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UNDERLIGGANDE SOCIALA STRUKTURER



Systemet, dvs samhället (stat, region, kommun och 
näringsliv), har lösningar på problemen i form av insatser, 
åtgärder, stöd, behandling mm. Olika lagar styr, t ex 
socialtjänstlagen.



Varför (ser det ut som det gör)?
• Komplexa problem (svåra att beskriva, har flera olika 

orsaker som är beroende av varandra. Finns inte en 
lösning - lösningarna kommer att ändras över tid. Olika 
intressenter förstår problemet på olika sätt) 

• Vi saknar målgruppens perspektiv

Hur tänker vi framåt?
• Projekttiden är 5 år
• Tjänstedesign – förbereda, utforska, definiera och 

utveckla

• Djupintervjuer, workshops, samtal med forskning och 
andra aktörer, studiebesök mm

• Målgrupp 15-29 år i fokus



utforska
/fånga

1

2

3 4

Intervjuer
1. Målgruppen
2. Verksamhetsföretr

ädare

Studiebesök
1. Fritidsgården
2. AME
3. Skolan (på ett

skollov)

Förberedelser
I arbets + projektgrupp

förberedelser

Formulering av 
researchfrågor

Sammanställt och 
analyserat vad vi lärt oss
från målgruppen och 
övrig research.

Definierat och formulerat
insikter + utmaningar + 
behov på olika nivåer.

definiera

Utveckla möjliga
förändringar att testa.

Väljer ut saker
att testa..

utveckla

Utforskande samtal
1. Forskare
2. Sakkunniga inom

folkhälsa
3. Forskningsinstitut
4. Politiker

Skrivbordsstudier
1. Forskning
2. Andra projekt

Kvantitativ
data
1. Folkhälso

data
2. Lumellrap

port
3. M.m

1 
0 
0 
1



// Vi delar väl att vi röker å så. Skulle jag sluta röka, 
så skulle vi inte umgås. Om jag skulle vilja ge mig, 
skulle de klippa direkt. 

// Jag vill ha anställning, men man kan inte få 
jobb om man röker. 



// Var bara hemma i 3 år - Bodde hos mamma 
och pappa 

// Sen fick jag tips från syrran om A.F som tipsade 
om Mona. Men då var det så pass illa med 
magen att jag knappt ville gå ut. En dag frågade 
Mona om vi inte skulle kunna åka till Karlstad och 
ta en fika. Jag följde med och det ändrade allt. 
Det blev en stor förändring för mig.



logik

empati 

autenticitet

Tillitstriangeln och
Mona 

Jag undersöker 
alltid vad de 
behöver och drömmer 
om, sen går vi 
bredvid varandra, 
jag pushar dem 
aldrig framför mig

Dans är bra. Då kan 
de lära mig nåt jag 
inte kan.

Något som saknas 
i Grums kommun 
är den röda 
tråden för 
personer när de 
ska gå mellan 
olika saker. Vi 
är de som gör 
lite mer, de som 
lotsar dem

Skojar och 
skrattar. Säger 
fel namn.

Står kvar – ger 
inte upp

Jag kände på mig vad 
hen behövde just där 
och då.



Fel på systemet eller på 
individen?



UNDERLIGGANDE SOCIALA STRUKTURER



Hantera Identitetsproblematiken
1. Förstå Grums narrativ och identitet 

Vilka är hjältarna och förebilderna? Vilka är berättelserna om platsen Grums? Vilka syns i 
berättelserna? 

2. Går det att förändra det dåliga med de starka sociala arven och nyttja det som är bra?
3. Bryta missbruks- och bidragsnormen

Hantera Bruksortsproblematiken
1. Förändra utbildningsnormen?
2. Jobba med de starka gränsdragningarna mellan både kön och ”klass”?
3. Synliggöra och förändra kring omhändertagandebehovet som byggs 

genom bruksortstraditionen?
4. Samarbeta med industrin och reflektera över dess sociala ansvar?

Hantera Glesbygds-/Landsbygdsproblematik
1. Bygga innanförskap
2. Bygga egenförmåga hos unga män
3. Bryta normer kring kön och ”klass”

Nuläge
Skadliga samhällsnormer 

Vision
Främjande och 
inkluderande 
samhällsnormer 

PLATSEN

MÄNNISKORNA

Nuläge
Rigida strukturer + 
mycket resurser till 
behandlande insatser

Vision
KASAM och tillit

SYSTEMET

Vision
Transformativt främjande 
och förebyggande

Bygga verksamhet utifrån 
användarnas behov

Gemensam plattform för 
folkhälsoarbete

Förtroende och tillit i all 
verksamhet

Hela livet-perspektiv på individer 
i all verksamhet

Främjande insatser når 
individerna

Nyansera 
nolltoleransen och 
rigida strukturerna

Känna innanförskap
Stärkt socialt kapital

Andra förebilder att se upp till

Stärka sin 
inre motivation

Stöd i känslohantering

Känna tillit 
(bl.a. till stöttande verksamheter)

Stärka tilliten till 
sig själva

Nuläge
O-KASAM och 
Icke-tillit

Förmåga att arbeta 
förebyggande/främjande 
och i komplexitet



Processledare 
Tillitsbyrån

Styrgrupp

Polis

Idéburna

Näringslivet

Etc.

Tillitsbyrån – består av personer från 
olika kommunala verksamheter

Målgrupp: 15-29 år

Tillitsbyrån är en organisering 
inom kommunen med syfte att 
möta komplexa behov genom 
samskapande med 
målgruppen, verksamheter 
och andra samhällsaktörer. 



Unga som aktiva medskapare!



Träff med 
motorburen 
ungdom





Trygghetsvandring



Workshop
feriearbetarna
2021



WORKSHOPEN

� Kort info

� Tillfällen: 8 workshops

� Tid: heldag 9-15

� Deltagare: 27 tjejer och 28 
killar i blandade grupper

� Ålder 16 och 17 år



Upplägg

Reflektionsfrågor gällande Tillit under 
förmiddagen. Enskild reflektion som
inledning och sedan samtal i grupp.

Skaparverkstad på temat Tillit enskilt
eller i grupp.

Samtal utifrån fallbeskrvningar i
grupp.





Tillit för mig är....

� Att kunna lite på någon, förtroende, att kunna berätta allt för någon, lojalitet, att kunna 
vara öppen om allt, trygghet, viktigt, vänskap, gemenskap, att lyssna, engagemang, 
respekt, inte döma, kärlek, omtanke, tid, att hålla löften, ärlighet, trovärdighet, att hålla sig 
till sanningen, värde, att men är snäll, att kunna lita på sig själv



Vem, vilka känner jag tillit för och varför?

� Vem, vilka?
� Vänner, kompisar, mina föräldrar, min familj, mamma, pappa, mina lärare, släktingar, 

fotbollslaget, mig själv, min katt, min häst, min mobil, mitt rum,

� Varför?
� Litar på dem, de förstår mig, de finns alltid där, kan prata med dom om allt, de känner mig, 

känner mig trygg med dom, de lyssnar, de står mig nära, de finns till hands, visar omtanke, de 
bryr sig om mig, jag känner mig trygg med dom, vet att de vill mitt bästa, jag kan vara mig själv 
med dom, de förstår mig, kan prata med dom utan att känna sig dömd, för att de håller det de 
lovar,



Vad skapar tillit? Och hur blir det om jag inte 
känner tillit?

� Genom förtroende, alltid finnas, stötta, hjälper till när det behövs, genom respekt, genom 
medkänsla, omtanke, att vara öppen för varandra, tid, diskussioner, dömmer inte, när 
någon ger stöd

� Känner inte förtroende, litar inte på andra, kan inte säga vad men vill, ingen bra relation, 
då vill jag inte ha den personen i mitt liv, mår dåligt, blir ledsen, orolig, mår skit, mår psykiskt 
dåligt, jobbig känsla, känner sig osäker, otrygg, håller sig undan, håller saker för sig själv, 
stressad, känner sig bortglömd, inte ha någon att vända sig till, instängd inom sig själv, 
håller avstånd till andra personer, vågar inte göra allt man vill, oseriös vänskap.







FRAMGÅNGS-
FAKTORER?



Gemensamma 
språket

Modellerna/MetaforernaÖverenskommelsen

Kollektivt synliggörande 
genom deltagande

Isberget Vattenfallet

Användarberättelser
/Empati

Tillitsbaserad samverkan 
över organisationsgränser

Folk-
hälsa


