
S E R V I C E D E S I G N  K U R S U S

Kursusforløb: 

Brug servicedesign  
til at udvikle attrak tive og 
effektive serviceydelser 

Service Design Institute udbyder både lukkede og 
åbne kursusforløb i servicedesign for såvel private 
som offentlige organisationer. Formålet er ikke at 
uddanne servicedesignere. Men vi hjælper dig til 
at tænke som en designer. Og gør dig i stand til at 
projektlede servicedesignforløb. 

Serviceydelser udgør en stor andel af samfunds
økonomien. Ny tek nologi ændrer omfanget og 
karakteren af eksisterende serviceydelser sam
tidig med at teknologien muliggør helt nye ydelser. 
Endelig efterspørges der simpelthen bedre service
ydelser og – oplevelser. 

Der er med andre ord tale om et fornyet fokus 
på service. Og der er brug for en fornyet tilgang 
til service. Derfor udbyder vi åbne kursusforløb i 
servicedesign.



Servicedesign er en praktisk og kreativ 
designmetode til udvikling af attraktive 
og effektive serviceydelser

Servicedesign bygger på Design Thinking og modeller og metoder fra 
designdisciplinen. Ikke mindst brugerinddragende og involverende 
metoder, som kan være med til at identificere reelle ønsker, problemer 
og behov. 

Det er helt centralt at designmetoderne anvendes med afsæt i en 
grundlæggende forståelse for serviceydelsens natur og hvad god  
service er, så løsningerne bliver attraktive og effektive.

Målsætningen er at udvikle en serviceydelse, som giver mening for 
brugeren. Ydelsen skal løse konkrete problemer, dække reelle behov 
og opleves som nyttig og brugbar. 

Men målsætningen er også at udvikle en serviceydelse, som er 
økonomisk, praktisk og f.eks. organisatorisk holdbar for udbyderen. 
Uden at gå på kompromis med kvaliteten. 

D E S I G N M E T O D E :   

S E R V I C E Y D E L S E : 

A T T R A K T I V : 

E F F E K T I V : 

I forløbet kommer du til at arbejde med bl.a. service begrebet, service
ydelsens natur, Design Thinking, design modeller, kreative metoder og 
med at kortlægge, designe, prototype og implementere brugerrejsen.

I N D H O L D :



”Det var et super inspirerende uddannelsesforløb, som talte lige ind i det 
jeg havde brug for. Der var tale om en rigtig god og forståelig formidling 
fra underviserne. God vekslen mellem forelæsning/teori og hands on/
øvelser. God værktøjskasse i form af konkrete metoder og øvelser der 
nemt kan anvendes i egen organisation. Fantastiske og meget inspirerende 
gæsteforelæsere. Og en behagelig stemning på  
kurset – initieret af underviserne. 

Helt overordnet er det et af de bedste kurser jeg nogensinde har været på. 
Alt for ofte er man kommet tilbage fra kurser med gode intentioner om at 
bruge det man har lært i egen organisation, for blot at erfare at det strander, 
fordi teorierne viser sig ikke at være operationelt  anvende lige eller alt for 
ressourcekrævende. Med servicedesign er det nemt at starte i det små og 
raffinere hen ad vejen med en dejlig lavpraktisk  
og brugervenlig tilgang.” 

 
Marianne B. Lauritsen,  
CIMT region Hovedstaden
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Vi har haft  
kursister fra bl.a.:

Tidligere  
kursister siger 
om vores  
kurser:

”For mig var kurset i Service  
Design en spændende  og lærerig 
oplevelse. Rent fagligt var jeg i 
forvejen godt klædt på, men den 
gode balance mellem teori og 
praksis gjorde, at jeg bestemt blev 
udfordret og lærte nyt. 

Det jeg særligt tager med mig 
hjem fra kurset, er simple greb 
til at arbej de  med små og store 
kunderejser. Det at arbejde med 
kunderejser, kan opleves svært og 
kompliceret, men på kurset blev 
det gjort relativt nemt og enkelt.” 

Emil Fhær,  
Krifa

”Kurset var meget 
praksisnært, med blanding 
af teori og casearbejde i 
grupper. Det gav rigtig meget 
læring for pengene, og endda 
et spændende netværk 
oven i hatten. Det var meget 
positivt.” 

Mette Lund Petersen,  
FurnX



Vi udbyder et forløb med en kombination af oplæg, øvelser og  
afprøvning af metoder i praksis: Alle vil komme til at arbejde med en 
case, hvor vi afprøver modeller, metoder og værktøjer. 

Som kursist får du adgang til et online spor med supplerende  
materialer, videooplæg m.m. Så har du en interesseret chef eller 
en nysgerrig kollega, kan de også få adgang og følge med i, hvad du 
er igennem på kursusforløbet. På den måde styrkes forbindelsen til 
dagligdagen – samtidig med at din læring stimuleres yderligere.

Der skal forventes et vist hjemmearbejde mellem kursus dagene.  
Erfaringen fra tidligere kurser er, at kursisterne skal regne med  
34 dages hjemmearbejde og forberedelse.

H V A D  F Å R  D U  M E D  H J E M ? 

” O N L I N E  S P O R ” 

H J E M M E A R B E J D E

Udover en generel introduktion til servicedesign fokuserer modul 1 
på ”Discover”. Her træner vi teknikker og metoder til at undersøge 
og indsamle viden om kundens behov og omsætter det til noget, 
man kan handle på. At forstå sin kunde er et vigtigt element i design 
af serviceydelser. Men det er også en udfordring. For det kan 
være vanskeligt at anvende research til at afklare, hvilke ønsker og 
forventninger kunder har til fremtidige serviceydelser. Gennem 
konkrete teknikker og metoder lærer vi at få forståelse for kunder og 
brugere. 

Modul 3 fokuserer på ”Deploy”: implementering, forankring og 
evaluering. Det er ikke noget nyt, at forankringsfasen – når den nye 
serviceydelse skal testes i driften – er en af de allerstørste udfordringer 
i forandringsprocesser. Med udgangspunkt i evalueringsmetoder 
fokuserer modul 3 på implementeringen og løbende evaluering.

Modul 2 fokuserer på ”Design” hvor vi udvikler idéer og koncepter for 
fremtidige serviceydelser. At omsætte observationer og konklusioner 
til konkrete idéer og koncepter, kan være en kritisk fase i servicedesign 
procesen. Vi arbejder med begrebet prototype og ser på, hvordan 
idéer kan testes undervejs i udviklingsprocessen for at sikre at service
ydelsen er både effektiv og attraktiv.

M O D U L  1

M O D U L  3

M O D U L  2

Der er to gennemgående undervisere på forløbet. 

Mette Mikkelsen er designer og adjungeret professor ved 
Designskolen Kolding, hvor hun tidligere har fungeret som 
udviklingschef og prorektor. 

Søren Bechmann er grundlægger af Service Design Institute, 
konsulent og foredragsholder. Han er desuden forfatter til 
en række bøger om service – inkl. den første danske bog om 
servicedesign. Desuden indgår en række forskellige  
gæste undervisere. 

U N D E R V I S E R E

Det visuelle element spiller ofte en central rolle i servicedesign 
projek ter. Og den visuelle tilgang spiller derfor også en central 
rolle på dette kursus. Det betyder blandt andet at forskellige 
visuelle metoder introduceres. Og at elementer af grafisk 
facilitering og grafisk referat indgår. 

Frank Høedt skaber de visuelle rammer og fungerer som  
grafisk facilita tor på kurset.

V I S U A L  S E R V I C E  D E S I G N



TIDER OG STEDER 
I efteråret 2017 afvikles 
kursusforløbet i både København 
og Aarhus.  

København  
Næste kursus afvikles den 12. 
september, 3. oktober, 24. oktober, 
14. november og den 5. december. 
Alle dage kl. 9:00 – 16:00. 

Aarhus  
Næste kursus afvikles den 13. 
september, 4. oktober, 25. oktober, 
15. november og den 6. december. 
Alle dage kl. 9:00 – 16:00. 

PRIS 
Deltagergebyr er kr. 17.500 ekskl. 
moms – inkl. litteratur og trænings
materialer. 

Kontakt os for særpris ved flere 
deltagere fra samme organisation. 

TILMELDING 
sb@servicedesign institute.dk 

Kontakt: sb@servicedesigninstitute.dk   /   Telefon: 4044 7828

Forløbet henvender sig både til dig der aldrig har hørt om service design 
før – og til dig, der tidligere har snuset til disciplinen. Hvis servicedesign 
er helt nyt for dig, vil du forud for første modul modtage artikler m.v., 
der giver dig en introduktion. 

D E L T A G E R P R O F I L 

Kursusforløbet udbydes af Service Design Institute (SDI), som hjælper 
organisationer med at skabe attraktive, effektive og anderledes  
serviceydelser på tværs af alle touchpoints. SDI’s aktiviteter omfatter 
også foredrag, workshops, seminarer og bogudgivelser. SDI har desuden 
udviklet Danmarks første kursusforløb i offentlig servicedesign. 

S E R V I C E  D E S I G N  I N S T I T U T E 


