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Kommunerne tænker nyt for at skabe mere 
effektivt servicedesign for erhvervslivet 
 
	  

Hvordan designer vi vores service så den 
matcher erhvervslivets behov, lever op til 
vores ambitionsniveau og forandringen er 
forankret i organisationen? 

Den opgave satte to sjællandske kommuner 
sig for at løse. Gennem et intensivt forløb skulle 
servicekulturen og strukturen redesignes med 
virksomhedernes klare behov i centrum. 
Metoden, de anvendte, var at lave et nyt 
servicedesign, der sammentænkte alle 
kommunens touch points med erhvervslivet. 
Det skulle vise sig, at både virksomhederne og 
kommunens egne medarbejdere i fællesskab 
blev nøglen i udviklingsprocessen. Det blev 
ikke så lidt af en øjenåbner. 

Der er en spændt stemning i luften i det øjeblik 
de tre virksomhedsledere går ind i lokalet. De 
50 kommunale medarbejdere skal nu se, om 
deres idéer til et nyt servicedesign kan bruges i 
den virkelige verden. Om medarbejdernes 
egne idéer kan være med til, at sikre vækst og 
skabe private arbejdspladser i kommunen. 

Forud er gået et intensivt forløb, der for første 
gang har bragt samtlige af de medarbejdere 
sammen, der har kontaktflader rundt om 
erhvervslivet. Syv kommunale centre er samlet, 
og medarbejderne kommer fra jobcenteret, 
miljø og natur-forvaltningen, den lokale 
erhvervsservice, plan og erhverv, park og vej  

 

og afdelingen for innovation og udvikling. 

- Husk at det er medarbejderne der er 
forandringsdriverne. Man glemmer tit hvor 
dygtige og kreative medarbejdere er. 
Medarbejderne rummer både de gode ideer, 
de faglige ambitioner og nøglen til at det hele 
lykkes, siger Rie Perry, der er 
kommunaldirektør i Odsherred Kommune.  

I alt syv nye servicekoncepter er blevet 
udviklet, og det hele skal skydes af i en pitch 
på 35 intensive minutter foran topcheferne fra 
en række lokale nøglevirksomheder udvalgt 
efter størrelse, vækstfase og behov i kontakten 
med kommunen. Foruden erhvervslivet er 
borgmesteren og kommunaldirektøren mødt 
op. Det her skal opleves. Spørgsmålet til 
virksomhedslederne var det ene: Matcher 
vores idéer jeres behov? 

Svaret fra Odsherreds erhvervsliv var positivt.  

Den spændte stemning blev afløst af en ny 
overbevisning om, at kommunens 
medarbejdere er i besiddelse af både stærke 
ambitioner og konkrete idéer. Det er vigtigt at 
tage med for erhvervslederne, der netop 
vægter den personlige servicekontakt og 
tilgængelighed højere end alt andet. 
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Erhvervslivet vil se konkrete forandringer 

For det regionale væksthus er gevinsterne 
oplagte. 

- Kommunerne kan se, at de har mulighed for 
at tage nogle skridt væk fra krisen nu. Efter 
kommunalreformen har kommunerne fået både 
ansvar og volumen til virkelig at løfte 
erhvervsservicen, men det kræver, at man 
tænker nyt og offensivt. Erhvervslivet sukker 
ikke efter skåltaler men efter konkrete 
forandringer. Derfor er den helt store gevinst 
her, at medarbejderne selv kommer med 
idéerne i tæt samspil med erhvervslivet. Det 
giver en tro på, at der er tale om reelle 
forbedringer, som er grundfæstet overalt i 

organisationen, siger Mads Váczy Kragh, der 
er direktør i Væksthus Sjælland. 

I Næstved tog medarbejderne på 
“brugerrejse”. Sammensat i tværfaglige 
grupper udarbejdede de en kortlægning af 
erhvervslivets touch points – og nåede hurtigt 
frem til konkrete forbedringspunkter. Heraf 
opstod nye idéer til servicedesign, og også her 
blev de pitchet for topcheferne i de lokale 
nøglevirksomheder. 

- Virksomhedernes problemstillinger skal 
håndholdes. Hver især af vores medarbejdere 
har stor faglighed, men bringer vi ikke 
faglighederne sammen, kommer 
virksomhederne til at lide under det. 
Virksomhederne skal kunne spørge om andet 
end der, hvor medarbejderen har en faglighed 
og så skal vi kunne guide dem mod nye 
muligheder. Det kræver at medarbejderne ved, 
hvad der sker i resten af butikken. Og det hører 
vi nu fra erhvervslivet er lykkedes. 
Virksomhederne er utrolig glade for den 
koordinering vi har foretaget, fortæller 
Vicekommunaldirektør i Næstved Kommune, 
Poul Kold. ! 

	  

Brugerrejse	  i	  Næstved	  Kommune 

SÅDAN GJORDE DE 

 

De to sjællandske kommuner Næstved og 
Odsherred gik sammen med Væksthus 
Sjælland og forandringsbureauet Change 
Agency om, at styrke den tværfaglige tilgang til 
virksomhederne. Målet var at skabe nye 
indsigter i virksomhedernes behov og adfærd, 
og omsætte dem til virkningsfulde løsninger i 
den kommunale service. Udviklingsforløbet 
varede henholdsvis 3 og 5 dage.  

Grundpræmissen var, at medarbejderne selv 
skulle stå for idéerne og ambitionerne til et 
styrket servicedesign overfor erhvervslivet. Det 
er en styrke af to grunde: 

1. Det viste sig, at medarbejdernes idéer var 
både konkrete, effektfulde og nyskabende, og 
fælles for dem var, at de kan noget andet end 
virksomhedernes.  

2. Det er medarbejdernes selv der er 
forandringsmotorerne efterfølgende. Jo mere 
reel ejerskab, de har til projektet og de konkrete 
idéer, jo bedre muligheder er der for at forankre 
forandringen i organisationen. 
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Udviklingsside,	  Odsherred	  Kommune 

 

 

 

 

	  

Udviklingsside,	  Odsherred	  Kommune 

4 SKRIDT MOD ET NYT SERVICEDESIGN 

 

1. Opdagelse og drømme 
Første skridt er at identificere eksisterende best 
practice, tværgående kompetencer og 
ambitioner. Nøglespørgsmålene er; hvornår er vi 
bedst? Hvornår synes virksomhederne vi er 
bedst? Hvad drømmer vi om at skabe? Hvor vil 
vi være om 3 år, om 1 år, i morgen? 

2. Brugerindsigt  
Der findes mange forskellige metoder inden for 
den brugercentrede innovation. Fælles er at 
innovationen tager sit afsæt i identificering af 
brugerens adfærd og behov. Nogle af de 
metoder vi arbejdede med i de to kommuner var 
udviklingen af firmas og brugerrejser. Formålet 
var at skabe indsigt i virksomhedernes 
forskellige berøringsflader med den kommunale 
service og herudfra skabe en viden om 
forbedringsmuligheder. 

Husk 

• Se servicen fra virksomhedens perspektiv 
• Lev dig ind i brugerens liv – og ikke kun 

brugerens brug af servicen 
• Brug den viden, som du/I allerede har om 

brugeren 
• Tænk på hvordan du kan samarbejde, frem 

for at levere en service 
 

3. Design af ny praksis  
Her går vi fra indsigt til ide, og fra ide til 
prototype på nye servicekoncepter. Med afsæt i 
virksomhedernes vigtigste behov foretages en 
idégenerering og idékvalificering. De bedste 
idéer udvikles til hurtige prototyper eller 
modeller, der kan præsenteres for 
virksomhederne. Formålet er at demonstrere og 
teste idéer. Spørgsmålet er, hvordan kan det 
blive? Og fokus er på den fælles konstruktion af 
ny praksis. 

4. Brugertest; matcher idéer og behov? 
Det sidste skridt er endnu en brugertest. 
Matcher vores ideer brugernes vigtigste behov? 
Og er der alternativer der bedre løser behovet? I 
de to kommuner arbejdede vi med pitch af 
serviceideer overfor særligt udvalgte lokale 
virksomheder, der var rekrutteret efter type, 
vækstfase og behov i kontakten med 
kommunen. Med afsæt i virksomhedsdialogen 
tog kommunerne første skridt hen i mod en 
implementering af de bedste serviceideer.  
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Den kommunale erhvervsservice er 
central 

Krisen har sat vækst øverst på dagsordenen i 
de danske kommuner. Derfor bliver der tænkt i 
nye løsninger. Spørgsmålet er, hvordan man 
sikrer, at de nye servicedesign svarer til 
kravene fra morgendagens erhvervsliv og 
samtidig er grundfæstet som forandringsmotor 
internt i den kommunale organisation. 

- Hver eneste kommune er konstant nødt til at 
spørge sig selv, hvordan den kan sikre 
optimale rammevilkår for vækst og 
iværksætteri. Et helt centralt spor her er den 
kommunale service over for erhvervslivet. Lige 
fra iværksætteren, der skal kickstartes, til 
tiltrækning af nye arbejdspladser og 
fastholdelse af nøglevirksomheder. Potentialet 
er enormt, og der skal hele tiden fornyelse til, 
lyder opfordringen fra væksthusdirektør Mads 
Váczy Kragh. 

Fokus er rettet mod virksomhedernes behov i 
kontakten med kommunen. Hvem de er, 
hvordan de tænker og hvilke behov har de alt 
efter størrelse og vækstfase. I Odsherred kan 
organisationen mærke forandringen i den 
fornyede målrettethed. 

- Vi har fået værdifuld viden om 
virksomhedernes behov og vi har fået belyst 
arbejdsgangene inde i maskinrummet. Vi anser 
en sag som fælles, og vi er derfor fælles om at 
løse den. Når vi får en henvendelse, er der én 
sag. Og der er én løsning. Også selv om der 
kan være tale om sager med stor kompleksitet, 
fortæller kommunaldirektør Rie Perry om 
strategien. 
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BONUS INFO 

 

Artiklen er skrevet i samarbejde med Nina 
Groes, Change Agency.  

Læs mere om Erhvervsservice i Odsherred 
kommune: 
http://www.odsherred.dk/nyheder/erhverv/
helhjertet-opbakning-til-helhedsorienteret-
erhvervsservice 

(Kopier hele linket til din browser, da linket 
ikke virker i pdf’en) 

Eller se en lille film fra udviklingsforløbet i 
Næstved Kommune: 
startvaekst.dk/vhsjaelland.dk/kf 

 


