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OM MÖTESPLATS SOCIAL INNOVATION

SAMVERKANSMODELLER

Mötesplats Social Innovation (MSI) är ett nationellt
kunskapscentrum för social innovation och samhälls
entreprenörskap. Vår främsta uppgift är att följa vad
som händer inom området både i Sverige och interna
tionellt, och se till att kunskap och erfarenheter ställs
samman och kommer till användning.
Vår vision är att utveckla området social innovation
till ett nationellt styrkeområde för Sverige. Detta gör vi
dels genom att vara ett kunskapscentrum, dels genom
att vara ett nätverk som samlar olika samhällsaktörer.
Tillsammans skapar vi förutsättningar för att hitta
innovativa och sektorsövergripande lösningar på
samhällsutmaningar

För att kunna möta de samhälls
utmaningar som vi står inför
finns ett stort behov av att
utveckla modeller för samverkan
och innovation mellan privat och
offentlig sektor samt civilsam
hället. Samtliga sektorer uttrycker
en vilja att utifrån gemensamma
behov finna nya former för
samverkan som skapar innova
tion, mervärde och tillväxt.

DESIGNLABB I VÄRLDEN
DANMARK – MINDLAB
www.mind-lab.dk

FINLAND – HELSINKI DESIGN LAB
www.helsinkidesignlab.org

STORBRITANNIEN – SOCIAL INNOVATION LAB
FOR KENT
www.socialinnovation.typepad.com/silk/

STORBRITANNIEN – INNOVATION UNIT
www.innovationunit.org

FRANKRIKE – LA 27E RÉGION
www.la27eregion.fr

KANADA – MARS SOLUTIONS LAB
www.marsdd.com/mars-solutions-lab/

MEXIKO – MEXICO LAB FOR THE CITY (LABPLC)
www.labplc.mx

AUSTRALIEN – THE AUSTRALIAN CENTRE
FOR SOCIAL INNOVATION
www.tacsi.org.au, www.inwithfor.org

INTERNATIONELLT – DESIGN FOR SOCIAL
INNOVATION TOWARDS SUSTAINABILITY (DESIS)
www.desis-network.org
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Foto: Filippo Romero

1. BAKGRUND

I LABB UTVECKLAS INNOVATIVA
SAMHÄLLSLÖSNINGAR
De senaste åren har intresset för olika former av
labb ökat explosionsartat. Allt har sin grund i ett
växande behov av nya processer för problemlösning,
för att utveckla nya innovativa lösningar på dagens
samhällsutmaningar. Det finns många olika typer av
labb, men de flesta strävar efter att vara en gemensam
plattform för kreativt, gränsöverskridande och
användarcentrerat innovationsarbete.

Labben är en del i ett större sammanhang och en
globalt växande rörelse, med fokus på sociala innova
tioner. Sociala innovationer kan på ett förenklat sätt
beskrivas som nya sätt att möta samhällets utma
ningar genom innovativa tjänster, produkter, processer
och metoder. Sverige, såväl som många andra
länder, står inför flera stora samhällsutmaningar de
kommande åren som till exempel hur vi: tar hand om
våra äldre, arbetar med hållbar stadsutveckling eller
minskar ojämlik hälsa.
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Labben är väl lämpade att ta sig an dessa samhälls
utmaningar, eftersom problemställningarna ofta är så
pass komplexa att traditionella strukturer och metoder
inte förmår att utveckla lösningar. Därför har labbfor
matet fått allt större uppmärksamhet internationellt de
senaste åren inom detta område.
Mötesplats Social Innovation ser labb som en
lovande plattform, där olika aktörer tillsammans
kan identifiera behov och generera nya lösningar på
komplexa samhällsutmaningar. Vi har därför genomfört
en kartläggning av internationella design-drivna
labbaktiviteter, som en del i ett pågående förstudiear
bete. Förstudien undersöker förutsättningarna för att
etablera ett designlabb i Sverige.

ETT DESIGNLABB
• Kan vara ett team, en plattform, ett nätverk
och/eller en plats för att tackla komplexa
utmaningar som kräver systemförändringar.
• Har inga lösningar, det har istället en
process med metoder och verktyg som
används för att möta utmaningar.
• Är en gemensam plats med stöd för
experimenterande, lärande och gränsöverskridande samarbete.
• Introducerar nya tillvägagångsätt och
förhållningsätt, exempelvis designprocesser, co-design och användarcentrerade
processer.

VAD ÄR ETT LABB?
Om vi blickar tillbaka och tittar på labb ur ett
historiskt perspektiv, så har de alltid bestått av en
grupp människor och en plats som till viss del är skild
från kärnverksamheten och som tagit ett långsiktigt
perspektiv på problemlösning och utveckling.
Samma förhållningssätt finns i dagens labb. Ett labb
samlar olika aktörer med varierande kompetenser,
som tillsammans vill förstå och formulera problem,
generera nya idéer och småskaligt testa olika lösningar.
Tidigare fokuserade de exempelvis på teknologisk eller
medicinsk utveckling eller på att möta marknadens
efterfrågan. Olika ekonomiska och sociala förut
sättningar driver innovation annorlunda och idag är
utmaningarna större och mer komplexa. Nu gäller det
att skapa en hållbar situation både socialt, miljömässigt
och ekonomiskt.
Denna utveckling har lett till att det idag finns många
typer av labb som fokuserar på samhälleliga utmaningar
eller på att utveckla den offentliga sektorn. De brukar
kallas för innovationslabb, designlabb eller change
labs. Det enklaste sättet att skilja dem åt är genom de
processer eller metoder som utmärker deras arbete.
Ett designlabb lägger vikt vid designprocessen, att
arbeta med etnografiskt inspirerade metoder, att sätta
människan eller medborgaren i centrum och att integrera
designkompetens tillsammans med andra kompetenser i
processen. Andra labb kan vara mer lösningsfokuserade,
alternativt fokusera på tekniska innovationer.

STRUKTUR
I denna kartläggning har några av de mest framstående
internationella designlabben studerats utifrån hur de är
uppbyggda (till exempel var de är lokaliserade, hur de
är finansierade och vad syftet med dem är) och hur de
arbetar (exempelvis vilka metoder de använder, hur de
involverar aktörer och vilka kompetenser som finns).
Vi har också reflekterat kring hur deras erfarenheter
skulle kunna ge mening i ett svenskt sammanhang. n
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”Under mer än ett
decennium har
MindLab arbetat
med att ompröva
politik och offentliga
tjänster samt skapa
nya lösningar för
samhället.”

Foto: Lotta Solding

2. EXEMPEL – DANMARK

MINDLAB – SAMSKAPAR OFFENTLIGA
TJÄNSTER MED HJÄLP AV DESIGN
Många med intresse för innovationer inom offentlig sektor
vänder blickarna mot vårt grannland Danmark. Beläget
på bottenvåningen i en regeringsbyggnad i centrala
Köpenhamn ligger MindLab. Med designmetoder som sätter
medborgaren i centrum samskapas nya offentliga lösningar
tillsammans med offentliga organisationer, näringsliv och
medborgare, på tvärs mot traditionellt silotänkande.

startades 2002 av Økonomi- og Erhvervsministeriets
(Finans- och näringsdepartementet) med syftet att vara
en plats för nytänkande och innovation.
2007 ändrades syftet med MindLab till att fokusera
på användarinvolvering. Samtidigt knöts ytterligare
två ministerier till verksamheten och senare även
en kommun och enheten blev därmed en plats för
tvärsektoriellt samarbete. MindLab har 12 anställda
med kompetens inom antropologi, sociologi, design,
statsvetenskap och kommunikation. De har även knutit
till sig ett antal forskare och involverar personal och
tjänstemän från de statliga enheterna.
MindLab genomför sina projekt i samarbete med
de fyra ägarna. Styrelsen beslutar varje år vilka projekt
MindLab ska arbeta med. Förutom deras långsiktiga
projekt kan dessutom all personal hos de fyra ägarna
använda MindLab som en diskussionspartner i egna
projekt och processer. De har utöver sina praktiska
initiativ fokuserat mycket på att utveckla policy
området, de riktlinjer och rekommendationer som

STRUKTUR OCH UPPBYGGNAD
MindLab är en statlig gränsöverskridande innova
tionsenhet som drivs av de tre regeringsdepartementen
Erhvervs- og Vækstministeriet, Beskæftigelsesministeriet
och Undervisningsministeriet samt Odense kommun i
Danmark. Enheten fungerar likt ett internt designlabb
som involverar medborgare och andra aktörer i
designdrivna processer, för att skapa nya samhällslös
ningar som utgår från medborgarnas behov. MindLab
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offentliga organisationer arbetar efter, och försökt
identifiera vilka processer som behöver etableras för
att skapa synergier mellan existerande och nya sätt att
styra offentlig verksamhet.

EXEMPEL: MINDRE KRÅNGEL FÖR
UNGA SKATTEBETALARE

VERKSAMHET

Dagens ungdomar är vana användare av webben,
ändå användes det danska skattemyndigheten
(SKAT) digitala lösningar i mycket begränsad
utsträckning. Tillsammans med personal från
SKAT undersökte MindLab vilka utmaningar
som unga människor upplever när de gör sina
skattedeklarationer.2

Under mer än ett decennium har MindLab arbetat
med att ompröva politik och offentliga tjänster samt
skapa nya lösningar för samhället.1 Med designmetoder
som sätter användaren i centrum möjliggör MindLab
samskapande på tvärs mellan offentliga organisationer,
näringsliv och medborgare. De verkar emot traditionellt
silotänkande och vill skapa samhällslösningar som
är bättre för medborgaren och som innebär smartare
resurshantering från det offentligas sida.
Utmaningarna de tagit sig an har handlat om allt
från att skapa bättre stöd till människor som skadat sig
i arbetslivet till att underlätta människors interaktion
med myndigheternas tjänster. Det kan också handla
om mer komplexa processer som att stödja imple
menteringen av den nya folkskolereform som precis
genomförts i Danmark. Grundläggande i arbetet är
att arbeta användarcentrerat, att se problemen ur ett
medborgarperspektiv och iterativt, att hela tiden prova
sig fram.

Man besökte nio unga skattebetalare i deras hem
samma dag som de fick sin preliminära skattedeklaration i brevlådan. 21-åriga Dennis sa: ”Jag har
ingen aning om detta och vad det innebär för mig.
Ingen har någonsin berättat det för mig”. Varje gång
han fick ett brev från skattemyndigheten så körde
han till närmaste medborgarcenter för att få hjälp.
Det blev tydligt att det nuvarande systemet antog
att användarna hade kunskaper som de helt enkelt
inte hade.
Genom att titta närmare på problemet insåg man
att den yngre generationen saknade grundläggande
kunskaper om skatt och behövde hjälp med att
översätta den komplexa vokabulären för att förstå sin
situation. MindLab använde medborgarnas historier
som ögon-öppnare hos skattemyndigheten.

LÄRDOMAR
MindLab är ett av labben med längst erfarenhet av
att arbeta med design och policy och de har varit en
inspirationskälla för många andra initiativ världen över.
Det är intressant att se hur MindLab har skiftat från ett
starkt fokus på konkreta lösningar till att nå verkliga
insikter och kunskap om medborgarna samt hitta nya
sätt att utforma policy.
MindLab arbetar med att koppla samman lärdomar
och erfarenheter från verkligheten och vardagen,
exempelvis ute i skolor eller inom äldrevården med
högre nivåer. De skapar en brygga mellan praktiker och
systemnivåer och som de själva uttrycker det: ”kort
sluter byråkratin inifrån”.
Etnografi och berättelser är en viktig del av
MindLabs arbete och de använder etnografiska studier
både för att skapa förståelse och som ett strategiskt
redskap för att skapa professionell empati hos tjänste
männen de arbetar med.
MindLab själva säger sig, trots sin position som
internkonsulter, vilja vara ”den irriterande stenen i
skon”. De vill å ena sidan agera utmanande mot sina
ägare och måste hela tiden ifrågasätta dess huvud
uppgifter. Å andra sidan kommer deras uppdrag från
myndigheterna själva och tjänstemän samlas för att
möta den specifika utmaningen. Ur detta perspektiv ses
medborgaren som ”användaren” och inte som potentiell
ägare till lösningarna. n

Med hjälp av bilder, video, ljudklipp och citat blev
Dennis och andra medborgares historier referensmaterial i utvecklingsarbetet av de digitala lösningarna.
Studien resulterade i konkret undervisningsmaterial
för unga skattebetalare om deras ansvar och
möjligheter i relation till skattemyndigheten.
Den resulterade också i specifika lösningar som
förenklade skattemyndighetens kommunikation och
användandet av digitala lösningar.

WWW.MIND-LAB.DK
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”HDL lyfter fram
behovet av
innovation på två
nivåer: behovet
av nya lösningar
och behovet av att
förändra kulturen
för beslutsfattande.”

Foto: Ivo Corda

2. EXEMPEL – FINLAND

HELSINKI DESIGN LAB – DESIGN
EN SJÄLVKLAR INGREDIENS I
SAMHÄLLSBYGGANDET
Finland kan ses som en förebild när det kommer till att
föra in design och designmetoder i offentlig sektor och
beslutsprocesser, framför allt genom Helsinki Design Lab.
Deras mål: att se till att strategisk design blir en naturlig
del i planeringen av ett mer hållbart samhälle.

”Vi hjälper beslutsfattare med att se utmaningarna
ur ett större perspektiv och stödjer arbetet med att
ta fram lösningar som tar hänsyn till alla aspekter av
problemet”, sägs det i en officiell beskrivning av labbet
på hemsidan.
Fem strategiska designer ledde labbets verksamhet,
som hade ett nationellt fokus men hade sin verksamhet
i Helsingfors. Hörnstenen i deras arbete var att ha
en öppen process och att ständigt dokumentera sina
erfarenheter, så att andra kunde bygga vidare på deras
arbete. Därför skedde all dokumentation online på
deras hemsida.

STRUKTUR OCH UPPBYGGNAD
”Vi bygger morgondagens framgångsrika Finland.”
Så beskriver sig Sitra, den finska innovationsfonden
som vill göra Finland till ett föredöme när det kommer
till hållbara samhällen. Ett av initiativen var Helsinki
Design Lab (HDL) som var aktivt mellan 2009 och
2013. Genom att introducera strategisk design som
ett verktyg, ville man stärka samhällets förmåga att
hantera komplexa samhällsutmaningar.

VERKSAMHET
HDL arbetade bland annat med ett format som de
kallade The Studio3, där en arbetsgrupp under en vecka
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tillsammans jobbade snabbt och praktiskt med en fråga.
Tanken var att väcka en diskussion, peka på möjliga
riktningar och få aktörer att börja se utmaningar ur ett
systemiskt perspektiv samt hur man kan ta sig an dem.
Studion arrangerades under en veckas tid med ett
multi-disciplinärt team bestående av sex experter på
ämnet, två designers och tre studio-assistenter som
tillsammans arbetade med ett omsorgsfullt definierat
problem. En dag användes till föreläsningar om ämnet
och en dag användes till etnografiska studier i fältet,
medan resten av tiden ägnades åt att gräva ner sig i den
specifika utmaningen. Ett exempel är Education Studio4,
där deltagarna undersökte avhoppade studenter som ett
symptom snarare än ett problem. Ur processen kom ett
brett förslag på möjligheter för att re-designa Finlands
utbildningssystem. Studion avslutades med en diskus
sionsbaserad ”granskning”, där arbetet presenteras för
relevanta aktörer.
HDL jobbade också på mer experimentella projekt
som Design Exchange5, där de undersökte vad som
hände när en designer blev en del av personalen och av
den dagliga verksamheten i offentliga organisationer.
Fyra designers rekryterades och placerades under ett års
tid i fyra offentliga organisationer.

EXEMPEL: EN MODELL FÖR
FRAMTIDA STADSPLANERING

Ett exempel på HDL:s projekt är Low2No6, ett
ambitiöst projekt initierat av Sitra, om hållbar
urban utveckling och att utveckla en modell för att
minska och på sikt eliminera koldioxidutsläppen
i Helsingfors. Projektet var ett samarbete mellan
privata och offentliga aktörer och som pilot arbetade
man med området Jätkäsaari7, som tidigare varit
bas för Helsingfors hamnverksamhet och som nu
skulle göras om till ett område med bostäder, kontor,
skolor, kommersiella lokaler och grönområden.
Sitra och HDL utlyste en internationell tävling8 för
att få fram det mest energieffektiva bostadsområdet,
som skulle tjäna som modell för framtida stadsplanering. HDL undersökte regelverk samt finansiella
och kulturella barriärer mot koldioxidsnålt byggande
och arbetade för att övervinna dem genom olika
riktade projekt, investeringar och partnerskap. Som
redskap för att påverka lagstiftningen använde de
bland annat byggandet av sitt egna nya kontors
komplex i området.

LÄRDOMAR
HDL lyfter fram behovet av innovation på två nivåer:
behovet av nya lösningar och behovet av att förändra
kulturen för beslutsfattande. Labbets olika projekt
strävade efter att uppnå en mix av nya lösningar och
nya kulturer. Syftet var alltså inte bara att möta dagens
utmaningar, utan att också bygga kapacitet för att
bättre kunna möta morgondagens utmaningar.
Labbet talar om ”dark matter”9 för att beskriva
de osynliga krafter som omger, möjliggör och formar
handlingsutrymmet för olika lösningar. Med detta
menar de till exempel: organisationskulturer, politiska
landskap och affärsmodeller. Utan att möta eller
försöka omforma ”den mörka materian” kommer vi
enbart att skapa interventioner och ”pop-up-lösningar”
som aldrig blir en del av vardagen, menar de.
HDL menade att koldioxidsnålt byggande inte
kommer att ske av sig själv. Därför arbetade de
strategiskt med byggandet av Sitras nya kontor för att
påverka utvecklingen. Att ändra byggnormerna för att
möjliggöra användningen av trä i storskaligt byggande
blev ett lyckat exempel på förändring, där resultatet har
fått tydliga systematiska effekter i Finland.
Labbet avslutade sin verksamhet 2013 och den sista
perioden ägnades åt att dokumentera allt det arbete
som gjorts under fyra år. Arkivet, som fortfarande finns
på deras hemsida, är fritt och öppet för andra att ta del
och lära av. n

De arbetade med myndigheterna för att legalisera
storskaligt byggande av flervånings-konstruktioner i
trä. Tidigare ansågs träkonstruktioner utgöra en stor
brandrisk, vilket gjort att den finska byggbranschen
i stort dominerats av betonglösningar. Betong har
en stor klimatpåverkan till skillnad mot trä, som
inte bara skulle innebära mindre klimatpåverkan
utan också har stor ekonomisk betydelse för att
återuppliva den finska skogsindustrin.

WWW.HELSINKIDESIGNLAB.ORG
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”Process, insikter
och möjligheter
dokumenteras
och står som
utgångpunkt när
idéer ska tas fram
tillsammans med
medborgarna.”
Foto: Social Innovatio Lab for Kent

2. EXEMPEL – STORBRITANNIEN

SOCIAL INNOVATION LAB FOR KENT –
INNOVATIONSLABB MED FOKUS
PÅ MEDBORGARNA
Social Innovation Lab for Kent (SILK) vill sätta
medborgaren i centrum för allt utvecklingsarbete och
försöker därför skapa tillfällen för offentliganställda
att komma bort från vardagen och se saker från
medborgarnas perspektiv. Labbet har valt att bygga
ett varumärke som förknippas med ärlighet. De arbetar
småskaligt, fokuserat och på att göra sitt jobb väl för att
kunna demonstrera verklig förändring.

kreativ miljö där olika aktörer kan arbeta tillsammans
på några av regionens tuffaste utmaningar och att alltid
utgå ifrån medborgarnas behov och ambitioner, inte de
professionellas.
Labbet är lokaliserat internt i Kent County Council,
men deras metodologi tar ett holistiskt systemtänkande
och skär över alla sektorer och discipliner. Att leva som
man lär har varit viktigt i uppbyggandet av SILK, som
varit en prototyp i ständig utveckling. Två pilotprojekt
markerade starten för labbet.
Genom dem testade de sina tankar i praktiken,
dokumenterade lärdomar och arbetade fram en
metodik. Metodiken bygger på att karaktären för varje
specifikt projekt, baserat på medborgarnas behov, skulle
definiera processen. Tillsammans med Engine skapades
ett användarcentrerat projektplaneringsverktyg och en
metodsamling.
De är tre stycken i kärnteamet: en person med
bakgrund inom antropologi, en person som arbetat inom
lokala myndigheter i 18 år och en ledare för labbets

STRUKTUR OCH UPPBYGGNAD
SILK är ett regionalt internt innovationslabb i Kent
County Council, i Storbritannien. De startade 2007
genom ett samarbete mellan tjänstedesignbyrån
Engine10 och de regionala myndigheterna i Kent, som
ett sätt att ”göra policy på ett annorlunda vis” och
föra in nya discipliner i offentliga myndigheter. Labbet
startades med två ambitioner: Att tillhandahålla en
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aktiviteter, med en bakgrund inom juridik, samhälls
utveckling, utbildning och action-research. De arbetar
också med ett bredare nätverk av specialister, som består
av bland annat designers, filmare och forskare.

EXEMPEL: ETT DEMENSVÄNLIGT KENT

I mars 2011 lanserades Dementia Challenge av
premiärministern i England. I Kent såg man ett
behov av att göra mer lokalt och SILK fick ansvaret
för att utveckla ett demensvänligt Kent11. I projektet
fokuserar SILK på att skapa medvetenhet, empati
och förståelse för demens i samhället, för att
människor med demens ska kunna fortsätta att ha
ett bra liv utan att skämmas för sin diagnos.

VERKSAMHET
SILK arbetar med flera olika typer av strategiska
projekt i regionen, från design av tjänster till områdes
utveckling. I vissa av projekten arbetar SILK i nära
samarbete med lokala områden för att hitta nya
riktningar och tjänster. I andra projekt försöker de
lyfta medborgarperspektivet för beslutsfattare och
myndigheter.
För respektive projekt skapas ett team av relevanta
lokala aktörer bestående av medborgare och organi
sationer. Initialt skapar man en plan för projektet och
genomför en kartläggning av problemområdet. Genom
etnografiska metoder skapas en bild av användarens
behov. Process, insikter och möjligheter dokumenteras
och står som utgångpunkt när idéer ska tas fram
tillsammans med medborgarna.
I nästkommande steg testas de insikter och idéer som
framkommit i dialogprocessen i mindre skala, för att
slutligen nå en hållbar och långsiktig lösning. Redan
i starten av ett projekt skapas en utträdesstrategi – en
plan för hur projektet ska bli långsiktigt hållbart och
kunna bära sig själv. Tillsammans med olika aktörer
byggs en infrastruktur upp och när projektet är över
ges ägandeskapet till lämplig aktör, vilket kan vara
till medborgarna själva eller till en organisation. SILK
behåller därefter en rådgivande roll.

– Vi började genom att resa runt i Kent och fråga
människor som lever med demens: vilka är era
behov och ambitioner samt hur kan vi komma dit,
berättar Emma Barrett verksamhetsledare på SILK.
I arbetet med att utveckla demensinitiativet arbetar
SILK tillsammans med organisationer och med
olika platser och miljöer som människor med
demens kommer i kontakt med i sin vardag (parker,
sportcenters, konstgallerier, banker med mera).
Medlemmar i SILK-teamet håller föreläsningar och
leder workshops för att öka förståelsen för demens
på dessa platser. De tacklar också det stigma som
förknippas med demens, genom att arbeta med
generationsöverskridande aktiviteter som exempelvis
dans- och lpad-projekt.
De har också lanserat Dementia Diaries12, en bok
som utvecklats tillsammans med unga människor
vars mor- eller farföräldrar har demens. Boken
håller som bäst på att utvecklas och förpackas till
ett utbildningspaket för skolor och unga människor.
Den används också för att utbilda läkare och
sjuksköterskor.

LÄRDOMAR
SILK har som utgångspunkt att alltid arbeta tillsam
mans med de individer och aktörer som berörs av en
lösning för att nå ett hållbart resultat. De fokuserar på
att arbeta småskalig och demonstrera verklig föränd
ring. Nyckeln till detta ligger i att undvika stora risker
och istället pröva sig fram tillsammans med människor
som får det att fungera. Emma säger att allting handlar
om de människor man välkomnar in i projektet. De
blir ambassadörer för arbetet och börjar så småningom
guida projektet framåt.
Svårigheter som SILK har upplevt handlar om
arbetet med att öka den interna kapaciteten för att
arbeta användarcentrerat. Här har resultaten varit
varierande, menar Emma. Det har varit svårt att
kommunicera nya sätt att arbeta på. För att komma
runt problematiken har SILK istället försökt skapa
tillfällen för tjänstemän att komma bort från vardagen
och göra saker annorlunda, genom olika projekt.
Samtidigt menar Emma att den offentliga rollen ibland
fungerar som en barriär för att verkligen kunna förstå
medborgarens perspektiv på djupet. n

WWW.SOCIALINNOVATION.TYPEPAD.COM/SILK/
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”Deras vision är
att göra offentliga
tjänster annorlunda,
bättre och till en
lägre kostnad.”

Foto: Lotta Solding

2. EXEMPEL – STORBRITANNIEN

INNOVATION UNIT – EN
INNOVATIONSPARTNER FÖR
DEN OFFENTLIGA SEKTORN
STRUKTUR OCH UPPBYGGNAD

Innovation Unit vill skapa nya och bättre lösningar
med större värde för medborgaren. Tidigare var de
kopplade till det brittiska regeringskansliet. Idag är de
en icke-vinstdrivande organisation som stödjer ledare i
offentlig sektor att utveckla nya lösningar, med hjälp av
användarinvolvering och designtänk.

Innovation Unit startade redan 2002 inom The
Department for Education (DfE), med fokus på innova
tion inom tjänster för barn och familjer. Deras primära
uppgift var att hantera innovativa idéer som skickats in
till staten, framförallt av lärare. 2006 blev de en egen
organisation, lokaliserade i London som arbetar med
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offentliga tjänster för att tackla samhällsutmaningar.
Deras vision är att göra offentliga tjänster annorlunda,
bättre och till en lägre kostnad.
Innovation Units uppdragsgivare är allt från
regeringar till landsting, kommuner, myndigheter och
enstaka lokala skolor, vårdinstitutioner eller museum.
De arbetar också i partnerskap med olika organisa
tioner, så som NESTA, Design Council och National
Health Service (NHS). Dessutom knyter de ofta till sig
olika aktörer i projekten i form av brukarorganisa
tioner, ideella organisationer, och lokala tjänstemän.

EXEMPEL: SKAPAR BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR BARNFAMILJER

Programmet Transforming Early Years14 är ett
exempel på Radical Efficiency i praktiken. Med
en ansträngd ekonomi i den offentliga sektorn i
kombination med ökande krav från invånarna, insåg
några myndigheter att de inte längre kan ”göra
mer av samma sak” och samtidigt nå ut till allt fler
familjer i behov.

VERKSAMHET
Radical Efficiency13 är den modell som Innovation Unit
utvecklat tillsammans med NESTA, för att skapa nya,
bättre och billigare tjänster. Modellen erbjuder sina
partners att spara mellan 20 och 60 procent i kostnader,
samtidigt som tjänsterna förbättras för brukaren.
Tillvägagångssättet bygger på att förstå användarens
perspektiv, skapa nya insikter om utmaningen och
skapa nya lösningar. I delmomenten i denna process
används olika metoder som etnografi, intervjuer,
co-design, kostnadsberäkningar och prototypande.

Innovation Unit arbetade tillsammans med sex
lokala myndigheter för att hitta nya sätt att möta
behoven hos barnfamiljer.
I respektive område genomförde de etnografiska
studier där de försökte förstå vardagslivet för
familjerna. En kartläggning över alla resurser och
stöd som finns tillgängliga för dessa familjer gjordes
också. Efter en period av research, träffade projektteamen medborgare och diskuterade sina insikter.
Tillsammans ramade de in de viktigaste problemen
att arbeta vidare med.

LÄRDOMAR
Innovation Unit är en konsultbyrå som är inriktad på
innovationsarbete främst i den offentliga sektorn. De
har lång erfarenhet och många genomförda projekt
tillsammans med många och olika typer av aktörer.
Som extern aktör finns dock ett behov av ”att sälja
sina tjänster”, som en intern enhet inte behöver ha på
samma sätt.
Rollen som extern ”neutral” aktör kan däremot vara
fördelaktig när en mängd olika aktörer ska inkluderas
i en gemensam process. Dessa kan då uppleva större
trygghet och möjlighet till inflytande när ingen specifik
aktör ”äger” utmaningen eller processen.
Däremot kan man resonera kring huruvida man från
en position som extern aktör kan åstadkomma radikal
förändring. Uppdragen kan riskera att handla om att
göra ”det bästa” inom nuvarande strukturer snarare än
att förändra på systemnivå. n

Processen gjorde att man kunde identifiera begränsningar i det existerande stödsystemet, exempelvis
att det nuvarande systemet gjorde familjer beroende
av stöd. De fick också insikter om vilka kvaliteter
som nya lösningar bör innehålla, som att ge tidiga
insatser istället för ”krisstöd” och att fokus bör ligga
på hela familjen och inte bara på barnet.
Varje team tog fram nya modeller för att lösa
de problem som definierats och inom teamen
röstades favoritidéerna fram, som sedan togs ut till
medborgarna. Resultatet av arbetet i de sex olika
områdena var alla variationer på tanken om att arbeta
med kapaciteten ute i civilsamhället för att stödja
isolerade familjer. Lösningsförslagen var allt från nya
typer av barncenter till grannskapshubbar i form av
caféer och mentorer som ger stöd från sina hem.
Programmet Transforming Early Years blev
så framgångsrikt att man ville bygga samma
innovationskapacitet på fler ställen runt om
i Storbritannien. Uppföljningen blev Creative
Councils15, ett program som stödjer lokala innovatörer med att utveckla och implementera radikala
innovationer som tacklar långsiktiga utmaningar.

WWW.INNOVATIONUNIT.ORG
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”De jobbar inte som
konsulter utan de
jobbar som partner
tillsammans, med
och för regioner,
för att sätta upp
experimentella
program.”
Foto: La 27e Région

2. EXEMPEL – FRANKRIKE

LA 27E RÉGION – MODERNISERAR
DEN OFFENTLIGA SEKTORN
27:e Regionen började arbeta med ett fåtal regionala
uppdrag som sakta har blivit fler och fler. Regionerna
har lärt av varandra och intresse har väckts över hela
Frankrike. Idag har verksamheten skalats upp och nyligen
lanserade Frankrikes regering en ny samverkansplattform
för att modernisera den offentliga sektorn. I centrum står
den praktik och de erfarenheter som 27:e regionen har
byggt upp under sex år.

genom två olika program : Territoires en Résidences och
La Transfo. Den 27:e regionen har ett perspektiv som de
kallar ”friendly hacking17” och syftar till att identifiera
och peka ut svagheter som kan förbättras, i detta fall
har hackningen ett vänligt syfte att utmana de rådande
strukturerna. De jobbar inte som konsulter utan de
jobbar som partner tillsammans, med och för regioner,
för att sätta upp experimentella program.

VERKSAMHET
Syftet med labbet har varit att bygga kapaciteten som
krävs för att få regioner att själva starta upp interna
designlabb. För att bygga denna kapacitet har den 27:e
regionen jobbat med action-research-program kallade
Territoires en Résidences som har initierats tillsammans
med intresserade regioner och olika partners på olika
platser runt om i Frankrike.
I residencen flyttar en tvärvetenskaplig grupp, ledda
av designers, in på en plats i tre veckor för att lära
känna platsen och människorna. Under tre månader
co-designar gruppen därefter, tillsammans med
brukarna, fram hållbara lösningar på utmaningarna de
ställts inför. I en andra fas startades programmet
La Transfo, där interna designlabb etablerades internt i

STRUKTUR OCH UPPBYGGNAD
La 27e Région är ett franskt innovationslabb som
främst fokuserat på att utveckla regionala myndigheter.
Organisationen startade 2008, som en reaktion på den
så kallade New Public Management-reformen och har
en långsiktig vision att förändra den offentliga sektorn.
27:e regionen består av ett team med designkompetens
och erfarenhet från politik och administration. De
arbetar i nära samarbete med ett nätverk av bland
annat tjänstedesigners, sociologer, antropologer och
forskare.
Hitintills har de genomfört mer än 15 action-research
experiment i partnerskap med nio regionala myndigheter
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regionala förvaltningar. Denna verksamhet har bidragit
till att det idag finns designlabb i ett tiotal franska
regioner, där man också byggt upp kompetens och
kapacitet för att ta sig an utmaningar med hjälp av
designprocesser.
I år har verksamheten skalats upp och nått en
nationell nivå. Tillsammans med den franska regeringen
har man initierat programmet Re-acteur Public18,
ett konsortium och ett program för att påskynda
införandet av nya metoder för offentlig förnyelse.
Programmet ska skala upp de metoder och processer
som den 27:e regionen har utvecklat och fokuserar på
fyra områden:
•

Erbjuda utbildningar för offentliga tjänstemän i
innovativa metoder.

•

Skapa plattformar och mötesplatser för
erfarenhetsutbyte.

•

Ta fram scenarier för framtidens förvaltning.

•

Skapa underlag för kunskapsspridning.

EXEMPEL: STUDENTKORTET SOM INTE
FUNGERADE

En region som 27:e regionen arbetat mycket
tillsammans med är Champâgne Ardennes. Till att
börja med gjorde de tre Territoires en Résidences
tillsammans, följt av ett projekt inom La Transfo,
där ett antal tjänstemän från olika delar av deras
regionala förvaltning arbetade tillsammans.19
Under en vecka valde man att ta sig en an något
konkret och inte allt för krångligt – de fördjupade sig
i studentkortet Lycéo, som inte alls fungerade som
det skulle, utan att någon egentligen visste varför.
Drygt tio tjänstemän arbetade denna vecka mer eller
mindre som detektiver. Varför var inga Lycéoaffischer uppsatta? Hade studenterna sina kort i
plånboken eller inte? Om inte: var fanns de istället?
Antingen i föräldrarnas plånböcker eller hemma på
skrivbordet visade det sig.

LÄRDOMAR

När det första steget var avklarat föreslogs
förbättringar och nya tester gjordes, i en form
av snabb-prototyp. Till exempel så skrevs texten
på själva korten om och blev mer begriplig. En
utställning presenterades på stadshuset, som
besöktes av många politiker.

27:e regionen startade som ett designlabb och har
därefter försöka bygga upp interna designlabb i olika
förvaltningar i Frankrike. Därigenom har de utvecklat,
byggt upp och implementerat kapacitet för att arbeta
design-drivet i olika organisationer runt om i Frankrike
och en stor kunskapsutveckling inom området har skett.
Målet är bättre fungerande offentliga organisationer.
Labbet är en icke vinstdrivande organisation som
valt att ta ett samhällsansvar. De visar stor respekt och
ödmjukhet för tjänstemän, deras yrkesroll, kunskap och
de svårigheter som finns; samtidigt som de utmanar och
tänker om. Denna position kan vara en delikat balans
gång. Men kanske är det just den dubbla positionen att
både respektera och utmana som varit framgångsfak
torn i 27:e regionens arbete?
Lärdomar kan dras från labbets position som en
extern organisation i arbetet med interna förändrings
processer i den offentliga sektorn. Stephane Vincent
menar att det är mycket viktigt att ha en fot på insidan
för att kunna förändra. 27:e regionen har haft just det
genom ett tidigt samarbete med och stöd från Association
des Régions de France (ARF) den franska motsvarigheten
till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
27:e regionen har byggt upp ett stort nätverk av
engagerade tjänstemän som är bekanta med designba
serade ansatser, forskare och skolor samt utbildningar
över hela Frankrike. Stephane Vincent menar att
länkarna mellan dessa är fortfarande svaga, men att de
tillsammans skapar en utveckling på flera nivåer som är
betydelsefull. n

– Istället för att konsulter skulle tagit sig an frågan
om Lycéo under säg ett år, ägnade ett tiotal tjänstemän en vecka åt frågan. Mycket kan göras på ett
både enkelt och billigt sätt, säger Stéphane Vincent,
verksamhetsledare på 27:e regionen.
På den femte dagen dök frågan upp: Tänk om vi
skulle skippa Lycéo och testa något helt annat
istället? Kortet hade blivit ett verktyg som mest
präglades av byråkratiskt krångel. Och varför skulle
de egentligen fortsätta med det?

WWW.LA27EREGION.FR
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”Förutom att utveckla
nya lösningar läggs
minst lika mycket vikt
vid att påverka policy
och bygga kapacitet för
förändringsarbete.”

Foto: MaRS Discovery District

2. EXEMPEL – KANADA

MARS SOLUTIONS LAB
– SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR SYSTEMFÖRÄNDRING
STRUKTUR OCH UPPBYGGNAD

MaRS Solutions Lab är ett av de senaste tillskotten på
kartan över labb med fokus på social innovation och
offentlig sektor. De menar att dagens samhällsutmaningar
är komplexa och består av många olika faktorer som
är sammanvävda och behöver förändras för att vi ska
uppnå verklig förändring. Designmetoder samt att samla
många olika individer och organisationer för att arbeta
tillsammans, är kärningredienserna.

MaRS Discovery District är ett epicentrum för
innovation i Toronto, som knyter samman forskning,
näringsliv och offentliga institutioner. Under hösten
2013 lanserade de, i partnerskap med den provinsiella
regeringen i Ontario, MaRS Solutions Lab med syfte att
tackla Kanadas sociala och ekonomiska utmaningar.
Labbet gjordes möjligt genom en gåva från MaRS
grundare, Dr. John Evans familj, på 10 miljoner dollar.
Joeri van der Steenhoven, tidigare grundare och VD för
Kennisland en think-tank i Nederländerna, rekryterades
till rollen som verksamhetsledare20.
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Labbet kommer att ta sig an utmaningar som är i behov
av systemförändringar. Utmaningar där det inte finns
några enkla svar eller lösningar och som kräver att
många aktörer arbetar tillsammans. Detta kommer de
att göra genom att:
•

Hjälpa till att förstå medborgarnas perspektiv i
dessa utmaningar.

•

Involvera olika aktörer i att utveckla, prototypa och
skala upp lösningar.

•

Bygga kapacitet för samhällsförändring, genom
att arbeta med offentlig sektor för att skapa nya
policys, designa om offentliga tjänster och skapa
lärandeprocesser.

EXEMPEL: FÖREBYGGER KRONISKA
SJUKDOMAR

Över 80 procent av befolkningen i Ontario som är
45 eller äldre har kroniska sjukdomar och problemet
förväntas att öka om ingenting görs. Nya tillvägagångssätt behövs för att förebygga sjukdomarna
och för att skapa ett hållbart sjukvårdssystem.
MaRS Solutions Lab process har fyra faser. I det
första skedet arbetade MaRS Solutions Lab med att
definiera och rama in problemet. Arbetet resulterade
i en hypotes och en arbetsbeskrivning som guidar
den fortsatta processen.
Utmaningen formulerades till frågan ”Hur kan vi

VERKSAMHET

göra hälsosamt ätande till ett lätt val för barn och
unga?” och kombinerades med en målbild där
ohälsosamt ätande och vikt ska minskas med 20
procent till 2020.

MaRS arbetsmodell21 följer en traditionell labbprocess,
där nya lösningar tas fram. Men för att samtidigt driva
samhällsutvecklingen framåt arbetar de på tre parallella
spår: att driva policyförändring, att utveckla nya
lösningar och att bygga kapacitet för att arbeta med
förändringsarbete.
Labbet har valt att fokusera på ett begränsat antal
utmaningar, varav en är Framtidens hälsa och förebyg
gandet av kroniska sjukdomar, ett uppdrag som de blivit
ombedda att ta sig an av den provinsiella regeringen
i Ontario. En annan utmaning som de tar sig an är
Framtidens mat där de tillsammans med Waterloo Institute
for Social Innovation and Resilience (WISIR) arbetar med
att skapa ett hållbart och hälsosamt livsmedelssystem.
De utforskar också Framtidens regering där de
hjälper till att re-designa offentliga tjänster genom att
bygga intern kapacitet för förändring i regeringen.
Den fjärde utmaningen som labbet tar sig an är
Framtidens arbete och lärande. Där tittar de närmare
på ungdomsarbetslöshet och hur arbetets natur kan
tänkas om.

– Det är viktigt med en fråga som tillåter kreativitet,
innovation och systemförändring, men som är
specifik nog att inge fokus, menar Joeri van der
Steenhoven, MaRS verksamhetsledare.
Andra fasen fokuserade på att analysera problemet.
Användarresearch i form av etnografiska studier
skapade en bild av hur verkligheten ser ut, varför
vissa val görs och hur olika procedurer fungerar. En
kartläggning av systemet hjälpte sedan teamet att
hitta möjliga ställen att intervenera. Mat och matvanor
valdes som fokusområde och skolor, hemmet och
mataffärer valdes ut att studeras närmare.
Labbet kommer i tredje fasen att prototypa idéer
på olika nivåer. På individnivå kan det exempelvis
handla om vilket snacks man väljer att äta. Medan
det på systemnivå kan handla om vilka snacks som
finns att köpa och till vilka priser. Labbets roll i
denna process är att övervaka, reflektera och lära av
försöken, för att slutligen syntetisera alla aktiviteter
till en strategi för systemförändring.

LÄRDOMAR
MaRS Solutions Lab är i ett tidigt stadium och arbetar
just nu på att bygga upp sitt team, sin metodik och
sitt nätverk. Förutom att utveckla nya lösningar läggs
minst lika mycket vikt vid att påverka policy och bygga
kapacitet för förändringsarbete, exempelvis genom att
utbilda tjänstemän i designmetoder.
Utmaningarna som labbet tar sig an väljer de att kalla
”Framtidens …” exempelvis Framtidens regering. Genom
att bjuda in till en process som handlar om framtidens
lösningar breddas möjligheterna för vilka lösningar som
tillåts uppstå. Formuleringen skickar signaler om att inte
fastna i vad som fungerar idag, i det rådande systemet,
och öppnar upp för mer radikala lösningar. n

Strategin innehåller dels prototyper som kan skalas
upp och implementeras, dels strategier för policy
förändringar som kan stödja innovationerna. Den
förvaltar också den kunskapsallians som byggts upp
under processen och förser denna med stöd i form av
lärande och verktyg för att möjliggöra verklig förändring.

WWW.MARSDD.COM/MARS-SOLUTIONS-LAB/
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”Att vara en plattform
där offentlig sektor
och civilsamhället
kan samarbeta på
nya sätt är viktigt
för labbet som vill få
fram nya ’medborgarinnovationer’.”
Foto: LabPLC, under Creative Commons
creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.en_GB

2. EXEMPEL – MEXIKO

LAB FOR THE CITY (LABPLC) –
LABBET SOM FOKUSERAR PÅ CIVILT
ENGAGEMANG OCH KONSTNÄRLIGA
METODER
Den snabba tillväxten av städernas befolkning är en av
framtidens stora utmaningar. Mexico City, med sina 22
miljoner invånare, har nyligen startat ett labb där de ska
utforska och experimentera med nya lösningar för den
urbana megastaden. En röd tråd i labbets arbete är att
utnyttja ungdomarnas energi och kreativitet. Nyckeln
till en bättre framtid finns i ungdomarnas idéer, menar
Gabriella Gomez-Mort, labbets ledare.

samarbetet mellan det civila samhället, den akademiska
världen och den privata sektorn. Initiativet kommer
från Dr. Miguel Angel Mancera, Mexico City’s nyvalda
borgmästare som beslutat att driva LabPLC i stadens
officiella struktur under sex år.23
Verksamhetsledaren Gabriella Gomez-Mort har en
bakgrund som författare, bildkonstnär och dokumen
tärfilmare. Gomez-Mort anordnade ett TEDx-event före
valet, till vilket hon bjöd in Dr. Miguel Angel Mancera
för att berätta om sina planer för staden. Efteråt fick
Gomez-Mort en förfrågan att bli en del av den nya
borgmästarens team och fick där chansen att uppfinna
en ny avdelning.
Resultatet blev Lab for The City, som är tänkt att vara
en inkubator för goda idéer. Om idéer visar sig fungera i
det experimentella labbformatet så är planen att de ska

STRUKTUR OCH UPPBYGGNAD
2013 startades Lab for The City, det första labbet på
regeringsnivå i Latinamerika. Labbets huvudfokus
är på innovationer från medborgarna och att främja
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implementeras i andra departement. Ett multidisciplinärt
team bestående av 17 personer med bakgrund som film
makare, artister, fotografer, stadsplanerare och advokater
arbetar i labbet. Många av personerna är under 30 och
har aldrig tidigare arbetat i offentlig sektor.

EXEMPEL: MEDBORGARE SKAPAR LÖSNINGAR
FÖR STADEN

En av labbets visioner är att göra mångmiljonstaden mer välfungerande med hjälp av digital
teknik. De har till exempel utvecklat sex stycken
medborgarcentrerade appar. Tillsammans med
Code for America, en organisation som vill främja
användandet av design och teknologi i den offentliga
sektorn skapade de Code for Mexico City25; ett
stipendieprogram till vilket medborgare fick ansöka.

VERKSAMHET
Att vara en plattform där offentlig sektor och civilsam
hället kan samarbeta på nya sätt är viktigt för labbet
som vill få fram nya ”medborgarinnovationer”.
– Om vi tänker att vi har 22 miljoner munnar att
mäta, så känns det skrämmande. Om vi istället tänker
att vi har 22 miljoner sinnen med kunskap och idéer,
blir det en helt annan sak, säger Gabriella i en intervju.
Många av labbets projekt har en konstnärlig
twist. Till exempel anordnades en stadsomfattande
danstävling24 som tog plats både fysiskt och virtuellt i
staden. Idén bygger på stadens existerande bubblande
energi och kultur. Trots sin naturliga vitalitet står staden
inför stora utmaningar med övervikt och diabetes.
Livsstilsförändringarna som behövs upplevs överväldi
gande och istället använder man dans, som alltid varit
en del av stadens sociala fiber som en språngbräda för
förändring.

150 ansökningar inkom och utifrån dessa valdes
sex programmerare26 ut, som under nio månader
fick arbeta med varsin myndighet för att ta fram nya
digitala lösningar. Under en månads tid lärde sig
stipendiaten hur myndigheten fungerade. Därefter
intervjuade stipendiaterna stadens medborgare, för
att sedan återvända tillbaka till myndigheten för
att finna en balans mellan myndighetens mål och
medborgarnas behov.
Parallellt med processen utvecklade stipendiaterna,
tillsammans med staden, en plattform för öppen
data. Att fånga in informationen visade sig vara den
lätta delen.

LÄRDOMAR
LabPLC har satsat på att få in kreativa och unga
kompetenser och väcker frågeställningar om vilka som
får vara med när vi skapar framtiden. Vem väljer vilka
projekt som ska genomföras och vilka metoder som ska
användas? Inkluderar och involverar vi dagens experter
eller tränar vi morgondagens innovatörer? Att satsa
på kreativitetsbyggande hos den yngre generationen
kommer att generera mer innovativa lösningar och
framtida kreativa medborgare, menar LabPLC.
– Kreativitet måste främjas utanför de typiska
miljöerna som muséer och konstskolor, menar verksam
hetsledaren Gabriella Gomez-Mort och fortsätter:
– Mexico City blomstrar av kreativitet, men vi
försöker bredda idén om kreativitet bortom den snävt
definierade kreativa klassen och istället satsa på att
implementera policys och projekt som främjar ett
kreativt samhälle.
I kontrast till att fokusera på den yngre befolk
ningen, kreativitet och tekniska lösningar, har labbet
också fått en del kritik för att de inte tagit sig an de
mest angelägna behoven. Endast fyra miljoner av
stadens invånare äger en smartphone. Som svar på
kritiken har labbet initierat ett projekt i området Milpa
Alta, som präglas av låga inkomster och som ligger
två timmar från de typiska arbetsplatserna. LabPLC
tittar nu närmare på hur området hanterar bristen på
offentliga tjänster och hur lokala grupper kan stödjas
med att lösa de lokala utmaningarna. n

– Det svåraste var att utveckla användarvänliga
appar, sa en av programmerarna.
Många lösningar krävde mer data än vad som fanns
tillgängligt och vissa lösningar var för komplexa inom
programmets nio månader. Strategin blev att skala
ner och hålla lösningarna enkla och användbara.
– Efter användarundersökningen beslutade vi oss
för att använda en gammal teknologi för ett av
projekten; den fasta telefonlinjen, berättade en
annan av programmerarna.
Ur processen kom bland annat appen Traxi27 som
förbättrar upplevelsen av taxiåkande i staden. Idag
finns det stora problem med pirat-taxi och över
400 taxi-rån rapporterades i staden förra året.
Traxi hjälper användaren att kontrollera förarens
registreringsnummer som omedelbart får reda på om
taxin är registrerad eller inte. Om användaren åker i
en taxi och blir utsatt för ett brott finns dessutom en
panik-knapp som skickar en varning till polisen.

WWW.LABPLC.MX
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”De menar att verklig
innovation händer när
människor arbetar
tillsammans, utmanar
sina antaganden och
testar sina idéer ute i
verkligheten.”

Foto: The Australian Centre for Social Innovation

2. EXEMPEL – AUSTRALIEN

THE AUSTRALIAN CENTRE FOR SOCIAL
INNOVATION – VILL UTVECKLA BÄTTRE
PROBLEMLÖSNINGSMETODER
Trots att landet har god ekonomi och en välfungerande
social sektor, så växer Australiens sociala utmaningar
för varje år. The Australian Centre for Social Innovation
(TACSI) menar att det är hur vi löser problemen som
måste förändras. Labbet vill hitta nya sätt och metoder
för att tackla utmaningar som barnmisshandel, äldrevård
och utanförskap.

vara en katalysator för positiv samhällsutveckling i
Australien. Labbet är baserat i Adelaide men verkar
över hela landet.
Teamet består av 13 personer med olika discipliner
och olika sätt att ta sig an problemlösning. Perspektiv
från design, samhällsvetenskap, områdesutveckling,
affärsutveckling och socialt arbete blandas och
möjliggör olika sätt att ta sig an utmaningar. Centralt
i labbet är tron på att radikala förändringar inte
kommer att uppstå spontant i samhället eller komma
från experter som arbetar i silos. De menar att verklig
innovation händer när människor arbetar tillsammans,
utmanar sina antaganden och testar sina idéer ute i
verkligheten.

STRUKTUR OCH UPPBYGGNAD
TACSI grundades 2009 med startstöd från regeringen
i South Australia. Visionen var att starta ett nationellt
kompetenscenter för social innovation som skulle
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VERKSAMHET

EXEMPEL: FAMILJER SOM STÖDJER VARANDRA

Labbet ville hitta ett alternativ till traditionell problem
lösning som de menar antingen inte skapar verklig
förändring i människors liv eller inte påverkar policys
och därför inte kan spridas. TACSIs förhållningsätt
”co-design”28 utvecklades tillsammans med designorga
nisationen InWithFor och bygger på fyra principer:
•

Börja med en fråga: Det är lätt att direkt försöka
hitta lösningen. Att starta med en fråga hjälper till
att hålla processen öppen för nya möjligheter.

•

Synliggör antaganden: Policys och riktlinjer grundar
sig ofta på antaganden. Synliggör antagandena och
identifiera vad som måste testas och utmanas.

•

Lär från människor i deras vardag: Vi designar
sällan för oss själva. Att se människor i deras vardag
hjälper oss att förstå deras perspektiv.

•

Experimentera i verkligheten: Komplexa problem
kräver experimentering. Att testa lösningsförslag
snabbt och enkelt hjälper till att se vad som
fungerar och inte innan stora investeringar görs.

Family by Family30 är ett helt nytt sätt att arbeta
med familjer som har det svårt, i nätverksform.
Familjer som har det svårt paras ihop med familjer
som kan hjälpa till. Familjerna tränar och växer
tillsammans, med målet att familjer ska ha ett bra
liv – inte bara överleva. Startpunkten för arbetet
med Family by Family var frågeställningen: ”Hur kan
vi få fler familjer att ha ett bra liv och färre familjer
att behöva vända sig till myndigheter för stöd?”
Ett team bestående av en socialarbetare, en
designer och en sociolog gjorde etnografiska studier
med 35 familjer, för att förstå deras vardag och
liv samt för att definiera projektets målsättning.
Målsättningen – att få familjer att trivas – valdes
efter att man märkt att vissa familjer, trots stressiga
liv, testade nya saker och satte mål för framtiden.
Dessa familjer verkade ha ett tankesätt och
beteende som man i nästa fas undersökte hur fler
familjer kunde anamma.

Labbet startade sin verksamhet med att titta närmare på
barn och familjer, utifrån problematiken att statistiken
för barnsäkerheten förvärras varje år. Arbetet ledde
fram till skapandet av Family by Family29 som idag är
TACSIs flaggskeppslösning och som skalas upp och
implementeras runt om i Australien.

Av alla idéer som togs fram och testades med
familjer, var det bara en som lockade familjerna:
idén om att föra samman familjer med liknande
erfarenheter för att göra saker tillsammans.

LÄRDOMAR

I 12 veckor, tillsammans med 20 familjer, försökte
de utveckla konceptet Family by Family genom att
testa vad som fungerade och inte. De satte upp
familj-till-familj experiment och undersökte vilka
upplevelser och aktiviteter som ledde till förändringar för olika familjer och hur lösningen skulle
utformas för att vara inbjudande för familjer med
behov.

TACSI identifierade ett glapp mellan den offentliga
sektorns sätt att lösa sociala problem och gräsrötternas.
Labbet har därför tagit en tydlig position i att förbättra
problemlösningsprocesser. Genom att samla en rad
olika partners och främja social förändring försöker de
minska glappet och uppnå systemförändringar.
Hos TACSI finns starka värderingar om att föränd
ring måste ägas av de människorna som i vardagen
upplever utmaningen. Var lösningarna finns, om det
ligger inuti systemet eller utanför, spelar mindre roll.
Målet är att bryta ned det som inte fungerar.
Dessa värderingar genomsyrar hela labbets arbete,
ända ner till effektmätning. Labbet säger i sin rapport
från 2011 om Family by Family att de inte tycker fram
gång kan mätas i fungerande tjänster eller system, utan
bör mätas i om fler människor kan leva de liv de vill.
Detta sätt att mäta resultat eller effekt är krångligare att
mäta och förstå, menar de, och kräver en kontinuerlig
lärandeprocess kring vad som är ”bra”. n

Framgången har varit stor och Family by Family har
gått från en småskalig prototyp till en storskalig
startup-verksamhet. Teamet på tre har växt till sju
personer. Verksamheten har spridits från en plats
till två och de har gått från att ha arbetat med 20
familjer i prototypen, till att arbeta med nästan 70
familjer ett år senare. En oberoende utvärdering
visar att 90 procent av familjerna i nätverket når
sina mål.

WWW.TACSI.ORG.AU
WWW.INWITHFOR.ORG
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”Labbets syfte
är att använda
designtänkande
och designkunskap
för att framkalla,
möjliggöra och
skala upp sociala
innovationer.”
Foto: DESIS Public & Collaborative

2. EXEMPEL – INTERNATIONELLT

DESIS – DESIGNSKOLOR TAR EN AKTIV
ROLL I SAMHÄLLSFÖRÄNDRING
På designskolor runt om i världen drivs designlabb,
där studenter och forskare arbetar design-drivet med
lokala projekt som främjar ett hållbart samhälle. Labben
är knutna till det globala nätverket DESIS, med den
italienska professorn Ezio Manzini i spetsen.

•

Synliggöra och sprida kunskap om initiativ.

•

Utveckla lösningar så att de lättare kan skalas upp
och spridas.

•

Skapa synergier och koppla samman lokala initiativ
med större projekt.

•

Stimulera nya initiativ som är öppna, kollaborativa
och inkluderande.

STRUKTUR OCH UPPBYGGNAD
Design for Social Innovation towards Sustainability
(DESIS) är ett internationellt nätverk med närmare 40
designlabb, placerade på olika designskolor runt om
i världen som arbetar med social innovation och för
att skapa ett hållbart samhälle. Nätverket samarbetar
med andra nätverk, organisationer och myndigheter
med liknande syften och samskapar ofta projekt inom
områden av gemensamt intresse.
Labbets syfte är att använda designtänkande och
designkunskap för att framkalla, möjliggöra och skala
upp sociala innovationer genom att:

Nätverket startade formellt 2009, som resultatet av en
rad internationella aktiviteter. Labben är självorganise
rade på en lokal nivå och i nätverket finns distribuerade
ansvarsområden och administrativa roller. Nätverket
koordineras och drivs av en styrelse, en internationell
koordinator och DESIS Council, där en representant
från varje labb ingår. De samordnande funktionerna
finns lokaliserade vid Politecnico di Milano med Ezio
Manzini som organisationens mentor.

•

Social innovation är en stark drivkraft för hållbar
förändring som växer globalt. Designers i allmänhet

VERKSAMHET

Förstärka dess potential och skapa en gynnsam miljö.
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och designskolor i synnerhet kan spela en central roll
för denna utveckling, menar DESIS. Designskolor kan
rikta sina undervisnings- och forskningsaktiviteter mot
social innovation och på så sätt vara designlabb där
nya visioner skapas, nya verktyg definieras och där nya
projekt initieras och stödjs. I skolorna finns engagerade
studenter och erfaren personal som kan vara en stark
resurs för samhället när det kommer till att driva
hållbar förändring.
I DESIS-labben samlas akademiker, forskare och
studenter som är intresserade av social innovation.
De verkar på en lokal nivå med lokala partners och i
samarbete med andra DESIS-labb deltar de i storskaliga
projekt och program.
Utifrån gemensamma intressen hos labben har ett antal
tematiska kluster utformats. Tanken är att samordna
och systematisera de olika aktiviteter som sker, skapa
gynnsamma förutsättningar att förstärka varandras
arbete samt att uppnå större resultat. Några exempel på
kluster är: Ageing & Ingenuity, Public & Collaborative
och Informal, Formal & Collaborative. Det senare är det
senaste tillskottet bland kluster och fokuserar på underut
vecklade samhällen och informella bosättningar.

EXEMPEL: UTVECKLING AV
BOSTADSRELATERADE TJÄNSTER

Ett av labben i nätverket är Parsons DESIS Lab31
som finns på Parsons The New School for Design
i New York. Parsons DESIS Lab startade 2009
och utforskar gränslandet mellan design, social
innovation och offentliga tjänster.
Tillsammans med Public Policy Lab har labbet drivit
programmet Public & Collaborative NYC32, där de
undersökt hur offentliga tjänster i New York kan
förbättras genom att involvera medborgare i både
utformning och implementering.
Tillsammans med New York City Department of
Housing Preservation and Development (HPD)
startades det två-åriga projektet Designing Services
for Housing33. Bakom projektet fanns en tanke om
att engagera medborgare i utvecklingen av bostadsrelaterade tjänster.

LÄRDOMAR

Under en kurs fick designstudenter fokusera på ett
område i södra Bronx, där HPD har höga kostnader
för renovering av lägenheter och olika utvecklingsprogram. Studenterna fick utvärdera HPD:s
befintliga tjänster och generera idéer för nya tjänstelösningar. Att involvera de boende i processen,
möjliggöra för medborgarengagemang och att tackla
områdets specifika behov stod i centrum.

DESIS-nätverket är en konstellation av autonoma men
sammankopplade labb världen över. En sådan struktur
möjliggör en unik möjlighet att integrera och koppla
ytterst lokala praktiker och aktiviteter med globala
perspektiv. Nätverket har på så sätt en stor roll för att
utveckla och främja designutbildningar som tar en allt
mer aktiv roll i att tackla komplexa utmaningar av
global betydelse.
Labben har i sin lokala miljö, i anknytning till
akademin, tillgång till kunskap och forskning och i det
globala perspektivet möjlighet att sätta sitt arbete i ett
större sammanhang och på så sätt skapa större scena
rion. Det finns både fördelar och nackdelar att arbeta
med design-driven social innovation som akademisk
institution:
– Vi kan vara fria att experimentera och föreslå
idéer; vi kan tillföra nya perspektiv och bjuda in
människor till vår sfär. Detta öppnar upp vår verk
samhet och gör oss till en mer aktiv del av samhället,
menar Eduardo Staszowski som leder DESIS-labbet vid
Parsons.
– Samtidigt är vi beroende av externa finansiärer för
att kunna genomföra våra projekt, vilket kan göra det
svårare att utforska lösningar som ligger allt för långt
ifrån en marknadsbaserad lösning, fortsätter han.
Den akademiska positionen gör att labbet lättare
kan ta en ifrågasättande roll och har också möjlighet att
ligga i framkant och utforska mer alternativa lösningar,
även om spelutrymmet kan begränsas något utifrån
finansiärernas krav. n

När de akademiska kurserna avslutats arbetade
projektteamet vidare med att vidareutveckla några
av de mest intressanta koncepten. De testade
koncepten utifrån stadens lagar, budgetar och
policys samt skapade planer för implementering.
Fyra pilotprogram lanserades 2013, som ska
underlätta för medborgare att ansöka om boende
hos HPD. Bland annat föreslogs nytt informationsmaterial som är användarcentrerat och områdesbaserade ambassadörer som hjälper medborgare
att hitta rätt information och resurser. Dessutom
vill man forma ”gatuteam” som gör medborgare
medvetna om HPD:s existens.

WWW.DESIS-NETWORK.ORG
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”Det råder ingen tvekan om att designlabb är
en växande innovationsmetod när det gäller att
angripa samhällsutmaningar och försöka skapa
ett mer hållbart och bättre rustat samhälle.”

3. REFLEKTIONER OCH SLUTSATSER

LIKA MEN ÄNDÅ OLIKA
Det råder ingen tvekan om att designlabb är en växande
innovationsmetod när det gäller att angripa samhälls
utmaningar och försöka skapa ett mer hållbart och
bättre rustat samhälle. Sociala innovationer bygger
ofta på okonventionella idéer som förverkligas genom
samarbete som löper tvärs över kompetenser och
sektorer. Det är i dessa sammanhang som labbformatet
väcker nyfikenhet.
Vid en första anblick kan labben tyckas ha liknande
mål och arbeta på likartade sätt. Samtliga använder
samma typer av begrepp som samskapande, användar
centrering och prototyper. Samtliga bygger på design
processen som karaktäriseras av att förstå problemet
och användarens perspektiv, att bygga rätt team, att
tillsammans hitta tänkbara lösningar och att testa sig
fram till en fungerande lösning.
Men om vi studerar labben närmare kan vi hitta
skillnader som är viktiga att fundera över. Vad vill
labbet uppnå? Vilken operativ nivå har det? Var är
labbet lokaliserat? Dessa faktorer är viktiga och
påverkar ett labbs förmåga att verka självständigt och
vilka frågeställningar det kan ta sig an.
Faktorerna påverkar också ett labbs mandat att
driva och utföra. Det påverkar långsiktigheten och
hur det kan verka bortom kortsiktiga projektmål. Det
påverkar självständigheten i att definiera egna mål och
hur de bäst uppnås.
Det påverkar också huruvida labbet kan driva
förändringar på en systemnivå eller arbeta på en
praktisk nivå med konkreta problem. Slutligen påverkar
det labbets förmåga att knyta till sig och engagera olika
aktörer för gemensam problemlösning.
Labben vi har tittat på har visat på en stor bredd när
det gäller ägandeskap och operativ nivå. De har tacklat
ett brett spektrum av frågor. Vissa jobbar på en praktisk

nivå med att lösa konkreta problem, exempelvis i
form av re-design av lösningar eller tjänstedesign.
Andra fokuserar på systemförändringar genom att
långsiktigt balansera kortsiktiga praktiska lösningar
med ett långsiktigt förändringsarbete, exempelvis inom
policyområdet.
Vissa är inbäddade i den offentliga sektorn och har
större mandat att agera, men är begränsade i vilka
lösningar de kan åstadkomma. Andra är helt självstän
diga och har större frihet att experimentera, men kan i
sin tur inte utmana sin finansiär eller ägare för mycket,
eftersom de då riskerar att bli av med sina resurser.
Samtidigt är många av labben nystartade och har
kanske ännu inte lyckats demonstrera någon långsiktig
förändring, vilket gör det svårt att helt och hållet lära
av dem var och en för sig.
Allt eftersom fler labb uppstår och fler aktiviteter
följs upp, kommer det att bli möjligt att utvärdera,
sprida erfarenheter, lära av varandra och vidareutveckla
labbformatet i takt med att den värld som vi lever i
förändras och förnyas.
Att följa den fortsatta utvecklingen och se vad den
kommer att innebära för oss i Sverige kommer att
bli mycket spännande. En rad frågor söker sina svar:
Vilken typ av labb kommer vi att få se, vilka typer
av utmaningar kommer de att ta sig an, hur och var
kommer de att arbeta samt hur kommer de att ägas?
Den här omvärldsbevakningen/kartläggningen är en
förhandstitt och ett smakprov på en slutrapport, som
kommer att publiceras i sin helhet i januari 2015. I den
rapporten kommer MSI att beskriva sitt arbete med
att undersöka vad designprocesser kan göra för sociala
innovationer.
Louisa Szücs Johansson
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Malmö högskola är värd för Mötesplats Social Innovation (MSI). Högskolans vision
fram till 2020 är att vara en global förebild för hur lärosäten tar en aktiv roll i hållbar
samhällsutveckling och arbetet med MSI är en prioriterad satsning.
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