
HEJ!



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” 

Förlåt!



Design

Folkhälsa och 
komplexitet

Varför 
Grums?

System-
intervention:
Tillitsbyrån

Reflektion



ANVÄND GÄRNA CHATTEN UNDER TIDEN!
(Besvarar frågor och kommentarer löpande)

Jag har även 
några frågor 

till er mot 
slutet.



WHAT WE MAKE
SHAPES US BACK

Sagt av nån gubbe 
för längesen.



”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

# funktionellt/attraktivt

# en stol, en hemsida, ett vårdmöte eller folkhälsostrategiskt arbete



FOLKHÄLSA = 
KOMPLEXT!



Hälsans
bestämnings-
faktorer

Illustration: Fergus Bisset. Inspirerad av Hälsans bestämningsfaktorer G. Dahlgren & M. Whitehead, 1991.  



FRÄMJANDE

FÖREBYGGANDE

BEHANDLANDE

DYRT SYSTEM!

Vad skapar hälsa? 
Fokus på skyddsfaktorer 
som ska bevaras eller 
förstärkas.

Hur uppstår ohälsa och 
sjukdom? Hur kan vi 
förhindra dess uppkomst?
Fokus på riskfaktorer som 
ska minimeras. 

Hur kan vi åtgärda eller lindra 
sjukdom och andra hälso-
problem, som redan uppstått? 

Kan både vara generella insatser till alla eller riktat 
till vissa grupper. 

Riktat till de som behöver det

Samhälls-
ekonomiskt 

värde

”Lidande”
Lågt

Högt

Högt



Hur kan vi jobba med 
komplexitet?



“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

Governance!
Culture and norms within institutions =  need to change



Re-Frame the problem

Expand the team

Reinforce
relationships

community

läkare

familj

tränare

granne

patient//
förmånstagare

tjänsteperson



VARFÖR GRUMS?







Grums målat 
i 50 nyanser 
av svart

Leif Haraldsson (S), 
kommunalråd i Grums kommun

Mars 2015

2016/2017

2016/2017

”Vi behöver stöd”

Finansierar ett projekt



Oktober 2018



1.Hitta och synliggöra underliggande strukturer

2.Prioritera och utforska hävstänger

3.Söka fortsättning för att utveckla och testa möjliga 
förändringar

#överenskommelse



In/Visible

JOSINA VINKMaking the 
invisible - visible

Using institutional
arrangements//social 
structures as 
materials of design

Centrum för tjänsteforskning



VAD VI KAN SE

UNDERLIGGANDE 
SOCIALA STRUKTURER? 

Symboler

Föremål Aktiviteter

Interaktioner

Beteenden

Etc…

Lagar
Övertygelser

Regler

Roller

Normer

Ramar



VAD VI KAN SE

UNDERLIGGANDE 
SOCIALA STRUKTURER? 

Reproduktion

Förstärkning

Förnya

Synliggöra

Design

Design

Icke-Design

Icke-Design



*modell av Josina Vink



utforska
/fånga

1 2

3 4

Intervjuer
1. Målgruppen
2. Verksamhetsföreträdare

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. Folkhälsodata
2. Lumellrapport
3. M.m

1 0 
0 1



FINDINGS



UNDERLIGGANDE 
SOCIALA STRUKTURER? 

Missbruk/Riskbruk

Självskadebeteende

Upplevd psykisk ohälsa

Höga sjukpenningtal 
(kvinnor)

”Bidragsberoende”

Bruket känns 
avlägset

Bruksnorm
//Arbetarnorm

Rigida strukturer

Präglade av den 
urbana normen

Bruket drar 
sig tillbaka

Färre enkla jobb

Platsens identitet

X

Vuxna tidigt

Ovisshet om inte 
får jobb

Samhällskrav

Reflekterar 
mycket

Känsla av att 
sitta fast i Grums!

Sociala 
medier_kulturen?

Oinsatta vuxna?Bra ibland
//Dåligt ibland Längtar bort

I ”underläge” 
från start

Många verksamheter är 
inte på ungdomarnas 
arena

Fasta regelverk och krav som 
ibland motverkar syftet

Bidragsnorm
Ungdomar ser 
socialbidrag som en 
enkel väg till försörjning

Missbrukskultur Missbrukarrollen

Duktig_flicka_norm
Prestationsångest bland 
unga tjejer

Föräldrarollen

Grums har högst andel 
unga föräldrar i Sverige

Känna sig behövd 
= identitet

Individualism

Tabu kring att må dåligt

Självförverkligande

Socialt arv

Röker på Ingen 
praktik

Rigida sociala 
strukturer

Förväntningar

Från sig själv

Från andraSätter attribut på personer

Starka 
kompisband

Utbildningsnorm? Präglad av bruksnormen?

Motsats till 
bruksmentalitet

Identitetskonflikt?

Maktobalanser i mötet 
mellan personal och 
ungdom

VAD VI KAN SE!

Höga ohälsotal

Låg utbildningsnivå

Fysisk inaktivitet

Relativt hög andel 
depressioner

Högt blodtryck

Diabetes

Astma
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Negativ bild

Ifrågasättande av 
hur man faktiskt 
jobbar. 



Tjänstelogisk ansats



Industrilogik
Myndigheter (producent)
producerar självständigt värde åt 
passiva medborgare (konsument) 
som förbrukar värde.

Tjänstelogik
Myndigheter (resursintegrerande 
aktör) bidrar med att ställa resurser till 
förfogande för aktiva medborgares 
(resursintegrerande aktör) 
gemensamma värdeskapande i ett 
ekosystem av tjänster (tjänstesystem).

Aktör = Agentskap

*Quist, Fransson, Wetter/Edman: RUM



PLATSENSYSTEMETMÄNNISKORNA

Invånare i Grums
Offentlig sektor

Näringsliv
Idéburna
Akademi

Quadra helixen Geografiska området 
(Inkl. identitet)

Resursintegrerande aktörer i Grums



Människorna

Platsen

Systemet

Institutionella 
arrangemang 

// 
Sociala 

strukturer

Institution
Normer/Strukturer/Lagar/
Regler/Övertygelser/Etc

De interaktioner som behöver ske mellan aktörerna i ett tjänstesystem kan 
hindras av institutionella faktorer. Skålén (2016) beskriver det som att 

tjänstesystem är inbäddade i sociala system.

Agentskap

Agentskap

Agentskap



Människorna

Platsen

Systemet

Institutionella 
arrangemang

Institution
Normer/Strukturer/Lagar/
Regler/Övertygelser/Etc

”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



*Josina Vink: The three horizons of service design

Time

Fit

Design of services Design for services Service ecosystem 
design



MÄNNISKORNA



// 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. 

// Jag skulle försöka hitta praktikplats. Jag var öppen med mitt missbruk. Och 
vilket hjälp jag fick från soc. Jag fick en praktikplats. Sedan ringde de och 
berättade att jag inte kunde göra praktik för att jag lämnade pissprov. Det var 
på dagis. Det kunde de ha sagt innan. Efter det ville jag inte gå tillbaka.



// Jag vill inte bo kvar i grums. Det är så lät att hamna i samma 
grejer igen. Jag skulle vilja bo i Karlstad. Innan hatade jag Karlstad. 
Nu har jag börjat vara där och där har jag ett eget jag. Man 
kommer någonstans och utvecklas. Att folk ska någonstans och gör 
saker. Det är mysigt.



// Ta bort skräcken för olika myndigheter och för vad ett fosterhem är till exempel. 
Jag är uppvuxen med att Socialen är det ”värsta som finns”. Kanske har en del jobb 
att göra med att folk inte behöver se det som så farligt. 

// Min mamma fick lite panik när socialen blev inblandade. Säg inget: ”Då hamnar 
du på fosterhem”.



// 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.



Jag ger aldrig upp.

Är mig själv.

Jag säger fel namn 
med flit [nästan], 
för att vi ska 
skratta lite

Det är viktigt för 
mig att inte byta 
telefonnummer

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

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

Jag går alltid och 
möter dom.

MONA



logik 

empati 

autencitet

Mona vs. tillitstriangeln 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.(Francis Frei) 



SYSTEMET



FRÄMJANDE

FÖREBYGGANDE

BEHANDLANDE

Vad skapar hälsa? 
Fokus på skyddsfaktorer 
som ska bevaras eller 
förstärkas.

Hur uppstår ohälsa och 
sjukdom? Hur kan vi 
förhindra dess uppkomst?
Fokus på riskfaktorer som 
ska minimeras. 

Hur kan vi åtgärda eller lindra 
sjukdom och andra hälso-
problem, som redan uppstått? 

Kan både vara generella insatser till alla eller riktat 
till vissa grupper. 

Riktat till de som behöver det

Samhälls-
ekonomiskt 

värde

”Lidande”
Lågt

Högt

Högt

Expensive systems!



VERKSAMHET

främjande

förebyggande

behandlande

Mycket resurser verkar läggas på 
behandlande insatser, men flera 
vill lägga mer på förebyggande 
och främjande

Kan t.o.m. bli för stark tillit som håller 
kvar individer i program (ex. AME)

Pågår många initiativ (på flera nivåer), 
men saknas gemensam arena?

Tillit/Förtroende är en 
förutsättning för allt 
arbete (i stort sett)

Främjande arbete är ofta 
strategiskt och når inte alltid 
målgruppen

Vi kanske involverar individer inom ramen för de 
strukturer som finns. Kan vi göra tvärtom?

Hindrar givna stuprör att 
tänka hela processen för 
individer? Ja, det verkar så.

Finns ett främjandetänk, men ingen 
gemensam struktur eller mål med främjande 
arbete

”redan i förskolan ser vi 
individer som det kanske inte 
kommer att gå så bra för”



PLATSEN



Bruksortsproblematik

Identitetsproblematik

Glesbygds-
/LandsbygdsproblematikStarka gränsdragningar 

(kön och ”klass”)

Starkt socialt arv

Socioekonomisk utsatthet

Bidragsnorm Missbruksnorm

Omhändertagande av 
brukspatron

Den som blir kvar är misslyckad 
= inte värd att lyssna på?

Manlig ensamhet 
och utanförskap

Gemensam upplevelse 
av arbete

Ett negativt narrativ = 
förebilder//hjältar//berättekser

Manlig självpåtagen offerroll + 
misslyckande med romantiska 
relationerUnga kvinnor klarar sig 

ofta bättre än män

Suicidtal

Täthet

VÄRMLANDSHIERARKIN

Stigmatisering av olika platser

Torsby = Grums

Män

Kvinnor



VÅR 
INTERVENTION 

= TILLITSBYRÅN!



Tillit och 
Relationsskapande i 

välfärdsarbetet 

Ungdomar och unga 
vuxna i Grums 

kommun

FINSAM Värmland

Grums kommun

Experio Lab/Region 
Värmland

Test/Utvecklingsprocess över 5 år



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



främjande

förebyggande

behandlande

Individfokus:
Personer i behov av 
rehabilitering/vård/etc

Gruppfokus:
Ålder 15 – 29 år

TILLITSBYRÅN
= individer går från att 
vara mottagare till att 

bli medskapare av 
insatser

Communityfokus:
Alla i Grums

Bruksortsproblematik

Identitetskris

Gles- och 
landsbygdsproblematik

Bygga tillit/socialt 
kapital

Innanförskap

KASAM + Identitet

AGENT AGENT

AGENT

AGENT

AGENT



Processledare

Projektgruppen

Polis

Idéburna

Näringslivet

Etc.

Agent
Agent

Agent



Utvärdera

Lösningar

Program

Handlingsplan

Mål

Sätta dagordning

Identifiera problem

Följa upp 
och 
utvärdera 
effekter

Processer för 
beslutsfattande 

Implementering 

Revidera/förnya 

BESLUT

Beslutsprocessen



FÖRÄNDRINGSTEORI

Problem Aktiviteter Resultat Effekter
Kort Lång

Plats/Samhälle
Skadliga samhällsnormer 

System/Verksamhet
Rigida strukturer + 
mycket resurser till 
behandlande insatser

Individ/Grupp
O-KASAM och 
Icke-tillit

Bygga Tillitsbyrån
• Rekrytera processledare
• Identifiera agenter
• Rekrytera agenter
• Utbilda/Stärka agenter
• Samskapa kunskap med 

målgruppen
• Mappa in Tillitsbyråns kunskap i 

befintlig styrning/beslutsstruktur
• Genomföra behovsbaserade 

insatser
• Möjlighet: koppla ihop med 

etableringen av Capio?

Utvärdering
• Sätta utvärderingskriterier
• Genomföra baslinjemätning
• Kvalitativ och kvantitativ 

följeforskning

För individer/målgrupp ska behovet 
av behandlande/rehabiliterande 
insatser minska genom:
• Att via relationsskapande och tillit göra 

det möjligt att synliggöra och tidigt bryta 
normbrytande beteende, såsom 
skolfrånvaro, skolmisslyckande, riskbruk 
och kriminalitet

Att verksamheterna inkluderar 
användarnas behov:
• Integrerar och använder kunskapen om 

målgruppen i beslutsprocessens alla steg 
via Växtriket

• Tillvaratar insikter och kunskap för att 
utforska underliggande strukturer för att 
möta målgruppens komplexa behov

• Behovsanpassat arbetssätt i kommunala 
verksamheter samt externa aktörer

Kommunens kostnader för 
rehabiliterande insatser minskar 
genom:
• Att behovet av 

rehabiliterande/behandlande insatser 
minskar

• Resurserna fördelas till förebyggande 
och främjande insatser

För individer/målgrupp 
innebär det en trolig 
förbättring inom 
exempelvis:
• Antal ungdomar som 

slutför grund- och 
gymnasieskola och 
behörighet till fortsatta 
studier, 

• Sysselsättningsgrad, 
• Skolfrånvaro
• Självskattad hälsa

På samhällsnivå
• Bygga förmåga att 

hantera komplex 
problematik

• Skapa bättre 
förutsättningar för 
behovsanpassade 
insatser

Att skapa bättre 
förutsättningar 
för att stärka 
och nå god och 
jämlik hälsa i 
Grums kommun.

För att få önskade effekter behöver 
vi först uppnå…

För att uppnå resultat behöver vi göra…



Kontroll Lärande

Idé om att världen är komplicerad och kan därför 
delas upp i en serie linjära och beroende 
händelser

Idé om att världen är komplex och involverar 
många aktörer i ständig förändring som 
interagerar på en mångfald av sätt

När man står inför ett problem, finns en korrekt 
lösning, så om genomförd på rätt sätt leder det 
till förväntad effekt som också går att mäta

När man står inför ett problem, finns en 
mångfald av potentiella framkomliga vägar som 
behöver experimenteras med

Syftet med mätning är att försöka kontrollera 
systemet och definiera indikatorer för att 
hålla någon ansvarig

Syftet med mätning är att lära och skapa 
förståelse för kontexten för att kontinuerligt 
kunna anpassa, förändra och förbättra

Att mäta för..



FRAMGÅNGS-
FAKTORER?



Gemensamma 
språket

Modellerna/MetaforernaÖverenskommelsen

Kollektivt synliggörande 
genom deltagande

Isberget Vattenfallet

Användarberättelser
/Empati

Tillitsbaserad samverkan 
över organisationsgränser

Folk-
hälsa



FRÅGOR TILL 
ER!



Vad tänker ni om idén 
kring participatory
systems för arbete i 
komplexa utmaningar?

Vad tänker ni kring 
relationsskapande inom 
välfärdssystemet?

Vad tänker ni om att 
designa i sociala strukturer? 
(att använda sociala strukturer som 
material för design)

Vad tänker ni om 
Tillitsbyrån som 
funktion?

Frågor till er!


