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Jag heter Sara och jobbar 
som processledare för 
Tillitsbyrån, Grums kommun.



Jag heter André och jobbar 
som Designer på Experio 
Lab/Region Värmland.

Fokus
Metodutveckling för 

människocentrerat 
beslutsfattande 

och förmåga att arbeta i 
komplexitet

Hjärtefrågor
Demokrati, Design, Invånarinvolvering 
och ”Good governance” 



ANVÄND CHATTEN!
(Besvarar gärna frågor och kommentarer i slutet)





”Det vi skapar, formar oss tillbaka”

Infektioner och 
bristsjukdomar

Kroniska 
sjukdomar

Samsjukdomarna eller 
relationssjukdomarna

Avsiktlighet
Intentionality

JordbruksepokNomadisk Epok
Nomadic Era

Industriell Epok Postindustriell Epok Framtiden

18301750Big Bang 1980 2020

Tools

Första våg Andra våg Tredje Våg

The Leviathan
(Hobbes)

The Divine Chemistry The 
Computer

The Internet /
The Cloud

AutomationThe Steam
Engine

ElectricityMother
Nature

The Printing
Press

*Ilustration: Fergus Bisset



DESIGN?



// DESIGN
# att medvetet utforma något som skapar värde för användare

Vilka är det?

Vad viktigt för dem?



Visuell design
Bilder, symboler, 
etc

”Things talking to a 
person”

Fysiska objekt
Produkter, prylar, 
saker

”Things a person 
interacts with”

Interaktioner
/Tjänster
Utbyten av 
kunskaper och 
kompetenser i syfte 
om att skapa värde

”Groups of people
and things in 
interaction”

Tjänstesystem 
och miljöer
Utbyten av kunskaper 
och kompetenser i 
system av aktörer i 
syfte att skapa värde

”Groups of people
and things in 
interaction with other
groups of people and 
things”



förberedelser definiera utveckla testa/utvärderautforska implementera

Sätta ramar och
förutsättningar för
designprocessen

Fånga användare/
målgruppens
behov, upplevelser
och erfarenheter

Tolka, förstå och definiera
problemområdet

Utveckla
behovsbaserade
lösningar

Testa, utvärdera och
vidareutveckla lösningar

Övergripande process för tjänstedesign

1 2 3 4 5

Stötta, utbilda, bygg om, 
informera, kommunicera, 
beställ, etc.

6



Tjänstelogik



The exchange of knowledge and/or skills…..

Jag behöver ta 
mig från A till B

Kollektivtrafikleverantör

Destination Boka plats/Komma i tid

Ruttplanering

ATT ÅKA BUSS

Köra bussen

VÄRDET 
SAMSKAPAS!



Värmlänning som vill komma i tid till jobbet!



Vi har skjutsat 1000 värmlänningar den här 
veckan!

Den här veckan har vi bidragit till att 1000 
värmlänningar kommit i tid till jobbet!

Kollektivtrafikleverantör Kollektivtrafikleverantör



Utbyte
Mellan aktörer i tjänstesystemet

Potentiellt 
samskapande av värde

Tåg

Buss

Värmlänningen:
”Jag vill komma i 
tid till jobbet!”

Tjänstesystem
= Ömsesidiga beroenden



Utbyte
Mellan aktörer i tjänstesystemet

Potentiellt 
samskapande av värde

Tåg

Buss

Värmlänningen:
”Jag vill komma i 
tid till jobbet!”

Tjänstesystem
= Ömsesidiga beroenden

”Om värde ska uppstå måste resurserna vara tillgängliga 
och nyttiga för det värdeskapande som ska ske. 

Resursernas användbarhet avgörs av deras konstruktion, 
position och förmåga till samspel med andra resurser i 
tjänstesystemet.”

Quist, Fransson, Wetter/Edman



Komplexitet



Värmlänning som vill må bra!



Enkla problem Komplexa problem

Ökad 
komplexitet

Väldefinierat problem 

Tydlig orsak-verkan

Svårt att beskriva - Har flera olika 
orsaker

Finns inte en lösning/lösningarna 
kommer att ändras över tid 

Många ömsesidiga beroende av 
varandra 

Olika intressenter förstår problemet 
på olika sätt  



Hierarki Nätverk

Nätverkssamhälle eller ”Samhällsväven” Nätverk av 
relationer och perspektiv. Relationell makt genom tillit och 
legitimitet. Vem bestämmer? Vad skapar beslutsförmåga och 
genomförandekraft?

Hierarkiska/funktionella demokratin Representativ 
makt genom rättssäkra val av legitima representanter 
som underbygger beslutsförmåga och 
genomförandekraft att förverkliga politiska ambitioner.

GovernanceGovernment



Varför Grums?





Hur tar man sig an sådana utmaningar?



“De stora globala utmaningarna i vår tid kräver massdeltagande. Att
hitta lösningar på klimatförändringar, hantera demografiska
förändringar, förebygga och hantera kronisk sjukdom, tillhandahålla
säkra vattenförsörjningar och upprätthålla livsmedelssäkerhet kommer
att kräva sammanslagning av olika typer av kunskap och resurser och
utnyttja motivationen för miljarder individer och deras samhällen.”

Hillary Cottam, Participatory Systems, Harvard International Review, 2019

Participatory systems.

The networked
welfare state

HILARY COTTAM

Deltagande system



HANS
ABRAHAMSSON

“Komplexa utmaningar kräver medskapande. Att de som är en del av
och/eller berörda av problem också måste vara med och definiera
problemen samt utforma lösningarna…. Att se dem som kompetenta
medskapare snarare än objekt som kan formas av social
ingenjörskonst uppifrån”

Omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardialog
Docent i Freds- och 
utvecklingsforskning, 
Institutionen för 
globala studier 
Göteborgs universitet



Nya sätt att formulera 
problem och dess 

lösningar

Expandera 
teamet

Bygga relationer

”systemet”

läkare

familj

tränare

granne

Elev / 
patient / etc

designers / 
ekonomer / 

jurister / 
utvecklingsledare

beslutsfattare

idéburna

Elev / 
patient / etc

medarbetare



Invånare (barn och unga) som 
aktiva medskapare?



Utvärdera

Lösningar

Program

Handlingsplan

Mål

Sätta dagordning

Identifiera problem

Följa upp 
och 
utvärdera 
effekter

Processer för 
beslutsfattande 

Implementering 

Revidera/förnya 

BESLUTS-
PROCESS?

När (och på vilket sätt?) är invånare 
involverade i beslut som berör 
dom?

Snurra hämtad från 
Europeisk kod för 
idéburnas deltagande i 
politiska processer



Bara mig

Min skola

Mitt samhälle

Beslut som berör…



Delaktighet?





Harts delaktighetsstege
Shiers delaktighetsmodell

Danska Børnerådets
delaktighetsmodell



Data och information.



QUANQUAL



Individ
Individ, familj, aretsplats, tjänst, etc.

System
Nationalekonomi, trender, statistik, etc

Tjockdata
Berättar varför 

något 
händer/ser ut 

som det gör i en 
given kontext

Stordata
Berättar ATT 
något händer i 
ett storskaligt 
system

Kontext

Medveten 
utformning

*Ilustration Inspirerad från: UK Policy Lab



Metoder 
för att involvera unga



Dialog



Uttryckskort

SlideAlla som

4 hörn

Kreativt skapande



Opinion och påverkan



Aktioner

# Civilt motstånd

# Namninsamling

# Kampanjer

Etc

Åsikts- och 
påverkanstorg

Barnråd och 
ungdomsgrupper



Etnografiska och andra kvalitativa metoder





Frågor till 
er!

- Behöver det demokratiska systemet utvecklas för att få 
tydligare inslag av medskapande? 

- Är medskapande isåfall ett uppdrag för politiker eller för 
tjänstepersoner? 

- Finns det en risk att designdrivna metoder med tydliga 
inslag av medskapande kan leda till att urholka den 
hierariska/funktionella demokratin? 
(representativ makt via rättssäkra val av representanter)


