken der er brugbar, og hvilken 
der er overflødig.

” ”

”

”
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Potentialet for brugerdreven innovation er selvsagt baseret på, at 
der indhentes viden om markedet og slutbrugerne. Derfor er dialo-
gen mellem producenten og slutbrugerne særdeles anvendelig for 
producenten, da det er den mest direkte information producen-
terne kan indhente. Alternativet er, at informationerne og viden fra 
markedet og om slutbrugerne skal indhentes af  de andre aktører i 
værdikæden, og efterfølgende kommunikeres ned til producenten. 
Det stiller større krav til alle aktørerne specielt omkring en syste-
matisk opsamling, der kan bidrage til udviklingen af  nye produkter 
på baggrund af  den indsamlede viden, og kræver derfor en incita-
mentsaftale for hele værdikæden.

Læring fra workshoppen og Dørens 
rejse spillet
Workshoppen og spillet omkring dørens rejse gav et godt indblik 
i de uklarheder omkring aktiviteterne i værdikæden. De diskussio-
ner som opstod på workshoppen gav udtryk for, at en af  de store 
udfordringer var i hele værdikæden og ikke hos de enkelte aktører. 
Dette var ligeledes tilfældet med opfattelsen af  værdiskabelsen i og 
omkring døren, hvor aktørerne så forskellige værdiskabende aktivi-
teter. Dette underbygges af  den varierende udformning af  flows og 
af  de trinkort, som beskriver aktiviteterne i værdikæden. 

Ligeledes er der i værdikæden store mængder af  information og 
viden, som ikke systematisk indfanges og lagres, men i stedet sen-
des frem og tilbage mellem de enkelte aktører.  Der ligger derfor et 
potentiale i at strukturere dette videnflow og skabe mere systematik 
omkring indsamling af  erfaringer og viden, specielt omkring slut-
brugerne og markedet.

Et af de store læringselementer var, 
at værdikæden har et behov for at 
afstemme opfattelsen af værdiska-
belse samt blive mere beviste om 
hvilke aktiviteter, der har potentiale 
til at skabe mere innovation.  

”

”
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Potentialer og udfordringer 
i dørens rejse Som tidligere beskrevet, har projektpartnerne i forbindelse med Dø-

rens rejse spillet tilføjet værdi-, problem-, og idékort til hvert flow 
til både lead- og mass user-scenarierne. Disse kort fremgår af  spil-
lepladerne i bilagCD, og vil i det følgende blive behandlet for at 
identificere forskellige tendenser i værdikæden.
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InnoDoors projektet er oprindeligt bygget op ud fra tre hypoteser  
omkring brugerdreven innovation i byggematerialeindustrien:

 ● Hypotese 1: Brugerdreven innovation i byggebranchen skaber størst 
værdi, hvis det anskues ud fra et værdikædeperspektiv (pga. bran-
chestruktur, magtforhold, etc.)

 ● Hypotese 2: Systematisk tilegnelse af viden fra samtlige brugerled i 
værdikæden vil skabe en unik synergi i byggebranchen, muliggøre en 
højere innovationsevne og skabe potentiale for øget vækst.

 ● Hypotese 3: Effektiv forankring af den brugerdrevne innovationstil-
gang kan sikres gennem løbende implementering af delresultater via 
workshops og tæt korrespondance mellem parter samt udvikling af 
prototyper.

Hvor i værdikæden skabes 
værdi og problemer?

På figur 11 er antallet af  henholdsvis værdikort og problemkort 
for hver aktør vist. Figuren viser et overblik over fordelingen af  de 
forskellige spillekort hos de enkelte aktører. Med antal skal forstås 
den samlede sum af  kort, som projektdeltagerne har placeret på 
spillepladerne illustrerende de forskellige flows i dørens rejse. X-
aksen i figuren kan med god tilnærmelse tolkes som afstanden i 
værdikæden fra aktøren til slutbrugeren. 

Ud fra figuren kan der tolkes to meget relevante tendenser. For det 
første ses det, at alle aktører i værdikæden er værdiskabende, og det 
endda tilnærmelsesvist lige meget. I hvilken form hver enkelt aktør 
er værdiskabende vender vi tilbage til. Foreløbigt kan det konklu-
deres, at det ikke er tilstrækkeligt kun at kigge på en enkelt aktør, 
eksempelvis forhandleren, hvis vi vil arbejde med brugerdreven 
innovation. Først er det nødvendigt at se muligheder og forhin-
dringer ud fra hele værdikædeperspektivet. For det andet er der en 
klar tendens til, at antallet af  problemer er stigende desto længere 
aktøren er placeret fra slutbrugeren i værdikæden. Dette betyder, at 
brugerdreven innovation har nogle særligt udfordrende vilkår for 
en byggematerialeproducent, som i værdikæden befinder sig lang 
fra slutbrugerne.

Figur 11. Antallet af problemer og værdier i forhold 
til afstanden til slutbrugeren
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Figur 12. De mest brugte stikord på værdi-, problem- og idékortene

At InnoDoors projektet angriber brugerdreven innovation fra pro-
ducentens ståsted og tilføjer værdikædeperspektivet synes derfor 
berettiget, og foranalysen har hermed verificeret projektets to før-
ste hypoteser.

Inden vi i næste afsnit begynder at nærstudere værdikortene, er det 
relevant at kigge på en kvantitativ tekstanalyse af, hvad projektets 
partnere har skrevet på de enkelte værdi-, problem-, og idékort. 
Figur 12 viser en opgørelse over, hvilke stikord, der optræder flest 
gange på kortene. Dette giver en indikation af  projektdeltagernes 
egne tanker om brugerdreven innovation.

Som det fremgår af  figur 12, så er forhandler det ord, der er brugt 
mest på de forskellige kort. Dernæst følger dialog, kommunikation 
og viden. Det indikerer, at de emner, som der har været mest dis-
kussion omkring, er problemer og muligheder i forbindelse med 
kommunikation og viden i relation mellem producent, forhandler 
og slutbruger. Det kunne også være et udtryk for, at det var om-

kring salgssituationen og den kommunikation, som sker i forlæn-
gelse heraf, der er uklar mellem partnerne. 

Det fjerde og femte stikord på listen er rådgivning/services og mu-
ligheder. Dette tyder på, at der også har været drøftet muligheden 
for nye forretningsmodeller og services som vejen frem for bruger-
dreven innovation i denne værdkæde. Vi har altså nu en indikation 
af, at der primært skal være fokus på innovation med processen 
som medium (dialog, kommunikation, rådgivning, services), men 
det udelukker ikke innovation i form af  produkter. 

De følgende tre afsnit vil behandle hhv. værdiskabelsen, problemer-
ne og idéerne nærmere. Gennem en kvalitativ kodning af  stikord og 
statements, som deltagerne i Dørens rejse spillet knyttede til de en-
kelte aktiviteter og trin, er det søgt at identificere overordnede kate-
gorier, som kan give et billede af  fordelingen af  hhv. værdiskabelse, 
problemstillinger og idégenerering. Afkodningen af  spillekortene 
er således kun et redskab til at forsøge at identificere tendenser i 
værdikæden på baggrund af  workshoppen og spillet Dørens rejse.
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Figur 13. Gruppering af værdikortene i overordnede kategorier
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Hvori ligger værdiskabelsen?

På figur 13 er værdikortene for de forskellige aktører vist. Der er 
brugt en farvekode, således at Entreprenøren er mærket med blå, 
Arkitekten med rød, Forhandler med grøn og Producenten med 
gul. Efter at alle værdikortene er blevet læst, er kortene grupperet 
ud fra nogle sammenhørende kategorier. Disse kategorier er vist 
med de sorte rammer. 

Kodningen af  værdikortene, jf. figur 13, skal tolkes som en map-
ping, der viser overordnede kategorier, der er dannet på baggrund 
af  fællesnævnere i de spillekort/statements som deltagerne har 
udformet. Kategorierne er vist med de gule post-it sedler. Den 
flydende form, som omkranser de enkelte kategorier, er sammen 
med retningen på pilene et forsøg på at nuancere hvert statement i 
relation til det samlede billede af  kategorierne. De statements, som 
ligger mellem kategorierne, er statements som potentielt tilhører 
flere kategorier, eller falder uden for de andre kategorier. I det føl-
gende beskrives de enkelte kategorier vha. de statements, som de 
indeholder.

Der ligger en værdiskabelse i at have viden. Dels i form af  eksem-
pelvis arkitektens og entreprenørers viden fra tidligere projekter, 
og dels i form af  viden om processen illustreret ved forhandlerens 
og entreprenørens viden om udbud og muligheder. Brugerdreven 
innovation kræver viden, og det er derfor positivt at genfinde viden 
som en værdi. Det bemærkes dog, at der ingen viden er om bru-
gerne. I stedet ses det, at der er en del teknisk/praktisk viden, som 
er samlet hos primært entreprenøren. Denne tekniske viden har 
en relation til kategorien Professionel erfaring. Hermed menes at 
have en erfaring og indsigt i at få tingene til at virke. Dette er klart 
entreprenørens domæne, hvilket ses af  overvægten af  den blå farve 
under dette tema. Der er endnu ikke akkumuleret nogen erfaring i 
værdikæden med hensyn til at håndtere brugerinddragelse.  

På den anden side er det klart, at værdikædeperspektivet og bl.a. en-
treprenørens praktiske erfaring og viden er nødvendig at inddrage 
for at få succes med brugerdreven innovation.

Der er identificeret en værdi i at indgå i netværk og samarbejde. 
Dette er dels et tillidsforhold, hvor der skal skabes en balancegang 
mellem fortrolighed og åbenhed. Det ses, at værdien i netværket / 
samarbejdet er relateret til at drage viden ind fra tidligere projekter, 
samt at et tæt samarbejde i netværk kan være en katalysator for 
god kommunikation. Vi har tidligere konkluderet, at værdikædeper-
spektivet er centralt for brugerdreven innovation, og derfor er det 
ønskeligt at styrke forståelsen for værdien i at inddrage sit netværk 
aktivt i en brugerdreven udviklingsproces.

Den største værdiskabelse ses klart i kategorien kommunikationen, 
hvor det tydeligt fremgår, at kommunikation fra specielt producen-
ten er meget værdiskabende. Dette er et område, som man fortsat 
skal dyrke og opprioritere i værdikæden og i særdeleshed hos pro-
ducenten for at få succes med brugerdreven innovation. Der er to 
typer af  værdiskabelse inden for kommunikation, hhv. kommuni-
kation i forhold til kunden/slutbrugeren, og den tidligere omtalte 
kommunikation i forhold til netværket og samarbejdspartnere. I 
dialogen med kunden er det vigtigt, at kunden får en opfattelse af  
at blive taget seriøst, som bl.a. kommer til udtryk ved at kommuni-
kationen er direkte, hurtigt og kontinuerlig. Denne kommunikation 
har en relation til dele af  værdierne inden for service kategorien. 
Rådgivning fra forhandleren til brugeren er en væsentlig del af  
forhandlerens værditilvækst. En del af  denne rådgivning kan ved 
større projekter ofte være knyttet til logistik, dvs. koordinering af  
byggematerialeleverancer. At en værdikæde har værdiskabelse in-
den for service er i sig selv ikke en nødvendighed for at kunne blive 
brugerdreven. Men omvendt, så kunne det tænkes, at man vha. en 
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At aktørerne i værdikæden har deres primære værdi-
skabelse grupperet i forskellige kategorier gør netop, 
at værdikædeperspektivet er det optimale fokusområ-
de for at arbejde med brugerdreven innovation i byg-
gematerialeindustrien.

”

”

Issue 3A.indd   40 12-08-2010   10:52:04



41

brugerdreven innovationstilgang kunne udvikle flere services, som 
kunne være værdiskabende for kunden.

Den sidste, omend væsentligste, kategori af  værdiskabelse er visua-
lisering. Det fremgår, at den røde farve, dvs. arkitekten, er domi-
nerende i denne værdiskabelseskategori. Visualiseringen kan både 
komme til udtryk via et fysisk materiale, eksempelvis vareprøver, 
og/eller ud fra en visualisering i form af  tegninger og 3D-modeller. 
Det er en kendt problemstilling i byggeriet, at en kunde ofte ikke 
kan se eller forestilles sig produktet før det er færdigt. Dette kan 
typisk give anledning til, at forventningsafstemningen til et produkt 
slår fejl. Det er derfor helt oplagt for værdikæden at arbejde videre 
med at styrke værdiskabelsen inden for visualisering i bestræbel-
serne efter brugerdreven innovation.

Foruden at kode efter værdiskabende fællesnævnere, er det også 
relevant at vurdere grupperinger efter farver, dvs. i forhold til aktø-
rerne. Det fremgår heraf, at entreprenørens værdiskabelse er cen-
treret omkring professionel erfaring og viden. Det er især praktisk 
viden om, hvad der kan lade sig gøre at udføre. Ligesom selve pro-
duktionen af  døre er væsentlig at inddrage i en udviklingsproces, 
så er entreprenørens produktion (montering af  døren) ligeledes en 
nøglespiller i en brugerdreven innovationsproces. I nogle tilfælde 
vil en bruger også kunne bidrage med praktisk erfaring, eksempel-
vis gør-det-selv-segmentet, men i mange andre henseender er ud-
viklingen afhængig af  entreprenørens viden og erfaring.

Arkitektens værdiskabelse er primært samlet omkring visualisering, 
design og rådgivning, samt viden omkring disse områder. Arkitek-
ten skaber værdi i værdikæden ud fra en klassisk opfattelse af  en 
designers kompetencer. Man kunne ligeledes forvente, at arkitekten 
kunne bibringe værdi i form af  sin viden om nyeste trends fra andre 
projekter og domæner.

Producentens værdiskabelse er dominerende inden for kommuni-
kation. Det handler dels om kommunikation i værdikæden og dels 
om direkte kommunikation med brugerne, eksempelvis i form af  
hjemmeside og brochure. 

Forhandlerens værditilførelse ses hovedsageligt inden for deres ser-
vicebidrag. Det vil sige i form af  rådgivning omkring produktvalg, 
men også som service i form af  koordinering af  logistik, som spe-
cielt er vigtige for kunder, der køber andre byggematerialer samtidig 
med dørkøbet.

Issue 3A.indd   41 12-08-2010   10:52:04



42

Figur 14. Gruppering af problemkortene i overordnede kategorier
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Ligesom med værdikortene er problemkortene fra spillet blevet be-
arbejdet og grupperet i overordnede kategorier. På figur 14 er pro-
blemkortene vist, og ligesom før er der brugt farvekodning.

I kodningen af  disse statements/problemkort er der fremkommet 
de samme kategorier som ved værdikortene, dog er der tilføjet en 
ekstra kategori omkring omkostninger, der ikke var tendenser til 
omkring værdiskabelsen, jf. figur 14. Som i ovenstående tilfælde, 
skal kodningen af  statements omkring problemerne i Dørens rejse 
spillet tolkes som en mapping. I det følgende beskrives de enkelte 
kategorier vha. de statements, som de indeholder.

Den dominerende problemstilling i kategorien viden er, at produkt-
informationen er rettet mere mod et professionelt marked end mod 
en reel slutbruger. Ydermere opleves det, at der generelt mangler in-
formation, både i brochurer, på internettet og fysiske informationer 
i form af  vareprøver, udstillinger mv. Viden er som nævnt et helt 
centralt element i brugerdreven innovation. Dette på to fronter, for 
det første er det essentielt at få viden om brugernes erkendte og 
latente behov, og senere kan denne viden bruges målrettet i forbin-
delse med markedsføring og strategisk kommunikation.

Undervejs i Dørens rejse spillet oplevede alle deltagerne, at der 
opstår tvivl om, hvor viden om produktet/ordren er, samt hvilke 
aktiviteter der sker hvornår i værdikæden. Der er altså en kobling 
mellem problemstillingerne i kategorierne viden og netværk/sam-
arbejde. Generelt er der dog ikke væsentlige problemstillinger i 
denne kategori, det største problem er måske netop, at man ikke får 
udnyttet den potentielle værdiskabelse, der kan være i en eksplora-
tiv tilgang til at bruge netværk i brugerdreven innovation.

Der er ligeledes et link mellem viden og professionel erfaring, 
som igen er domineret af  entreprenøren. Erfaring er vigtig, men 
kan samtidig være hæmmende i forhold til innovation, da man kan 
have en tendens at falde tilbage til vaner.

Endeligt er der et link mellem viden og kommunikation. I dette 
link ligger der også den problemstilling, at der internt hos JW tilsy-
neladende ingen systematisk opsamling af  erfaring/viden omkring 
kommunikation med slutbrugerne finder sted. I Kategorien kom-
munikation er der et fremtrædende problem omkring brugen af  
fagsprog. I forhold til den brugerorienterede tilgang, så er kommu-
nikationen ikke særlig strategisk, hvilket sandsynligvis skyldes den 
manglende viden om slutbrugeren. Der er tilsyneladende også en 
problematik i, at selv JW har problemer med at identificere aktivite-
terne i værdikæden i forhold til dørens rejse. Manglen på strategisk 
tilrettet kommunikation kunne derfor have afsæt i et kulturelt pro-
blem omkring, hvordan JW og deres ansatte ser sig selv i forhold til 
en fremtid med en øget brugerinddragelse.

I kategorien service er det dominerende tema ansvar. Det vil sige, 
hvordan er ansvarsfordelingen, hvis der er eventuelle fejl i produk-
tions- og/eller leveringsprocessen. Som slutbruger handler man 
ikke længere med ét firma, men derimod med en hel værdikæde. 
Slutbrugeren har derfor behov for, at værdikæden har en fælles po-
litik omkring ansvar mv.

Den sidste kategori af  problemer er omkostninger. Der er ikke 
mange fællesnævnere i denne kategori, hvor det mest dominerende 
er, at der i værdikæden mangler en incitamentsstruktur. En sådan 
struktur skal fordre en kontinuerlig søgen efter perfektion inden for 
brugerdreven innovation.

Hvad er problemerne?
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Figur 15. Gruppering af idékortene i overordnede kategorier
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Idéerne

I forbindelse med workshoppen og Dørens rejse spillet fik delta-
gerne som nævnt også mulighed for at frembringe ideer til frem-
tiden. Formålet med dette er dels, at se i hvilken retning aktørerne 
i værdikæden tænker fremtidige forandringer, og dels at initiere en 
debat om hvorledes brugerdreven innovation kan foldes ud netop i 
denne værdikæde.  Grupperingen af  ideerne kan ses på figur 15, og 
er i det følgende kortfattet bearbejdet. 

Når det analyseres, hvorledes de forskellige aktører er grupperet på 
figur 14, så fremstår det tydeligt, at entreprenøren er omdrejnings-
punkt for problemerne omkring omkostninger og professionel er-
faring. For producentens vedkommende er problemerne centreret 
omkring kommunikation. For arkitekten og forhandleren er der 
ikke nogle klare tendenser til hvorom problemerne er centreret.

Hvis værdiskabelsen på figur 13 og problemerne på figur 14 sam-
menholdes, bemærkes det for det første, at kategorierne tilnærmel-
sesvist er ens, og for det andet at hver aktør i store træk er at finde 
”i samme områder” på hver af  de to figurer. Det kan ved første 
øjekast se besynderligt ud, at eksempelvis producentens har en del 
værdiskabelse ved kommunikation, men at kommunikation også er 
et af  producentens problemområder. En umiddelbar konklusion er, 
at hver aktør har deres kerneområde i værdiskabelsen i forbindelse 
med brugerdreven innovation. Disse kerneområder er en styrke for 
hver part, men samtidig vurderes det, at der her også er rum for 
forbedring, især når snakken falder på en fremtidig værdikæde der 
fokuserer på brugerdreven innovation.

De fleste af  de fremkommende idéer er centreret omkring kommu-
nikation og service. Inden for kommunikation er der fremkom-
met idéer omkring en form for hotline, direkte talerør eller websup-
port, hvor forskellige slutbrugere kan kontakte producenten. 

På sin vis findes denne mulighed allerede i dag, idet telefonnum-
re, e-mails osv. Er tilgængelige på producentens hjemmeside. Det 
handler i stedet for om hvilket signal der sendes til brugerne. Pt. 
kan man lidt groft sagt få det indtryk, at det er forstyrrende når en 
kunde ringer. Hvis man vil i mål med brugerdreven innovation skal 
hele virksomheden signalere, at det bedste i hele verden er at være 
i dialog med kunder. Omkring service er de dominerende idéer en 
form for totalkoncept, hvor man som kunde kan læne sig tilbage 
og trygt vide, at værdikæden tager hånd om hele løsningen, dvs. der 
sørges for opmåling, levering, montering, der rådgives om relatere-
de emner, mv.  Samtidig er man hele tiden opmærksom på at kom-
munikere den rette information på det rigtige tidspunkt til kunden.

Der er også fremkommet nogle idéer omkring visualisering, som 
i hovedtræk drejer sig omkring objektbaseret 3D-visualisering. Der 
er dog stadig nogle idéer og ønsker om at styrke den fysiske visua-
lisering i form at udstillinger i byggemarkeder, showrooms, vare-
prøver, mv.

I forbindelse med netværk og samarbejde i værdikæden er den 
fremherskende idé, at revidere forretningsmodellen over mod en 
mere netværksorienteret model, hvor man eksempelvis designer 
døre i fællesskab. Endeligt, er der en idé omkring bedre uddan-
nelse af  personalet hos forhandleren, men også af  entreprenøren 
og arkitekten. 
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Slutbrugeren i fokus 
– InnoDoors taktikken fremadrettet
Formålet med kortlægningen af  dørens rejse (del 1, del 2 og In-
noDoors - Værdikæden) har været at beskrive og analysere den 
nuværende situation for JELD-WEN Door Solutions og aktørerne 
i værdikæden. Dette skulle dels bringe alle partnerne i projekt In-
noDoors på niveau, således at alle har en retmæssig indsigt i dørens 
rejse fra råmateriale til slutbruger, herunder hvilke kerneydelser og 

hvilken værdiskabelse de enkelte parter i værdikæden bibringer. 
Ydermere var hensigten at påpege muligheder og barrierer 

for brugerdreven innovation i et værdikædeperspektiv.

Konklusionen på døres rejse er: 

 ● Byggematerialeindustrien har karakteristika, der medfører, at værdi-
kædeperspektivet er det nødvendige perspektiv for at arbejde med 
brugerdreven innovation i denne industri.

 ● Døren kan tage mange forskellige rejser, men karakteristisk for alle 
disse er, at der er potentiale for innovation. Men for at opnå dette, er 
der behov for en større grad at systematik i kommunikation og viden, 
og opsamling og lagring deraf.

 ● Værdikæden har et behov for at afstemme opfattelsen af værdiska-
belse samt blive mere beviste om, hvilke aktiviteter der har poten-
tiale til at skabe mere innovation. 

 ● I værdikæden er der store mængder af information og viden, som 
ikke systematisk indfanges og lagres, men i stedet sendes frem og 
tilbage mellem de enkelte aktører. Der ligger derfor et potentiale i 
at strukturere dette videnflow og skabe mere systematik omkring 
indsamling af erfaringer og viden, specielt omkring slutbrugerne og 
markedet.

Fremadrettet er fokus for projekt InnoDoors slutbrugerne. Det vil 
sige, at vi igennem en række workshops dels vil kigge på forskel-
lige brugertyper, eksempelvis brugeren der er kunde og brugeren 
der ikke er kunde, og på disse brugersegmenter vil vi sammen med 

projektparterne afprøve en lang række af  metoder til brugerdre-
ven innovation for at få et indblik i, hvilke metoder der egner 

sig bedst til dette værdikædesetup. 
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