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1. Finansiell samordning, FINSAM

Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade
problem har ofta flera olika samhällskontakter. Dessa personer riskerar att hamna i en gråzon när
stöd och insatser krävs från flera olika aktörer. En uppskattning är att cirka 300 000 personer kan
ha sådana behov. Det kan i värsta fall leda till en rundgång mellan skola, socialtjänst,
Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvård och Försäkringskassan med kortsiktiga och ineffektiva
insatser som följd.

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft, i
dagligt tal Finsam. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och
landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans
bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska utformas
och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov.
Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och
rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.
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På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de
samverkande parterna. Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma
metoder och individanpassa insatser så att man når en ökad effektivitet. Samordningsförbunden
stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer
effektivt.
>> läs mer på finsam.se

2. Tjänstedesign
En tjänstedesigner utgår ifrån att värdet av en tjänst skapas i mötet mellan användaren och
leverantören av tjänsten. Experio Lab verkar främst inom hälso -och sjukvården, fokus är då på mötet
mellan patienten och vården och att patienterna därför är en viktig resurs som behöver tas tillvara
både i utvecklingen och användningen av vårdtjänster. Den metod som vi använder för att involvera
patienter, närstående och personal i utveckling av hälso- och sjukvården är design.
Design förknippas ofta med färg och form men innefattar egentligen mycket mer än så. Ordet design
kommer från latin och betyder fritt översatt, att medvetet utforma något. Att utforma något så att det
skapar värde och upplevs funktionellt och attraktivt för de som skall använda lösningen, vare sig det är
en stol, en hemsida eller exempelvis ett patientmöte.
Metoden bygger på ett utforskande arbetssätt (även kallat iterativt) för att lösa utmaningar utifrån
användarens perspektiv. Fokus är att sätta oss in i användarens situation och behov innan vi beskriver
problemet. Utifrån denna kunskap utvecklar vi nya lösningsförslag som vi tidigt testar i liten skala
tillsammans med användarna. Det kreativa, samskapande och användarcentrerade arbetssättet
hjälper oss att skapa hållbara tjänster och bättre användarupplevelser.
Förutom att bidra till utvecklingen av nya lösningar och innovationer så har design också visat sig vara
betydelsefullt för att få till den kulturförändring som behövs för att transformera våra organisationer.
Genom det upplevelsebaserade angreppssättet görs de osynliga strukturerna (normer, regler och
roller) som påverkar kulturen i våra organisationer synliga. När de synliggörs blir de lättare att
ifrågasätta och vi kan då tillsammans omforma dem utifrån användarens fokus.
>> läs mer på experiolab.se
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3. Uppdraget, tjänstedesign för ökad samverkan
Uppdragsgivare: Finsam Värmland/Dalsland
Samspelets samordningsförbund
Klarälvdalens samordningsförbund
Östra Värmlands samordningsförbund
Fryksdalens samordningsförbund
Arvika/Eda samordningsförbund
BÅDESÅ samordningsförbund
>> läs mer på finsamvarmland.com
Uppdragstagare: Elina Svensson, Olga Sabirova Höjerström,
tjänstedesigners på Region Värmland och Experio Lab
Tidsperiod: 170901 – 191231
Omfattning: ca 2 år 100% av en heltid, 4 månader ca 60%

3.1 Bakgrund
Uppdragets idé är att undersöka och utveckla vad tjänstedesign inom Finsam Värmland/Dalsland är
och kan vara. Samt utifrån detta skapa förmåga hos styrelseledamöter, chefer och medarbetare hos
de fyra parterna (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Värmland och kommuner) att
använda tjänstedesign som metod och förhållningssätt för att utveckla plattformen Finsam i en
användardriven riktning.

”Vi är väldigt fokuserade på att gå på lösning och tro att vi vet allt kring vad våra medborgare
behöver, och det här ger oss en väldigt stor insikt i att det vet vi inte. Utan vi måste testa och
titta på andra sätt, för vi har en välfärd som inte fungerar för alla och då måste vi tänka
annorlunda”
Meta Fredriksson-Monfelt Förbundschef Samspelet

”Man måste sluta tro att man vet vad andra behöver. Vi måste börja lyssna djupare och
intensivare för att förstå vad vi egentligen ska göra för att hjälpa personer framåt. Vi måste
ändra på välfärdstjänsterna så att dom passar människorna vi är till för.”
Ulrika Sandzén, förbundschef BÅDESÅ

3.2 Mål
Utforska och utveckla vad tjänstedesign inom Finsam Värmland/Dalsland är och kan vara.
Delmål 1: Öka förmågan (vilja, kunskap, färdighet & förmågan) hos samordningsförbundens
(parternas) medarbetare att använda tjänstedesign som metod.
Delmål 2: Utforska hur tjänstedesign som metod och förhållningssätt kan genomsyra finansiell
samordning.
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Delmål 3: Utveckla och testa idéer kring vad en långsiktig satsning på tjänstedesign inom finansiell
samordning är.

3.3 Syfte
Utveckling av finansiell samordning i en användardriven riktning med hjälp av tjänstedesign.

3.4 Effekt
Uppdraget bidrar till att samordning av parternas tjänster sker utifrån medborgarens behov.

3.5 Teori & förklaringsmodeller
3.5.1 Designprocessen
Designprocessen kan illustreras på flera sätt, i detta uppdrag har vi valt att använda oss av ”the double
diamond”. Som nedan illustreras i två stora ”diamanter” och en mindre. De två större diamanterna är
uppdelade i fyra faser: utforska, förstå, utveckla och förnya.
I kreativa processer skapas ofta ett stort antal idéer först, innan man smalnar av processen och väljer
en bästa-idé. Därav diamantformen. Men genom att visualisera två stora diamanter så tydliggörs att
detta händer två gånger. Först för att säkerställa problemdefinitionen, och sen en gång till för att
skapa lösningen. Ett av de största misstagen är att hoppa över den första diamanten och för att senare
inse att man har löst fel problem.

Designprocessen hjälper oss att säkerställa att vi löser
rätt problem innan vi löser problemet rätt.
För att säkerställa ett bra resultat är hela processen iterativ, vilket innebär att idéer skapas, testas och
förfinas flera gånger, vilket sållar bort svaga eller sämre idéer löpande.

Figur 2: Designprocessen. Bild från Experio Lab Värmland

3.5.2 Definition av kompetens
För att kunna följa, planera och dokumentera lärandeprocessen har en modell för definition av
kompetens använts i uppdraget.
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Figur 4: Definition av kompetens. Fri tolkning från Svenskt Näringsliv, SIS SS 624070, Ledningssystem för kompetensförsörjning.

3.5.3 SKL:s innovationsguiden
För att möta framtidens utmaningar behövs nya sätt att tänka och en djupare förståelse för vad som
skapar värde för våra invånare. Vi behöver också skapa nya och smartare samhällstjänster.
Innovationsguiden är SKL:s metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor.
Innovationsguiden är en 2 dagars kurs där deltagarna får testa på tjänstedesignmetoder på ett fiktivt
uppdrag. Kursen utgår från förståelse för användarens behov och upplevelser men lyfter också fram
medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. Genom att använda Innovationsguiden får
deltagare insikter om invånarnas verkliga behov, arbeta i en kreativ och engagerande process och
tillsammans ta fram idéer och testa om de fungerar. Processen gör det lättare att fokusera på att lösa
”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas. Den skapar även goda förutsättningar för att
era idéer ska bli verklighet och spridas.
>> innovationsguiden.se
Från och med våren 2019 har utvecklingsenheten på Region Värmland hållit Innovationsguiden i egen
regi, för olika verksamheter internt och externt i Värmland. Utifrån erfarenheter från tidigare projekt
inom regionen har utbildningen kompletterats med en Doggy bag och en Återträff. Doggy bagen
innehåller 8 olika uppdrag med syfte att kursdeltagare ska delge sin kunskap till kollegor samt testa
tjänsten den egna verksamheten tillhandahåller. Återträffen är halvdag där deltagarna får testa att
ringa in en utmaning de ser i sin verksamhet.
Från hösten 2019 finns även kompetens och behörighet inom två av samordningsförbunden i
Värmland/Dal att hålla i och utbilda i Innovationsguiden i egen regi. Ett led i att behålla
tjänstedesignkompetens inom förbunden.
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4. Genomförande
Genomförandet utgick utifrån uppdragets formulering; att först utforska och sen utveckla vad
tjänstedesign inom finansiell samordning är och kan vara. Uppdraget tog sin utgångspunkt i ett
konkret görande (Aktiviteter/Testmiljöer) för att låta designmetodiken möta samordningsförbunden
och samordningsförbunden möta designmetodiken. Störst fokus låg på aktiviteten Projekt Insikt, vilken
blev en testmiljö där en grupp medarbetare utan tidigare erfarenhet av tjänstedesign tog sig an en för
dem relevant utmaning med hjälp av tjänstedesign.

4.1 Utforska
Följande aktiviteter/testmiljöer låg till grund för uppdragets utforskande-del:
Projekt Insikt – Test: Tjänstedesign inom finansiell samordning
Inspirations & kunskapshöjande aktiviteter – Test: Mottagande, intresse, kunskapshöjning
Samspelets samordningsförbund – Test: Tjänstedesign ur ett styrnings- & ledningsperspektiv
Klarälvdalens samordningsförbund – Test: Tjänstedesign från start i nya projekt och insatser
Delmål 1&2:
•
•

Öka förmågan (vilja, kunskap, färdighet, förmåga) att använda tjänstedesign som metod. Se
figur 4
Utforska hur tjänstedesign som metod och förhållningsätt kan genomsyra
samordningsförbundet.

4.1.1 Aktiviteter/Testmiljöer
Projekt Insikt:
I projekt Insikt har designmetodik använts för att skapa en djupare förståelse för individer som
parterna definierar som ”arbetshindrande av sociala skäl”.
•

•

Projektet har projektletts av Elina Svensson/Olga Sabirova Höjerström (Region Värmland) och
arbetsgruppen har bestått av medarbetare från projekt finansierade av Finsam
Värmland/Dalslands 6 förbund.
Målet med projektet är att identifiera vad ”rätt stöd” är för målgruppen.

Projektperiod: 180101 – 191231
Se separat rapport om Projekt Insikt
Övriga inspirations- och kunskapsaktiviteter:
•

•

•
•

Inspirationsdag Karlstad 171201, Vad är tjänstedesign och hur kan vi tillsammans utveckla
samverkan inom Finsam mad hjälp av design? För samordningsförbunden inom Finsam
Värmland/Dalsland.
Nationell konferens Tjänstedesign + Finsam 180314 samt 190313. Konferensen arrangerades
två år i rad. Första året med Samspelets samordningsförbund som arrangör, och andra året
med samordningsförbundet i Centrala Östergötland som arrangör.
Föredrag om tjänstedesign på Nationell Finsamkonferens Göteborg 180420
Spridningskonferens Karlstad 181210. Tjänstedesign + Finsam Värmland/Dalsland, för
samordningsförbundens beredningsgrupper.
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•
•

•
•
•

Tjänstedesign på Finsam Värmland/Dalslands utbildningsdag för nya styrelserepresentanter
Karlstad 190118
SKL:s utbildning Innovationsguiden i Region Värmlands regi 190509-10 samt 191006-07
inklusive Återträffar. Utbildningen har erbjudits Finsam Värmland/Dalslands medarbetare vid
två tillfällen.
Spridningskonferens 191011. Tjänstedesign + Finsam Värmland/Dalsland, för
samordningsförbundens beredningsgrupper och styrelser.
Löpande inspirations- och kunskapsaktiviteter efter behov och efterfrågan i
samordningsförbunden inom Finsam Värmland/Dalsland.
Inbjudan från andra förbund i Sverige att berätta om erfarenheter och om tjänstedesign.

Utforska vad tjänstedesign i ett styrnings & ledningsperspektiv är:
I uppdraget utforskades vad tjänstedesign är och kan vara ur ett styrnings- och ledningsperspektiv. För
detta utforskande stod beredningsgruppen i Samspelets & Klarälvdalens samordningsförbund till
förfogande som testmiljöer.
Syftet med testmiljöerna var att ta reda på mer om hur man ska jobba med tjänstedesign ur ett
styrnings- och ledningsperspektiv, och försöka besvara frågan vad tjänstedesign är ur ett styrnings –
och ledningsperspektiv.
Processledning: Elina Svensson & Olga Sabirova Höjerström
Tidsperiod: 190101 – 191220
Se bilaga 1

4.2 Utveckla
Utveckla arbetet med tjänstedesign som metod och förhållningssätt inom Finsam
Värmland/Dalsland. Utifrån utforskande-delen gjordes ett flertal insikter vad gäller möjlighet att jobba
med tjänstedesign inom finansiella samordning. Dessa insikter och samlade erfarenheter skapade
grunden för idéer som testades och utvecklades i uppdragets senare del.
Delmål 3: Utveckla och testa idéer kring vad en långsiktig satsning på tjänstedesign inom finansiell
samordning är.

9

Slutrapport Tjänstedesign för ökad samverkan

5. Resultat
5:1 Delmålen
Delmål 1: Öka förmågan (vilja, kunskap, färdighet och förmåga) att använda tjänstedesign som
metod.
Under steg 1-fasen har uppdraget nått:
•
•
•
•

Ca 1015 medarbetare i inspirationsaktiviteter
Ca 160 medarbetare i kunskapsaktiviteter
20 medarbetare bedöms ha uppnått ökad färdighet att använda tjänstedesign som metod
genom innovationsguiden + återträffen
10 medarbetare bedöms ha uppnått ökad förmåga att använda tjänstedesign som metod.

Figur 4: Definition av kompetens. Fri tolkning från Svenskt Näringsliv, SIS SS 624070, Ledningssystem för kompetensförsörjning.

Tid & reflektion för att nå ökad förmåga
I projekt Insikt har medarbetare utan tidigare erfarenhet av tjänstedesign getts möjlighet till utbildning
och stöd i användningen av tjänstedesign som metod för att ta sig an utmaningen i projekt Insikt. Det
vi då har sett är att ökad förmåga att använda tjänstedesign som metod har uppnåtts då dessa
medarbetare fått möjlighet att testa på tjänstedesign (med designstöd) över tid, samt ges möjlighet till
reflektion kring det egna lärandet.
Detta ger sig uttryck genom att medarbetaren tar egna initiativ att hålla och utveckla
workshopkoncept (är inte så metodbundna), i reflektioner som tydliggör skillnaden mellan olika
fokus/perspektiv, samt i förmågan att samla in och paketera kvalitativ data i syfte att synliggöra behov
på gruppnivå.
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Delmål 2: Utforska hur tjänstedesign som metod och förhållningsätt kan genomsyra
samordningsförbundet.
Samtidigt som vi såg hur ett fåtal medarbetare gavs möjlighet till en ökad förmåga att använda
tjänstedesign som metod, dök ett antal utmaningar upp som påverkade dessa personer (nedan kallade
medarbetarna), tjänstedesigner samt designprojekten.
•

Chefens engagemang för designarbetet. Vilket både kan ge medarbetaren stöttning, eller det
motsatta. I de fall chefen har avfärdat designmetodiken som något ”flummigt” kan
medarbetaren uppleva både oro och frustration. Inte sällan upplever medarbetaren att hen är
ensam om att bära designprojektets förväntningar.

•

Organisationens förmåga och/eller ovana att jobba med komplexa frågeställningar.
Traditionellt startar utvecklingsprojekt med att man vet vad man ska göra samt hur man ska
göra det. Att starta ett arbete som varken svarar på frågan VAD eller HUR, skapar frustration.
Att säkerställa att man vet problemet innan man skapar lösningen på problemet, är lättare
sagt än gjort.

•

Organisationens förmåga att hantera kvalitativ data. Medarbetarna upplever att den
insamlade data de tagit fram under designarbetets utforskande-del bara blir berättelser. Det
blir inte ett material att hitta svar/information i.

•

Organisationens förmåga att byta perspektiv. Många verksamheter är vana vid att kunna
svaret, eller i alla fall sitta på information som leder till ett svar. Men att jobba med
tjänstedesign kan handla om att förflytta sig till ett annat perspektiv och därifrån se nya saker.
Att inte leta svar och lösningar, utan istället försöka göra abstrakt konkret. Förflytta sig till
problemet och bli en del av det.

•

Kompetensutveckling & nätverk. Att jobba med tjänstedesign och utveckla förmågan att
använda metoden kräver löpande kompetensutveckling och nätverk

Det blev väldigt tydligt att ett glapp skapades mellan de medarbetarna med ökad förmåga och de
medarbetarna, ofta chefer med ingen eller grundläggande kunskap om tjänstedesign i organisationen.
Insikt: Ökad förmåga hos ett fåtal skapar ett glapp.
”Glappet” – de faktiska värdena (transformation) med en samskapande, tvärdisciplinär,
användardriven, innovativ process uteblir när den trycks in i ett traditionellt system & struktur.
Delmål 3: Utveckla och testa idéer kring vad en långsiktig satsning på tjänstedesign inom finansiell
samordning är.
För att samordningsförbunden ska kunna jobba med tjänstedesign på lång sikt måste insikterna om
glappet adresseras. Förbunden har börjat bygga upp en struktur för att löpande öka förmågan att
använda tjänstedesign på operativ nivå. Med utbildningar, nätverk och designprojekt har ett flertal
medarbetare ökat förmågan att driva, leda och förpacka resultatet från designprocessen olika delar.
Men det är något annat som krävs för att få med chefer och ledningsfunktioner på resan, vad krävs för
att chefer ska initiera ett designprojekt, ta hand om resultatet från designprocessens olika delar samt
sätta en struktur på vad tjänstedesign är på strategisk nivå?
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Testerna genomfördes i olika samordningsförbund där både tjänstedesigner och medarbetarna i
projekt Insikt ledde processerna. Samtliga test handlade om hur styrnings- och ledningsfunktioner kan
bli mer mottagliga för att jobba med tjänstedesignmetoder, tex: andra typer av mötesstrukturer, olika
test där styrnings- och ledningsfunktioner fick arbeta med kvalitativ data och designmetoder samt
reflektioner kring vilka värde som kan skapas genom att jobba med kvalitativ data och designmetoder.
Resultatet av dessa test finns under rubrik 6 Förslag & idéer på fortsatt arbete.

5:2 Summering och slutsats
•

På operativ nivå handlar görandet om att kunna använda och driva designmetodiken i olika
faser och förpacka resultatet från de olika faserna. (förbereda, utforska, förstå, utveckla &
förnya)

•

Vad gäller strategisk nivå handlar görandet om att förstå vad ett designarbete resulterar i
utifrån de olika faserna, och därifrån kunna hantera resultatet för att driva och leda arbetet
framåt. (Se pilar med exempel i figuren nedan)

Exempel på hur strategiskt arbete kan fundera utifrån designprocessen

Varför tjänstedesign inom samordningsförbunden:
•
•
•

För att ha ett arbetssätt som möjliggör att förbundet kan ta sig an komplexa frågeställningar.
För att driva vidare de designarbeten samt andra projekt/insatser som redan initierats,
hantera resultat, insikter, idéer och loopar som fallit bort/valts bort.
För att nå en ökad brukarmedverkan/användarinvolvering inom förbunden.

6. Förslag & idéer på fortsatt arbete
1. Konceptet Finsam-dialoger/medarbetardialoger.
Det finns en efterfrågan att jobba med komplexa frågor såsom Samverkan, samt få ökad kunskap om
de olika parternas uppdrag. Här kan tjänstedesign vara ett stöd, då komplexa frågeställningar sällan
har en enkel lösning utan i stället kräver att vi hittar sätt att jobba med dem, gärna samskapande,
iterativt och utforskande.
För att hantera komplexa frågeställningar (när vi inte vet hur eller vad) kan designmetodiken hjälpa
arbetet framåt. I de dialoger som testades och utvecklades inom ramen för uppdraget, fick
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medarbetare och chefer tillsammans arbeta med kvalitativt insamlat material (i detta fall användarnas
berättelser) och gemensamt definiera vad förbunden borde och vill jobba vidare med. Genom att sätta
den gemensamma utmaning i centrum (användarens berättelse i detta fall) blir alla ägare av resultatet
och samordningen sker per automatik kring det gemensamma uppdraget.

Bild: Medarbetardialoger. Konceptet bygger på att medarbetare i projekt Insikt har samlat in kvalitativ data, förpackat denna
och låtit den sen ligga till grund för en gemensam dialog mellan parterna i syfte att låta parterna hitta gemensamma
beröringspunkter/områden att fördjupa samordningen kring.

2. Triggermaterial
Förpackning av insamlat material för reflektion, idéskapande och samsyn
För att kunna arbeta med det insamlade materialet från tex ett designprojekt (berättelser,
observationer, upplevelser) så ska denna förpackas på ett lämpligt sätt och kunna tillgängliggöras flera
gånger, detta kallar vi för triggermaterial och kan vara användarresor, personas, aktörskartor,
citatfilmer mm.
Detta är ett levande arbetsmaterial så länge det känns relevant och skapas/tas fram för att kunna leta
svar utifrån men också för att få djupare insikter och förståelse för situationer vi själva sällan ställs
inför. Triggermaterialet ska uppmana till att tänka, reflektera, skapa förståelse/empati och skapa idéer
utifrån.
Ett enskilt designprojekt tar vidare en bråkdel av alla de insikter som skapas utifrån ett insamlat
material. Det är av största vikt att materialet sparas, återanvänds och blir möjliggörare för att skapa
fler insikter och idéer utifrån. Låt materialet leva så länge det känns relevant, tex genom att ha med en
framtagen persona under mötena, vad säger hen om det som avhandlas? Låt en ledningsgrupp ta del
av en citatfilm och be dem reflektera kring vad de hört. Ta fram en användarresa och se om det finns
några insikter som inte tagits vidare, och låt dem bli underlag för en idégenerering mm
Låt aldrig en berättelse bara bli en berättelse, uppmana till att skapa. Öka samsynen genom att låta
berättelsen bli ett arbetsmaterial där inget är rätt eller fel.
3. Spelregler och avtal
Att öka förmågan att jobba med tjänstedesign tar tid och kräver reflektionstid
Vad har vi för regler och förhållningssätt när det gäller att jobba med något som är svårt att ta på
såsom komplexa frågeställningar? När det handlar om att jobba med en metod som vi vet tar både tid
och reflektion i anspråk för att förstå? När det gäller tjänstedesign som metod, så vet vi att det krävs
tid och reflektion för att nå en ökad förmåga, vi vet också att det kan anses flummig och svårt att ta på
innan man själv har testat. Men om inte medarbetare och chefer på samtliga nivåer avsätter tid för
arbetet så riskerar hela satsningen att avstanna.
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Men hur gör man då i en ledningsgrupp där det inte finns tid att förstå allt på detaljnivå. Kanske ska
det finnas ett avtal som säger hur mycket tid som ska avsättas, vilken typ av
möten/dialoger/aktiviteter som man ska vara med på vad gäller förbundets satsning på
tjänstedesign/utvecklingsarbete. Kanske ska det även stå att man ska lägga extra tid vid jämna
mellanrum för att sätta sig in i och ta hand om resultatet löpande.
4. Att initiera designarbete
Att initiera projekt och insatser utifrån identifierade behov är centralt i samordningsförbundens
arbete. Men sällan säkerställs att man vet problemet, utan insatsen fokuserar främst på hur ett ganska
generellt behov ska lösas. I de test som gjorts har det diskuterats att särskilja på utforskandeprojekt
som handlar om att involvera målgrupp och parternas representanter för att säkerställa problemet,
samt utvecklingsprojekt som handlar om att lösa ett identifierat problem.
5. Nätverk
För att säkerställa ett långsiktigt lärande och för att ha en strategi för kompetensutveckling startade
förbunden ett nätverk för tjänstedesign vid årsskiftet 19/20. Handlingsplan finns och regelbundna
möten sker med förbundschefer.
6. Användarinvolvering genom tjänstedesign
En av de främsta anledningarna till att jobba med tjänstedesign inom samordningsförbunden har varit
möjligheten att bli bättre på att ha individens fokus i fokus. Att säkerställa användarinvolveringen inom
samordningsförbunden för att göra bra grejer för dem man finns till för.
Att bli bättre på att ha individens fokus i fokus handlar bland annat om att öka förmågan till att
förflytta sig från verksamhetens fokus till individens fokus, en resa som för många tar lång tid. Under
denna resa ser man sig ofta som en åhörare eller publik som ser problemet och lösningen klart. Men
det är först när man blir en del av problemet som man också kan vara med och vara en del av
lösningen.
Denna förflyttning har krävt stöd och bollplank och ständig påminnelse.
Utifrån tjänstelogiken så är det kunden/patienten/brukaren som definierar och skapar värdet när hen
använder eller möter det som organisationen tillhandahåller. Därför är denna person en medskapare
och en viktig resurs i utvecklingen av organisationens tjänster oavsett om verksamheten vill eller inte.
Men som kritik framförs ofta orimligheten i att inkludera alla användare och att om vi frågar
användarna hela tiden får vi bara en önskelista. För att bemöta den här kritiken behöver man först och
främst definiera syftet med att använda användare.
Handlar det om att bjuda in kunden/patienten/brukaren i verksamhetens processer? Där
medskapande ofta är detsamma som kundundersökningar eller att man frågar om vad kunden tycker
om olika saker. Alltså att kunden/patienten/brukaren blir en passiv mottagare och verksamheten tar
emot input där man finner det möjligt och lämpligt.
Eller handlar det om att organisationen söker sig till att förstå kunden/patientens/brukarens
processer, till en förståelse utifrån individens fokus? Här ifrån kan man lära genom ett
upplevelsebaserat arbetssätt vad kundens erfarenheter och upplevelser är utifrån dennes situation.
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Och med kundens/patientens/brukarens syn på verksamheten skruva på organisationens tjänster så
att de blir effektivare, smidigare och värdeskapande.
Men att på riktigt söka sig till kundens/patientens/brukarens processer, har vi genom uppdraget märkt
tar ganska lång tid och innehåller ganska många fallgropar. Det är väldigt lätt att slängas tillbaka till
verksamhetens fokus, det vi känner oss trygga med. Och tjänstedesign blir snabbt något flummigt, vad
letar vi egentligen efter? (Vanan att leta svar blir hämmande)
Men för de medarbetare som gjort denna förflyttning en gång skapas nya möjligheter. Helt plötsligt
behöver man inte ha alla svar, utan man upplever kraften i medskapandet och att inte-veta,
tillsammans med kunden/patienten/brukaren. Det handlar inte längre om att involvera alla användare
i verksamhetens processer, det handlar inte längre om önskelistor, det handlar inte om att metoden är
flummig. Det blir ett helt annat synsätt, där verksamheten sätter sig i individens fokus (jfr
verksamheten sätter individen i fokus) för att säkerställa att man löser rätt problem innan man löser
problemet rätt. Användarinvolvering och samskapande är inte en punktinsats, utan när väl
förflyttningen gjorts kan medarbetare med ökad förmåga med lätthet röra sig mellan verksamhetens
fokus och individens fokus kontinuerligt. Det vittnar citatet ”Vi märker nu när vi hamnar i
verksamhetsfokus och uppmärksammar det” om. Vilket innebär att utifrån verksamhetens uppdrag
effektivisera i kundens/patientens/brukarens processer löpande, där konsekvensen blir att även
verksamhetens processer blir effektivare.

”Det här arbetet påverkar mig också som person, jag tänker på ett helt annat sätt.”
Deltagare i projekt Insikt

”Jag har märker en skillnad i förbundet, det är mer intresserade och efterfrågar
tjänstedesign…Men det är en lång väg att gå från att tänka helhet och inte silos/stuprör. Men
tjänstedesign är en väg in. Förbundet är kvar i gamla strukturer med tjänstedesign kan vara en
metod framåt. För den sätter inga gränser och med individen vid bordet blir det, det fokuset
och möjlighet för nya sätt”
Deltagare i projekt Insikt

”Det har varit bra och utmanande då det är nytt sätt att tänka. Bra att få en chans att byta
fokus och tänka till över sin egen del i processer”
Beredningsgruppsmedlem, Klarälvdalens samordningsförbund
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Bilaga 1 Tjänstedesign ur ett styrnings & ledningsperspektiv

Tjänstedesign ur ett styrnings &
ledningsperspektiv
Tjänstedesign för ökad samverkan 2017-2019

Följande rapport innehåller redogörelse från aktiviteterna som genomfördes i:
•
•
•

Samspelets beredningsgrupp
Klarälvdalens beredningsgrupp
Klarälvdalens projekt På rätt väg i Klarälvdalen

Bakgrund
I uppdraget Tjänstedesign för ökad samverkan utforskades vad tjänstedesign är och kan vara ur ett
styrnings- och ledningsperspektiv. För detta utforskande stod beredningsgruppen i Samspelets &
Klarälvdalens samordningsförbund till förfogande som testmiljöer.
Syftet med testmiljöerna var att ta reda på mer om hur man ska jobba med tjänstedesign ur ett
styrnings- och ledningsperspektiv, och försöka besvara frågan vad tjänstedesign är ur ett styrnings –
och ledningsperspektiv.
Testmiljöerna processleddes av tjänstedesigner Elina Svensson, Region Värmland, samt Olga
Höjerström under Elinas föräldraledighet, även hon Region Värmland.
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Genomförande Samspelets sof
4 workshops planerades in med Samspelets
beredningsgrupp. Då samverkan är ett centralt
begrepp inom samordningsförbunden tog
processledaren utgångspunkt i detta vid starten av
utforskandet.

Första tillfället: hur känns samverkan?
Med hjälp av olika material fick beredningsgruppens
deltagare fundera på vilka relationer som fanns
mellan de olika parterna samt var målgruppen
kommer in i samverkan.
Materialen var garn, ståltråd, nylontråd &
gummiband. Därefter fick deltagarna fundera på vad
de olika materialen symboliserar.

”Vi vill ju inte att det ska vara ståltråd mellan oss” Trots att resultatet mest blev ett trassel av trådar,
var reflektionerna efteråt talande. Med visuella hjälpmedel kan abstrakta frågor som samverkan bli
konkreta, och skapa ett nytt utgångsläge för hur frågan kan arbetas vidare med.

Andra tillfället: Samverkan; Varför, Hur & Vad?

Exempel på deltagares Golden Circle.

Vid andra tillfället fick deltagarna möjlighet att genom modellen The Golden Circle (Simon Sinek)
fundera på vad som är kärnan i samverkansuppdraget. Dessvärre var det få deltagare vid detta tillfälle
och det blev inga diskussioner eller reflektioner från övningen.
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Tredje tillfället: Samverkan i praktiken
Inför tredje tillfället hade processledaren fördjupat sig i samordningsförbundets arbete genom att ha
genomfört kortare intervjuer med projektledare för olika insatser i förbunden i Värmland. Detta för att
få en kompletterande bild av hur samverkan sker i praktiken, och sedan ha detta som underlag i
kommande workshop med beredningsgruppen. Tanken med workshopen var att synliggöra de vägar
samverkan har från behov till värdeskapande hos individen i behov av stöd.
Workshopen utgick ifrån frågeställningen hur behov för insatser identifieras från start. (2018 fick
28 500 individer stöd via samordningsförbundens insatser i Sverige (SUS), det beräknade behovet under
samma år var 280 000 personer.) Andra händelser i samverkanskedjan som diskuterades var:
Insamlande av data från befintliga insatser & projekt, omvärldsbevakning, analys, dialoger och ansökan
om nya insatser.

Fjärde tillfället: Nuläge – önskat läge
Del 1. Vid fjärde och avslutande tillfället utgick workshopen från beredningsgruppens uppdrag och
synliggjorde hur det kan visualiseras i en designprocess. (Vald designprocess The double diamond) för
på så sätt synliggöra hur tjänstedesign ur ett strategiskt perspektiv skiljer sig från operativt
designarbete.
Beredningsgruppens uppdrag (utdrag 2019):
Identifiera behov och göra behovsanalyser utifrån samverkansbehov samt projektera för nya
insatser inför beslut i styrelsen.
1. Identifiera behov – Identifiera & samla in gemensam data (underlag)
2. Göra behovsanalyser – Synliggöra, påvisa gemensamma områden/inriktningar utifrån
insamlad data.
3. Projektera för nya insatser (utforskade- eller utvecklingsprojekt) inför beslut i styrelse.

Exempel på hur beredningsgruppens uppdrag kan se ut utifrån en designprocess.

Del 2. Workshopens andra del var att fördjupa arbetet som påbörjades vid förra tillfället, hur behov
för kommande insatser identifieras från start. (se även punkt 1 ovan).
Inför detta tillfälle hade processledarna genomfört intervjuer med beredningsgruppens medlemmar,
för att synliggöra vilka förutsättningar de har som representanter i beredningsgruppen att identifiera
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& samla in gemensam data (underlag). Detta presenterades som 5 temaområden och blev underlag
för diskussion och arbete med nuläge samt önskat läge.

Summering
Tjänstedesign ur ett styrnings- och ledningsperspektiv handlar om att förstå vad ett designarbete
resulterar i utifrån de olika faserna i designprocessen, och därifrån kunna hantera resultatet för att
driva och leda arbetet framåt. På operativ nivå handlar görandet om att kunna använda och driva
designmetodiken i olika faser och förpacka resultatet från de olika faserna. (förbereda, utforska,
förstå, utveckla & förnya)
Men utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv handlar tjänstedesignarbetet också om att ha en
förståelse för att hantera komplexa frågeställningar, att i de flesta fall överhuvudtaget hantera
komplexa frågeställningar. Samt jobba samskapande och att ha en förståelse för att arbetet inte är
linjärt.

Genomförande Klarälvdalens sof
Arbetet med att utforska vad tjänstedesign är ur ett styrnings- och ledningsperspektiv genomfördes
även i Klarälvdalens samordningsförbund. Arbetet delades upp i workshoptillfällen med förbundets
beredningsgrupp samt ett utforskande arbete tillsammans med projektledaren i projektet På rätt väg i
Klarälvdalen. Uppstarten av projektet På Rätt väg i Klarälvdalen blev en möjlighet att arbeta med
tjänstedesign från start i ett projekt, och använda det insamlade materialet för att tillsammans med
beredningsgruppen definiera projektets ramar utifrån målgruppens behov.
Syftet med arbetet var att utforska hur beredningsgruppen kan bli mer mottagliga för att agera på
resultatet från ett tjänstedesignprojekt samt hitta strukturer för att jobba med tjänstedesign i
beredningsgruppsarbetet.

Workshop med beredningsgruppen: Vilket värde skapar sof?
Deltagarna reflekterade över vilket värde förbundet skapar, för användare, för parterna, nationellt,
samhället och regionalt.
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Även i Klarälvdalen startade arbetet med att måla upp den stora bilden av samverkan, vilken
beredningsgruppens representanter sen fick reflektera över och prioritera områden utifrån.

Övning: Post Mortum, Året är 2030 och KlaSam är död. Varför finns inte förbundet längre, vad hände?
Ytterligare ett grepp togs om den stora bilden kring varför samordningsförbunden finns. (Jämför
övningen Golden Circle).
Under workshopen skapades en lista kring saker som förbundet vill göra mer av, samt vad man ska
göra mindre av.

På rätt väg i Klarälvdalen
Syfte: Att ta reda på vad livskvalité innebär för individer som i dagsläget är nollplacerade. Få en
djupare förståelse för målgruppen och individens behov.
Mål: Fördjupa kunskapen om målgruppen genom att involvera dem. Använda arbetet som grund för
fortsatt arbete kring utformning av samordnade insatser, samt lärande för parterna kring
användarinvolvering genom tjänstedesign.

Utforska
Intervjuerna med målgruppen nollplacerade genomfördes av projektledaren och tjänstedesigner
utifrån frågor skapade tillsammans med arbetsgruppen.
Arbetsgruppen bestod av representanter från Arbetsförmedlingen, kommunerna, Försäkringskassan
samt Region Värmland.
11 huvudområden med insikter summerades efter klustring, vilka blev underlag för workshop utifrån
ett styrnings- och ledningsperspektiv. Under workshopen fick parternas representanter fundera på
vilka behov målgruppen uttrycker och därifrån prioritera behoven utifrån:
Behoven du tror att målgruppen/individerna skulle vilja att vi prioriterade
Behoven som vi har möjlighet att jobba med i projektet utifrån huvudmålet
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Summering
Arbetet summerades i en rad frågeställningar som beredningsgruppen kan arbeta vidare med.
Frågeställningarna handlade bland annat om mötesstruktur, spelregler och metoder för att hantera
komplexa frågeställningar.
Men också om hur man konkret ska ta vidare resultatet utifrån den utforskande delen i projektet På
rätt väg i Klarälvdalen, samt projektledarens ökade förmåga att använda tjänstedesign. Samt frågor
kring hur beredningsgruppen ständigt kan säkerställa att man har individens fokus i fokus.
Då arbetet avslutades var gruppens summering att det var bra att få tid att tänka till och reflektera
över frågor som man annars inte får tid till. Det har även varit en möjlighet för gruppen att lära känna
varandra, få samsyn kring vilka värde man skapar samt hur man ska jobba framåt. Arbetet har
resulterade i en lista av aktiviteter som beredningsgruppen vill testa framöver. Det blev också tydligt
att gruppen som består av representanter från olika parter behöver utarbeta gemensamma
”spelregler”, för att vidare kunna arbeta med utveckling inom förbundet.
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