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DESIGNMETODIK SKAPAR  
SOCIALA INNOVATIONER
Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö 
högskola vill utveckla området social innovation 
till ett nationellt styrkeområde för Sverige. Vi följer 
områdets utveckling internationellt och ser till att 
kunskap och erfarenheter ställs samman och kommer 
till användning. 

Runt om i världen har intresset ökat för hur 
designmetoder skulle kunna bidra till området social 
innovation. Allt fler länder inrättar designlabb för 
samhälls- och policyutveckling i eller i anknytning 
till offentlig sektor. Det finns flera skäl till varför 
design anses allt mer relevant för sociala innovationer. 
Designprocessens förmåga att samla och involvera 
aktörer med olika kompetenser, att förstå och rama 
in problem, att utgå från användarens behov och 
perspektiv samt att småskaligt testa och vidareutveckla 
lösningar är några.

En allt större nyfikenhet om möjligheterna med 
design utvecklas även här i Sverige och vi möter en stor 
efterfrågan på kunskapsutveckling inom området. MSI 
har därför genomfört en förstudie där vi undersökt 
vilken slags samhällsvärde ett designlabb skulle kunna 
bidra med i ett svenskt sammanhang. Målet har varit 
att presentera ett förslag för hur ett designlabb kan 
etableras och fungera som en testarena för utveckling 
av sociala innovationer. 

Med denna slutrapport, som sammanfattar arbetet i 
förstudien, vill vi öka kunskapen om området i Sverige. 
Vi lägger också fram ett förslag som tar ett nyskapande 
grepp kring designlabb. I förslaget läggs fokus på att få 
ut designkapacitet bredare i samhällets olika sektorer 
för att öka förmågan att på sikt hantera komplexa 
samhällsutmaningar samt skapa ett lärande som på sikt 
kan bidra till systemförändringar. 

Ett stort tack till alla som på olika sätt har deltagit 
i arbetet med förstudien. Trevlig läsning!
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SAMMANFATTNING
Denna förstudie har undersökt en globalt växande 
rörelse av designlabb som tacklar samhällsutmaningar. 
Förstudien har systematiskt inhämtat kunskap och 
erfarenheter inom området och tittat på hur de 
skulle kunna ge mening i ett svenskt sammanhang, 
ett arbete som inte tidigare gjorts i Sverige. 

Vi har skapat en bred och djup förståelse av olika 
designlabb och vilken roll de kan ha i innovations-
systemet. Vi har också skapat nätverk med olika 
etablerade designlabb och praktiker verksamma inom 
fältet på regional, nationell och internationell nivå. 
Exempelvis har vi kopplat projektet till den nationella 
Designfakulteten som involverar samtliga designfors-
kare i Sverige. 

Vi har också samlat många andra forskare, praktiker, 
konsulter och policy-makers som arbetar med innova-
tion inom offentlig sektor, exempelvis representanter 
från Experio Lab, Innovationsrådet, ModigMinoz, 
Innovation Unit Sweden, Institutet för Framtidsstudier, 
SKL, Telge Hovsjö, Försäkringskassan, SVID, Rädda 
Barnen, Centrum för Publikt Entreprenörskap och 
Region Skåne. Vi har även knutit kontakter med 
centrala internationella aktörer exempelvis La 27e 
Région i Paris och Parsons i New York och deltagit som 
enda svenska representant på ett internationellt konvent 
kring designlabb.

Fokus på offentlig sektor
Det har blivit tydligt att intresset för, liksom behovet 
av, design och innovation är stort inom offentlig 
sektor. Detta har bland annat speglats genom vår 

Foto: Louisa Scücs Johansson
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samverkan kring ”Urbact och Social Innovation in 
Cities”. Framförallt hur offentlig sektor kan stödjas 
att samarbeta med olika designföretag, forskargrupper, 
idéburen sektor och medborgare. Det har därför skett 
en fokusförskjutning mot offentlig sektorn i förstudien. 

Kopplingen mellan näringsliv och designlabb har 
främst undersökts genom vi gått in i andra pågående 
innovationsprojekt och provat idén om att etablera 
designlabb som en plattform, exempelvis i Testbed för 
äldreomsorg där vi kunnat se hur ett designlabb kan 
skapa förutsättningar för personal och brukare att 
initiera idéer och undersöka hur ny teknologi kan effek-
tivisera och öka brukarmedverkan. Vi har sedan provat 
att koppla samman denna kunskap med näringslivet 
och deras kunskap om nya digitala plattformar vilket 
lett till utvecklingen av nya tjänster. Designlabb kan 
på så vis fylla en viktig funktion när det kommer till 
förmågan att identifiera behov och utveckla lösningsför-
slag som näringslivet kan möta med nya produkter eller 
tjänster.

Vi har också undersökt vilken roll designprocesser 
skulle kunna spela inom det Vinnova-finansierade 
projektet Innovationsplattform Malmö Sydost; främst 
som ett sätt att bygga tvärsektoriella samarbetsformer. 
Vi har genom denna samverkan också fått möjligheten 
att introducera idén om designlabb i en nationell 
plattform för hållbar stadsutveckling som Boverket, 
Tillväxtverket, Trafikverket med flera håller på att 
bygga upp.

En distribuerad modell
Genom förstudien har vi skapat ett underlag som tydligt 
pekar ut en modell av designlabb som kan fungera både 
på regional och nationell nivå. Snarare än att skapa 
ett avgränsat labb på en bestämd geografisk plats så 
bygger denna modell på att skapa kunskapscirklar som 
kan stödja olika pågående innovationsprocesser ute i 
samhället och ge dem möjlighet att stärka sin design- 
och innovationsförmåga. Under dessa processer finns 
också för avsikt att samla upp erfarenheter från olika 
pågående lokala initiativ som sedan kan användas för 
att påverka faktorer och strukturer på en systemnivå.

Mötesplats Social Innovation och Malmö högskola 
kommer att försöka prototypa denna plattform i 
mindre skala under 2015. En cirkel kommer att drivas 
i samverkan med Region Skåne med fokus på att bygga 
upp och stärka folkbibliotekens förmåga till innova-
tion och samverkan med det omgivande samhället. 
Folkbibliotek har en unik position för att nå ut till och 
engagera medborgare i design och innovationsarbete. 
Vi planerar också en kunskapscirkel med fokus på 
hur den idéburna och offentliga sektorn kan samverka 
kring innovation. Idén om designlabb har genom denna 
förstudie också förankrats i flera andra pågående 
förstudier som vi har samarbetat med och skrivits in i 
deras projektplaner, exempelvis de Vinnova-finansierade 

”Vår Hälsa” som arbetar med förebyggande och 
ojämlik hälsa samt ”Testbed för äldreomsorgen” 
som drivs av Malmö stad i samarbete med Malmö 
högskola. Likaså det ESF-finansierade projektet 
”Sektorssamverkan för social hållbarhet” med fokus 
på civilsamhällets roll i gränsöverskridande samverkan. 
Rädda Barnen har efter sitt deltagande i vår workshop 
uttryckt ett stort intresse av att starta designlabb som 
en plattform för att arbeta med innanförskap kontra 
utanförskap.

Designlabb för social innovation
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 1. INTRODUKTION TILL RAPPORTEN 

INTRESSET FÖR DESIGNLABB  
HAR ÖKAT EXPLOSIONSARTAT
BAKGRUND
Ett allt större intresse har de senaste åren riktats 
mot sociala innovationer där samtidens komplexa 
samhällsutmaningar ses som allt viktigare drivkrafter 
för innovation.  

På ett förenklat sätt kan sociala innovationer 
beskrivas som nya innovativa tjänster, produkter, 
processer och metoder som möter samhällsutmaningar 
och som samtidigt erbjuder stora möjligheter i form av 
nya tillväxtområden, nya näringar och nya tjänster. 

Sociala innovationer kan äga rum i alla samhällssek-
torer. De kan utvecklas genom politiska processer och 
beslut, inom akademin, genom att ett behov uppstår på 
marknaden eller genom att människor tar egna initiativ 
och skapar de lösningar de har behov av. Samtidigt blir 
det allt mer tydligt att ingen ensam samhällssektor själv 
kan få bukt på samhällsutmaningarna. Snarare innebär 
sociala innovationer ofta nya former av samarbeten på 
tvärs mellan samhällssektorer.  

Designlabb för social innovation
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Snarare än att skapa ett avgränsat labb på 
en bestämd geografisk plats så bygger denna 
modell på att skapa kunskapscirklar som kan 
stödja olika pågående innovationsprocesser 
ute i samhället och ge dem möjlighet att 
stärka sin design- och innovationsförmåga.

Samverkansmodeller och demokratiutveckling
Samtliga sektorer uttrycker ett behov av att utveckla 
modeller för samverkan och innovation mellan 
akademi, offentlig, privat och idéburen sektor. Det 
finns också ett ökat fokus på demokratiutveckling som 
säger att vi måste bli bättre på att sätta medborgaren 
i centrum och hitta metoder för hur medborgare kan 
göras delaktiga i olika förändringsprocesser. 

Sociala innovationer är särskilt intressanta med 
tanke på det traditionella välfärdssystemets stora 
behov av innovation för att möta de växande behoven i 
samhället. Offentliga institutioner behöver mer flexibla 
angreppssätt för hur problem och möjligheter identi-
fieras och ramas in samt hur nya lösningar genereras, 
prövas och implementeras.1

Allt oftare nämns design i dessa sammanhang och 
runt om i världen har intresset ökat för hur designme-
toder skulle kunna bidra till området. Utöver kreativitet 
så utmärks designpraktiken av ett fokus på kollabo-
rativa metoder som utgår från brukarens perspektiv 
och behov, där man lägger särskild vikt vid att skapa 
processer som länkar samman skilda kompetenser och 
professioner. 

Labb för samhälls- och policyutveckling
Inom designområdet finns också stor kompetens 
kring hur olika designlabb kan utvecklas där idéer 
och lösningsförslag får växa fram stegvis i samspel 
med riktiga brukssituationer och där man utvecklar 
en förmåga att småskaligt prova olika lösningar. Allt 
fler länder och aktörer har därför de senaste åren 
inrättat designlabb som arbetar med samhälls- och 
policyutveckling.

Framstående internationella exempel är: La 27e 
Région – det franska labbet för modernisering av 
offentlig verksamhet, MindLab – labbet som har etable-
rats inom det danska regeringskansliet och flertalet labb 
som är knutna till olika designskolor världen över som 
Politecnico i Milano och Parsons New School i New 
York. Intressanta nya initiativ har också börjat ta fart 
inom offentlig verksamhet i Sverige med etableringen av 
Experio Lab vid Landstinget i Värmland.

SYFTE OCH MÅL 
Syftet med förstudien har varit att undersöka 
förutsättningarna för att etablera ett designlabb som 
kan fungera som testarna för utveckling av sociala 
innovationer, där aktörer med varierande kompetenser 
tillsammans förstår och formulerar problem, genererar 
nya idéer och småskaligt testar olika lösningar. 

Förstudien har haft som mål att ta fram ett tydligt 
förslag för hur ett sådant designlabb skulle kunna 
byggas upp och drivas. Visar förstudien att det är 
möjligt att etablera ett designlabb och att förutsättning-
arna finns, så är ambitionen hos projektägaren att då 
bidra till etableringen av ett sådant. 

INRAMNING OCH AVGRÄNSNINGAR
För att kunna möta dagens komplexa och svårlösta 
samhällsutmaningar behöver vi öppna innovations-
processer och skapa nya samarbeten på tvärs över 
samhällssektorer. 

Denna förstudie har tagit ett tydligt fokus på 
offentlig sektor och dess roll i gränsöverskridande 
innovationsprocesser. Offentlig sektor ses av tradition 
som ansvariga för att lösa samhällsutmaningar i Sverige 
och har en till synes betydande roll när det kommer 
till att möta dessa. Offentlig sektor har ofta också den 
koordinerande rollen i samverkansprocesser och spelar 
därför en central roll när det kommer till att möjliggöra 
och facilitera gränsöverskridande innovation.

 En viktig aspekt är att tillsammans identifiera de 
verkliga behoven och att formulera tydliga utmaningar, 
vilket är något som återspeglas i de flesta internationella 
exempel på designlabb. En tydlig förståelse för behoven 
ökar möjligheterna för alla att hitta innovation och 
kvalitativa lösningar. 

Designlabb för social innovation
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FÖRSTUDIENS UPPLÄGG
För utveckling och sammanställning av relevant 
kunskap som underlag för ett förslag till ett designlabb 
så har förstudien fokuserat på att inhämta kunskap från 
tre nivåer:

• Internationell nivå – där vi har genomfört en 
omvärldsanalys, knutit till oss internationella nätverk 
inom området och där vi deltagit i internationella 
seminarier och konferenser för att diskutera hur 
erfarenheter kring design och social innovation skulle 
kunna ge mening i ett svenskt sammanhang. På denna 
nivå har vi bland annat samverkat med Stéphane 
Vincent föreståndare för La 27e Région samt Thomas 
Binder, föreståndare för ”The CoDesign Research 
Cluster” vid Danmarks Designskola.

• Nationell nivå – där vi har undersökt hur designme-
toder skulle kunna bli en del av pågående utveck-
lingsprojekt runt om i landet. Arbetet har skett 
genom seminarier där representanter från offentlig, 
privat och idéburen sektor samt akademin disku-
terat möjligheter och hinder att arbeta med design 
för att möta samhällsutmaningar utifrån lokala 
förutsättningar i olika delar av Sverige. Detta arbete 
har skett i nära samverkan med Stefan Holmlid vid 
Linköpings universitet, liksom flera forskare vid 
Designfakulteten samt Eva-Karin Anderman och 
Jonas Gumbel vid Stiftelsen Svensk Industridesign.

• Lokal och regional nivå – där vi har undersökt 
hur designmetoder skulle kunna bli en del av 
pågående utvecklingsprojekt och ge mening för 
de olika aktörer och brukare som är engagerade i 
dessa. I detta arbete har vi samverkat med Magnus 
Johansson vid Institutionen för Urbana Studier 
på Malmö högskola som också har varit med och 
utvecklat de utbildningsmoduler som föreslås bli en 
central del av ett framtida designlabb. Vi har också 
samverkat med Bjarne Stenquist, Anna Balkfors och 
Jaklina Strand vid Malmö stad samt Elin Dagerbo 
från Centrum för Publikt Entreprenörskap och 
Alexandra Fritzon från Rädda Barnen.

RAPPORTSTRUKTUR
Rapporten är indelad i sex avsnitt: 

1. En beskrivning av de innovationspolitiska driv-
krafter som pekar på behovet av design-drivna 
ansatser.    

2. En kunskapsöversikt av området design för social 
innovation

3. En internationell utblick innehållande en kartlägg-
ning av internationella exempel på designlabb, 
det senaste från labbutvecklingen globalt och ett 
neddyk i designforskningen. 

4. En inventering av det svenska landskapet för 
designområdet.

5. En beskrivning av samt lärdomar från de kunskaps-
seminarier som arrangerats inom ramen för 
förstudien. 

6. Lärdomar och slutsatser från förstudien och 
därefter ett förslag för hur vi vill gå vidare med 
arbetet.   

Designlabb för social innovation
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 2. INNOVATIONSPOLITISKA DRIVKRAFTER 

DESIGN FÅR ALLT TYDLIGARE POSITION 
I SAMHÄLLSUTVECKLINGEN 
Samhällsutmaningar har blivit en central utgångspunkt för den innovationspolitiska diskussionen på senare 
år. Det lyfts bland annat fram i EU:s strategi, Europa 2020. Både internationellt och nationellt finns tydliga 
drivkrafter som pekar på behovet av design-drivna ansatser i utvecklingen av nya samhällslösningar. 

The European Design Leadership Board (EDLB) 
tillsattes 2011 för att ta fram rekommendationer för 
hur man skulle stärka designens roll i innovationspo-
litiken på en europeisk, nationell, regional och lokal 
nivå. I rapporten Design for Growth & Prosperity2, som 
man arbetade fram, föreslogs 21 rekommendationer för 
att bygga ett ekosystem för designdriven innovation i 
Europa. Så här inleder man rapporten: 

”Never before has so clear an opportunity existed 
as now, for the European Commission, Member States 
and regions to take bold action to enable a new level of 
awareness about the importance of design as a driver 
of user-centred innovation across Europe. And this, in 
spite of the pressures of austerity and the complexity of 
the global challenges we face in Europe.”

Rekommendationerna har därefter omvandlats av EU 
Kommissionen till en handlingsplan för design-driven 
innovation3. Handlingsplanen består av tre strategiska 
områden varav ett lyfter fram design som en motor för 
att förnya offentlig sektor.  

“Modernising public administration requires 
strengthening strategic design and implementation of 
policies. At present, the European public sector lacks, 
to a large extent, the skills and the capacity to apply 
design when addressing the need for renewal. There 
could be more use of design and designers in the public 
sector, for instance, by developing support material 
and toolkits and by providing training to public sector 
administrators. This could significantly contribute to 
modernisation of the public sector, including more 
innovative public procurement.”4

Designlabb för social innovation
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Handlingsplan för design
”Design for Europe” är ett projekt under de 
kommande tre åren och en del i genomförandet av 
EU-kommissionens handlingsplan för design-driven 
innovation. Initiativet som också är känt som 
”European Design Innovation Platform” (EDIP) drivs 
av ett konsortium bestående av 14 organisationer och 
leds av Design Council i Storbritannien. 

Arbetet kommer att inriktas på att föra samman 
kunskap om och exempel på användning av design-
driven innovation till nytta för näringsliv och offentlig 
verksamhet inklusive beslutsfattare. Ambitionen är att 
nationella eller regionala aktörer som involverar sig i 
plattformens aktiviteter ska finna stöd i att utveckla sin 
förmåga att använda design som verktyg för innovation 
och policyskapande. 

Även i den nationella innovationspolitiken finns 
förslag som pekar på behovet av design-drivna ansatser. 
Offentlig sektor behöver tänka nytt för att göra 
nytta. Det var huvudbudskapet i Innovationsrådets 
slutrapport5 till regeringen från sommaren 2013 där de 
tittat på hur man kan förstärka innovation i offentlig 
verksamhet. Det krävs perspektivskiften, menar man, 
där vi behöver gå från kortsiktighet till långsiktighet, 
från att titta på delar till att se helheten, från kontroll 
till tillit och från ett fokus på myndigheter till ett fokus 
på användaren och dess behov.

Förslagen kan summeras så här: 

• Öka fokus på behov, värdeskapande och system.

• Öka handlingsutrymmet för offentliga verksamheter 
att pröva nya tjänster och former för att uppnå 
syftet med politiken.

• Upprätta en infrastruktur för idé- och 
kunskapshantering.

• Stärk offentliga verksamheters förmåga att bedriva 
innovations- och förändringsprocesser.

• Pröva nya instrument som främjar långsiktiga 
investeringar i svårlösta samhällsfrågor.

Att i större utsträckning utgå från ett användarper-
spektiv och att samverka på nya sätt genomsyrar i stort 
innovationsrådets perspektiv. Ett förslag för att stärka 
offentliga verksamheters förmåga att bedriva innova-
tions- och förändringsprocesser handlar om att etablera 
ett utvecklings- och kompetenscentrum för gemensam 
utveckling av offentliga tjänster6. Inspiration för detta 
förslag kommer just från de designlabb som etablerats 
i offentlig sektor runt om i världen, exempelvis danska 
MindLab7.

Design är relevant för regionen
I den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 
2030”8 lyfts även där fram behov där design-drivna 
ansatser och designlabb kan spela en väsentlig roll. Det 
nämns bland annat att gränsöverskridande samverkan 
är en förutsättning för hållbar utveckling: 

”I det öppna Skåne samverkar, samarbetar och 
berikar människor, myndigheter, organisationer, 
kommuner, näringsliv, universitet, regioner och idéburen 
sektor varandra och arbetar med gemensamma krafter 
för ett öppet Skåne, en hållbar helhet.”9

Det preciseras också att tvärsektoriella plattformar 
behövs som ”smörjmedel” för att stimulera samverkan 
samt samhandling. Vidare lyfts dessutom behovet av 
innovationsfrämjande ledarskap samt utveckling av nya 
lösningar som fokuserar på nyttan för individen:

”Skåne ska utveckla ett förändringsledarskap på 
alla nivåer med hög beredskap för snabba förändringar 
både vad gäller omvärld, globalisering och ny teknik. 
Men också ett samverkande ledarskap som utmanar och 
överbryggar organisatoriska och kulturella skillnader 
och som skapar sammanhållna tjänster med högt värde 
för användarna.”10

LÄRDOMAR VI TAR MED OSS I FÖRSTUDIEN

Några utmaningar som ofta lyfts fram och där 

designdrivna ansatser och designlabb är relevant: 

• Identifiera användarens behov 

• Utveckling av innovationsfrämjande kompetens 

och ledarskap 

• Behov av plattformar för samverkan

”There could be more use of design 
and designers in the public sector, for 
instance, by developing support material 
and toolkits and by providing training to 
public sector administrators. This could 
significantly contribute to modernisation 
of the public sector, including more 
innovative public procurement”

Designlabb för social innovation
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 3. KUNSKAPSÖVERSIKT 

VARFÖR ÄR DESIGN RELEVANT? 
Från att design tidigare främst förknippats med formgivning och produkter ses området allt mer som en central förmåga i 
olika slags innovations- och utvecklingsprocesser. Designprocessens förmåga att samla och involvera aktörer, tillsammans 
formulera behov och utforska möjliga lösningar samt att småskaligt testa och vidareutveckla är några anledningar till varför. 

Det finns en tidig syn på design som problemlösning 
som kan relateras till Nobelpristagaren Herbert 
Simon och hans definition av design som en medveten 
förändring av det som är mot det mer önskvärda11, ett 
problem har helt enkelt blivit löst. Denna definition 
används också ofta för att beskriva innovation och 
problemlösning. Det knepiga med detta synsätt är 
uppfattningen om designarbetet som en linjär problem-
lösningsprocess med logisk struktur. 

Prövande process
Linjär problemlösning fungerar bara så länge problem 
tydligt kan definieras, ansåg designteoretikerna Rittel 
och Webber, som menade att vissa problem är mycket 

mer komplexa i sin karaktär och därför inte kan 
lösas linjärt. De introducerade begreppet ”wicked 
problems”12 för att beskriva problem som är svårdefi-
nierade och situationsspecifika, vilket typiska samhälls-
utmaningar ofta är. För att ta sig an sådana utmaningar 
krävs en prövande process som design, menade de.  

Som ett alternativ till de traditionella linjära 
processerna har ”design thinking”13 på senare år blivit 
uppmärksammat som ett sätt att applicera designers 
sätt att lösa problem i företag och organisationer för 
att åstadkomma innovation. Även om design thinking 
erbjuder en mer iterativ process finns fortfarande en 
betoning på problemlösning, där design förenklas till en 
uppsättning kreativa metoder. 

Traditionell, linjär process och designdriven, cyklisk process. 

Designlabb för social innovation
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Reflektion i vardagen
En av de mest inflytelserika forskarna inom området 
var Donald Schön som tittade närmare på hur olika 
praktiker hanterar problemsituationer i sin vardag. 
Han menade att när de möter en ny och unik problem-
situation så fungerar inte standardmetoder. Snarare så 
hanterar de situationer av komplexitet och problematik 
genom vad han benämnde som reflektion-i-handling14.

Design är ett typiskt exempel på detta där reflektion 
och skapande hänger tätt ihop. 

I designprocessen är man i konstant dialog med 
problemsituationen och provar sig fram. Samtidigt är 
man också lyhörd för hur situationen ”talar tillbaka” 
och svarar på lösningsförslagen. Donald Schön lyfte 
även fram vikten av probleminramning där designer 
kontinuerligt provar att rama in en problemställning 
utifrån olika synvinklar. Design handlar på så sätt lika 
mycket om problemformulering som problemlösning. 

Zoomar in och ut 
Ett exempel på detta är skissandet, där tidiga förslag 
och idéer inte är slutgiltiga, utan snarare ett verktyg 
för att undersöka problemområdet. Man tar fram 
preliminära förslag som problemet kan testas mot. 
Många förslag slängs i papperskorgen och blir inte mer 
än ett utspel. Denna pendling mellan detaljnivå och 
helhetsnivå är en central kvalitet i designarbetet. Enkelt 
uttryckt kan man säga att man i designprocessen växlar 

Området bygger på demokratiska 
ideal där de som är berörda av och 
ska använda en ny lösning måste 
ges möjlighet att vara delaktiga i 
utvecklingsprocessen för att resultatet 
ska möta deras behov och vara 
användbar. 

mellan att zooma ut (för att se helheten) och att zooma 
in (för att studera detaljer). 

Man talar också om att i designprocessen överväga 
en stor mängd lösningsförslag och tänka brett, snarare 
än att tidigt bestämma sig för den rätta lösningen. 
Perspektiven vidgas och smalnas av, om vartannat. En 
mängd lösningar kastas fram och under processen faller 
många bort efter reflektion, prioriteringar och val. Detta 
växelvis konvergerande (breddande) och divergerande15 
(avsmalnande) är centralt i designarbetet och ett sätt att 
”konversera med situationen” menar Schön. 

Materialisering av idéer
Värdefullt är också designers sätt att visualisera tankar 
och idéer under arbetets gång med hjälp av skisser, 
modeller och prototyper. Alla hjälpmedel för att göra 
idéer förståeliga och hanterbara. 

Särskilt väsentligt är det iterativa prototypandet, 
att hela tiden testa av idéer genom att iscensätta hur 
en lösning fungerar under verkliga förhållanden. I 
motsats till stora utvecklingsprojekt med stort riskta-
gande, testar man istället olika lösningar under enkla 
former till låg kostnad. Detta prövande arbetssätt 
med förmågan att testa olika scenarier och på så sätt 
identifiera både möjligheter och dilemman för olika 
lösningar är en stor tillgång när det gäller att utveckla 
välfungerande lösningar. 

Växlar mellan helhet och detaljer.

Tänker brett och överväger många lösningar.

Designlabb för social innovation
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Fokus på brukaren
Designprocessen har också en lång tradition av att 
sätta brukaren i centrum, där empati och brukarens 
vardagliga situation får vara utgångspunkten för 
designarbetet. Ofta samarbetar man därför med antro-
pologer eller använder etnografiskt inspirerade metoder 
i designprojekt för att skapa en bättre förståelse av 
brukssituationen. 

Utöver praktiska och funktionella aspekter av 
brukandet, så handlar det också om att skapa en 
förståelse för hur brukaren uppfattar och förstår olika 
lösningar. Designforskaren Klaus Krippendorff menar 
att design handlar om meningsskapande16, att skapa en 
meningsfull relation mellan brukaren och olika föremål, 
tjänster eller processer. 

I stället för att bara observera brukare så kan 
användaren eller brukaren dessutom involveras som 
en medskapare i processen. På 70-talet utvecklades 
ett designområde i Skandinavien med stort fokus på 
kollaborativa designprocesser: Participativ design17 eller 
deltagande design. Området bygger på demokratiska 
ideal där de som är berörda av och ska använda en ny 
lösning måste ges möjlighet att vara delaktiga i utveck-
lingsprocessen för att resultatet ska möta deras behov 
och vara användbar. 

En utvecklingsprocess
Det finns alltså en mängd sätt att se på och försöka 
förstå vad design är. Förenklat kan man säga att 
design har gått från att ha betraktats som ett verktyg 
för att utveckla innovativa produkter till att allt mer 
ses som en utvecklingsprocess med följande typiska 
karaktärsdrag: 

• Fäster stor vikt vid formulering och omformulering 
av problem

• Har ett prövande arbetssätt och itererar i många 
steg

• Är lösningsdrivet och överväger många olika 
lösningar

• Arbetar med reflektion i situation och navigering 
bland olika möjligheter 

• Fokuserar på meningsskapande i unika kontexter 
och situationer

• Arbetar utifrån en fördjupad brukarförståelse

Involverar den tilltänkta målgruppen.

Designlabb för social innovation
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EN KORT HISTORIK TILL SOCIALT 
ORIENTERAD DESIGN 
Design för social innovation är ett nytt designfält som håller på att växa fram internationellt som bygger 
på design som en ansats för att bidra till positiv samhällsutveckling. De som bidragit till framväxten av 
det nya designområdet är designforskare och designpraktiker främst från tjänstedesignföretag och olika 
organisationer som antingen stödjer design, likt Design Council i Storbritannien, eller som har startat 
egna design-drivna innovationsenheter, som MindLab i Danmark och La 27e Région i Frankrike. 

Design för social innovation som begrepp har bara 
börjat användas frekvent de senaste åren. Design har 
emellertid en lång historia av designers som varit intres-
serade av annat än kommersiella lösningar. När den 
moderna designen växte fram under 1900-talets början 
handlade det om att god design skulle bli tillgänglig för 
alla. Framförallt i Europa ville ledande arkitekter och 
designer att vardagsföremål skulle förbättra vardagen 
för människor och bidra till ett jämlikt samhälle. 

Idéerna kom bland annat från den engelska Arts 
and Crafts-rörelsen (1860–1910) och den tyska 
Bauhausskolan (1919–1933). Båda dessa strömningar 

kom att inspirera flera unga arkitekter och designer, 
som genom vardagsföremål och arkitektur ville bidra 
till att gestalta det nya välfärdssamhället, vilket i Sverige 
tog sig uttryck i det vi kallar Folkhemmet. 

Några av de tongivande i den svenska Folkhems-
debatten var Ellen Key och Greger Paulsson vilka 
menade att vackra och billiga varor var något som 
alla skulle ha rätt till18. Design användes som medel 
för att utjämna sociala orättvisor men kom att foku-
sera på produkter och blev istället en stark motor i 
industrialismens massproduktion och framväxten av 
konsumtionssamhället. 

Foto: DESIS Lab, Parsons New York.
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Ny designdisciplin
Samma samhällsengagemang finns idag, fastän utma-
ningarna är större och mer komplexa: i dag gäller det 
att skapa en hållbar situation både socialt, miljömässigt, 
och ekonomisk. Till följd av denna utveckling har det 
bildats en ny designdisciplin – design för social innova-
tion. Detta designområde har utvecklats från flera håll. 

I Storbritannien arbetar Design Council med att 
tillämpa design som ett innovationsverktyg inom 
offentliga tjänster. De har bland annat stöttat forsknings-
gruppen RED som undersökt hur design kan skapa bättre 
offentliga tjänster och tackla utmaningar inom hälsa. 

Deras angreppssätt var att involvera både patienter 
och vårdpersonal i designprocessen och att satsa på 
förbyggande åtgärder, så att människor inte blev sjuka. 
RED-gruppen summerade sitt arbete i en artikel kallad 
”Transformation design”19 – som också fått namnge 
den metod de utvecklat. I Storbritannien har dessa sats-
ningar drivit branschen framåt och idag finns en mängd 
designföretag som är inriktade på social innovation 
inom såväl privat, offentlig som idéburen sektor20.

Hållbara lösningar
Ett annat starkt center för områdets utveckling har 
varit Politecnico di Milano i Italien och designern och 
forskaren Ezio Manzini som lett ett antal internatio-
nella forskningsprojekt tillsammans med designern 
François Jégou. Utgångspunkten för deras arbete är hur 

man med design kan skapa nya lösningar som hjälper 
människor att leva på ett mer hållbart sätt. 

I boken ”Collaborative Services21” lyfter de fram ett 
nytt designfält som ligger i skärningspunkten mellan 
social innovation och design för hållbar utveckling. 
Fältet står i centrum för ett designforskningsområde 
som kallas Design for social innovation and sustai-
nability, vilket också är namnet på det idag ledande 
forskningsnätverket DESIS22. 

Manzini och Jégou definierar collaborative services 
som sociala tjänster där brukare är aktivt involverade 
och tar rollen som ”co-designers” eller medskapare. 
Som exempel på kollaborativa tjänster nämner de 
bilpooler, verktygspooler, hemmarestauranger eller 
kollektiv där människor bor tillsammans, delar på 
resurser och hjälps åt. 

Kollaborativa tjänster
Gemensamt för lösningarna är att de bygger på att 
människor samarbetar för att dela på resurser. Manzini 
och Jégou har undersökt vilken roll designern kan spela 
i dessa tjänster, som till exempel att skapa systemet för 
en bilpool eller informationstjänsten som behövs för att 
möjliggöra en hemmarestaurang. 

Även i USA finns ett stort intresse för hur design kan 
bidra till social förändring. Ofta går det under namnet 
”Design for Social Impact” och designfirmor så som 
IDEO23 och Frog Design24 har design för social innova-
tion som ett av sina expertisområden. 

DESIGN SOM ANSATS  
FÖR SOCIAL INNOVATION 
Samhället står inför storskaliga och komplexa utmaningar där innovationsinsatser är nödvändiga. Samtidigt 
växer en allt större medvetenhet om möjligheterna med design för att förstå och rama in problem, att hitta 
lösningar tillsammans med brukare och påverka samhället i stort. Designpraktikens förmåga att länka 
samman kompetenser, involvera användaren, skapa processer för gemensam problemformulering och 
förmåga att småskaligt prova olika lösningar tillhör det som ofta lyfts fram som betydande kvaliteter. 

Området design för social innovation kan förenklat 
förstås som en process präglad av delaktighet och 
samskapande, för att tillsammans utforska, generera 
och implementera nya sätt att skapa förändring i 
riktning mot samhälleliga mål. 

Sociala innovationer benämns ofta som nya sätt 
att möta samhällets utmaningar genom innovativa 
tjänster, produkter, processer och metoder. Design för 
social innovation kan därför förstås och omfatta en 
bred uppsättning av motiv, tillvägagångsätt, aktörer 

och effekter. Det kan handla om allt från utveckling av 
nya produkter och tjänster, till byggande av designka-
pacitet hos icke-designers och systemförändringar på 
policynivå. 

Appliceringsområdena för designområdet är många, 
allt från innovation i lokala och nationella myndigheter 
och inom politikområden så som vård- och omsorg 
eller stadsutveckling till ”communityutveckling” och 
främjandet av hållbara gräsrotsinitiativ.

Designlabb för social innovation
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Komplexa problem
Samhälleliga och sociala utmaningar är komplexa. Det 

vill säga att det är svårt att definiera ett tydligt problem 

eller vilka orsakerna är. De är också svåra att lösa med 

enkla medel. Designpraktiken har under lång tid, vare 

sig det gäller produkter, tjänster eller andra typer av 

lösningar, omfamnat komplexitet. Utmärkande är att mer 

fokus läggs på att förstå problemet än att hitta lösningar. 

Att skapa välfungerande lösningar hänger alltså till stor 

del ihop med hur problemet ramas in och formuleras.

Systemiskt perspektiv
Istället för att bryta ner och fokusera på enskilda delar 

behåller designpraktiken fokus på den övergripande 

helheten och försöker förstå hur de olika beståndsdelarna 

förhåller sig till varandra. Att arbeta utifrån ett systemiskt 

perspektiv innebär att förstå hur kontexten är avgörande 

för olika lösningar och länka samman detta med ett 

större och bredare perspektiv för att skapa hållbara och 

långsiktiga lösningar.  

Relationsbyggande 
Gränsöverskridande samarbeten och att involvera olika 

aktörer som kan föra in olika kompetenser är viktigt 

för att möjliggöra öppningar för nya lösningar. För 

detta behövs det skapas experimentellt utrymme där 

aktörer tillsammans kan utforska nya lösningar som är 

samskapade eller ”codesignade”. Designrollen handlar 

till stor del om att länka samman dessa aktörer genom att 

stödja samspel och interaktion mellan olika discipliner. 

Designern agerar ofta som en mellanhand mellan brukare 

och olika experter. I dessa lägen förknippas designrollen 

allt mer med tolkning, medling och diskussionsledning 

där designerns betydelse är att möjliggöra öppningar för 

nya lösningar. 

Långsiktiga processer
Sociala innovationer tar tid, det handlar ofta om att 

bygga upp långsiktiga nätverk och miljöer där lösningar 

får testas och vidareutvecklas i verkliga brukssituationer. 

Innovationsprocessen utmanar också det traditionella 

formatet av ett designprojekt, där kortsiktighet ofta 

gör det svårt att uppnå och påvisa någon inverkan. 

Designlabb är ett exempel på hur designpraktiken försökt 

hitta nya former och modeller för samarbete och den 

långsiktighet som behövs i samhälleliga frågeställningar. 

Participativ design
I processer för social innovation betonas ett starkt fokus 

på brukaren och att vi i mycket större utsträckning 

måste börja utforma lösningar där empati för människors 

behov och liv står i centrum. Inom design finns en stark 

drivkraft att arbeta med brukare för utveckling av nya 

lösningar. Ett brukarperspektiv kan innebära olika typer 

av ansatser för att förstå och uppfylla brukarens behov. 

Många designer samarbetar därför med antropologer 

eller använder etnografiskt inspirerade metoder, för att 

skapa en bättre förståelse för användarens situation. 

Participativ design, även kallat deltagande design, är ett 

angreppssätt som bygger på demokratiska ideal där de 

som är berörda av en ny designlösning också ska vara 

involverade i själva designprocessen. 

NÅGOT FÖRENKLAT KAN MAN SÄGA ATT DESIGN-DRIVNA ANSATSER FÖR  
SOCIAL INNOVATION OFTA BASERAS PÅ FÖLJANDE KARAKTÄRSDRAG:

Designlabb för social innovation
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 4. INTERNATIONELL UTBLICK 

LÄRDOMAR FRÅN FRAMSTÅENDE 
INTERNATIONELLA DESIGNLABB
De senaste åren har intresset för olika former av labb ökat explosionsartat. Det finns idag minst ett femtiotal labb 
världen över som fokuserar på samhälleliga utmaningar eller på att utveckla den offentliga sektorn. Mötesplats 
Social Innovation har genomfört en kartläggning av några av de mest framstående internationella exemplen. 

Vi har tittat närmare på hur de är uppbyggda (till 
exempel var de är lokaliserade, hur de är finansierade 
och vad syftet med dem är) och hur de arbetar (exem-
pelvis 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. 

Foto: MaRS Solutions Lab
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 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.

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 

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 
specifi kt projekt, baserat på medborgarnas behov, skulle 
defi niera 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 

”Process, insikter 
och möjligheter 
dokumenteras 

och står som 
utgångpunkt när 

idéer ska tas fram 
tillsammans med 

medborgarna.”

Foto: Social Innovatio Lab for Kent
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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, fi lmare och forskare. 

VERKSAMHET
SILK arbetar med fl era 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 
etnografi ska 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.

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 

I mars 2011 lanserades Dementia Challenge av 

premiärministern i England. I Kent såg man ett 

behov av att göra mer lokalt och SILK fi ck 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. 

– 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 SILKteamet 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 lpadprojekt.

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.

EXEMPEL: ETT DEMENSVÄNLIGT KENT

WWW.SOCIALINNOVATION.TYPEPAD.COM/SILK/ 
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 EXEMPEL – FRANKRIKE 

LA 27E RÉGION – MODERNISERAR 
DEN OFFENTLIGA SEKTORN
27:e Regionen började arbeta med ett fåtal regionala 
uppdrag som sakta har blivit fl er och fl er. 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.  

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 

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 identifi era 
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 fl yttar 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 

”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

 INTERNATIONELL UTBLICK – FRANKRIKE 
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regionala förvaltningar. Denna verksamhet har bidragit 
till att det idag fi nns 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. 

LÄRDOMAR 
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 fi nns; 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 fl era nivåer som är 
betydelsefull. n 

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 Lycéo

affi scher 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. 

När det första steget var avklarat föreslogs 

förbättringar och nya tester gjordes, i en form 

av snabbprototyp. Till exempel så skrevs texten 

på själva korten om och blev mer begriplig. En 

utställning presenterades på stadshuset, som 

besöktes av många politiker.

– Istället för att konsulter skulle tagit sig an frågan 

om Lycéo under säg ett år, ägnade ett tiotal tjäns

temän 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?

EXEMPEL: STUDENTKORTET SOM INTE 
FUNGERADE

WWW.LA27EREGION.FR
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 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. 

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 

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. 

”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

 INTERNATIONELL UTBLICK – AUSTRALIEN 
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VERKSAMHET
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 
identifi era 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. 

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 fl aggskeppslösning och som skalas upp och 
implementeras runt om i Australien.

LÄRDOMAR
TACSI identifi erade 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 fi nns starka värderingar om att föränd-
ring måste ägas av de människorna som i vardagen 
upplever utmaningen. Var lösningarna fi nns, 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 fl er 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 

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 fl er 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 etnografi ska studier 

med 35 familjer, för att förstå deras vardag och 

liv samt för att defi niera 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 fl er 

familjer kunde anamma. 

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. 

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 

familjtillfamilj experiment och undersökte vilka 

upplevelser och aktiviteter som ledde till föränd

ringar för olika familjer och hur lösningen skulle 

utformas för att vara inbjudande för familjer med 

behov. 

Framgången har varit stor och Family by Family har 

gått från en småskalig prototyp till en storskalig 

startupverksamhet. 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. 

EXEMPEL: FAMILJER SOM STÖDJER VARANDRA

WWW.TACSI.ORG.AU
WWW.INWITHFOR.ORG 
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DESIGNLABB – ETT GLOBALT FENOMEN
Femtio labbrepresentanter från sjutton olika länder samlades i Toronto för att utbyta erfarenheter på 
konferensen ”Labs for Systems Change” som arrangerades av MaRS Solutions Lab. Mötesplats Social 
Innovation fanns på plats för att skapa oss en bättre förståelse för var frontlinjen för labb ligger idag.

Bland deltagarna fanns Geoff Mulgan (VD Nesta, 
Storbritannien), Christian Bason (VD MindLab, 
Danmark), Frances Westley (Chair WISIR, Kanada), 
Sarah Schulman (grundare av InWithForward, Holland), 
Stephane Vincent (VD La 27e Région, Frankrike), Joeri 
van den Steenhoven (VD MaRS Solutions Lab, Kanada), 
Eduardo Staszowski (Director DESIS Lab, USA) Andrea 
Siodmok (VD UK Policy Lab, Storbritannien) David 
Mair (Head of Unit, Science Advice to Policy – EC Joint 
Research Centre, Belgien) Chelsea Mauldin (Executive 
Director, Public Policy Lab, USA).

Många av labben som var representerade syftar till 
att öppna upp offentliga och politiska styrningspro-
cesser så att fler medborgare kan bidra och göra sin röst 
hörd samt vara med och skapa lösningar för samhället. 
Ett exempel är GovLab vid New York University som 
startades 2012 av Beth Noveck. Hon beskrev hur de 
inom ramen för GovLab bland annat driver Living labs 

där de samlar policy-makers, tjänstemän, forskare och 
medborgare för att genom aktionsforskning undersöka 
och prova nya sätt att producera värde för medborgare. 
Genom GovLabAcademy tränar de också upp offentliga 
tjänstemän i nya metoder. 

Ingen pausknapp
En svårighet hon tog upp är att det inte går att stänga 
av offentlig verksamhet för att i lugn och ro kunna 
förnya den. Förnyelsearbetet måste pågå samtidigt 
som verksamheten är i full drift. Beth Noveck leder 
också, tillsammans med bland annat World Wide Webs 
grundare Sir Tim Berners-Lee, arbetet med MacArthur 
Research Network om Opening Governance. 

Syftet med det nätverket är att genom kartläggning av 
goda exempel och experimenterande med nya processer 
bidra till att offentliga organisationer ska få större legi-
timitet och bli mer effektiva i att adressera människors 

”En svårighet hon tog upp är att det inte 
går att stänga av offentlig verksamhet 
för att i lugn och ro kunna förnya den. 
Förnyelsearbetet måste pågå samtidigt 
som verksamheten är i full drift.” 

Foto: MaRS Solutions Lab
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livsvillkor. På sikt kan förhoppningsvis även normerna 
för hur beslut fattas inom olika institutioner förändras.
Lite överraskande, men roligt, var att flera labb 
använder sig av kultur och konstnärliga interventioner 
för att väcka relevanta frågeställningar exempelvis 
McConnell Foundation – Cities for People som foku-
serar på nya ekonomier, civilt engagemang och konst-
närliga metoder. Ett annat exempel var Laboratoria 
para la Ciudad i Mexico City. 

Fokus på civilsamhället
Labbet leds av Gabrielle Gomez-Mont och har 15 
anställda, designers, konstnärer, filmare, advokater 
som försöker tackla utmaningar i 22 miljonersstaden. 
Ett av deras syften är att etablera en mental bild hos 
tjänstemän inom Mexiko Citys stadsförvaltning av vad 
det innebär att arbeta med civilsamhället.

Många diskussioner berörde frågan om var labb 
bör lokaliseras. Fyller de sitt syfte bäst inom en politisk 
organisation som exempelvis MindLab eller utanför 
som La 27e Région? De flesta var överens om att det 
behövs olika former av labb som fyller olika syften och 
beroende på var de är lokaliserade så får de tillgång 
till resurser i form av specifika mandat och socialt 
kapital. En fördel med att vara lokaliserad internt, 
och som några labbföreståndare lyfte fram, är att det 
går snabbare att komma i gång med projekt jämfört 
med att agera som extern konsult där man först måste 
förhandla fram ett kontrakt. 

Dominic Cambell från FutureGov i Storbritannien 
framhöll också att det är lättare att skala upp lösningar 
när ett labb är internt lokaliserat. En genomgående 
tydlig trend var dock att labben alltid tar sin utgångs-
punkt utifrån medborgarnas perspektiv oavsett var de 
är lokaliserade eller vem som äger dem. Labb är därför 
inte neutrala trots att det är något som man ofta hör i 
retoriken. 

Ingen neutral plattform
De flesta var överens om att ett labb bör tydliggöra 
sin ståndpunkt istället för att låtsas agera som en 
neutral plattform. Frågan om att gå bortom neutralitet 
uttrycktes starkast av Nestas VD Geoff Mulgan 
som betonade vikten av att ett designlabb bör ta en 
ståndpunkt som ”contrarian” och agera motvalls och 
utmanande.

Samtidigt så lider labb också av ”radicals dilema” det 
vill säga om de utmanar sin finansiär eller ägare för 
mycket så riskerar det att bli av med sina resurser. Geoff 
Mulgan försökte också peta hål på en annan vanlig 
slogan inom labb-retoriken, nämligen den, att ett labb 
bör samla alla olika aktörer i samma rum för att skapa 
nya lösningar. Han ställde den relevanta frågan om det 
verkligen går att samla alla i samma rum om man vill 
uppnå radikal förändring?

Flera av deltagarna argumenterade också för att 
vi måste komma bortom ett för starkt lösningsfokus. 
Christian Bason från MindLab menade exempelvis att 
när man arbetar med komplexa problem så finns det 
heller inga självklara lösningar, något som Horst Rittel 
och Melvin Webber också betonade när de myntade 
begreppet wicked problems 1973. Enligt Bason så är 
syftet med labb att utveckla processer för att bättre 
adressera dessa problem snarare än att utveckla 
lösningar. 

Förstå komplexiteten
Marlieke Kieboom från Kennisland argumenterade 
liknande att vi inte får fastna i en lösningsfälla och 
underskatta komplexiteten. Istället måste vi förstå 
att mängder med olika faktorer är sammanvävda och 
behöver förändras för att vi ska uppnå en verklig 
förändring. Enligt henne så är fungerande lösningar 
oftast produkter av det rådande systemet och därför så 
är de inte heller utmanande. 

I linje med detta resonemang så menade många att 
designlabb bör välkomna komplexitet och ta vara på 
det rika kvalitativa material som verklighetens praktiker 
består av. En ståndpunkt som framfördes var att istället 
för att fokusera på problemlösning så kan ett labb 
hjälpa oss att skapa föreställningar om olika möjliga 
framtider. Något som är fundamentalt om vi ska kunna 
mobilisera olika krafter till reell förändring.

Oavsett om labb är lösningsorienterade eller inte 
så måste de, som Adam Kahane från Reos Partner 
uttryckte det, hjälpa oss att göra framsteg för att tackla 
samhällsutmaningar och även om vi inte kan vara 
säkra på att lyckas så måste vi enligt honom hela tiden 
fortsätta att försöka. Vägen till förändring handlar inte 
heller i första hand om att producera rapporter utan 
snarare att genom olika interventioner och prototyper 
visa på möjliga förändringsvägar. 

”... istället för att fokusera på problemlösning 
så kan ett labb hjälpa oss att skapa 
föreställningar om olika möjliga framtider.”
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Kapacitetsbyggande
Många labb fokuserar också på kapacitetsbyggande, 
exempelvis genom att utbilda tjänstemän i designme-
toder. Det är ett mödosamt men viktigt arbete och 
exempelvis så har GovLab hittills utbildat 80 personer 
och Lab@OPM 150 personer. 

Vi måste också skapa en förståelse för hur olika 
erfarenheter och lokalt producerade idéer ska kunna 
koppla upp sig mot större komplexa system. Detta är 
något som komplexitetsforskarna kan bidra med och 
en av deltagarna på konferensen som tittar närmare 
på detta är Ola Tjörnby som tidigare har arbetat på 
Stockholms Resilience Center men som nu arbetar på 
SiG@Waterloo i Toronto.

En frågeställning som lyftes av bland annat Sarah 
Schulman från InWithForward är hur labben kan 
nå ut bättre och verkligen inkludera marginaliserade 
medborgare på gatan i olika innovationsprocesser. 
Enligt henne behöver labben agera ute i de olika 
sammanhangen där medborgare lever sina vardagliga 
liv. För att visa på ett konkret och övertygande 
exempel så tog hon med sig en mindre grupp till 
St. Christopher’s dagverksamhet för hemlösa och 
missbrukare i Toronto. 

Nå marginaliserade medborgare
Tillsammans med designers och socialarbetare från 
St. Christopher’s så har hon arbetat för att synlig-
göra hemlösa och missbrukares vardag. Syftet med 
projektet har varit att skapa en bättre förståelse för 
glappet mellan samhällets tillgängliga välfärdstjänster 
och hemlösas vardagliga behov. Nästa steg är att de 
tillsammans ska försöka utveckla olika nya idéer som 
adresserar dessa utmaningar.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det 
verkar vara sammansatta och komplexa kvaliteter  
som utmärker framgångsrika labb och de personer som 
arbetar i dem. De flesta lyfte fram taktisk förmåga som 
viktigare än strategi liksom förmågan att kunna agera 
”korsbefruktare” mellan olika sektorer och kompetenser. 
Många menade att en attityd präglad av ödmjuk hållning 
och nyfikenhet är viktigare än att behärska vissa metoder. 
Christian Bason framhöll kapaciteten att samtidigt vara 
både ambitiös och ödmjuk, tålmodig och otålig. 

Vissa betonade förmågan att agera som mäklare 
mellan olika aktörer medan Geoff Mulgan lite provo-
cerande lyfte fram renässansförfattaren Machiavelli 
och ”guile” (list, lömskhet, slughet) som en central 
egenskap om en labbpraktiker ska kunna uppnå radikal 
förändring. Det kanske är just ”guile” som krävs om 
man ska kunna adressera en av de avslutande frågor 
som ställdes av en av deltagarna; nu när labb har blivit 
så populära hur ska de då kunna upprätthålla sin 
radikala ansats och undvika att drabbas av en hotande 
”gentrifieringsprocess”?

LÄRDOMAR VI TAR MED OSS I FÖRSTUDIEN

• Ett designlabb handlar om att öppna upp 

offentliga och politiska styrningsprocesser så att 

fler medborgare kan bidra och göra sin röst hörd.

• Det finns ingen pauskapp. Innovationsarbete 

måste pågå samtidigt som samhället är i full 

drift.

• Designlabb tar alltid sin utgångspunkt utifrån 

medborgarnas perspektiv oavsett var de är 

lokaliserade eller vem som äger dem.

• Ett designlabb måste våga utmana etablerade 

strukturer.

• Ett designlabb visar på möjliga förändringsvägar 

genom olika interventioner och prototyper snarare 

än genom rapporter.

• Designlabb bör tydliggöra sin ståndpunkt istället 

för att låtsas agera som en neutral plattform.

• Ett designlabb bör samverka brett men det går 

kanske inte alltid att samla alla i ett rum.

• Designlabb måste samverka brett vilket också 

inkluderar marginaliserade och socialt utsatta 

grupper i samhället.

• Ett designlabb fokuserar i första hand inte på 

att utveckla lösningar som fungerar idag. De 

fokuserar snarare på systemförändringar och 

lösningar som kan fungera i framtiden.
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VAR STÅR DESIGN FORSKNINGEN? 
I förstudien har vi tittat närmare på forskningen inom designområdet. Vi besökte Design Research 
Society (DRS), en av de mest viktiga designkonferenserna i världen, som i år gick av stapeln i 
Sverige. Temat för konferensen var att debattera de stora frågeställningarna inom design. 

Konferensen hade lyckats samla en stor mängd 
designforskare och syftet var att diskutera de stora 
frågorna inom design och att tänja gränserna för 
designforskningen. De traditionella keynote-talen hade 
ersatts av debatter där kritiska frågor diskuterades av 
designpraktiker och forskare tillsammans med experter 
från andra discipliner. 

En intressant debatt var om designerns framtida roll. 
I framtiden kommer design vara väldigt viktigt men inte 
designers, så löd påståendet som triggade en intressant 
diskussion där Clive Dilnot, professor i design vid New 
School University och Parsons School of Design i New 
York hävdade att design i framtiden kommer att vara 
“det huvudsakliga sättet att agera”, och kanske till och 
med en allmän mänsklig förmåga.

Anna Rosling Rönnlund, en av grundarna av 
Gapminder Foundation betonade det kommande 
behovet av design och designers i Afrika och Asien, där 
80 % av befolkningen kommer att bo år 2100. Det 
kommer att finnas ett stort behov av designarbete som 
kommer att utmana designers på många sätt, hävdade 
hon. Vi behöver mer antropologi och förståelse för 

andra kulturer och behov, fortsatte hon. Frågan är då: 
kommer designers göra allt detta designarbete? Eller 
kan vi inte längre kalla det design som Clive hävdade?

Ett av de mest populära samtalen vid konferensen 
var konversationen “Demokratiska designexperiment: 
mellan laboratorium och parlament”, som anordnades 
av bland andra Thomas Binder från The Royal Danish 
Academy of Fine Arts Schools of Architecture, Design and 
Conservation, Per-Anders Hillgren, forskare från Malmö 
högskola och Mötesplats Social Innovation och Pelle Ehn, 
professor vid Malmö högskola tillsammans med olika 
forskare inom Participatory Design från hela världen. 

Design och demokrati
Samtalet handlade om den nära relationen mellan 
design och demokrati och vad det innebär för designers 
att engagera sig i samhällsutmaningar. De föreslog att 
dessa åtaganden kan ses som demokratiska designexpe-
riment inom området mellan det som ofta kallas design-
labb - där man experimenterar med deltagande, och 
parlament – där allmänhetens engagemang sker formellt 
genom representation. Vad de i samtalet diskuterade är 

Foto: Louisa Szücs Johansson
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hur man kan röra sig bortom de småskaliga försöken i 
ett designlabb, mot nya sätt att engagera medborgarna 
i samhället. 

Design för social innovation eller social design 
som området ofta också kallas var av stort intresse på 
konferensen. Det fanns ett överflöd av avhandlingar 
som utforskade hållbara framtider och designens roll i 
att skapa dem.

Att grön konsumtion inte längre är tillräckligt, 
menade Sara Ilstedt, professor på KTH. Vi kan inte 
konsumera oss ur detta. Vi behöver större samhälls-
förändring där vi måste ta itu med livsstilar och större 
strukturer. Detta kommer att innebära ett nytt para-
digm för design, fortsatte hon.

Sara presenterade projektet www.life2053.se, 
ett samarbetsprojekt mellan KTH, Green Leap, 
Energimyndigheten, designföretaget Veryday och den 
digitala byrån StickyBeat, som tog sin utgångspunkt 
i behovet av mer positiva och engagerande bilder av 
framtiden. Genom att använda en metod från design 
och framtidsstudier kallad ”backcasting” föreställde de 
sig en önskvärd framtid och reste sedan bakåt i tiden 
för att se vilka åtgärder som kan vidtas för att möta 
denna. Projektet är än så länge en pilot men erbjuder 
intressanta möjligheter och skulle kunna användas som 
ett verktyg av till exempel politiker och planerare samt 
i utbildningar.

Patientdemokrati
Eva Knutz och Thomas Markussen från Kolding School 
of Design i Danmark presenterade ett projekt om ökad 
patientdemokrati och gemensamt beslutsfattande på en 
canceravdelning på ett danskt sjukhus. 

De tittade närmare på begreppet patientdemokrati 
genom att utforska olika designpraktiker som handlar 
om design, demokrati och makt - där Participatory 
Design, Adversarial Design och Design Activism är  
tre exempel.  

Med hjälp av metoder från Design Activism 
genomförde de flertalet designexperiment om hur delat 
beslutsfattande kan påverka hur patienten uppfattar 
olika situationer. Exempel på sådana experiment varie-
rade från att patienten fick se datorskärmen som läkaren 
annars själv satt bakom till att läkaren och patienten 
fick sitta bredvid varandra i en soffa under läkarbesöket. 
De testade även att flytta läkarbesöket utanför sjukhuset 

”Ofta är det svårt att mäta effekt efter en 
viss tid. Saker händer efter att designern 
har lämnat, och det måste finnas tid 
för att se hur en lösning brukas, och för 
att låta saker och ting anammas och 
omvandlas.”

för en ”walk-and-talk” för att se hur en neutral plats 
möjliggör beslutsfattande på lika villkor. 

Genom experimenten undersökte de hur patientens 
roll och rättigheter kan omformuleras och hur design 
kan spela en viktig roll i omfördelandet av makt och 
auktoritet inom hälso- och sjukvården. 

Mäta effekter 
En annan fråga som togs upp av Emans och 
Hempel från Zayed University i Dubai och Virginia 
Commonwealth University i Doha, var hur man ska 
förstå och utvärdera effekterna av ett socialt designpro-
jekt. De föreslog att utvärdering bör föras in i ett tidigt 
skede i en designprocess. 

En fråga var hur man balanserar kortsiktiga kontra 
långsiktiga effekter? Ofta är det svårt att mäta effekt 
efter en viss tid. Saker händer efter att designern har 
lämnat, och det måste finnas tid för att se hur en 
lösning brukas, och för att låta saker och ting anammas 
och omvandlas.

En slutsats var att designern bör vara inkopplad 
längre i projekten. Komplexiteten i många projekt gör 
att det blir naivt att förvänta sig kortsiktiga effekter. 
Alla var överens om att längden på designers inkopp-
ling är något som behövs diskuteras. Många deltagare 
kritiserade också behovet av utvärdering. De menade 
att design handlar mer om processen än om resultatet, 
och att utvärdering snarare handlar om byråkrati än om 
de faktiska behoven i samhället. En deltagare avslutade 
sessionen med att lyfta behovet av bra exempel och 
historier, ”goda exempel är vår (designers) uppfattning 
om ett framgångsrikt resultat” menade hon. 

LÄRDOMAR VI TAR MED OSS I FÖRSTUDIEN

• Framtidens utmaningar kommer kräva mycket 

designarbete. Det finns ett behov av att få ut 

designkompetens bredare i samhället. 

• Design bygger på demokratiska ideal, att 

involvera fler människor i utvecklingen av olika 

lösningar. Därför kan designlabb även ses som en 

plats för demokratiutveckling. 

• Effektmätning är viktigt för att utvärdera labbens 

framgångar. Mätmetoderna behöver kvantifiera 

mer än finansiella mått och innehålla sätt att 

mäta förändringar i livskvalitet eller liknande.  

Designlabb för social innovation



29

DESIGNPROCESSER MED  
STARKT BRUKARFOKUS
De som kanske fördjupat sig mest i frågeställningar som rör brukarmedverkan är forskare inom Participativ 
design. För att få en större förståelse för kollaborativa designprocesser besökte vi Participatory 
Design Conference (PDC), den ledande konferensen på området, i Windhoek, Namibia. 

Forskningsfältet växte under sjuttio och åttiotalet 
fram ur skandinavisk kollektiv systemdesign, vilken 
fokuserade på att designa och introducera ny teknologi 
på arbetsplatser. Det som varit utmärkande för fältet 
sedan dess är att det bygger på demokratiska ideal 
där de brukare som ska använda teknologier eller nya 
tjänster måste ges möjlighet att få vara delaktiga i 
utvecklingsprocessen. 

Forskare inom Participativ Design (PD) är en av de 
forskningsdiscipliner som fördjupat sig mest i fråge-
ställningar som rör brukarmedverkan. Vem får vara 
med? Hur får brukare vara med? Vilka svårigheter och 
möjligheter finns? Vad betyder de olika sammanhangen 
där nya lösningar ska implementeras och hur påverkar 
de i sin tur resultatet? 

Idag fokuserar PD inte bara på teknikutveckling 
på arbetsplatser utan många forskargrupper arbetar 
också med social innovation och urban utveckling. 
Kollaborativa designprocesser och brukarfokus är idag 
något som lyfts fram långt bortom PD och de flesta 
utvecklingsprocesser som möter samhällsutmaningar 
eller fokuserar på social innovation betonar det som 
centralt för att skapa relevanta och hållbara lösningar.

Fem decennier med fokus på innovation,  
demokrati och design
Professor Pelle Ehn från Malmö högskola var inbjuden 
som Keynote-föreläsare på Participatory Design 
Conference i Windhoek, Namibia och öppnade med 
titeln ”Utopias lost and futures-in-the-making: marginal 
notes on innovation, design and democracy”. I talet 
tog han konferensdeltagarna med på en resa över fem 
decennier och hur PD under denna period försökt 
utmana olika etablerade diskurser i samhället. 

På 70-talet var fokus på att utmana arbetsplatser 
som styrdes uppifrån. Under 80-talet var fokus på att 
utmana automatiseringen av arbete och de-kvalificering 
av arbetares kompetens. Under 90-talet utmanades den 
kreativa klassen. Under 00-talet utmanades det politiska 
parlamentariska systemet och slutligen under 10-talet så 
har den nyliberala synen på innovation utmanats. Dessa 
diskurser har trots dessa utmaningar överlevt, men Ehn 
argumenterade för att det viktiga var att det trots allt 
varje gång har växt fram alternativa och bärkraftiga 
synsätt på innovation, demokrati och design.

Flera diskussioner och forskningsartiklar pekade på 
ett intresse för längre tidsramar där man går bortom 

Foto: Louisa Szücs Johansson
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ett fokus på kortsiktiga projektmål. Flera visade också 
på att gränserna mellan brukare och designer suddas 
ut och som väcker frågor kring vilken slags relation 
som skapas till brukaren? Står du som designer utanför 
eller träder du också in i en brukargemenskap?  Är det 
överhuvudtaget relevant att prata om brukare? Hur 
skapas ömsesidigt lärande mellan designers och de olika 
aktörer som samarbetar? Hur kan man skapa reellt 
kollaborativa designprocesser som också handlar om 
att dela med sig av makt till andra?

Förtroendeskapande och ömsesidigt lärande
Juha Miettinen från SAIS-programmet, The Southern 
Africa Innovation Support, ett pilotprojekt skapat av 
det finska utrikesministeriet vilket syftar till att skapa 
en öppen innovationsplattform i södra Afrika, pratade 
om multi-helix, som tills skillnad mot trippel-helix 
inkluderar medborgare i det omgivande samhället 
enligt modellen industri, akademi, offentlig sektor och 
medborgarskap. I ett sådant nätverksbyggande blir 
begrepp som förtroende och transparens särskilt viktiga 
och enligt Juha har PD en verktygsuppsättning för att 
arbeta med det förtroendeskapandet som den traditio-
nella industrin kan lära av.

Ett exempel på PD i kommersiella kontexter gav den 
danska forskaren Preben Holst Mogensen, som disku-
terade runt “Participatory realisation” och hur aspekter 
av PD tillämpats i ett forskningsprojekt som skalades 
upp inom ramarna för en kommersiell verksamhet med 
inriktning mot vård- och omsorg. 

Särskilt reflekterades över hur deltagande och 
co-design, inte bara fungerar som ett sätt att förstå 
behov och önskemål hos brukargrupper i industriell 
samverkan, utan framförallt hur situerade PD metoder 
skapar ett ömsesidigt lärande inom stora och komplexa 
organisationer, vilket skapar förutsättningar för intern 
kunskapsutveckling och tvärsektoriell förståelse i 
innovationsarbetet.

Standardmetoder fungerar inte
Många bidrag fokuserade också på ”communityutveck-
ling”, ofta i fattiga och socialt utsatta bostadsområden, 
något som ofta är svårt och utmanande. Forskarna 
Sabiescu, David, Zyl och Cantoni från Coventry 
University betonade i sitt bidrag att när man arbetar 
med design i lokala communities så finns det inga 
standardmetoder utan de måste utvecklas tillsammans 
med medborgarna i detta lokala sammanhang. 

Snarare än standardmetoder så krävs det en reflek-
terande praktik där man gemensamt navigerar bland 
alla de möjligheter och svårigheter som uppstår i ett 
lokalt sammanhang. Forskarna Salgado och Galanskis 
från Aalto universitet som arbetat med stadsutveck-
lingsprojekt och som sett hur medborgarnas synpunkter 
i slutändan ofta ignoreras av beslutsfattare argumen-
terade för en ISO-standard för deltagande, något som 
skulle kunna säkra medborgarnas inflytande.

Utvecklande av relationer
Forskarna Dindler och Iversen från Århus universitet 
lyfte i sin konferensartikel fram en utmärkande 
egenskap hos PD-forskare som består av en förmåga 
att bygga upp, hantera och navigera bland privata och 
professionella relationer. Detta är inte minst viktigt 
för att få långsiktigt hållbara lösningar. Då är det inte 
bara viktigt att fokusera på workshops utan det är lika 
centralt att upprätthålla kontakter mellan olika typiska 
projektaktiviteter. 

Denna förmåga benämner de som ”relationell 
kompetens” vilken karaktäriseras av att kunna balansera 
mellan ens egen professionella position och kunskap 
samt alla andra aktörers agendor och intressen. Detta 
skapar en mer komplex, men också inkluderande 
målbild och riktning för hur ett projekt kan utvecklas. 
Forskarna menar också att utvecklandet av dessa 
relationer bör ses som ett projektresultat i lika stor grad 
som de tjänster eller produkter som utvecklats.

”Snarare än standardmetoder så krävs 
det en reflekterande praktik där man 
gemensamt navigerar bland alla de 
möjligheter och svårigheter som 
uppstår i ett lokalt sammanhang.”
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”Infrastrukturering”
Det finns många centrala begrepp inom kollaborativa 
designprocesser som lätt tas förgivna och som blir 
problematiska i mer komplexa sammanhang. Exempel 
på detta är begreppet ”användare” eller ”brukare” 
liksom begreppet ”projekt”. Dessa begrepp utmanas 
nu alltmer inom PD inte minst inom en starkt 
framväxande arbetsprocess som går under namnet 
”Infrastrukturering”. 

Den finländska forskaren Helena Karastis konfe-
rensbidrag har försökt reda ut denna framväxande 
trend och peka ut centrala forskningsfrågor. Infra-
strukturering är ett sätt att bygga upp och långsiktigt 
upprätthålla arbetsrelationer med olika heterogena 
aktörer. Infrastrukturering är en ansats som försöker 
gå bortom den etablerade ”projektformen” där mål, 
delmål och process definieras i förväg och där mål ska 
uppnås inom ramarna för ett definierat projekt med 
bestämd och ofta kort tidsram. 

Processen handlar inte bara om teknikutveckling, 
utan betonar hur olika lokala sammanhang, och sociala 
relationer samspelar med nya lösningar, processer och 
tjänster. Det handlar också om att utmana maktrela-
tioner och att koppla samman svaga och marginalise-
rade aktörer med mer starka aktörer. 

Infrastrukturering utmanar också traditionella 
perspektiv och terminologi som används inom kollabo-
rativa designprocesser exempel begreppen ”användare”, 
”brukare” och ”aktör”. Istället så används begrepp som 
mer betonar gemensamma, ömsesidiga och heterogena 
samarbetsformer och som tillåter konflikt och att man 
har skilda synsätt på vilka mål som ska uppnås. 

Commons och samägande
Exempel på ett sådant begrepp är ”commons” (allmän-
ning), som är influerat av Nobelpristagaren Ellinor 
Ostroms arbete och som kan ses som en gemensam 
resurspool som involverar aspekter av samägande, 
gemensam tillgång till resurserna och gemensam själv-
förvaltning. Ett annat exempel är ”publics” (offentlig-
heter), vilket är influerat av den inflytelserika filosofen 
John Dewey och som bygger på att olika grupperingar 
av medborgare kan engagera sig runt frågeställningar 
som de ser som angelägna och på så sätt göra dessa 
frågeställningar offentligt synliga. Infrastrukturering 
lämpar sig särskilt för komplexa designprocesser 
där skalan i både rum och tid utökas. Det har därför 
blivit en allt vanligare ansats för att utveckla sociala 
innovationer.

Flera sessioner på konferensen relaterade till 
begreppet ”commons”. Innan Ostroms banbrytande 
arbete blev offentliggjort så var den vanliga uppfatt-
ningen att individer inte själva kan organisera sig 
kollektivt kring gemensamma resurser utan att det 
krävs någon central styrande mekanism vilken kan 
utgöras av en offentlig eller privat institution. Hon 

lyckades dock visa att självorganisering visst kan uppstå 
och vara fördelaktig i många situationer. Det har idag 
också växt fram en bredare syn på vad som kan kallas 
commons ibland kallat ”new commons” som ofta 
relaterar till digital kultur och delande av resurser, ofta 
kallat ”sharing culture”.

Forskarna Martilla, Botero och Saad-Salonen menar 
att commons också kan tillföra mycket till PD bland 
annat bidra till att förklara och belysa varför, hur och 
under vilka omständigheter vi ömsesidigt väljer att 
samarbeta med varandra och att initiera projekt och 
projektmål, snarare än att brukare bara blir inbjudna 
att delta i processer som i förväg definierats av desig-
ners. Denna process kallar de för ”commoning”. 

LÄRDOMAR VI TAR MED OSS I FÖRSTUDIEN

• Det är centralt att skapa ömsesidigt lärande 

mellan designers och samverkande aktörer som 

kan bidra till intern kunskapsutveckling och 

tvärsektoriell förståelse i innovationsarbetet.

• Snarare än standardmetoder så krävs det en 

reflekterande praktik.

• Det är viktigt att utveckla en ”relationell 

kompetens” vilken karaktäriseras av att kunna 

balansera mellan ens egen professionella position 

och kunskap samt alla andra aktörers agendor 

och intressen. 

• Det finns ett behov för längre tidsramar i innova

tionsprojekt. Ett exempel på hur detta kan göras 

är metoden Infrastrukturering vilken kan ses som 

ett sätt att bygga upp och långsiktigt upprätthålla 

arbetsrelationer med olika heterogena aktörer.

• Många idag vanliga begrepp exempelvis  

”användare”, ”brukare” och ”aktör” börjar 

ifrågasättas. Istället föreslås begrepp som mer 

betonar gemensamma, ömsesidiga och hetero

gena samarbetsformer och som tillåter konflikt 

och skilda synsätt på vilka mål som ska uppnås.
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 5. SVENSK KONTEXT 

DET NATIONELLA LANDSKAPET
Ur ett designperspektiv finns det goda förutsättningar i Sverige för att bygga upp ett designlabb 
som skulle kunna operera i olika kontexter för att stödja social innovation. 

Idag är kompetensen främst kopplad till forskare i 
design och designstudenter vid olika designutbildningar 
men praktiseras allt mer också av professionella 
designers. I och med det stora intresset för området 
har också en utveckling av designkapaciteten skett hos 
icke-designers vilket lett till att design även praktiseras 
av vissa offentliga myndigheter samt idéburna och 
kommersiella aktörer. På olika håll växer ett intresse 
för området fram och några pågående initiativ och 
aktiviteter är: 

Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID), som koordi-
nerat arbetet med att ta fram en strategisk forsknings- 
och innovationsagenda för designområdet, är en central 
aktör i ett starkt nätverk kring utvecklingen av området 
design och innovation i Sverige med nära koppling till 
bland annat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
och Designfakulteten, det nationella centrumet för 
designforskning vid KTH.

”I och med det stora intresset för 
området har också en utveckling av 
designkapaciteten skett hos icke-
designers vilket lett till att design 
även praktiseras av vissa offentliga 
myndigheter samt idéburna och 
kommersiella aktörer.”
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Linköpings universitet (IxS) och designforskaren Stefan 
Holmlid leder ett uppdrag från Vinnova med syfte att 
skapa en grund för ett möjligt framtida kompetenscen-
trum inom design för tjänster. Tanken är att projektet 
ska stödja Vinnova att ta fram ett FoI-program inom 
området. Bakgrunden är att det finns ett behov av att 
kraftsamla den designrelaterade forskningen kring 
offentliga tjänster för att Sverige ska utveckla sin 
ledande position på området. Projektet fokuserar på att 
identifiera forskare och forskningsprojekt, och bygga 
upp ett nationellt forskarnätverk.  

Experio Lab är ett nationellt center för patientnära 
tjänsteinnovation som drivs av landstinget i Värmland 
i samarbete med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
(SP Service Labs) och Centrum för Tjänsteforskning 
(CTF) vid Karlstad universitet, med finansiellt stöd 
från Vinnova. Labbet involverar personal, patienter 
och närstående för att tillsammans utforma vård-
tjänster. Centralt för verksamheten är ett design-drivet 
arbets- och förhållningssätt. I Experio Lab drivs olika 
innovationsprojekt där personal, patienter och närstå-
ende deltar på lika villkor. Syftet är både att utveckla 
nya lösningar som ökar patientnyttan och att utveckla 
erfarenheter och färdigheter som bidrar till en hållbar 
verksamhetsutveckling. 

Business & Design Lab är ett forskningscenter vid 
Göteborgs universitet som också är koordinator för 
DESMA, nätverket för Design management. Inom 
dessa arbetar de med designmetoder för både design för 
tjänster och design för social innovation. 

Mistra Urban Futures är ett internationellt centrum 
för hållbar stadsutveckling där Göteborg är en av fem 
regionala plattformar i världen. Inom ramarna för 
plattformen bedrivs design-drivna projekt både inom 
forskning och praktik. 

Genuslabbet är en satsning från Vinnova med fokus på 
utveckling av metoder för genusmedveten innovation. 
Uppdraget är ett samarbete med forskare och designers 
från olika universitet. Tanken är att arbeta på ett design-
drivet sätt tillsammans med ett antal organisationer och 
vända upp och ned på gamla sanningar för att bli mer 
nytänkande och skapa okonventionella lösningar. 

Green Leap är en mötesplats för design och hållbar 
utveckling som startats på KTH i samarbete med 
Konstfack. Syftet är att driva förändring genom 
att tänka in design i hållbar utveckling. Initiativet 
stöds av bland annat Energimyndigheten som ser 
förändrade beteenden som nyckeln till en hållbar 
framtid. Ett exempel på projekt är life2053.se där 
designmetoder tillämpats för att ändra beteenden kring 
energikonsumtion.

DESIS är ett internationellt nätverk av designlabb 
på designskolor som verkar för social innovation 
och hållbarhet. I Sverige finns två labb: ett vid 
Linnéuniversitetet och ett vid Malmö högskola.  

DeCoDe är ett projekt som koordineras av Konstfack 
och finansieras av Vinnova inom ramen för utmanings-
driven innovation. Projektet syftar till att utveckla 
tjänster i form av samverkansplattformar för komplexa 
planprocesser, med stora inslag av co-design och 
interdisciplinär tjänstedesign. Det fokuserar på om- och 
nybyggnation i Väsby utanför Stockholm. Projektets 
utgångspunkt är att det ofta finns stora kostnader 
förknippade med överklaganden och att bättre utfor-
made dialogprocesser skulle kunna undvika en del av 
dessa kostnader.

Transformator Design, Veryday och Doberman är några 
exempel på svenska designbyråer som jobbar med 
tjänstedesign och strategisk design för att skapa 
lösningar utifrån ett kund- eller användarperspektiv. De 
hjälper ofta också till med stöd för att utveckla 
design-drivna arbetssätt i organisationer. Allt fler av 
byråernas uppdrag är för offentliga organisationer och 
handlar om att utveckla offentliga tjänster och 
lösningar för medborgarna. Tillsammans med 
Försäkringskassan har Transformator till exempel 
genomfört en rad förändringar och lösningar som 
bygger på medborgarnas behov. 

LÄRDOMAR VI TAR MED OSS I FÖRSTUDIEN

Det finns många designdrivna initiativ och 

pågående arbetsprocesser i Sverige. Många är 

väldigt starka i designkompetens men de har mindre 

förankring i offentlig sektor och saknar ofta också 

personal med kompetens från offentlig förvaltning. 

De flesta är också kopplade till universitet och den 

svenska designforskningen.
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DET REGIONALA & LOKALA LANDSKAPET 
På regional och lokal nivå finns det goda förutsätt-
ningar för design-drivna ansatser för social innovation. 
Det finns ett väl utvecklat samarbete mellan region, 
kommun, näringsliv och idéburen sektor som utgör en 
bra grogrund för samverkan mellan sektorer. Det finns 
också flertalet designutbildningar med allt starkare 
inslag av den slags design som presenteras i denna 
rapport exempelvis interaktionsdesignutbildningar på 
både kandidat, master och forskarnivå, samt master-
program i hållbar stadsutveckling vid Malmö högskola. 

Det finns också en lång erfarenhet av att driva innova-
tionslabb, exempelvis så har Malmö högskola sedan 
2007 arbetat med design-drivna Living labs som samlat 
sektorsövergripande konstellationer och gemensamt 
utforskat nya arbetsprocesser och framtida lösningar 
inom social innovation och hållbar stadsutveckling. 
Dessutom finns det flera pågående processer och utveck-
lingsprojekt på regional och lokal nivå som på olika 
sätt kan beskrivas som design-drivna och både berikar 
samt relaterar till arbetet med designlabb. 

DESIGNLABB OCH HÄLSA
I Malmö finns flera exempel på initiativ som fokuserar på hälsoområdet där det finns behov av 
kunskapsutveckling för brukarmedverkan, nya arbetssätt och en ökad förmåga att samverka. 
Testbed för äldreomsorgen inom Malmö stad är ett exempel på detta. Kommissionen för ett 
socialt hållbart Malmö lyfter också behov som på olika sätt relaterar till designlabb.

TESTBED FÖR ÄLDREOMSORGEN
Testbed för äldreomsorgen i Malmö är en plattform 
som fokuserar på att utveckla och testa nya idéer och 
lösningar som kan bidra till att öka kvaliteten i vård 
och omsorg och att stärka säkerheten och tryggheten 
i det egna hemmet. Plattformen drivs av Malmö stad 
i nära samarbete med Mötesplats Social Innovation, 
Malmö högskola och Medeon AB med stöd från 
Vinnova.

Det står inte uttalat i några projektbeskrivningar att 
Testbädden är ett designlabb, men med stöd av MSI 
så har stora delar av verksamheten börjat drivas i 
samma anda och med en projektstruktur som liknar 
ett designlabb. Den fokuserar starkt på ett brukar- och 
medborgarperspektiv. Den stödjer ett utvecklingsarbete 
där personal, brukare, forskare, näringsliv och idéburen 
sektor kontinuerligt kan samverka för att skapa 

Foto: Louisa Szücs Johansson
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”Den ansvariga chefen menar att 
detta tillåtande och uppmuntrande 
förhållningssätt skapar arbetsglädje, 
där de anställda känner sig stolta och 
kan se sig som pionjärer.” 

nya lösningar som möter dagens och morgondagens 
utmaningar inom äldreomsorgen.

Ett exempel på detta är hur en innovationskultur 
börjat etablera sig inom vissa delar av Malmö stads 
äldreomsorg. I ett stadsområde drev chefen för äldre-
omsorgen studiecirklar kring medborgarcentrerad vård 
i samband med de politiska beredningsråden. Som 
underlag för cirklarna användes ett lärandematerial 
framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting och vid 
varje månadsmöte så gick de deltagande politikerna och 
tjänstemännen igenom ett kapitel. 

Tillåtande arbetskultur
Studiecirkelformatet gjorde att frågorna blev konkreta, 
hanterbara och begripliga. Det medgav också att alla 
kunde delta utifrån den nivå man själv befann sig på. 
Cirklarna fick ett stort genomslag inom organisationen 
och tillsammans med ett ledarskap som stimulerat de 
anställda att ta initiativ och prova nya saker så har 
flera utvecklingsprocesser dragit igång. Den ansvariga 
chefen menar att detta tillåtande och uppmuntrande 
förhållningssätt skapar arbetsglädje, där de anställda 
känner sig stolta och kan se sig som pionjärer. De odlar 
berättelser som också gör att de enklare kan rekrytera 
ny personal. 

För att en sådan här innovationskultur ska frodas 
krävs enligt chefen för äldreomsorgen:

• Att man möts med en viss entusiasm och öppet kan 
prata om misstag så att man får ett lärande, också 
från sådant som inte fungerar.

• Det är centralt att få in nya perspektiv utifrån som 
kan vitalisera verksamheten. 

• Idéer måste också få växa fram efterhand där det 
finns en öppenhet för möjligheten att skapa under 
tiden.

• Om personal eller brukare själva ska vara med och 
utveckla idéer så måste de också få en bild av vad 
som är möjligt att göra, där de kan ta del av goda 
och innovativa exempel som redan gjorts på annat 
håll. När de har fått en förståelse för dessa möjlig-
heter så kan de bättre ta egna initiativ. 

Värdet med denna form av innovationskultur är, 
förutom en kontinuerlig utveckling av verksamheten 
där många nya idéer och processer skapas, att 
den också bidrar till att göra dem till en attraktiv 
arbetsgivare.

Meningsfulla möten
Ett exempel på ett sådant lokalt design-drivet utveck-
lingsarbete är hur sjuksköterskor inom hemsjukvården i 
Stadsområdesförvaltning Söder i Malmö i ett pilotprojekt 
har undersökt hur pekplattor kan förbättra och under-
lätta deras vardagliga arbete. Pilotprojektet har gått över 
förväntan och pekar på möjligheterna till stor tidseffek-
tivisering och framförallt att bruket av pekplattor skapar 
meningsfulla möten med brukaren och får dem att känna 
sig mer trygga och delaktiga i sin vård. 

Sjuksköterskorna har med projektledaren Elina 
Opasiak i spetsen installerat och provat mängder med 
olika appar i sina pekplattor som kan förbättra deras 
och brukarens vardag. Plattorna sparar tid genom att 
personalen exempelvis kan kolla mediciner i FASS 
redan hemma hos brukaren. 

Ett annat exempel är hur en ordination kan göras 
direkt utan att brukaren behöver ta sig till vårdcen-
tralen genom att de skickar bilder på sår till läkaren 
på vårdcentralen. Plattorna möjliggör också en bättre 
kommunikation med brukare, exempelvis används 
piktogram och översättningsappar för att kommunicera 
med patienter som talar andra språk. Likaså visas olika 
filmer för att bättre kunna förbereda brukarna på olika 
behandlingar. Sjuksköterskorna gavs också möjlighet 
att tydligt visa på brukarperspektivet och vilken kvalitet 
användandet av dessa appar gav för de äldre. 

Många nya idéer växer fram
Under processen så har mängder med tankar och nya 
användningsområden växt fram bland gruppen av 
sjuksköterskor som deltagit. Det förefaller finnas ett 
stort behov av att kontinuerligt kunna utveckla nya 
appar som kan förbättra deras arbete och brukarnas 
livskvalitet och att skapa en lärprocess mellan dessa 
sjuksköterskor och näringslivet. 

Inom ramen för Testbed för äldreomsorgen och 
tillsammans med Media Evolution arrangerades 
därför en workshop där näringslivet fick möta denna 
grupp sjuksköterskor för att gemensamt diskutera 
framtida möjligheter att digitalisera hemsjukvård och 
äldreomsorg.

Under workshopen, där ett tiotal konsult- och 
IKT-företag och lika många personer från hemsjuk-
vården deltog, beskrev sjuksköterskorna bland annat 
behovet av att utveckla Triage-appar, som används för 
att sortera och prioritera patienter. Dessa skulle under-
lätta överlämningen mellan kommunens hemsjukvård 
och den landstingsdrivna sjukvården. 
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Får lov att misslyckas
Andra möjligheter som diskuterades var att stödja 
och motivera patienter till egenvård samt olika sätt att 
distribuera plattor där man paketerat olika relevanta 
appar. En tidsallokerings-app skulle också kunna hjälpa 
till att se mönster i vilken vård som utförs och hur 
vården potentiellt skulle kunna omorganiseras. Det blev 
också tydligt hur hela arbetet med att kontinuerligt 
fundera på hur appar kan användas hjälpte till att rikta 
blicken framåt där personalen såg konkreta möjligheter 
att kunna förändra och effektivisera sitt arbete.

Exemplet visar hur en arbetskultur präglad av ett 
brukarcentrerat perspektiv och tillit och där personalen 
uppmuntras att arbeta med en reflekterande praktik, 
prova nya lösningar och också får lov att misslyckas, 
leder till att personal på ett kvalificerat sätt kan delta i 
att utveckla och förbättra innovationer och bidra med 
central kunskap till näringslivet. IKT-företag saknar 
ofta den kunskap om brukare och brukssituationer som 
krävs för att utveckla relevanta produkter som fung-
erar i alla de vardagliga omständigheter som präglar 
äldreomsorgen.

Äldre får prova på olika lösningar 
Om detta exempel visar på hur personal själva börjat 
ta initiativ till innovationer så finns det andra exempel 
på hur stöd och kompetens utifrån kan hjälpa till att 
bygga upp lokal kapacitet. Datorspelsforskaren Jeanette 
Eriksson från Malmö högskola har på inbjudan av 
Stadsområdesförvaltning Söder undersökt hur datorspel 
skulle kunna tillföra mervärde för de äldre på deras 
olika dagverksamheter. 

Strategin har återigen varit design-driven där det 
första steget varit att äldre och personal fått prova på 
olika existerande spel, något som väckt ett ökat intresse 
och byggt upp en repertoar av olika möjligheter. När 
väl brukare och personal skaffat sig en uppfattning om 
vilka slags möjligheter olika spel kan erbjuda dem, så 
har de också börjat se nya möjligheter och föreslagit 
egna spel.

Tanken är att Testbed för äldreomsorgen ska kunna 
stödja personal att själva driva utvecklingsprojekt och 
kontinuerligt koppla samman dessa personer och deras 
erfarenheter med näringsliv och forskare för att genom 
dessa möten kunna generera underlag för framtida 
innovationsupphandlingar.

LÄRDOMAR VI TAR MED OSS I FÖRSTUDIEN

• Studiecirklar kring innovationsfrågor i samband 

med de politiska beredningsråden kan vara 

ett effektivt sätt att skapa förändringar inom 

kommunala förvaltningar inte minst genom att de 

gjorde frågeställningar konkreta, hanterbara och 

begripliga. 

• Viktigt att omsorgsverksamheten kan få in nya 

perspektiv utifrån.

• Idéer måste ges möjlighet att växa fram inifrån 

organisationen och utifrån lokala förutsättningar. 

• En arbetskultur som uppmuntrar en reflekterande 

praktik och där personal får prova nya lösningar 

och också får lov att misslyckas kan bli till 

en stor resurs både för brukare men också för 

näringslivet vad gäller kunskap om vilka slags 

innovationer som fungerar eller inte.

• Det finns en stor potential i att systematiskt 

koppla samman personal inom vård och omsorg 

och näringslivet.
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KOMMISSIONEN FÖR ETT SOCIALT HÅLLBART MALMÖ
År 2010 beslutade Malmös politiker att tillsätta en 
oberoende kommission för att få hjälp att minska de 
ojämlikheter i hälsa som skiljer mellan Malmös olika 
delar och mellan socialt olika grupper. Uppgiften var 
att ta fram vetenskapligt underbyggda förslag på vad 
kommunen kan göra för att minska dessa skillnader. 
Utöver 24 mål och 72 åtgärder så föreslog kommis-
sionen två övergripande rekommendationer: 

• Att etablera en social investeringspolitik som kan 
utjämna skillnaderna i levnadsvillkor och göra 
samhällssystemen mer jämlika. Satsningar på hälsa 
och välfärd ska ses som investeringar, inte som 
kostnader.

• Att förändra processerna för hur man hanterar 
samhällsystemen genom att skapa kunskapsallianser 
och demokratiserad styrning.

Mycket i kommissionen pekar på rekommendationer 
som stämmer överens med hur design-drivna ansatser 
fungerar. Bland annat lyfter man kunskapsallianser, 
att vi måste arbeta över gränser och skapa samarbeten 
mellan forskare, offentlig, privat och idéburen sektor. 
Man lyfter också behovet av att förändra de kommu-
nala processerna till en mer demokratiserad styrning 
där människans utveckling och hälsa sätts i centrum för 
samhällsutvecklingen. 

Öppna och inkluderande processer
Kommissionen pekar också på att vi måste skapa 
öppnare processer där problem identifieras av en 
bredare krets än traditionellt och där målet inte 
preciseras i detalj i förväg. Vidare anser kommissionen 
att vi inte kan fokusera på att lösa ett problem i taget, 
utan bör ta ett holistiskt perspektiv på problemlösning 
och bidra till att flera problem löses samtidigt. 

En av kommissionens föreslagna åtgärder är att Malmö 
stad bör återuppta förslaget om att etablera lokala 
”innovationsforum”.  Innovationsforum grundar sig i 
beslutet om Områdesprogrammen och föreslogs som 
ett redskap till ett mer prövande och medskapande 
arbetssätt inom dessa. Grundtanken var ett forum 
där olika kompetenser kan samlas för att från många 
ingångsvinklar och utgångspunkter tackla de sociala 
utmaningarna Malmö står inför; ett slags designlabb. 

Förslaget till Innovationsforum bygger på ett 
design-baserat förhållningssätt; ett empatiskt synsätt, 
att bygga rätt team, att tillsammans formulera problem 
och undersöka möjliga lösningar samt att testa småska-
ligt tills en fungerande lösning finns. För Innovations-
forum uttrycktes också behovet av att hitta samarbets- 
partners som kan bidra med kompetens inom process-
ledning, för bland annat medskapandeprocesser och 
kunskap i att testa idéer med prototyper. Design-drivna 
processer ansågs här vara lämpliga.

LÄRDOMAR VI TAR MED OSS I FÖRSTUDIEN

Mycket av rekommendationerna ligger i linje 

med det slags processer ett designlabb stödjer. 

Exempelvis att arbeta med ett holistiskt perspektiv 

och att bygga kunskapsallianser på tvärs av sektorer. 

Likaså att demokratisera styrningen genom att 

öppna upp och inkludera medborgare och fler 

aktörer i problemformuleringar som rör centrala 

samhällsfrågor.

”Grundtanken var ett forum där olika 
kompetenser kan samlas för att från 
många ingångsvinklar och utgångspunkter 
tackla de sociala utmaningarna Malmö 
står inför; ett slags designlabb.”
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DESIGNLABB OCH HÅLLBAR 
STADSUTVECKLING
Malmö stad, liksom många andra städer, driver olika utvecklingsprojekt med fokus på hållbar 
stadsutveckling där det finns behov för nya arbetssätt och nya samarbetsformer på tvärs av förvaltningar. 
Exempel på dessa är MIL, med finansiering från ESF, och Innovationsplattform Malmö Sydost, 
med finansiering från Vinnova, samt Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö.

Dessa projekt strävar efter att skapa en experimentyta 
där sektorövergripande konstellationer kan utveckla 
och prova nya lösningar som möter miljonprogram-
mens utmaningar. Flera av dem uppvisar ansatser 
besläktade med design även om denna term inte 
används explicit. 

Projektgruppen för MIL har arbetat med något de 
kallar för ”Bygga om-dialogen” där de försöker tackla 
renoveringen av miljonprogramsområden med nya 
metoder och ansatser. De har uttryckt ett stort intresse 
för att få in designprocesser som ett centralt element i 
arbetet, inte minst eftersom problemen är komplexa och 
inte låter sig lösas med traditionella metoder. 

Innovationsplattform Malmö Sydost försöker 
också hitta en plattform som kan stödja ett långsiktigt 

utvecklingsarbete. Detta är relevant eftersom många 
upplever att stadsutveckling ofta drivs genom korta 
projektinterventioner, samtidigt som komplexiteten 
kräver längre tidshorisonter. Även projektledningen för 
detta projekt har börjat tänka in ett designlabb som en 
komponent i en sådan plattform, som också behöver 
innehålla mer traditionella styrningsstrukturer. 

Foto: Louisa Szücs Johansson

”... många upplever att stadsutveckling 
ofta drivs genom korta projekt-
interventioner, samtidigt som 
komplexiteten kräver längre 
tidshorisonter.”
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Arbete över gränserna
Områdesprogrammen i Malmö stad är ett annat projekt 
som starkt relaterar till design och där det finns viktiga 
lärdomar att hämta till denna förstudie. En av dessa 
lärdomar relaterar till hur ett designlabb bör avgränsas 
mot den mer vardagliga förvaltande verksamheten inom 
offentlig sektor. I detta projekt så har tjänstemän i fem 
olika stadsområden i Malmö stad fått möjlighet att 
arbeta med ett geografiskt områdesperspektiv på urban 
utveckling och innovation, istället för att arbeta inom 
ett enskilt kommunalt ansvarsområde exempelvis skola 
eller vård och omsorg. 

Inom Områdesprogrammen så har personalen till 
största delen rekryterats utifrån och därför lyckats 
komma in med nya fräscha ögon på problem och 
möjligheter, men detta har också delvis skapat ett glapp 
mellan dessa personer, vilka fått utrymme att arbeta 
mer innovativt och fritt, och personer som arbetar 
mer traditionellt inom de vanliga förvaltningarna. 
Detta visar på behovet av att inte bara få in design och 
innovationskapacitet inom vissa avgränsade delar av en 
organisation utan att det snarare är viktigt att sprida 
och förankra denna kapacitet bredare.

Som stöd för ett av Områdesprogrammen i Holma/
Kroksbäck så har forskare vid Institutionen för Urbana 
Studier på Malmö högskola bedrivit forskningscirklar 
vilka fungerat väldigt väl för att stötta tjänstemän och 
praktiker som driver dessa platsbaserade innovations-
processer. I dessa cirklar så har personer från samhällets 
olika sektorer träffats regelbundet och diskuterat, 
reflekterat över och utbytt erfarenheter om hur 
innovationsprocesserna utvecklas. Detta är ett format 
som vi bedömer kan fungera bra för att stötta urbana 
innovationsprocesser.

Uthålliga processer behövs
En central del av hållbar stadsutveckling handlar om 
att stödja lokal områdesutveckling och lokala grann-
skap, även kallat ”community work”, vilket gjort att 
Malmö högskola initierat ett nätverk med forskare och 
praktiker som samlas och diskuterar frågeställningar 
relaterade till dessa områden. Möjligheterna med 
designlabb har presenterats och diskuterats i detta 
sammanhang. 

Vad som blev tydligt, och som ligger i linje med 
internationella erfarenheter, är att dessa processer 
måste få ta tid och att det måste finnas en uthållighet 
i processerna. Det finns också en osäkerhet i Malmö 
stad kring hur man ska förhålla sig till föreningar. I den 
mån offentlig sektor engagerar sig i idéburen sektor så 
är det med stora etablerade aktörer och det finns en 
stor misstänksamhet mot till exempel mindre invand-
rarföreningar, samtidigt som dessa kanske är de mest 
centrala att få med sig i olika samverkansprocesser. Det 
uttrycktes också att vi måste systematisera kunskap och 
skapa lärandeprocesser där kommunala tjänstemän kan 
lära av varandra liksom från idéburen sektor.

Nationellt intresse
Att tänka in designlabb som en komponent i hållbar 
stadsutveckling är inte bara en angelägenhet lokalt i 
Malmö. Det har bäring på nationell nivå, något som 
visades genom att vi också har blivit inbjudna och 
presenterat designlabb på ett konvent som syftade 
till att dra igång ett nationellt plattformsbyggande 
för hållbarstadsutveckling. Detta arbete drivs av fem 
statliga verk Boverket, Tillväxtverket, Trafikverket, 
Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Det finns 
också pågående projekt på andra håll i Sverige med 

Utforskande av olika slags Makerspaces där ungdomar lär sig teknologi och programmering på Lindängen. 

Experiment och foton: Carlo Luccioni, Job Van Der Zwan, Halfdan Jensen, Maja Fagerberg, Maria Houlberg.
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fokus på hållbar stadsutveckling och som drivs med 
starka inslag av design, exempelvis DeCoDe som 
koordineras av Konstfack i Stockholm.

Sammantaget pekar detta på möjligheten av att 
stärka de inslag av design som till viss del redan finns 
i olika projekt inom Sveriges kommuner. Utöver att 
stödja problemformulering och att möjliggöra en 
experimentyta inom hållbar stadsutveckling så kan 
ett designlabb bidra med flera andra kvaliteter i dessa 
projekt:

Visioner och nya berättelser om samhällsutveckling
I flera av dessa plattformar så har det, utöver de olika 
mål som beskrivits i projektansökningar, exempelvis 
att minska koldioxidutsläpp eller att utveckla nya 
mer effektiva sätt att renovera, blivit centralt att 
skapa nya berättelser om hållbar stadsutveckling och 
miljonprogramsområden. 

Dessa berättelser är viktiga både för att de fungerar 
som visioner som kan driva utvecklingen vidare, men 
också för att de fungerar som ”attraktorer” som mobi-
liserar och lockar till sig viktiga aktörer, som näringsliv, 
forskare, medborgare med flera, som kan hjälpa till med 
utvecklingsarbetet.

Fördjupad medborgarinvolvering
De tre projektgrupperna har lyft fram att ett åter-
kommande dilemma är hur man kan arbeta med 
medborgare genom dialog och samarbetsprocesser. 
Trots att många ser det som värdefullt, så kräver det 
resurser liksom speciella kompetenser. Många ställer sig 
frågande till i vilken omfattning och hur de ska arbeta 
med medborgare? 

Finns det sätt att visa på värdet av det så blir det 
också lättare att äska medel för att arbeta med detta 
fokus. En potentiellt viktig nod för designlabb vad 
gäller att nå ut till och engagera medborgare i att disku-
tera och prototypa möjliga framtider är att samverka 
med bibliotek. Detta blev tydligt när Region Skåne bjöd 
in oss att presentera möjligheterna med designlabb för 
skånska bibliotekschefer under ett av deras utvecklings-
internat. Bibliotekens grunduppdrag att arbeta med 
folkbildning och demokratifrågor, ge medborgarna 
utrymme för medskapande och delaktighet samt 
vidga och öka förståelsen för omvärlden utgör också 
en värdegrundsbas som stämmer väl överens med ett 
designlabb.

Infrastrukturering
Att arbeta med design-drivet utvecklingsarbete i 
miljonprogrammen och att engagera de olika medbor-
gargrupper som verkar och lever där ställer särskilda 
krav på förhållningssätt och metoder. En av de ansatser 
som visat sig relevant och som fått allt större spridning 
är vad som ofta går under namnet ”infrastrukturering” 
(se sid. 29). Dessa ansatser bygger på långa processer 

och förmågan att förankra utvecklingsprojekt i de 
lokala förutsättningar som råder och koppla samman 
olika aktörer och medborgare i ett lokalt grannskap. De 
syftar till att bygga socialt kapital och inkluderar 
marginaliserade liksom starka och etablerade aktörer.

LÄRDOMAR VI TAR MED OSS I FÖRSTUDIEN

• Det verkar finnas ett stort intresse av designlabb i 

olika pågående projekt.

• Områdesprogrammen i Malmö har varit 

framgångsrika på att ta ett helhetsgrepp inom 

de områden där de verkat, samtidigt finns ett 

behov av att sprida och förankra en design och 

innovationskapacitet bredare inom den kommu

nala förvaltningen.

• Processer måste få ta tid och att det måste 

finnas en uthållighet i processerna.

• Det är centralt att stärka samverkan med 

idéburen sektor och föreningslivet.

• Det finns ett nationellt intresse av att tänka in 

designlabb inom hållbar stadsutveckling. 

• Förutom nya lösningar så behöver det utvecklas 

nya visioner och berättelser om hållbar 

stadsutveckling.

• Det är centralt med ansatser som bygger på 

långa processer där utvecklingsprojekt förankras 

i lokala förutsättningar med olika aktörer och 

medborgare och där man bygger socialt kapital 

och inkluderar marginaliserade liksom starka och 

etablerade aktörer.
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 6. KUNSKAPSSEMINARIER 

INHÄMTNING AV KUNSKAP OCH 
ERFARENHETER PÅ TVÄRS
Vi har undersökt hur designmetoder skulle kunna bli en del av pågående utvecklingsprojekt runt om i landet. 
Inhämtningen av kunskap har skett genom seminarier, konferenser och workshops där representanter 
från offentlig, privat och idéburen sektor samt akademin diskuterat möjligheter och hinder att arbeta med 
design för att möta samhällsutmaningar utifrån lokala förutsättningar i olika delar av Sverige. 

Foto: Louisa Szücs Johansson
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DESIGN I OFFENTLIG SEKTOR 
Hur kan design och designers arbetssätt användas inom offentlig sektor för att åstadkomma sociala innovationer? 
Det var utgångspunkten för seminariet ”Design in the public sector – opportunities and challenges” som 
arrangerades av Mötesplats Social Innovation tillsammans med Konstfack, Designfakulteten och SVID. 

Ett trettiotal personer var närvarande under seminariet, 
samtliga med ett intresse för design i offentlig sektor. 
Startpunkt för diskussionerna var konkreta erfarenheter 
från Sverige och Frankrike som presenterades av 
inbjudna talare:

• Stéphane Vincent som är ledare för La 27e Région, 
det franska innovationslabbet för offentlig sektor.

• Bjarne Stenquist från Miljöförvaltningen i  
Malmö stad.

• Bengt Jacobsson som är professor i företagsekonomi 
från Södertörns högskola och knuten till SCORE – 
Stockholms centrum för forskning om  
offentlig sektor. 

Stephane Vincent berättade om sitt förhållningssätt 
”friendly hacking” där de sätter upp en zon eller plats 
dit personer från den offentliga sektorn får kliva ur 
sina vardagliga roller som tjänstemän, politiker eller 
projektledare. Under processen får de lägga mycket 
fokus på att förstå och omformulera problem och inte 
bara producera nya lösningar. 

Den offentliga sektorn spenderar ofta tid på att ta 
fram väldigt fina lösningar som svar på väldigt dåligt 
formulerade problem, menade Stéphane. Att istället 
tänka om problemen är något de försöker fokusera på i 
sitt arbete. Men det är svårt att göra för en designbyrå 
eller konsult, hävdade Stéphane, och lyfte behovet av 
designlabb som är inbäddade i den offentliga verksam-
heten. I slutändan måste förändring ske från insidan, 
ansåg han. 

Innovationer görs i silos 
Det sker redan mycket innovation i den offentliga 
sektorn men dessa innovationer görs i silos. Vi behöver 
ta ett helhetsperspektiv, fortsatte Stéphane. Utifrån 
sina erfarenheter av att under flera år arbeta med 
design i den offentliga sektorn lyfte Stéphane också 
behovet av att ha ett långsiktigt perspektiv och att börja 
småskaligt. Vi måste börja med små, konkreta och inte 
för svåra interventioner för att allt eftersom sätta upp 
mer komplexa samarbeten med de som är intresserade, 
avslutade Stéphane. 

I Malmö står man inför flera utmaningar som kräver 
nya tillvägagångssätt, säger Bjarne Stenquist som 
försökt att introducera design som en möjlig väg 
när man försöker tackla dessa utmaningar. Han 
lyfter däremot svårigheter både när det kommer till 
språkbruk och organisationskultur. Det finns en enorm 
potential i detta tillvägagångssätt, oberoende om du 
kallar det design eller någonting annat, problemet är att 
det innebär en utmaning för ett system som är van vid 
att göra budgetkalkyler, analyser, beslut och implemen-
teringar, menar Bjarne. 

”Under processen får de lägga 
mycket fokus på att förstå och 
omformulera problem och inte 
bara producera nya lösningar.”
Stephane Vincent

”I Malmö står man inför flera 
utmaningar som kräver nya 
tillvägagångssätt.”
Bjarne Stenquist

Foto: Lotta Solding

Foto: Lotta Solding
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Reformer i offentlig sektor
Bengt Jacobsson presenterade en historisk överblick 
av reformer i offentlig sektor som många relaterar till 
begreppet New Public Management (NPM). Det finns 
ett starkt fokus på vikten av att formulera klara och 
entydiga mål som är möjliga att operationaliseras. Man 
ska mäta resultat och effekter och tillskriva kostnader 
för dessa. Allt ska också integreras i olika styrsystem. 
Detta har fört fram vad Bengt kallar en granskningsex-
plosion, med stort fokus på utvärdering. 

Idag är en hel del av detta institutionaliserat och 
tas för givet. Människor är utbildade i dessa idéer, de 
tänker i dessa termer och vi måste erkänna detta om vi 
vill förändra saker, lyfter Bengt. Han fortsätter med att 
säga att dessa idéer gång på gång mött samma problem. 
De har egentligen aldrig fungerat eftersom verkligheten 
består av ”wicked problems” och enorm komplexitet. 

Avslutningsvis föreslår Bengt att vi måste förflytta 
oss från dagens starka fokus på kontroll, granskning, 
och fragmentering och istället lägga fokus på tillit, 
system, samarbete, reflektion och innovation. 

GRUPPDISKUSSIONER
Efter ett antal presentationer tog gruppdiskussioner vid. 
Ett antal frågeställningar stod som utgångspunkt: 

• Vilka möjligheter och konsekvenser kan vi se för 
design i offentlig sektor?

• Hur kan vi balansera stabilitet och dynamik inom 
den offentliga sektorn, mellan att hantera status quo 
och skapa nya framtider?

• Hur kan den offentliga sektorn hantera oklarhet och 
osäkerhet?

• Var kan vi placera design?

• Hur kan vi stödja ömsesidigt lärande mellan olika 
yrkespraktiker?

Diskussionerna har sammanfattats utifrån tre tydliga 
spår som präglade samtalen om möjligheter och 
utmaningar för design-drivet arbete i offentlig sektor: 
bortom teknisk rationalitet, tillit och lärande samt 
policy och praktik.

Bortom teknisk rationalitet och kontroll
Föreställningen om teknisk rationalitet är väldigt stark 
i dagens samhälle, där man analyserar ett problem, 
sammanfattar, beslutar och implementerar en lösning. 
Vi måste skilja mellan problem som är komplicerade 
och de som är komplexa, menade Bjarne och fortsatte 
med att säga att design är ett verktyg som kan hjälpa 
oss att navigera i en allt mer komplex verklighet. 

Om vi vill arbeta med design och innovation i 
offentlig sektor så måste vi utmana föreställning om 
kontroll. Bengt Jacobsson förklarade att den vanligaste 
formen av kontroll i offentliga organisationer relaterar 
till NPM och bygger på att koppla allt till centret och 
inrätta system som förser det centret med information. 
Som alternativ skulle vi kunna minska behovet av 
att samla information i centret, och istället lita på 
de professionella samt våga delegera och lämna över 
frågor. 

En deltagare förklarade att vårt stora kontrollbehov 
tar utrymme från experimenterande och löpande 
förbättringsarbete. I varje aktivitet måste vi ta riskerna 
i beaktande och leverera på ett säkert sätt, på grund av 
det finns det sällan utrymme för att prova nya idéer 
och inga belöningar för att hitta nya sätt att arbeta, 
menade hon. 

”I varje aktivitet måste vi ta riskerna i 
beaktande och leverera på ett säkert sätt, 
på grund av det finns det sällan utrymme 
för att prova nya idéer och inga belöningar 
för att hitta nya sätt att arbeta.”

”Vi måste inrätta plattformar 
där vi kan lära från 
lokala experiment och där 
erfarenheter och praktiker 
kan spridas långsiktigt.”
Bengt Jacobsson

Foto: Lotta Solding
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Tillit och lärande
Om vi vill lägga mer fokus på tillit, så måste vi börja 
prata om och lära oss av våra misstag. Enligt Stéphane 
har detta inte varit lätt att göra i de franska offentliga 
organisationerna. Som tjänsteman är det inte meningen 
att du ska prata om vad som går fel, menar Stéphane. 

Bengt lyfte faktumet att vi inte har några system 
för att lära oss alla våra erfarenheter. Vi måste inrätta 
plattformar där vi kan lära från lokala experiment och 
där erfarenheter och praktiker kan spridas långsiktigt, 
menade han. 

Det finns också en syn på denna typ av arbete som 
någonting utanför ens roll. ”Okej, idag har du lekt med 
post-it och brukarcentrerat arbete, nu är det dags att 
jobba igen”. Vi måste tänka om hur tjänstemän arbetar, 
där reflektion blir en del av det vardagliga arbetet, anser 
Stéphane.  

Många tjänstemän skulle också argumentera för 
att de redan arbetar brukarcentrerat. Ändå blir det ett 
avgörande förändring i insikt när vi verkligen kliver 
in i rollen som brukare och ser saker ur brukarens 
perspektiv. Sara Modig, menade att vi måste förtydliga 
vad brukarperspektivet verkligen står för. Tomas Edman 
från Experio Lab menar att vi måste gå från ett fokus 
på brukaren till att faktiskt se något ur brukarens 
perspektiv.  

På Experio Lab har man skiftat fokus från att föra 
in design i vården, till att skapa ömsesidigt lärande 
mellan de två praktikerna. Han lyfte också förkropps-
ligade erfarenheter och att vi behöver fokusera mer på 
görandet. Alla människor i en organisation borde göra 
en användarresa, avslutade han. 

Policy och praktik
Det verkar svårt att påverka organisationskulturer som 
är starkt etablerade och där NPM och teknisk rationa-
litet är inbyggt i väggarna. Stéphane Vincent föreslår ett 
pragmatiskt tillvägagångssätt där man konkret kan visa 
på att många policys faktiskt inte fungerar, speciellt om 
man tittar på dem ur ett brukarperspektiv.   

Detta kan användas som ögonöppnare och på så 
sätt övertyga beslutsfattare om att vi behöver nya 
tillvägagångssätt och öppna upp offentliga och politiska 
styrningsprocesser, menar Stéphane. 

Traditionella utvärderingar säger inte mycket om 
effekten av policys. Vi utvärderar systemet och hur vi 
har spenderat budgeten, men vi får ingen bättre 
förståelse för om människor använder eller inte 
använder en policy. Detta är ett misslyckande med 
NPM. Design å andra sidan är intresserad av det 
faktiska användandet av saker och ger oss en bättre 
förståelse för den verkliga praktiken. 

LÄRDOMAR VI TAR MED OSS I FÖRSTUDIEN

Det finns stora möjligheter för design i offentlig 

sektor inte minst när det kommer till att hantera 

komplexitet, osäkerhet och experimenterande. 

Däremot ska man inte förkasta den rådande verklig

heten och det faktum att många människor byggt 

sin yrkeskompetens kring New Public Management. 

Utmaningen är att stödja ett lärande mellan yrkes

praktikerna samt att hitta en balans mellan stabilitet 

och dynamik i den offentliga sektorn. 
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DESIGNERS ROLL I SOCIAL INNOVATION 
Dagen efter seminariet om design i offentlig sektor anordnades ett publikt evenemang på Konstfack med rubriken 
”Designing Publics, Publics Designing: Design roles in social innovation”. Cirka 200 designers, forskare, designstudenter 
och andra intresserade samlades för att samtala om vilken roll design kan ha för sociala innovationer. 

Eventet tog dels sin utgångspunkt i Stephane Vincents 
erfarenheter från La 27e Région i Frankrike. Dels 
i den nyligen släppta DESIS-boken ”Public and 
Collaborative” som utforskar skärningspunkten för 
design, social innovation och den offentliga sfären. 
Ytterligare så diskuterade Katja Grillner, Hélène Frichot 
och Meike Schalk från arkitekturskolan på KTH frågor 
som rör arkitektur och urban design i förhållande till 
social innovation och den offentliga sektorn. 

Eventet, som livesändes via MSIs Bambuser-kanal, 
bestod av en rad seminarier och paneldiskussioner 
som på olika sätt behandlade den samhälleliga kontext 
som design och designer allt mer verkar i. Frågor 
som berördes handlade om allt från designerns och 
forskarens roll, ansvarstagande, språkbruk och kommu-
nikation, till implementering, skalbarhet och effekter i 
samhället. 

Stort behov av design
Stéphane Vincent inledde dagen med att berätta om sitt 
arbeta med att förnya den offentliga sektorn i Frankrike 
med hjälp av design. 

Vi står inför ett paradigmskifte, menade Stéphane. 
Intresset för 27:e regionens arbete är stort och Stéphane 

ser en stor potential för design inom social innovation 
och offentlig sektor. Det finns ett ökat behov för den 
här typen av arbete, samtidigt som det finns allt mindre 
pengar. Då är det viktigt att kunna arbeta med föränd-
ring internt, fortsätter han. Här gäller det för designers 
att vara ödmjuka, duktiga på att kommunicera och 
interagera med brukarna samt att vilja implementera. 

Under förmiddagen presenterade Andrea Botero från 
Aalto University och Per-Anders Hillgren från MSI den 
nyutkomna boken ”Public and Collaborative: Exploring 
the intersection of design, social innovation and public 
policy” där båda bidragit med vars ett kapitel. 
Redaktörer för boken är forskarna Ezio Manzini från 
Politecnico i Milano och Eduardo Staszowski från 
Parsons The New School i New York med bidrag från 
bland annat MindLabs tidigare direktör Christian 
Bason. Boken beskriver hur nya designpraktiker har 
börjat växa fram som går bortom tjänstedesign och 
brukarcentrerad design. 

Det är processer som utmanar traditionella 
klient-konsultmodeller och som mer handlar om att 
bygga långsiktiga arbetsrelationer mellan olika sektorer 
och aktörer och där man går in i processerna på mer 
lika villkor och där det finns ett stort utrymme att lära 
från varandra. Boken beskriver också processer som är 
längre än traditionella designprojekt där man försöker 
anpassa arbetsrytmerna till de olika sektorernas behov. 
Det som eftersträvas i dessa processer är inte bara 
konkreta nya lösningar utan snarare interventioner som 
förmår skapa strukturförändringar i samhället.

LÄRDOMAR VI TAR MED OSS I FÖRSTUDIEN

Det finns ett ökat behov av designarbete i samhälls

utvecklingen och ett stort intresse från designers, 

designforskare och studenter på designutbildningar. 

Samtidigt föder dessa nya sammanhang också ett 

behov av nya kunskaper hos designers. Designers 

behöver skapa förståelse för hur offentlig sektor 

fungerar och anpassa sin vokabulär. Designlabb 

måste också hitta ett sätt att verka långsiktigt, 

bortom kortsiktig projektifiering. 

Foto: Louisa Szücs Johansson
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NATIONELLA TRÄFFAR OM DESIGN, 
SOCIAL INNOVATION OCH POLICY 
Under våren arrangerades ett antal nationella träffar för att identifiera vilka frågeställningar, hinder och 
möjligheter det finns för att arbeta med design-driven innovation i Sverige. Tanken var att identifiera och skapa 
gemensamma lärprocesser nationellt för att på sikt bygga upp starka miljöer och ökad innovationsförmåga.

Träffarna arrangerades inom ramarna för två nationella 
uppdrag som pågår just nu. Dels Mötesplats Social 
Innovations förstudie om designlabb för social innova-
tion med strukturfondsmedel från Tillväxtverket och dels 
Stefan Holmlid från Linköpings universitet som har ett 
uppdrag från Vinnova om att undersöka möjligheten att 
bygga ett kompetenscentrum kring design för tjänster. 
Båda uppdragen har en nationell omfattning, involverar 
offentlig sektor och har ett behov av att försöka förstå 
och koppla samman olika lokala designplattformar med 
övergripande samhällsstrukturer, exempelvis myndig-
heter, stödstrukturer, finansiärer och regelverk.

Tillsammans arrangerade MSI och Linköpings 
universitet ett antal seminarier för att aggregera, 
systematisera och lära av varandra på tvärs av olika 
pågående projekt och processer. Syftet var att måla upp 
spelplanen och skapa en bättre bild av de olika initiativ 
som pågår runt om i Sverige samt identifiera vilka 
frågeställningar, hinder och möjligheter respektive part 
kan se för att arbeta med designdriven innovation. 

DESIGNFAKULTETEN 
En första träff ägde rum på Designfakulteten, det 
nationella centret för designforskning. Större delen av 
deras verksamhet går ut på att driva en forskarskola 
som idag har drygt 50 doktorander inskrivna vid 
någon av Designfakultetens medlemsinstitutioner runt 
om i landet. Ett av Designfakultetens senaste internat 
handlade om just sociala innovationer, ett fält som blir 
allt större inom designområdet. 

Utvecklingen av design som kunskapsfält är viktig 
för att kunna möta utmaningarna i samhället på ett 
hållbart sätt. Designfakulteten, som är central för denna 
utveckling, är en viktig pusselbit för båda de nationella 
uppdragen och engagerades därför i ett seminarium. 

Tanken var att identifiera vad Designfakulteten gör 
och skulle kunna göra i spänningsfältet mellan design 
för tjänster och design för social innovation, samt i 
gråzonen däremellan. 

Seminariet tydliggjorde att det finns ett stort intresse 
för en innovationssystemkarta över pågående projekt, 

Foto: Louisa Szücs Johansson
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• Lösningar eller nya former av demokrati? 
Design handlar inte bara om skapandet av nya 
lösningar i form av produkter och nya tjänster. 
Centralt är också att engagera och stödja så att fler 
medborgare kan bidra och göra sin röst hörd samt 
vara med och skapa lösningar för samhället.

• Spridning av lösningar 
Design handlar väldigt mycket om att skapa 
förståelse för det lokala sammanhanget och hur det 
påverkar en viss lösning. En lösning som fungerar 
i ett visst sammanhang behöver nödvändigtvis 
inte göra det i ett annat. Designers förmåga att 
skapa förståelse för de faktorer som kan påverka 
hur lösningar fungerar i olika sammanhang är 
användbar när det kommer till att flytta eller skala 
upp lösningar. 

• Nytt synsätt på samhällsutveckling 
I diskussionerna lyftes också behovet av att skapa 
nya berättelser om hur samhället skulle kunna 
utvecklas. Vi behöver tydliggöra andra former av 
värdeproduktion som kompletterar BNP och 
ekonomisk tillväxt, där exempelvis demokratiut-
veckling och samskapande är centralt. 

LÄRDOMAR VI TAR MED OSS I FÖRSTUDIEN

För att driva designområdet framåt och skapa 

synergieffekter mellan olika pågående initiativ finns 

ett behov av att börja samordna aktiviteter och 

att samarbeta i olika processer. Att skapa bättre 

förståelse för att arbeta designdrivet i offentlig 

sektor, att utveckla kunskap om designdrivet 

arbete hos beslutsfattare och ledare av utvecklings

processer samt att utveckla tematiska processer 

kring exempelvis hälso och sjukvård eller hållbar 

stadsutveckling var några förslag på aktiviteter där 

vi nationellt skulle kunna ha utbyte och lära av 

varandra. 

”Designers förmåga att skapa förståelse 
för de faktorer som kan påverka hur 
lösningar fungerar i olika sammanhang är 
användbar när det kommer till att flytta 
eller skala upp lösningar.”

initiativ och processer inom området. Det finns också 
ett behov av någon som äger och förvaltar denna. En 
sådan karta skulle vara behjälplig när det kommer till 
att lokalisera aktörer och identifiera relevanta frågeställ-
ningar, i synnerhet när det kommer till behovet av att 
koppla olika lokala designpraktiker till en policy-nivå. 

STIFTELSEN SVENSK INDUSTRIDESIGN (SVID)
Under två träffar samlade vi en grupp aktörer i SVIDs 
lokaler som på olika sätt verkar inom området. Vissa 
fokuserar på processer för att utveckla konkreta nya 
tjänster och andra mer på sociala processer och syste-
miska samhällsförändringar. Vissa arbetar för att länka 
samman dessa nivåer. Vissa arbetar explicit designdrivet 
och andra fokuserar mer på innovation, alternativt 
tänker ihop design och innovation. 

Träffarna tog sin utgångspunkt i deltagarnas kärn-
verksamheter och deras behov av kunskapsutveckling. 
Diskussionerna kom att handla om allt från att skapa 
bättre förståelse för offentlig sektor och olika arbets-
praktiker till behovet av mer tematisk kunskap kring 
design i relation till hälso- och sjukvård och hållbar 
stadsutveckling. 

• Systemförändringar 
Behovet av en normkritisk diskussion lyftes. Om vi 
vill uppnå radikala systemförändringar så behöver 
vi också ställa oss frågan, vilka normer är det som vi 
egentligen utvecklar ifrån? Vilka ”sanningar” är det 
som driver och styr vår utveckling? 

• Behov av kompetens- och kunskapsutveckling 
Det blev tydligt att det finns ett stort behov av 
kunskapsutveckling hos beslutsfattare, ledare och 
hos dem som driver olika utvecklingsprocesser för 
att öka deras möjligheter att hantera komplexa 
samhällsutmaningar. Byggande av designkapacitet 
genom olika typer av utbildningar föreslogs som en 
möjlig väg. 

• Beställarkompetens 
Bland annat lyftes designers kompetens som 
”beställare”. Designers är bra på att få ut mer kräm 
ur burken, var det någon som sa. De har en förmåga 
att omformulera problem, är duktiga på att göra 
”briefs” och att ställa de rätta kraven. De är också 
duktiga på att veta vad man kan förvänta sig för 
resultat i slutändan. Denna kompetens kan vara 
särskilt användbar när det kommer till innova-
tionsupphandling där designers skulle kunna stödja 
processer för upphandling inom offentlig sektor.
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DESIGNLABB – ETT MELLANTING 
MELLAN LABORATORIUM OCH 
PARLAMENT 
Under förstudien så har vi kopplat arbetet till ett internationellt nätverk med designforskare från sex olika 
länder och deltagit i diskussioner kring vad ett designlabb skulle kunna bidra med i samhället. Diskussionerna 
har rört vilken slags kunskapsproduktion och samhällsvärde denna typ av designlabb kan bidra till. I likhet med 
vad representanter för andra internationella designlabb, som drivs av offentlig sektor, har argumenterat för så 
har detta forskarnätverk betonat att designlabb kan ses som en viktig komponent i demokratiutveckling. 

Designforskarna i nätverket är verksamma vid följande 
universitet; 

• The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of 
Design och IT-universitet i Köpenhamn, Danmark

• Hong Kong Design Institute

• Northumbria University’s School of Design, 
Storbritannien

• Politecnico di Milano Department of Design, Italien

• Department of Design från Aalto universitet, 
Finland

• Malmö högskola och Mötesplats Social Innovation, 
Sverige.

Nätverket har börjat se på designlabb som ett slags 
mellanting mellan laboratorium och parlament. En slags 
plattformar som driver nya konversationer om våra fram-
tida liv och som gör det i ett bestämt format där framtida 
alternativa handlingsvägar prototypas eller ageras ut. 

Denna typ av labb har också delvis ett annat fokus 
och använder andra slags arbetsprocesser jämfört med 
traditionella innovationslabb. Om traditionella lösnings-
inriktade processer syftar till att snabbt bestämma och 
avgränsa vilken slags lösning som ska vara i fokus 
och iscensätta en handlingsplan för att uppnå denna, 
så arbetar designlabb mer brett med en rymd av olika 
möjligheter och alternativa handlingsvägar. 

Foto: Louisa Szücs Johansson
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Alternativa handlingsvägar
Designlabbet vågar stanna kvar i denna rymd av 
osäkerhet och obestämda situationer, men där det 
samtidigt samlas kunskap om olika perspektiv, 
sammanhang och möjligheter. Då kan man fråga sig 
vad som är bra med det? Att upprätthålla en sådan 
möjlighetsrymd ger förutsättningar att tänka långsiktigt 
bortom det som fungerar idag. När en bestämd lösning 
brutit ihop och inte fungerar längre beroende på att 
omständigheterna förändrats så kan nya alternativa 
handlingsvägar lättare vaskas fram. 

Labbet bygger på så vis kapacitet för framtiden. 
Denna slags ansats är något som börjat efterfrågas 
alltmer inom hållbar samhällsutveckling, inte minst 
genom begreppet resiliens som blivit alltmer centralt 
i diskussioner kring hållbarhet. Resiliens handlar inte 
bara om att vara hållbart och stabilt utifrån dagens 
förutsättningar, utan snarare om att ha kapacitet att 
möta morgondagens utmaningar. För att kunna göra 
det krävs en variation och mångfald vad gäller olika 
lösningar och perspektiv. Om en lösning bryter ihop 
och slutar fungera så finns det andra alternativ som kan 
ersätta och komplettera.

Bjuder in brett
Vad som kan ses som en relevant lösning påverkas 
också av vem som har möjlighet att definiera eller 
rama in problemet. Till skillnad från traditionella 
innovationslabb som ofta styrs av specifika privata 
intressen så bjuder designlabb in till en bredare styrning 
av processer där man tar hänsyn till en mängd olika 
och ibland motstridiga intressen när man bestämmer 
inriktningen mot vilka innovationer som bör premieras. 
De rör sig därför mellan och skapar mening på tvärs av 
olika professionella sammanhang. 

Demokratiutveckling
De fäster också stor vikt vid hur olika utvecklingspro-
jekt initieras liksom värdegrunderna och de grundläg-
gande premisserna. Labben ställer ofta frågan vem som 
har möjlighet att definiera de grundläggande premis-
serna i ett innovationsprojekt? Flera av dessa labb 
arbetar också med interventioner som ökar medbor-
garnas kapacitet att agera i samhället och hjälper dem 
att praktisera sina demokratiska rättigheter. 

En viktig funktion i dessa labb är att utmana och 
öppna ögonen för olika möjligheter i samhällsutveck-
lingen som är lätta att missa. Det är mycket som tas 
för givet i vår vardag och det är en svår konst att se 
bortom etablerade normer, processer och strukturer. 
Flera av labben försöker därför fånga upp och samtidigt 
vrida och vända på det familjära och på vardagliga 
situationer för att göra dem lite mer främmande. 
Detta hjälper till att skapa en ny blick på problem och 
möjligheter som kan vara svår att nå i vardagen.

Diskussionerna inom detta nätverk där MSI varit en 
del kommer att mynna ut i en bok om designlabb som 
The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of 
Design kommer att ge ut 2015.

LÄRDOMAR VI TAR MED OSS I FÖRSTUDIEN

En viktig funktion i designlabb är att utmana 

saker vi tar för givna. Labben försöker visa på 

olika alternativa handlingsvägar genom att bredda 

möjlighetsutrymmet.  

Förutom konkreta lösningar utvecklas också 

kapacitet att kontinuerligt kunna möta komplexa 

utmaningar. En viktig pusselbit om vi vill skapa 

en hållbar framtid och särskilt relevant för en allt 

snabbare samhällsutveckling där lösningar riskerar 

att vara föråldrade innan de ens genomförts. 

”Till skillnad från traditionella 
innovationslabb som ofta styrs av 
specifika privata intressen så bjuder 
designlabb in till en bredare styrning 
av processer där man tar hänsyn till 
en mängd olika och ibland motstridiga 
intressen när man bestämmer 
inriktningen mot vilka innovationer som 
bör premieras.”

Designlabb för social innovation



50

URBACT CAPITALISATION – SOCIAL 
INNOVATION IN CITIES 
Vi har parallellt med denna förstudie deltagit som inbjudna experter i ett projekt som på uppdrag av det europeiska 
URBACT-programmet samlat in och sammanställt erfarenheter om social innovation i städer. Arbetet pekar på 
goda exempel samt hinder och svårigheter som är relevanta för och starkt relaterar till idén om designlabb.

Projektet25 har koordinerats av den belgiska konsult-
byrån Strategic Design Scenarios och samlat en 
expertgrupp med representanter från bl.a. The Young 
Foundation, URBACT-sekretariatet, europeiska städer, 
institut och universitet. 

Diskussionerna har kretsat både kring goda exempel 
på arbetssätt som främjar social innovation samt hinder 
och svårighet som kan möta aktörer som engagerar 
sig i området. Många av de exempel som lyfts fram 
bygger på att kommunala tjänstemän och beslutsfat-
tare uppmärksammat medborgare som själva börjat 
utveckla lösningar. De har då med olika strategier 
stöttat dem och gett dem utrymme att själva vidareut-
veckla initiativen. 

Flera tjänstemän börjar också arbeta på nya sätt 
och ta roller som de vanligtvis inte haft, exempelvis att 
facilitera processer, att föra samman olika medborgare 
och grupper och försöka skapa en förståelse för deras 
intressen, behov och kapacitet samt att mäkla mellan 
dessa.

Alla kan bidra med kunskap
Ansatserna präglas av en kunskapssyn som bygger på 
att kommuner inte sitter inne med all relevant kunskap 
eller alla lösningar, utan som snarare kräver samverkan. 
Utmärkande för de nya tjänstemannarollerna är att 
de bygger på nyfikenhet för och närhet till medborg-
arna och andra aktörer i samhället samt ett brett 
ansvarstagande.

Detta har lett till nya samverkansmodeller som 
inte bara bygger på den traditionella konsult-klient 
relationen där en part utför uppgifter åt den andre utan 
snarare bygger på ett reellt och aktivt samarbete. I flera 
fall handlar det också om att tillåta längre tidsramar för 
innovation och utveckling och att kommuner anpassar 
sig efter de tempon och behov som medborgare och 
gräsrotsaktörer har. Utvecklingen har börjat ta fart 
eftersom politiker och tjänstemän sett att de traditio-
nella och mer toppstyrda arbetsmodellerna inte längre 
fungerar adekvat.

Foto: Louisa Szücs Johansson
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”I flera fall handlar det också om att 
tillåta längre tidsramar för innovation och 
utveckling och att kommuner anpassar 
sig efter de tempon och behov som 
medborgare och gräsrotsaktörer har.”

Denna utveckling har dock bara börjat, där vissa 
städer är mer framträdande som till exempel Udine i 
Italien där borgmästaren aktivt och fortlöpande stöttar 
gräsrotsaktörer eller Amersfoort i Holland där de 
satsar mycket på att stötta medborgarinitiativ och där 
de kunde visa att medborgarna själva lagt ner 1400 
arbetstimmar på ett projekt som gav mervärde för 
kommunen eftersom medborgarna själva fick frihet att 
utveckla det.

Kommunen involverar medborgare
Anne de Feijter som är tjänsteman i Amersfoort menar 
att släppa kontroll inte betyder att man släpper sitt 
ansvar eller att man vänder sig bort från problemen. 
Det betyder snarare att lyssna och att utveckla tillsam-
mans utan att kommunen tar över. Andra framgångs-
faktorer handlar om att synliggöra och berätta historier, 
att arbeta med en pragmatisk ödmjukhet och att våga 
prova olika lösningar.

Även om det finns många goda exempel så finns det 
fortfarande många olika hinder och svårigheter för att 
sociala innovationer ska utvecklas i städer runt om i 
Europa. Många av dessa relaterar till byråkrati och 
strukturella hinder och oftast krävs ett omfattande skifte 
i synen på hur arbetsprocesser ska organiseras och vilken 
slags arbetskultur som ska utmärka offentlig sektor. 

Exempelvis så saknas det incitament för tjänstemän 
att prova nya saker och att ta risker. Många arbetar 
också i specifika ”silos” med ansvar för ett bestämt 
kommunalt område exempelvis skola, infrastruktur 
eller vård. Något som ställer till bekymmer eftersom 
komplexa samhällsproblem är sammanvävda med olika 
funktioner i samhället. Nya lösningar bidrar också ofta 
till en bredare värdeproduktion som spänner över flera 
olika ansvarsområden. 

Brist på flexibilitet 
Ett omfattande hinder som lyftes fram av många 
var hur styrningsprinciper inom offentlig sektor ofta 
domineras av New Public Management (NPM) där 
tjänstemän förutsätts definiera tydliga mål och precise-
rade handlingsplaner som ska kunna operationaliseras 
och kontrolleras och där kostnader tydligt kopplas till 
dessa mål och planer. NPM märks ofta mer i de högre 
ledningsskikten som är längre ifrån den operativa nivån. 
Kritiken mot NPM handlar dels om dess oförmåga till 
flexibilitet och att hantera komplexitet och överrask-
ningar. En annan betydande kritik rör dess påverkan 
på organisatoriskt lärande. Dels fäster den bara vikt 
vid de mål som har fördefinierats och ignorerar andra 
relevanta med oförutsedda händelser och lärdomar som 
uppstått på vägen. 

Det har också rapporterats att tjänstemän på den 
operativa nivån i det tysta ofta ”flyger under radarn” 
för att lyckas hitta nya lösningar. Det vill säga, tvingas 
utveckla alternativa arbetssätt som avviker från 
förutbestämda planer och procedurer. Eftersom dessa 
avvikelser sällan rapporteras upp i organisationen 
skapas inget nytt lärande utan det ser ut som om de 
traditionella och etablerade metoderna har bidragit till 
de nya lösningarna fast så inte är fallet. Detta medför 
att det gamla systemet upprätthålls trots att det inte 
stött innovationsprocesserna i praktiken.

Arbeta på tvärs
Hur kan man utveckla strategier för att komma förbi 
dessa hinder? Antalet specialiserade enheter eller 
ansvarssilos kommer att bestå och eventuellt bli fler i 
takt med en allmänt ökande specialisering i samhället. 
Däremot krävs ett ledarskap som kan sammanföra 
olika enheter och skapa dialog och gemensamma 
målbilder på tvärs av förvaltningar. 

Designlabb för social innovation



52

LÄRDOMAR VI TAR MED OSS I FÖRSTUDIEN

• Ingen av samhällets sektorer sitter själv inne 

med all relevant kunskap eller lösningar 

på samhällsproblem, utan snarare krävs 

samverkansprocesser.

• Det behövs reella och aktiva samarbeten 

snarare än traditionella konsultklient relationer 

där exempelvis offentlig sektor köper externa 

lösningsleverantörer utan att själva engagera sig 

aktivt. 

• Det är viktigt att synliggöra och att berätta histo

rier, att arbeta med en pragmatisk ödmjukhet och 

att våga satsa på att prova lösningar.

• New Public Management (NPM) behöver 

kompletteras med nya ansatser exempelvis 

Public Value Management.

• Viktigt med ledarskap som kan sammanföra olika 

enheter och skapa dialog och gemensamma 

målbilder på tvärs av förvaltningar.

• Det är centralt att komma bortom en 

kortsiktig projektifiering och att tillåta tjäns

temän att reflektera över och lära från sina 

projekterfarenheter.

• Det tar tid att förändra och påverka synsätt.

• Viktigt att tillåta längre tidsramar för innovation.

• Det är centralt med kompetens och kapacitets

byggande på alla nivåer.

Vad gäller New Public Management så är det något 
som måste beaktas och respekteras men samtidigt 
utmanas, bland annat genom att lyfta fram goda 
exempel på när innovation har fått frodas och att 
synliggöra alternativa styrningsprocesser som håller 
på att växa fram. Ett sådant exempel är Public Value 
Management som utvecklats av Gerry Stoker, vilket 
bygger på en långsiktig relationsskapande process. 
Det är också centralt att komma bortom en kortsiktig 
projektifiering och att tillåta tjänstemän att reflektera 
över och lära från sina projekterfarenheter. En annan 
framgångsrik ansats att påverka toppstyrda processer är 
att tydligt lyfta fram medborgarnas synpunkter för att 
visa politiker och beslutsfattare att deras processer inte 
gett ett resultat som är önskvärt bland medborgarna.

Likaså måste man överväga på vilken nivå det går att 
arbeta med social innovation. Ibland är det för svårt 
att göra det på stadsnivå om mandat saknas eller om 
staden är för stor då kan det vara mer relevant att 
fokusera på stadsdelsnivå. Man måste också beakta 
att det tar tid att förändra och påverka synsätt och det 
rapporterades att många kommuner har en ”time lag” 
på cirka sju år.

Det är också centralt med kompetens- och kapa-
citetsbyggande på alla nivåer inte minst eftersom alla 
roller håller på att förändras, detta gäller både för 
tjänstemän, politiker, tjänsteutförare, medborgare. 
De kompetenser som krävs är att utveckla empati 
och förståelse för medborgare, att kunna koordinera 
tvärdisciplinära grupper och förmågan att mäkla 
och stödja olika medborgarinitiativ. I Amersfoort 
har de framgångsrikt arbetat i blandade grupper där 
tjänstemän och politiker från olika förvaltningar 
liksom medborgare fått lära av varandra och utbyta 
erfarenheter. 

”Det är också centralt att komma bortom 
en kortsiktig projektifiering och att tillåta 
tjänstemän att reflektera över och lära 
från sina projekterfarenheter.”
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DESIGNLABB I POP-UP FORMAT
Under Almedalsveckan var Mötesplats Social Innovation med och prototypade ett praktiskt och demokratiskt 
designlabb i pop-up format. Tanken var att undersöka ett format för korta designinterventioner som 
skulle kunna användas i olika sammanhang där man vill prova på och skapa förståelse för design. 

Arrangemanget som gick under namnet ”Folklabbet” 
är ett initiativ av en grupp samhällsentreprenörer och 
företag med erfarenhet och kunskap inom designme-
todik, innovationsprocesser och samhällsutveckling. 
Mötesplats Social Innovation var en av flera partners 
som var med och tog en aktiv roll i att försöka belysa 
och ta sig an utmaningar i samhället genom designme-
todik, samskapande och med användaren i centrum. 
Två konkreta utmaningar och stod i fokus. Första 
dagen handlade om hur vi kan förbättra unga 
människors psykiska ohälsa med Region Gotland 
som utmaningssägare. Landstinget Sörmland och 
Landstinget i Värmland stod för andra dagens utmaning 
som handlade om hur vi kan involvera patienter med 
kronisk sjukdom i utformningen av sin egen vård. 

Under två timmar genomfördes en designresa som tog 
deltagarna genom en hel, men väsentligt förkortad 
designprocess. Tanken var att deltagarna skulle skifta 
perspektiv, komma till nya insikter och hitta innovativa 
lösningar på kort tid. Processen gick ut på att under-
söka, identifiera, idégenerera, utveckla och testa idéer 
och bestod av tre delmoment. Varje arbetspass varade i 
20 minuter och därefter gjordes en snabb återkoppling, 
och så direkt vidare till nästa fas.

1. Empati - att lära känna sin målgrupp

2. Idégenerering – att ta fram lösningsförslag

3. Prototypande – att utveckla och testa idéerna

Foto: Lotta Solding
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PROCESSEN 
Första dagen samlades ett 70-tal personer inför 
starten av designlabbet. Deltagarna spridde ut sig 
kring ståbord och formulerade spontana grupper 
om ca 5–6 personer. Designlabbet inleddes av Ulrika 
Lundin som driver innovationsbyrån Innovation for 
people. Anna Derwinger Hallberg, verksamhetsledare 
för Barnsamverkan på Region Gotland berättade att 
man vill få med de ungas egna erfarenheter när man 
utvecklar sitt arbete med barn och ungas psykiska 
ohälsa. Förhoppningen är att hitta en metod för att få 
in erfarenheter från dem som är berörda av vår vård, 
säger hon. 

Som ingång till grupparbetet fick deltagarna se en 
film och ta del av hur tre ungdomar mår. Samtidigt 
hade de en arbetsmall framför sig där de fick anteckna 
saker de hörde och insikter de fick under filmen. När 
grupperna försökt sätta sig in i de tre personernas 
vardag, var det dags att skapa idéer. Här uppmanades 
deltagarna att genom förståelsen för andras perspektiv 
identifiera nya möjligheter och idéer. Deltagarna skulle 
tänka sig in i en av tre roller: den som anhörig, läkare 
eller vd för ett företag.

Skapar snabba prototyper 
Slutligen var det dags att bli konkreta, grupperna skulle 
då utifrån en av sina idéer skapa en prototyp på 20 
minuter. Till sin hjälp hade de bl.a. wellpapp, kartonger, 
pennor och papper. Grupperna skulle även reflektera 
över hur deras idéer skulle kunna förverkligas. När 20 
minuter hade gått, fick en person från varje grupp ta 
med sig sin prototyp och visa den för en annan grupp. 
Gruppen fick då möjlighet att ge feedback på vad som 
fungerade, vad som kunde förbättras, frågor som dök 
upp och eventuella nya idéer som uppkom. 

REFLEKTIONER FRÅN DELTAGARE
Anna Derwinger Hallberg från Region Gotland, dagens 
utmaningsägare, uttryckte sin stora tacksamhet över 
allas engagerade deltagande och alla de idéer som 
kommit upp. Allt material som utvecklats kommer att 
tas tillvara av Region Gotland, som såg det som värde-
full input till deras fortsatta arbete med att förbättra 
vården för barn och unga. 

Folklabbet är en möjlighet att få prova på ett annat 
angreppssätt och få input från fler aktörer, menade 
Katarina Gustavsson från landstinget Sörmland. 

Åsa Kullgren, landstingsråd i landstinget Sörmland, 
lyfte att man inom sjukvårdspolitiken länge pratat om 
brukarmedverkan. Det vi har gjort här idag blir som 
ett processorienterat arbetssätt där man försöker göra 
verklighet av det vi talat om i så många år inom svensk 
sjukvård, menade hon. Vidare ställde hon sig frågan 
hur vi går från att göra detta en dag i Almedalen till 
att få det att hända i praktiken? Vi (beslutsfattare) 
måste avsätta resurser, vi får inte tro att detta komma 
att hända av sig själv. Det måste finnas resurser för 
personal, patienter och brukare att göra detta. Har 
vi inte personalen med oss, så kommer det aldrig att 
hända, fortsatte hon. Åsa lyfte också behovet av att 
följa upp och visa på resultat, för att arbetssättet ska 
få spridning och inte bara bli den senaste trenden inom 
hälso- och sjukvård. 

Kunskapen finns redan
Det är spännande med nya yrkesgrupper i nya samman-
hang men vi ska inte sparka ut massa duktiga profes-
sioner ur det här arbetet, uttryckte Anna Derwinger 
Hallberg. Hon menade att det finns otroligt mycket 
kunskap att hämta inom sjukvården, men att den 
kanske har fått marginaliseras de senaste åren på grund 
av att man tvingats driva sina verksamheter med väldigt 
strama tyglar. 

”Det vi har gjort här idag blir som ett 
processorienterat arbetssätt där man 
försöker göra verklighet av det vi talat 
om i så många år inom svensk sjukvård”
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Daniel Lindeby som är designansvarig på Experio Lab i 
Värmlands landsting lyfter vikten av utbildningsstrate-
giska satsningar och menar att utbildningar inom 
design är viktigt hos vårdpersonal för att de ska kunna 
jobba tillsammans med och involvera patienter i sitt 
arbete. Under våren har de drivit en utbildningssatsning 
där åtta personer från landstinget deltagit. De har fått 
gå kurser och sedan gå tillbaka till sina arbetsplatser 
och involverat övriga personal, patienter och ungdomar 
för att tillsammans småskaligt prova och prototypa 
olika lösningar.  

Fördelarna att jobba med design är att man har med 
alla som påverkas av en förändring i hela processen, 
redan när man tittar på behoven och formulerar 
problemet, förklarar Jonas Gumbel som är programan-
svarig på Stiftelsen Svensk Industridesign. När man som 
ledare ska introducera ett förslag eller en lösning för 
sina medarbetare, så måste man sälja in den. Men när 
man tillsammans tagit fram en lösning och involverat 
alla aktörer så har man medspelare och behöver 
därmed inte sälja in på samma sätt. Implementering och 
realisering kommer lite på köpet, menar han. 

Förbättring eller förändring?
Sven Kýlen som är FoU-chef i primärvården i Västra 
Götaland, lyfte att vi idag byggt upp organisationer som 
är extremt komplexa. Jag tycker att vi behöver prata 
designprocesser även när det gäller att organisera en 
stabil organisation och pröva andra sätt att göra saker 
på, sa Sven och fortsatte med att säga att vi idag pratar 
alldeles för mycket om förbättring, när vi borde prata 
om förändring. 

Daniel Byström ordförande i Sveriges Designer 
nämner Skatteverkets strategi att anställa humanister 
i organisationen och menar att detta varit ett lyft för 
kommunikationen. Han tycker att det skulle vara 
fantastiskt om fler organisationer till exempel inom 
vården skulle anställa exempelvis designers. Vi måste 
våga koppla in nya kompetenser i samhällsbyggandet, 
menade Daniel. 

Åsa Kullgren instämmer med andra i samtalet om att 
det blivit mycket industritänk och NPM inom vården 
och att vi måste gå tillbaka till att ge förtroende till 
proffsen. Vi borde bli mer målbaserade och jobba med 
uppföljningar, men inte peka ut hur vi ska göra saker, 
sa hon. 

”Fördelarna att jobba med design är 
att man har med alla som påverkas 
av en förändring i hela processen, 
redan när man tittar på behoven 
och formulerar problemet.”

Avslutningsvis lyfte Anna Derwinger Hallberg att vi 
behöver skapa lärande system där kommunikationen 
når genom hela organisationen, åt båda hållen. Det 
kommer kräva underhåll, men vi kommer då också 
kunna ställa om oss desto fortare, menade hon. De som 
är längst ut i organisationen och närmast användarna 
skulle då kunna skicka ganska snabba signaler. 

Pop-up labbet bidrog till: 
• Prova på och upptäcka design-drivet arbete 

För många blev upplevelsen en aha-upplevelse där 
man fick en större förståelse för vad ett design-
drivet arbete skulle kunna innebära för ens egen 
verksamhet. 

• Väckt intresse för att inkludera designkompetens  
Deltagarna fick ökad förståelse för varför och hur 
organisationer kan involvera designers i deras arbete 
och olika utvecklingsprocesser. 

• Konkret input till pågående utvecklingsprocesser 
Utmaningsägarna gavs nytändningar och nya idéer 
att ta med in i arbetet med sina befintliga processer. 
Den korta designprocessen på två timmar produ-
cerar snabba och skissartade idéer. Tiden är helt 
enkelt för kort för att hinna gå på djupet. Det finns 
då en risk att tveksam kvalitet på output kan dra 
ner intrycket av designupplevelsen. Det blir därför 
viktigt att främst fokusera på att lära av processen, 
men också att kommunicera att de löjligaste idéerna 
faktiskt kan vara fröet till de bästa lösningarna. 

• Känsla av delaktighet och att allas kunskaper  
var värdefulla  
Alla deltagare, oberoende av yrkesroll, involverades 
i processen. Dessa upplevde en känsla av delaktighet 
och att deras kunskaper kom till nytta, vilket gjorde 
att ett stort engagemang utvecklades hos alla 
deltagare. Viktigt är att inte bara inkludera experter 
utan att öppna upp processen och inkludera olika 
typer av kompetenser. I synnerhet är det viktigt att 
användare finns med i processen och inte bara som 
underlag. 

LÄRDOMAR VI TAR MED OSS I FÖRSTUDIEN

Popup labbet bidrog med ett sammanhang och 

en process för att prova på design, att samskapa 

tillsammans på tvärs och ge konkret input i specifika 

utmaningar. Formatet kan vara relevant som ett 

provapåredskap för de som vill få en första 

förståelse för hur man kan arbeta designdrivet. Det 

kan också vara ett inslag i befintliga utvecklingspro

cesser, där design kan bidra med nya perspektiv och 

möjligheter.
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DESIGN SOM FRIRUM FÖR NYTÄNK
På Malmö högskola samlades ett femtiotal representanter från Malmö stad, idéburen sektor, Mötesplats Social Innovation 
och Malmö högskola för att tillsammans under en förmiddag försöka konkretisera hur ett frirum skulle kunna byggas upp. 

Utgångspunkten för workshopen var idén om design-
labb som ett sätt att rama in och skapa ett frirum för 
gränsöverskridande samarbete, där samhällsinnovation 
kan ske på tvärs över olika organisationer. Workshopen 
skedde inom ramen för två pågående förstudier dels 
Mötesplats Social Innovations förstudie kring design-
labb för social innovation finansierad av Tillväxtverket 
och dels förstudien ”Sektorssamverkan för social 
hållbarhet” med stöd av ESF.

Samhällsutveckling blir allt svårare, samtidigt finns 
en önskan i oss att reducera komplexiteten, att förenkla 
saker. Det intressanta med designers är att de under 
lång tid, vare sig det gällt produkter, tjänster eller 
system haft ett mind-set som omfamnar komplexitet, 

berättade Bjarne Stenquist från Malmö stad. Komplexa 
samhällsutmaningar kräver denna typ av angreppssätt. 

Vi måste inkludera fler 
Elin Dagerbo från Centrum för Publikt Entreprenör-
skap fortsatte med att berätta att trippel- helix-modellen 
för samverkan inte ger en komplett bild av samhälls-
utvecklingen idag och hur de i en annan förstudie tittat 
närmare på samverkan utifrån en penta-helix-modell 
där även idéburen sektor och medborgare ingår. 
Elin lyfte också behovet av att koppla lärdomar på 
projektnivå till förändring på systemnivå, och att i 
den diskussionen blir design processer och labb särskilt 
intressanta.

Foto: Nils Phillips
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Per-Anders Hillgren, från Mötesplats Social Innovation 
konstaterade någonting som vi stött på flertalet gånger 
under förstudien:

– Det är många nya begrepp och termer i omlopp – 
Penta-helix, Living labs, Testbäddar, designlabb, social 
innovation m.fl. Vi skulle kunna ägna en hel konferens 
till att dissekera begreppen. Det intressanta är att tala 
om vad som förenar dem, menade Per-Anders som 
sedan lyfte fram följande som gemensamma nämnare:

• Samverkan mellan sektorer

• Medborgare i centrum

• Prövande arbetssätt

• Kapacitetsbyggande

Behovet av designlabb kan alltså beskrivas som ett 
behov av ett frirum där ovanstående perspektiv är 
centrala. Deltagarna på workshopen fick utifrån 
följande fyra frågeställningar arbeta med att konkreti-
sera hur ett sådant frirum skulle kunna skapas utifrån 
konkreta lokala utmaningar och behovsområden.

• Hur skulle man kunna bygga ett frirum för 
samverkan som bidrar till att tackla er utmaning? 
Vilka ser ni som relevanta aktörer och intressenter?

• Hur får aktörerna utrymme att arbeta tillsammans 
och lära av varandra? Hur gör man för att alla ska 
känna ägandeskap och tillit?

• Hur får aktörerna möjligheter och mandat att tänka 
bortom sina egna ansvarsområden och om behov 
finns, gå bortom sina vardagliga roller?

• Hur kan lärdomar från ert konkreta samarbete 
bidra till ett långsiktigt systemiskt lärande som 
påverkar policynivåer?

Reflektioner från deltagare
Förmiddagen avslutades med en gemensam diskussion 
kring hur ett frirum skulle kunna skapas. Ett frirum 
måste vara på allas villkor, uttryckte en av rösterna. 
Alla vill känna att man är på samma nivå, fortsatte 
någon annan. Skulle det gå att starta ett designlabb som 
är samägt, frågar sig en av deltagarna. Det kanske inte 
blir lika handlingskraftigt på kort sikt men kan vara 
starkare och hållbart på lång sikt.

För att förstå dessa komplexa system så behöver 
vi nya arbetssätt och förhållningssätt. Empati och 
hjärta måste upp på agendan, uttryckte en deltagare. 
Vi behöver ha system och ett organiserat sätt att möta 
samhällsutmaningar, men det behövs en empatisk blick 
och förståelse. Många talade också om attitydföränd-
ringar. Att vi måste börja säga ”javisst” istället för ”det 
går inte”.

Vikten av att ta vara på alla de initiativ som finns 
kom också upp flera gånger. Vi har en uppsjö av 
bubblande processer. Samtidigt behöver man moderera i 
dem på något sätt. Någon behöver ta på sig ledartröjan 
för ett designlabb, uttryckte en deltagare.

För att mobilisera aktörer behöver man något 
handfast att samarbeta kring, var det många som 
tyckte. I ett designlabb skulle detta kunna ske, inte bara 
ta sig an konkreta utmaningar utan också bygga 
kapacitet för att bli bättre rustade för att hantera 
komplexa utmaningar och samverkansprocesser. 

LÄRDOMAR VI TAR MED OSS I FÖRSTUDIEN

Workshopen visade tydligt att det finns många 

pågående initiativ som har behov av ett designlabb 

och som har börjat röra sig i denna riktning. Med 

extra förstärkning i form av kunskaper och stöd 

skulle flera av dessa projekt kunna utveckla egna 

designlabb.

”I ett designlabb skulle detta kunna ske, 
inte bara ta sig an konkreta utmaningar 
utan också bygga kapacitet för att bli 
bättre rustade för att hantera komplexa 
utmaningar och samverkansprocesser.”
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 7. LÄRDOMAR, FÖRSLAG OCH FORTSÄTTNING 

HUR BIDRAR DESIGNLABB?
Sverige är bra på innovation. Vi har gjort stora satsningar på forskning, den teknologiska utvecklingen är hög och vi 
har ett stort antal företag med innovativ inriktning. Stora globala utmaningar kräver emellertid nya lösningar som 
kombinerar både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Här behöver Sverige bli mer innovativt. Vi måste öka 
vår innovationsförmåga bortom ett teknikfokus till ett helhetsperspektiv där samhället och människan står i fokus.  

Foto: Leif Johansson
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De utmaningar som Sverige och resten av världen står 
inför är komplexa. Ingen ensam aktör eller samhälls-
sektor har kunskapen eller kapaciteten som behövs för 
att svara upp mot dessa behov. Att gemensamt lösa 
samhällsutmaningarna är däremot inte helt enkelt. Att 
skapa gränsöverskridande plattformar för samverkan 
och bygga upp kunskap för att identifiera de verkliga 
behoven ute i samhället är därför viktiga aspekter för 
att åstadkomma förändring. 

DESIGNLABB OCH DESIGNPROCESSER
Runt om i världen finns tydliga drivkrafter som pekar 
på möjligheterna med design-drivna ansatser i dessa 
sammanhang. Design fäster stor vikt vid behovsformu-
lering, att skapa sig en förståelse för människan och 
att sätta människan i centrum för innovations- och 
utvecklingsarbete. Design i allmänhet och designlabb i 
synnerhet har fått en allt mer framskjuten roll när det 
kommer till att svara upp mot det växande behovet 
av nya processer för samverkan samt behovet av nya 
innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar. 

Vår uppfattning baserat på denna förstudie är 
att designlabb på ett unikt och mångfacetterat sätt 
bidrar till gränsöverskridande innovation och fyller 
en bestämd och kompletterande roll i samhällsutveck-
lingen. Designlabb och designprocesser kan bidra med 
konkreta lösningar, vilka ofta tar sig uttryck i nya 
former av tjänster som exempelvis Family by Family, 
ett nytt familjestöd som utvecklats i Australien (se 
sid. 22) eller Traxi, en app som gör din taxiresa 
säkrare i Mexico (se sid. 18, Bilaga 1). 

HANTERA KOMPLEXA UTMANINGAR
Många samhällsutmaningar låter sig dock inte lösas så 
enkelt och framförallt de som kan kategoriseras som 

”wicked problems”. Lösningarna på dessa problem kan 
alltid förbättras och varje lösning kan också skapa nya 
oönskade konsekvenser. 

Som vi har visat på tidigare och som är en av 
anledningarna till att design börjat få ett stort och 
brett genomslag som innovationsdrivande är just 
designs förmåga att arbeta med komplexa problem. 
Det är framförallt i samband med dessa slags problem 
som designlabbet kan bidra med att bygga kapacitet 
i samhällets olika sektorer för att de ska öka sina 
möjligheter att hantera komplexa samhällsutmaningar. 

”Vår uppfattning baserat på denna 
förstudie är att designlabb på ett unikt 
och mångfacetterat sätt bidrar till 
gränsöverskridande innovation och fyller 
en bestämd och kompletterande roll i 
samhällsutvecklingen.”

BORTOM LÖSNINGSFOKUS
Flera labb argumenterar därför att vi inte bör fastna i 
ett för starkt lösningsfokus. De har en förståelse för att 
lösningar som fungerar idag ofta gör detta eftersom de 
passar in i rådande samhällssystem och strukturer. 
Radikalt nya lösningar kräver ofta en systemförändring 
för att kunna implementeras. Komplexa problem kan 
inte heller enkelt lösas, ändå arbetar labben med dem 
för att steg för steg utveckla kapacitet, nätverk och 
kunskap, och ibland också lösningar på delproblem. 

Snarare än att fokusera på att utveckla lösningar som 
fungerar idag så fokuserar de flesta labben på att söka 
efter nya vägar och experimentera med hur framtiden 
skulle kunna se ut och fungera. Labben är på så sätt 
inga neutrala plattformar utan de tar ofta en utma-
nande roll mot det etablerade systemet, där de försöker 
visa på alternativa handlingsvägar.

De fokuserar ofta också på kapacitetsbyggande, där 
de ständiga försöken att tackla samhällsutmaningar 
visat sig vara betydelsefulla och bidra till en lärandepro-
cess som leder till bättre förmåga att i sin yrkesvardag 
kunna adressera liknande utmaningar.

SKAPAR KUNSKAPSAXEL MELLAN LOKALA  
PRAKTIKER OCH SYSTEMNIVÅER
Behovet av att koppla upp det praktiskt lösningsori-
enterade arbetet och olika lokala erfarenheter mot 
större komplexa system lyfts av flera labb, bland annat 
MindLab och Helsinki Design Lab. Många gånger 
stöter bra idéer och lösningar på hinder och motstånd 
vilket gör att de inte blir implementerade. I Helsinki 
Design Lab menar de att om vi inte adresserar omkring-
liggande systemnivåer så som organisationskulturer 
och politiska landskap kommer bra lösningar förbli 
tillfälliga inspel och aldrig implementerade. 

Den kanske mest centrala funktionen i ett design-
labb är att skapa en vertikal kunskapsaxel mellan 
å ena sidan medborgarnas perspektiv och de lokala 
omständigheter och processer som påverkar innova-
tionsarbetet och andra sidan de olika systemnivåer 
som påverkar innovationernas möjlighet att bli 
implementerade, exempelvis regelverk, policys, riktlinjer, 
arbetsprocesser och incitamentsstrukturer. Designlabb 
har därför en potential att skapa ett lärande som på 
sikt kan undanröja hinder för innovation samt bidra till 
systemförändringar. 

”Snarare än att fokusera på att utveckla 
lösningar som fungerar idag så fokuserar 
de flesta labben på att söka efter nya 
vägar och experimentera med hur 
framtiden skulle kunna se ut och fungera.”
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HAR ETT TYDLIGT FOKUS PÅ MEDBORGARSAMVERKAN
Designlabb har också ett tydligt fokus på användaren 
och utgår alltid från medborgarnas perspektiv, oavsett 
om de är lokaliserade internt inom en offentlig orga-
nisation som MindLab eller Social Innovation Lab for 
Kent (SILK) eller verkar som fristående konsulter som 
La 27e Région eller Innovation Unit. 

Medborgarsamverkan är ett område som är svårt 
och komplext och kräver fördjupad kunskap, något 
som designlabb kan bidra med. Labben fokuserar inte 
bara på vad som är nytt eller effektivt utan framförallt 
på vad som från medborgarnas perspektiv ses som 
relevant.

SKAPAR GENUINA SAMVERKANSPROCESSER
Labb initierar samverkansprocesser som utmanar den 
traditionella klient-konsultrelationen där en extern 
aktör utför ett bestämt beställningsuppdrag. Istället ses 
offentliga förvaltningar, näringsliv, idéburen sektor och 
högskolor som partners där man gemensamt går in och 
försöker lösa problem samt fördjupa lärandet.

Vikten av att labben samverkar brett och agerar ute 
i de olika sammanhangen där medborgare lever sina 
vardagliga liv lyfts av flera labb. Vilket också inkluderar 
att involvera marginaliserade och socialt utsatta 
grupper i samhället för att skapa en bättre förståelse 
för glappet mellan samhällets tillgängliga lösningar och 
utsatta gruppers vardagliga behov.

SOM UTVECKLINGSKRAFT FÖR NYA PRODUKTER, 
TJÄNSTER OCH MARKNADER 
Att utveckla nya lösningar som är nytänkande, använ-
darcentrerade och affärsmässiga är idag centralt för 
företag som vill överleva i en tid när människor ställer 
allt högre krav och förväntningar på de produkter och 
tjänster de väljer att konsumera. 

Designlabb fyller en viktig funktion när det kommer 
till förmågan att identifiera behov och utveckla 
lösningsförslag som näringslivet kan möta med nya 
produkter eller tjänster. Det finns en stor möjlighet 
i designlabbets sätt att samverka på tvärs mellan 
olika sektorer och branscher. Exempelvis så kan nya 
produkter, tjänster och marknader utvecklas genom att 
systematiskt koppla samman exempelvis personal från 
offentlig sektor och brukare med näringslivet. 

Ett gott exempel på detta är Testbed för äldreomsorgen 
i Malmö stad där man genom att koppla samman 
personal, brukare, spelforskare och näringsliv har 
identifierat spel för äldre som ett tillväxtområde med 
stor potential. En arbetskultur där personal ges 
utrymme att komma med idéer, prova nya lösningar 
och även misslyckas kan därtill vara en värdefull resurs 
för näringslivet vad gäller kunskap om vilka slags 
lösningar som fungerar eller inte.

Dessutom så kan nya värdeskapande kedjor skapas 
på tvärs mellan olika företag genom att designlabbet 
bidrar med sammanhang där företag från olika 
branscher kan kraftsamla för att tillsammans möta 
komplexa utmaningar. 

BIDRAR TILL DEMOKRATIUTVECKLING
Det har också blivit tydligt att designlabb bidrar med 
andra värden än nya produkter, tjänster eller möjliga 
arbetstillfällen. Framförallt så bidrar designlabben 
till demokratiutveckling, dels genom att engagera 
medborgare och att ge dem verktyg och kapacitet att 
själva skapa lösningar och berättelser om framtiden. 
Dels bidrar de genom att konkret visa på olika alterna-
tiva handlingsvägar och skapa bredare beslutsunderlag 
för beslutsfattare i samhällets olika skikt. 

Designlabben handlar därför på sätt och vis om att 
öppna upp offentliga och politiska styrningsprocesser 
så att fler medborgare kan bidra och göra sin röst hörd.

Både på våra nationella seminarier och i samtal 
med ledare av kommunala innovationsprocesser så 
har det uttryckts ett stort behov av nya berättelser om 
samhällsutveckling där man också kan synliggöra andra 
former av värdeproduktion i samhället.

”En arbetskultur där personal ges 
utrymme att komma med idéer, prova 
nya lösningar och även misslyckas 
kan därtill vara en värdefull resurs för 
näringslivet vad gäller kunskap om vilka 
slags lösningar som fungerar eller inte.”

”Labben fokuserar inte bara på vad som 
är nytt eller effektivt utan framförallt 
på vad som från medborgarnas 
perspektiv ses som relevant.”
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SKAPAR ALTERNATIVA GESTALTNINGSFORMER
Labben skriver inte bara rapporter om de olika 
processer de initierat eller deltagit i utan de arbetar med 
prototyper som mer handgripligt kan visa på möjliga 
förändringsvägar och framtider. Men en prototyp 
menar man exempelvis en process som har visualiserats 
genom scenarier eller film.

Materialisering av olika idéer och lösningsförslag i 
form av prototyper fyller en viktig roll när det kommer 
till att föra lösningsförslag framåt, både när det gäller 
att problematisera och konkretisera samt när det gäller 
att kommunicera och skapa en förståelse hos olika 
aktörer. 

SKAPAR FÖRSTÅELSE FÖR LOKALA SAMMANHANG  
SOM MÖJLIGGÖR SPRIDNING AV LÖSNINGAR
Skalbarhet lyfts ofta upp som centralt inom social 
innovation med möjligheten att sprida, flytta eller 
replikera olika lösningar. De flesta innovationer och 
lösningar är dock situerade, det vill säga att de fungerar 
i ett speciellt lokalt sammanhang, inom en viss organi-
satorisk struktur och tillsammans med människor med 
en viss bestämd kompetens. 

En central del av designpraktiken handlar om att 
skapa förståelse för lokala sammanhang och faktorer 
som kan påverka hur väl en lösning fungerar i ett 
nytt sammanhang. Designers har därför väl utvecklad 
kompetens för att flytta lösningar och skala upp 
lösningar. 

KAN BIDRA MED STÖD FÖR INNOVATIONSUPPHANDLING
En form av samverkan som har fått allt större 
uppmärksamhet är att skapa förutsättningar för 
att arbeta med innovationsupphandling. Detta 
upphandlingsförfarande skiljer sig från traditionell 
upphandling där kunden har en tydlig bild av det som 
ska upphandlas. Att köpa en lösning som ännu inte är 
definierad och där det finns ett stort mått av osäkerhet 
ställer särskilda krav på köparen. 

Designers är tränade att arbeta med obestämda situ-
ationer och att formulera krav som inte är detaljprecise-
rade i förväg liksom att beskriva och rama in problem 
på ett sätt som gör det möjligt för andra aktörer att 
gå in och upparbeta lösningar. Designlabb kan därför 
stödja och skapa lärprocesser för tjänstemän som 
arbetar med upphandling inom offentlig sektor genom 
att hjälpa till att öppna upp problemformuleringar och 
kravspecifikationer så att de rymmer nytänkande.

BIDRAR TILL ATT FÖRSTÅ OCH PÅ SIKT UNDANRÖJA  
OLIKA HINDER FÖR INNOVATION
Det har i flera seminarier liksom genom samarbetet 
med Urbact blivit tydligt att det finns många struk-
turella, organisatoriska och kulturella hinder för 
social innovation. Exempelvis att många offentliga 
förvaltningar är uppdelade i specifika silos med 
ansvar för ett bestämt område. Något som försvårar 
innovation eftersom det kräver angreppssätt på tvärs av 
förvaltningar. 

Det finns också kritik mot New Public Management 
(NPM) som handlar om dess oförmåga till flexibilitet 
och att hantera komplexitet och överraskningar.  

New Public Management behöver kompletteras 
med nya synsätt som är mer präglade av design och 
exempelvis Public Value Management. 

För att möta dessa hinder krävs en bättre förståelse 
för de offentliga organisationerna och kunskap från 
både praktiker och urban- design- och organisations-
forskare. Genom att ett designlabb i praktiken kan 
prova olika former av innovationsprocesser så finns det 
möjlighet att skapa bättre förståelse och möjligheter för 
innovation.

Designlabb för social innovation



62

BAKGRUND TILL FÖRSLAG
Den vanliga föreställningen av ett designlabb är en 
designstudio med fyra väggar och en grupp personer 
som har fått förutsättningarna att arbeta gränsöver-
skridande och kreativt. Detta speglas också i omvärlds-
analysen där de flesta designlabb som etablerats 
bygger på ett mindre antal (3–10) anställda personer 
med olika kompetenser exempelvis designers, antro-
pologer, sociologer, en föreståndare samt ofta någon 
med erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor. 
Verksamheten bedrivs ofta också i en designstudio där 
olika klienter kan komma och hålla workshops kring 
olika samhällsutmaningar.

Det finns olika initiativ i Sverige som arbetar enligt 
denna modell och med designdrivna arbetsprocesser 
exempelvis DeCoDe och Green Leap (Stockholm), 
ExperioLab (Värmland), DESMA (Göteborg), IxS 
(Linköping), Malmö Living Labs (Malmö). Jämfört 
med många av de internationella exemplen så är de alla 
väldigt starka i designkompetens men flera har mindre 
förankring i offentlig sektor. De flesta är också kopp-
lade till universitet och den svenska designforskningen.

Under våra nationella nätverksträffar och i våra 
undersökningar av vad som pågår nationellt har det 
dock blivit tydligt att det också finns många olika 
initiativ som relaterar till social innovation men som 
inte kallar sig designlabb eller helt uppfyller kriterierna 
av ett sådant. De kan dock delvis ha karaktären 
av ett designlabb och delvis arbeta med olika 

design-ansatser. Ofta handlar det om olika utvecklings- 
och innovationsprojekt där en grupp aktörer från 
samhällets olika sektorer tillsammans försöker lösa 
samhällsutmaningar. I vissa fall är de tillfälliga och 
projektfinansierade, i andra fall syftar de till långsiktig 
samverkan. De har ofta fokus på hållbar stadsutveck-
ling exempelvis Innovationsplattform Malmö Sydost, 
Områdesprogrammen, Bygga om-Dialogen (Malmö) 
Mistra Urban Futures (Göteborg) eller hälsa exempelvis 
Testbed för Äldreomsorgen och Vår Hälsa (Malmö), 
Testbädd personcentrerad närsjukvård (Norrbotten), 
MISTEL (Västerås).

Under de nationella kunskapsseminarier som vi 
arrangerade så har behovet av att skapa lärprocesser 
på tvärs av alla dessa initiativ lyfts fram som det 
mest centrala snarare än att starta ännu ett avgränsat 
labb lokaliserat till en bestämd plats. Detta är också 
en bild som förstärkts under workshops och möten. 
Exempelvis den workshop vi höll i Malmö med 50 
deltagare från samhällets olika sektorer och där de 
olika grupperna tydligt kunde se inslag av designlabb 
i sina pågående verksamheter och där flera aktörer 
efter denna workshop utryckte att de ville stärka denna 
kompetens och skrivit in designlabb som en önskvärd 
del i sin fortsatta verksamhet.

Förmågan att kunna stötta dessa olika initiativ 
som redan har konturerna av ett designlabb så att de 
kan stärka sin innovationskapacitet och utvecklas 

”Förmågan att kunna stötta 
dessa olika initiativ som 
redan har konturerna av ett 
designlabb så att de kan stärka 
sin innovationskapacitet och 
utvecklas mot egna designlabb 
bör vara en central del av ett 
framtida nationellt designlabb.”

Foto: Leif Johansson
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mot egna designlabb bör vara en central del av ett 
framtida nationellt designlabb. En betydande del av 
vårt fortsatta arbete kommer därför också fokusera 
på att i samverkan med andra aktörer försöka bygga 
upp en sådan stödjande förmåga. Detta skulle stärka 
designkapaciteten brett i samhällets olika sektorer och 
organisationer snarare än att bara koncentrera den till 
ett ställe. (Fig. 1)

STÄRKER INNOVATIONSFÖRMÅGAN
En sådan process skulle också bidra till att successivt 
bygga upp ett nätverk med engagerade och intresserade 
praktiker som kan fungera som resurspool för ett 
framtida ömsesidigt erfarenhetsutbyte. Det skapar 
också förutsättningar att upprätthålla och förstärka 
ett inbäddat innovationsarbete ute i de vardagliga 
sammanhang och miljöer bland olika praktiker och 
medborgare. Det skulle också förstärka offentlig sektors 
förmåga till samverkan med näringslivet, högskolan, 
den idéburna sektorn samt medborgarna. Vi tänker oss 
att denna kapacitet behöver byggas inom samtliga av 
samhällets sektorer, men att kommunala tjänstemän 
troligtvis är den mest centrala målgruppen.

Förutom att stödja pågående initiativ så skulle 
dessa processer också kunna samla upp och aggregera 
erfarenheter från olika pågående lokala initiativ. Det 
kan handla om goda exempel, men också vilka olika 
strukturella eller organisatoriska hinder som skulle 
behöva övervinnas för att arbeta framgångsrikt med 
innovation. Dessa erfarenheter kan sedan användas för 
att påverka faktorer och strukturer på en systemnivå, 
något som de flesta internationella labb eftersträvar. Vår 
bedömning är att Mötesplats Social Innovation i egen-
skap av att vara en nationell plattform som inhämtar, 

utvecklar och delar kunskap om social innovation har 
särskilt goda förutsättningar för att kunna driva och ta 
ansvar för att samla in denna slags erfarenheter och att 
utifrån dem initiera och driva frågor kring systemför-
ändringar och policyutveckling. 

En möjlig inspiration för hur man skulle kunna 
bygga upp en sådan här innovationsstödjande verk-
samhet är de forskningscirklar som exempelvis urban-
forskare vid Malmö högskola har arbetat framgångsrikt 
med. I detta format träffas forskare, tjänstemän och 
praktiker en gång i månaden under en längre period 
för att diskutera sina pågående projekt och få feedback 
från varandra. 

Det är ett format som visat sig ge stor effekt till 
relativt liten kostnad. Praktikerna är redan involverade 
i innovations- och utvecklingsprojekt och genom att de 
regelbundet får stöd och möjlighet till reflektion kan de 
ständigt förbättra och navigera bland de svårigheter de 
möter. 

 ÄLDRE-
OMSORG

 MILJON-
PROGRAMHÄLSA

SKOLAINTEGRATION

DISTRIBUERADE DESIGNLABB

CENTRALT
DESIGNLABB

 FIG 1  DISTRIBUERADE DESIGNLABB

”Vår bedömning är att Mötesplats 
Social Innovation i egenskap av 
att vara en nationell plattform som 
inhämtar, utvecklar och delar kunskap 
om social innovation har särskilt goda 
förutsättningar för att kunna driva och 
ta ansvar för att samla in denna slags 
erfarenheter och att utifrån dem initiera 
och driva frågor kring systemförändringar 
och policyutveckling.”
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Vår bedömning är att det skulle kunna vara en modell 
som kan skalas upp och systematiseras till något betyd-
ligt mer innovativt som kan fungera som underlag för 
en flexibel uppsättning kunskapscirklar i ett nationellt 
designlabb. Dels genom att man kan mobilisera en 
bredare skara cirkelledare och dels för att man mer 
systematiskt kan samla in kunskap från en större bredd 
av olika innovations- och utvecklingsprojekt. Det ger 
möjlighet att stödja långsiktiga innovationsprocesser 
något som efterfrågats på flera håll (PDC sid. 29, 
UrbAct sid. 50). Genom att både praktiker och 
forskare kopplas in finns möjlighet att både skapa 
peer-to-peer lärande mellan praktiker samtidigt som 
processerna kan berikas av det som är nytt inom 
forskningsfronten. Detta format gör det möjligt att 
både utmana men samtidigt stödja pågående initiativ 
och hur de tänker och verkar kring innovation.

Möjliga områden
De samhällsutmaningar och möjliga fokusområden 
som lyfts fram som mest centrala under förstudien är 
hållbar stadsutveckling, inte minst utmaningen med 
upprustningen av miljonprogramsområden, och hälsa, 
exempelvis utmaningen med framtidens äldreomsorg 
samt ojämlik hälsa, något som lyfts fram som centralt 
av bland annat Kommissionen för ett socialt hållbart 
Malmö. 

Andra relevanta fokusområden rör utmaningen 
med utanförskap och innanförskap samt arbetslöshet. 
Ett genomgående tema som kommit upp i samtliga 
diskussioner, workshops och i omvärldsanalysen är att 
ett designlabb bör fokusera på att bidra till demokrati-
utveckling och möjliggöra för alla slags medborgare att 
delta i innovations- och utvecklingsprocesser.

ETT DESIGNLABB FÖR SOCIAL 
INNOVATION:
EN FLEXIBEL LÄRORGANISATION OCH KUNSKAPSNÄTVERK 
FÖR DESIGN OCH SOCIAL INNOVATION
Mötesplats Social Innovation (MSI) och Malmö 
högskola (Mah) koordinerar ett nätverk med cirkel-
ledare som driver kunskapscirklar vilka syftar till att 
stödja pågående projekt och initiativ så att de kan 
stärka sin designkapacitet och utvecklas mot designlabb. 
Processen bygger på att skapa ett dubbelriktat lärande 
kring social innovation; dels en möjlighet för olika 
praktiker att lära av varandra och från designers, 
urbanforskare med flera, dels en möjlighet att fånga 
upp alla de erfarenheter, hinder och möjligheter som 
praktiker gör i sina respektive utvecklingsprojekt. MSI 
tar också ansvar för att samla in och systematisera 
dessa lärdomar, något som är centralt för att kunna 
driva och på sikt uppnå samhällsförändringar på en 
systemnivå. (Fig. 2)

För att dessa cirklar ska kunna drivas resurseffektivt 
kommer olika slags moduler byggas upp som kan sättas 
samman flexibelt och skräddarsys beroende på vilka 
slags samhällsutmaningar och målgrupper som deltar.  

Cirkelledare hämtas i första hand Malmö högskola 
där det finns en bred och kompletterande kompetens 
kring design- urban- och hälsoforskning. Men genom 
det nätverk som skapats genom denna förstudie 
kopplas också andra forskare in. Designforskare vid 
Linköpings universitet är exempelvis specialiserade 
i tjänstedesign och designforskarna på KTH i 
normkreativitet. 

 FIG 2  Axel mellan lokala 
erfarenheter och 
systemförändringar

MÖTESPLATS SOCIAL INNOVATION

BESLUTSFATTARE

NATIONELL DISKUSSION OM 
VIKTIGA FRÅGESTÄLLNINGAR
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UTVECKLINGSPROJEKT 

HINDER MÖJLIGHETER
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Cirkelledare kan också kopplas in från offentlig sektor, 
idéburen sektor och näringsliv. Andra stödjande 
organisationer kan också spela en roll som cirkelledare 
framförallt personer som arbetar med innovation inom 
Stiftelsen Svensk Industridesign, Region Skåne och 
Sveriges Kommuner och Landsting. (Fig. 3)

MSI förmår genom sina nätverk och den stora andel 
forskare vid Malmö högskola som är verksamma inom 
området social innovation att mobilisera en större och 
mer kompletterande bredd av kompetenser än många 
andra designlabb. Genom sitt nationella uppdrag finns 
också en bra möjlighet för MSI att driva en nationell 
diskussion kring olika frågeställningar som lyfts i 
kunskapscirklarna. 

Vi tror att denna kapacitet successivt kan byggas upp 
under en tre-års-period:

2015
I en första fas tänker vi att det vore relevant att bygga 
upp, prova och utvärdera 2-3 kunskapscirklar med 
cirkelledare från Institutionen för Konst, kultur och 
kommunikation (K3) och Institutionen för Urbana 
Studier på Malmö högskola samt någon utomstående 
praktiker (enligt de exempel som beskrivs nedan). 

Parallellt med detta kommer vi att börja bygga upp 
ett nätverk med cirkelledare från samhällets andra 
sektorer samt knyta till oss fler forskare från Malmö 
högskola och andra universitet. En struktur för adminis-
tration börjar också byggas upp. Ett format för hur man 
mer systematiskt kan samla upp erfarenheter utvecklas.

2016
Under 2016 är avsikten att växla upp och prova 
fler kunskapscirklar i olika delar av Sverige med en 
större bredd av cirkelledare. Administrationen finns 
på plats. Vi påbörjar ett arbete med att analysera de 
insamlade erfarenheterna och utveckla former för hur 
dessa erfarenheter kan bidra till att påverka systemiska 
nivåer i samhället, exempelvis att initiera debatter och 
seminarier kring teman som växt fram som angelägna 
bland praktiker och forskare.

2017
Under 2017 så finns det ett utbyggt nationellt nätverk 
med cirkelledare, praktiker och forskare som intresserar 
sig för dessa frågor och som aktivt deltar i kunskaps-
cirklar kring samtliga de fokusområden som identifie-
rats som relevanta. Det finns en struktur för att både 
sprida och fånga upp relevant kunskap kring design och 
social innovation. Seminarier för att påverka systemför-
ändringar har arrangerats utifrån alla de erfarenheter 
som aggregerats. Flera av de initiativ som fått stöd har 
fått möjlighet att stärka sin designkapacitet och själva 
börja utvecklas mot designlabb. 

Frågor som vi menar är centrala och som behöver 
besvaras under det fortsatta arbetet är bland annat:

• Hur mycket stöd krävs för att pågående  
initiativ ska kunna utvecklas tillräckligt långt  
i sitt innovationsarbete?

• Hur väl kan innovationsprocesser med en  
reflekterande praktik samspela med mer  
förvaltande och byråkratiska processer?

• Hur kan erfarenheter från alla de projekt som  
man möter samlas upp och aggregeras på ett 
systemiskt sätt?

• Hur kan man försäkra att samtliga samhällets 
sektorer och medborgare ges möjlighet att aktivt 
delta i innovations- och utvecklingsprocesser?

Nedan ges ett par konkreta exempel på möjliga 
kunskapscirklar och moduler. Ett exempel med cirkel-
moduler för bibliotek är redan beställt och kommer 
att prototypas under våren 2015. De andra förslagen 
är tentativa men vi bedömer att de kan realiseras 
under 2015.

A. KUNSKAPSCIRKEL KRING INNOVATIV SAMVERKAN  
FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING 
Betoning ligger på att lösa ett skarpt case. Deltagarna 
får ta med sina konkreta utmaningar där en samver-
kansprocess är startad eller ska startas. Kunskapscirkeln 
pågår under 1–1,5 år med fyra träffar per termin och 
har en rådgivande och coachande roll. På träffarna 

KUNSKAPS-
CIRKLAR 

 FIG 3  Cirkelledare från  
alla sektorer
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blandas teori och praktik och det ska finnas utrymme 
för arbete med handledning på plats. Mellan träffarna 
finns det tid att jobba med projektet och processen. 

Kunskapscirklarna leds av design- och urbanforskare 
på Malmö högskola med stöd av andra praktiker från 
idéburen och offentlig sektor. Ett större nationellt 
nätverk av olika kompletterande kompetenser finns 
också knutet till programmet vilka kan kopplas in 
utifrån deltagarnas specifika behov.

Målgruppen består av projektledare, beslutsfattare 
och praktiker inom offentlig, privat och idéburen sektor. 

Strukturen (Fig. 4) bygger på olika begrepp och 
moduler som vi använder för att skapa bättre förståelse 
för innovations- och samverkansprocessen. 

Detta upplägg skulle exempelvis kunna tillämpas för 
att utveckla erfarenheterna av olika former av områ-
desutveckling i Malmö stad. Sommaren 2015 avslutas 
de fem områdesprogrammen i Malmö stad. De har då 
pågått sedan 2010. Vad vi vet planeras ingen gemensam 
uppföljning. Istället genomför de fem olika områdes-
programmen olika former av utvärderingar. 

Sommaren 2013 genomfördes en omorganisering 
av Malmö stad, där 10 stadsdelar slogs samman till 
fem stadsområden: Norr, Öster, Söder, Väster och 
Innerstaden. I varje stadsområde etablerades en avdel-
ning för områdesutveckling. Det fortsatta arbetet med 
områdesutveckling kommer troligen att organiseras 
genom dessa fem avdelningar. 

Hos de tjänstemän som arbetat inom områdes-
programmen finns en oro för att erfarenheterna från 
fem års arbete inte ska tas tillvara. Här kan Malmö 
högskola möta ett behov genom att organisera tema-
tiska kunskapscirklar med de tjänstemän i de olika 
stadsområden som arbetar med områdesutveckling. 
Grundstrukturen för en kunskapscirkel är att den bör 
pågå i ca 1–1,5 år. Vanligtvis träffas man fyra till fem 
gånger per halvår. 

B. KUNSKAPSCIRKEL KRING INNOVATIV  
SAMVERKAN FÖR BIBLIOTEKEN I SKÅNE
Behovet av att gemensamt adressera olika samhällsut-
maningar på tvärs av olika sektorer och där framförallt 
medborgare ges utrymme och stöd att deltaga blir allt 
viktigare. Flera av dessa utmaningar handlar om stora 
samhällsfrågor exempelvis arbetslöshet och utanförskap 
men många relaterar också till lokal utveckling och att 
öka medborgarnas engagemang där de får möjlighet att 
diskutera vilken slags framtid de ser för sig och vilket 
slags samhälle de skulle vilja leva i. 

I samband med detta växer det fram allt fler 
plattformar som samlar aktörer samt erbjuder processer 
för samskapande av idéer, visioner och lösningar 
exempelvis Makerspaces och designlabb. 

Bibliotekens grunduppdrag att arbeta med folkbild-
ning och demokratifrågor, att ge medborgarna utrymme 

för medskapande och delaktighet samt vidga och öka 
förståelsen för omvärlden ger dem en potentiellt central 
roll i detta arbete. Inte minst eftersom biblioteken når 
en bred bas av medborgare och ofta är den enda eller 
den mest centrala mötesplatsen i olika lokalsamhällen.

Mötesplats Social Innovation och Malmö högskola 
erbjuder en kunskapscirkel där bibliotekspersonal får 
möjlighet att diskutera, reflektera över och lära mer 

1. Medborgar- och brukarsamverkan,  
penta-helix-samverkan
Vad betyder det? På vilka olika sätt kan 

man göra det? Hur når man en fördjupad 

medborgarsamverkan?

2. Probleminramning och reflekterande praktik 
Hur kan samhällsproblem ramas in och 

fortlöpande omformuleras? Hur kan vi skapa 

utrymme för innovation och en mer reflekte

rande praktik inom offentliga organisationer i 

vardagen?

3. Prototypande
Hur kan olika lösningsförslag provas småskaligt 

och stegvis utan några större kostnader eller 

risker? Hur kan lösningsförslag användas för att 

undersöka problemområdet? 

4. Public Value Management 
Vad är den offentliga sektorns ansvar? Vilka 

värden präglar och bör prägla offentlig sektor? 

Hur skapas offentliga värderingar?

5. Governance 
Hur styr vi idag? Hur kan vi gå mot en mer 

interaktiv, sektorsöverskridande och inklude

rande samhällsstyrning? 

6. Organisatoriskt lärande  
Hur utvärderar vi innovationsprocesser? Hur 

skapar vi en lärande organisation? Hur sprids 

kunskap från en reflekterande praktik? Hur gör 

vi för att lära av våra misstag?

7. Kompletterande moduler
Hur främjas innovationsupphandling? 

Hur sprider man och skalar upp innovativa 

lösningar?

 FIG 4  Struktur för 
kunskapscirkel
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om olika förändringsprocesser, innovationsplattformar 
och samverkansformer. Modulerna är utformade som 
en kunskapscirkel med fyra till fem halvdagsträffar där 
deltagarna tar med sig sina pågående utvecklingsar-
beten, utmaningar eller frågeställningar. 

Cirkelledare bidrar med erfarenheter av olika 
designprocesser och metoder för förändringsarbete 
och samverkan. Gemensamt skapas därefter en bättre 
förståelse för bibliotekens förutsättningar att delta i 
lokalt innovationsarbete och att adressera samhällsut-
maningar i samverkan med det omgivande samhället.

Vårt förslag bygger på en cirkel som är upplagd 
utifrån fem halvdagar 12.00–16.30 inklusive lunch. 
Innehållet i modulerna är flexibelt och bestäms i samråd 
mellan cirkelledare och bibliotekspersonal men det kan 
typiskt beröra följande punkter och begrepp (Fig. 5).

C. HEARINGS KRING CENTRALA FRÅGOR
Designlabbet skulle kunna bli en mötesplats för 
hearings där Malmö högskola bjuder in olika aktörer 
för att diskutera vilka behov högskolan kan möta. 
Detta skapar möjligheter för högskolan att genomföra 
sin strategi i dialog med externa parter, vilket kan ses 
som grunden för samproduktion.

En sådan dialog bör ledas och modereras av 
högskolans ledning. Designlabbet kan fungera som ett 
operativt stöd i detta arbete och ges resurser för detta. 
Teman för olika hearings kan väljas utifrån de verksam-
heter och forskningsprojekt som redan pågår. Exempel 
på teman skulle kunna vara:
• Vad krävs för att skapa en hållbar bostadsmarknad? 

Vad bör olika aktörer göra?

• Vad krävs för att hantera olika sociala risker i 
Malmö stad? Vad bör olika aktörer göra?

• Vad krävs för att hantera renoveringsbehoven i 
miljonprogramsområdena?

Genom att göra varje hearing avgränsad och inriktad 
på konkreta problem finns en anledning för forskare 
att delta, eftersom de ges en arena att presentera 
sina resultat. Detta kan bli ett första steg att etablera 
dialoger mellan forskare och andra aktörer. Fokus 
på sakfrågor är också en anledning för andra aktörer 
att delta. Om högskolan och rektor står som värd 
blir högskolan en neutral arena där dessa frågor kan 
diskuteras. 

Ett resultat från en hearing kan vara att man 
tillsammans med medverkande aktörer startar en 
eller flera kunskapscirklar där man går på djupet med 
olika frågor och perspektiv som kommit fram under 
hearingen. Dessa kan finansieras av högskolan och ingå 
i basutbudet eller i samverkan med andra aktörer.

1. Medborgar- och brukarsamverkan,  
penta-helix-samverkan
Vad betyder det? På vilka olika sätt kan 

man göra det? Vilka svårigheter och möjlig

heter finns? Hur når man en fördjupad 

medborgarsamverkan?

2. Probleminramning och visionsskapande 
Hur kan samhällsproblem ramas in och 

fortlöpande omformuleras? Hur kan man stödja 

medborgare i att skapa olika visioner och 

framtidsbilder? Vilken roll kan biblioteken ha i 

detta?

3. Makerspaces och demokrati 
Hur kan Makerspaces, där medborgare får 

tillgång till verkstäder och kunskap samt olika 

aktiviteter av skapande, bli verktyg för att stödja 

lokal demokratiutveckling? Hur kan de hjälpa 

medborgare att utforska och gestalta bilder 

av sin egen och det omgivande samhällets 

framtid? 

4. Reflekterande praktik
Hur kan bibliotekspersonal kontinuerligt 

arbeta med förändringsarbete och initiera 

samverkansprojekt?

5. Organisatoriskt lärande 
Hur utvärderar vi innovationsprocesser? Hur 

skapar vi en lärande organisation? Hur sprids 

kunskap från en reflekterande praktik? Hur gör 

vi för att lära av våra misstag?  

 FIG 5  Struktur för 
kunskapscirkel
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D. WORKSHOPS KRING OLIKA CASE HÄMTADE FRÅN 
MALMÖ STADS ARBETE MED OMRÅDESUTVECKLING
I Malmö stad finns en lång erfarenhet av att arbeta 
med områdesutveckling. För att dessa erfarenheter ska 
kunna spridas bör de beskrivas och förpackas så att de 
kan användas i olika utbildningssammanhang. Ett sätt 
är att skriva samman ett antal ”case” som beskriver och 
sammanfattar erfarenheter och utmaningar från Malmö 
stads arbete med områdesutveckling. Dessa case kan 
sedan användas i olika utbildningssammanhang. Ett 
exempel på case kan vara utvecklingen av Rosens Röda 
Matta i Rosengård. 

Dessa case skulle kunna används i workshops 
och utbildningar som vi säljer till olika aktörer. En 
sådan utbildning kan organiseras i form av en två-da-
garsworkshop. Dag ett presenteras caset. Deltagarna får 
sedan arbeta med att designa en lösning på problemet. 
Dag två bjuder vi eller flera av de som deltagit i de 
projekt eller arbete som utgör grunden för caset. 
Det kan exempelvis vara tjänstemän från Malmö 
stad. Deltagarna får presentera sina lösningar och de 
inbjudna tjänstemännen som genomfört projektet från 
början får berätta hur de gjort.

Genom detta upplägg skapas möjligheter för ett 
koncentrerat lärande i praktiken. Deltagarna får dels 
lära sig av erfarenheterna från Malmö stad, genom 
caset, och de får prova på att arbeta i en designprocess 
när de försöker lösa de problem och utmaningar som 
presenteras i caset. De tjänstemän och aktörer som 
genomfört det ursprungliga projektet som caset bygger 
på kan ges nya infallsvinklar på sitt eget arbete. För 
tjänstemän eller aktörer som måste resa till Malmö 
stad är det troligen attraktivt med en koncentrerad 
två-dagarsutbildning. Man kan naturligtvis utöka detta 
till fler tillfällen, allt efter behov och hur stor budget 
potentiella kunder har.

E. POP-UP LABB FÖR KONKRETA UTMANINGAR
Under förstudiearbetet har behovet av kortare 
design-drivna angreppssätt uppmärksammats. Behovet 
förekommer på två nivåer; dels hos de som inte tidigare 
arbetat med design och vill prova på arbetssättet och 
dels hos de som har pågående processer med behov av 
nya inspel. 

Under Almedalsveckan var vi med och prototypade 
ett sådant format. Tanken var att ta deltagarna 
genom en förkortad designresa på två timmar med 
utgångspunkt i en konkret utmaning. Tillsammans med 
arrangörerna skulle en sådan modul kunna beskrivas 
och förpackas så att den kan användas i något av 
följande sammanhang: 

1. En låg-tröskelingång till design
Som ett prova-på-redskap för att upptäcka och 
börja förstå hur man kan arbeta design-drivet. 
Deltagarna ges en större förståelse för vad ett 
design-drivet arbete skulle kunna innebära för 
deras egen verksamhet. De får också en ökad 
förståelse för varför och hur organisationer kan 
koppla in designkompetens i deras arbete och olika 
utvecklingsprocesser. 

2. En boost i pågående processer
Som ett inslag som kan bidra med nya inspel till 
redan pågående processer. Deltagarna ges nya 
infallsvinklar i form av nya insikter, perspektiv och 
idéer att ta med in i arbetet med sina befintliga 
utvecklingsprocesser. De får också en större förstå-
else för designprocessen och vad den kan innebära 
för deras fortsatta arbete. 

Upplägget skulle kunna vara enligt följande: 

Förarbete: 
1. Deltagare har ett konkret sammanhang; det kan 

vara en pågående utvecklingsprocess eller en 
utmaning man står inför. 

2. De får skriva en preliminär problemdefinition/
beskrivning.

3. Deltagare identifierar och samlar ett brett antal 
aktörer som skulle behöva involveras i processen, 
till exempel representanter för brukargrupper, 
privat, offentlig och idéburen sektor, och bjuder in 
till en workshop. 

4. Arrangörerna förbereder verkliga användarhistorier 
relaterade till utmaningen.
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Pop-up labb (ca 2,5 timme):
Deltagarna formerar grupper om ca 4–5 personer med 
varierande bakgrunder och kompetenser. 

Genom detta upplägg skapas möjligheter för lärande 
genom praktiskt görande. Deltagarna får lära sig om 
och uppleva designprocessen samtidigt som de tar 
sig an en konkret utmaning som de arbetar med i 
sin vardag. Modulen erbjuder deltagarna en neutral 
plattform för experimenterande och samskapande och 
kan vara ett bra sätt att mobilisera aktörer samt bygga 
nätverk för fortsatta samarbeten. Upplägget är ca 2,5 
timme och kan förläggas som en förmiddags- eller 
eftermiddagsaktivitet. Upplägget är anpassningsbart 
och kan anpassas efter kundens behov.  

1. Empati – att lära känna sin målgrupp (30 min)
Deltagarna får ta del av användarhistorier (film, 

intervju eller personas  material förbereds av 

arrangör) och har samtidigt en mall framför sig 

där de kan anteckna insikter från berättelserna. 

2. Idégenerering – att ta fram  
lösningsförslag (30 min)
Baserat på förståelsen för användarnas 

perspektiv uppmanas grupperna att identifiera 

nya möjligheter och perspektiv. Beroende på 

utmaningens natur kan deltagarna få tänka sig 

in i rollen som olika aktörer.  

3. Prototypande – att utveckla  
och testa idéerna (30 min)
Utifrån en av sina idéer ska gruppen skapa en 

prototyp. Till sin hjälp finns material i form av 

kartong, papper, pennor mm. Grupperna ska 

också reflektera över hur deras idéer skulle 

kunna förverkligas.  

4. Utvärdering – att reflektera över  
lösningarna (30 min)
När prototyperna är klara så får grupperna 

berätta för varandra om sina prototyper. Övriga 

deltagare får då möjlighet att ge feedback på 

vad som kan fungera, vad som kan förbättras 

och eventuella nya idéer som uppkommer.
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Användare
Är den tilltänkta målgruppen för en 

lösning och den vars behov som ska 

uppfyllas med den lösning som tas 

fram. Ibland kallas användaren även 

för brukare eller kund. 

Co-design
Är ett medskapande förhållningssätt 

där aktörer tillsammans utforskar och 

samskapar nya lösningar. Processen är 

öppen och designrollen handlar till stor 

del om att facilitera deltagandet och 

stödja samspelet mellan olika aktörer.

Designlabb
Kan vara ett team, en plattform, ett 

nätverk och/eller en plats för att tackla 

komplexa utmaningar som kräver 

systemförändringar. Ett designlabb 

lägger vikt vid designprocessen och att 

integrera designkompetens tillsammans 

med andra kompetenser i processen.

Design för social innovation
En ny designdisciplin som bygger på 

design som en ansats för att bidra till 

positiv samhällsutveckling.

Infrastrukturering
Är en ansats som försöker gå bortom 

den etablerade projektformen med 

korta tidsramar. Kan ses som ett sätt 

att bygga upp och långsiktigt upprätt

hålla arbetsrelationer med olika aktörer 

för att skapa en infrastruktur som 

överlever enskilda projekt. 

Living lab
Långsiktiga innovationsplattformar 

där akademi, offentliga förvaltningar, 

näringsliv, idéburen sektor och 

medborgare gemensamt utvecklar och 

provar möjliga framtida innovationer.

Makerspaces
Kreativa och öppna verkstäder som 

syftar till att ge medborgare verktyg 

och kunskap för olika typer av 

skapande. Präglas ofta av en kultur där 

användarna själva sätter agendan och 

skapar innehållet. 

New Public Management
Avser den samling av styrnings och 

ledningsmetoder som introducerats 

inom offentlig sektor sedan 1970talet. 

Är en term som innefattar flera olika 

management idéer, ofta lånade från 

näringslivet. 

Social Innovation
Nya sätt att möta samhällets 

utmaningar genom innovativa tjänster, 

produkter, processer och metoder.

Testbed
Miljö där nya lösningar kan testas och 

utvecklas i samverkan med företag 

och andra aktörer. Syftet är att skapa 

strukturer som underlättar för olika 

aktörer att praktiskt pröva sina idéer 

och lösningar i vardagliga miljöer 

tillsammans med användaren. 

Tjänstedesign 
En designdisciplin som bygger på 

design som ansats i organisationer 

som fokuserar på tjänster. Det kan 

handla om att en befintlig tjänst 

förändras, en ny tjänst skapas eller att 

organisationen som levererar tjänsten 

omorganiseras. 

Trippel-helix 
En modell för gränsöverskridande 

samverkan mellan akademi, näringsliv 

och offentlig sektor. Modellen ses 

som en drivkraft för innovation och 

utveckling.

Participativ design
Även kallat deltagande design, är ett 

angreppssätt som bygger på demokra

tiska ideal där de som är berörda av 

en ny designlösning också ska vara 

involverade i själva designprocessen.

Penta-helix 
En vidareutveckling av trippelhelix 

modellen som förutom akademi, 

näringsliv och offentlig sektor även 

inkluderar idéburen sektor och 

medborgare i samverkansprocesser.

Prototyp
Är enkla representationer av lösnings

förslag och används i designprocessen 

för att göra idéer förståeliga och 

hanterbara. Prototypande innebär i sin 

tur att man testar olika lösningar under 

enkla former till låg kostnad. Syftet 

är att hela tiden testa av idéer genom 

att iscensätta hur en lösning fungerar 

under verkliga förhållanden och på så 

sätt identifiera möjligheter och hinder 

för olika lösningar.

Public Value Management
Managementidé för nätverksbaserad 

styrning utvecklad av Gerry Stoker 

som ett alternativ till New Public 

Management. 

Reflekterande praktiker
Bygger på filosofen Donald Schöns 

teorier om hur man inom olika 

professioner tänker. Han menar att 

reflekterande är kopplat till situationer 

och sker samtidigt som man agerar. 

Alltså att man löser en uppgift genom 

att med både tanke och handling pröva 

olika alternativ.  

Resiliens
Resiliens är ett begrepp som blir allt 

mer centralt i diskussionen kring 

hållbar utveckling och innebär den 

långsiktiga förmågan hos ett system 

(en sjö, en stad eller en ekonomi) 

att hantera förändringar (t.ex. en 

naturkatastrof eller ekonomisk kris) och 

fortsätta utvecklas. Det handlar alltså 

inte bara om att lösa dagens problem 

utan snarare om en förmåga att möta 

morgondagens utmaningar.

Wicked problems
Begrepp myntat av designteoretikerna 

Rittel och Webber för att beskriva 

komplexa problem som är svårde

finierade och situationsspecifika. 

Lösningar på dessa problem kan alltid 

förbättras och varje lösning kan också 

skapa nya oönskade konsekvenser.
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 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

DESIGNLABB I VÄRLDEN

OM MÖTESPLATS SOCIAL INNOVATION
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

SAMVERKANSMODELLER
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. 

MARS 
SOLUTIONS 
LAB
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 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. 

Foto: Filippo Romero



 Bilaga 1: Designlabb för Social Innovation – en kartläggning

Designlabb för social innovation – en kartläggning

5

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 designdrivna 
labbaktiviteter, som en del i ett pågående förstudiear
bete. Förstudien undersöker förutsättningarna för att 
etablera ett designlabb i Sverige.

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

• 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 gränsöver-
skridande samarbete.

• Introducerar nya tillvägagångsätt och 
förhållningsätt, exempelvis designpro-
cesser, co-design och användarcentrerade 
processer. 

ETT DESIGNLABB

Traditionellt 
förhållningssätt

Designlabbets 
förhållningssätt

Linjärt Iterativt

Expertfokuserat Multidisciplinärt

Göra ”för” Göra ”med”

Innovation i silos Systeminnovation

Riskobenäget Öppet för misstag

Marknadsdrivet Användardrivet
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 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. 

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 

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 

”Under mer än ett 
decennium har 

MindLab arbetat 
med att ompröva 

politik och offentliga 
tjänster samt skapa 

nya lösningar för 
samhället.”

Foto: Lotta Solding
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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. 

VERKSAMHET
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.   

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

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 

Man besökte nio unga skattebetalare i deras hem 

samma dag som de fick sin preliminära skattede-

klaration 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. 

Med hjälp av bilder, video, ljudklipp och citat blev 

Dennis och andra medborgares historier referensma-

terial 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 

EXEMPEL: MINDRE KRÅNGEL FÖR  
UNGA SKATTEBETALARE 
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 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.  

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.

”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. 

VERKSAMHET
HDL arbetade bland annat med ett format som de 
kallade The Studio3, där en arbetsgrupp under en vecka 

”HDL lyfter fram 
behovet av 

innovation på två 
nivåer: behovet 

av nya lösningar 
och behovet av att 
förändra kulturen 

för beslutsfattande.”

Foto: Ivo Corda
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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 
multidisciplinärt team bestående av sex experter på 
ämnet, två designers och tre studioassistenter 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 redesigna 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.

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 ”popuplösningar” 
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 

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 stadspla-

nering. 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. 

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. 

EXEMPEL: EN MODELL FÖR  
FRAMTIDA STADSPLANERING

WWW.HELSINKIDESIGNLAB.ORG
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 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.

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 

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 

”Process, insikter 
och möjligheter 
dokumenteras 

och står som 
utgångpunkt när 

idéer ska tas fram 
tillsammans med 

medborgarna.”

Foto: Social Innovatio Lab for Kent
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aktiviteter, med en bakgrund inom juridik, samhälls
utveckling, utbildning och actionresearch. De arbetar 
också med ett bredare nätverk av specialister, som består 
av bland annat designers, filmare och forskare. 

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.

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 

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. 

– 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.

EXEMPEL: ETT DEMENSVÄNLIGT KENT

WWW.SOCIALINNOVATION.TYPEPAD.COM/SILK/ 
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 2. EXEMPEL – STORBRITANNIEN 

INNOVATION UNIT – EN 
INNOVATIONSPARTNER FÖR  
DEN OFFENTLIGA SEKTORN
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. 

STRUKTUR OCH UPPBYGGNAD
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 

”Deras vision är 
att göra offentliga 

tjänster annorlunda, 
bättre och till en 

lägre kostnad.”

Foto: Lotta Solding
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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. 

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, 
codesign, kostnadsberäkningar och prototypande. 

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 

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. 

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 projekt-

teamen medborgare och diskuterade sina insikter. 

Tillsammans ramade de in de viktigaste problemen 

att arbeta vidare med. 

Processen gjorde att man kunde identifiera begräns-

ningar 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 innova-

törer med att utveckla och implementera radikala 

innovationer som tacklar långsiktiga utmaningar.

EXEMPEL: SKAPAR BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR BARNFAMILJER

WWW.INNOVATIONUNIT.ORG 



 Bilaga 1: Designlabb för Social Innovation – en kartläggning

Designlabb för social innovation – en kartläggning

14

 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.  

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 Managementreformen 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 actionresearch 
experiment i partnerskap med nio regionala myndigheter 

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 actionresearchprogram 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 
codesignar 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 

”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
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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 Reacteur 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. 

LÄRDOMAR 
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 
designdrivet 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 

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 Lycéo-

affischer 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. 

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.

– Istället för att konsulter skulle tagit sig an frågan 

om Lycéo under säg ett år, ägnade ett tiotal tjäns-

temän 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?

EXEMPEL: STUDENTKORTET SOM INTE 
FUNGERADE

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.”

 2. EXEMPEL – KANADA 

MARS SOLUTIONS LAB  
– SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR  
FÖR SYSTEMFÖRÄNDRING
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. 

STRUKTUR OCH UPPBYGGNAD
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 thinktank i Nederländerna, rekryterades 
till rollen som verksamhetsledare20. 

Foto: MaRS Discovery District
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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. 

VERKSAMHET
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 redesigna 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. 

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 

Över 80 procent av befolkningen i Ontario som är 

45 eller äldre har kroniska sjukdomar och problemet 

förväntas att öka om ingenting görs. Nya tillväga-

gångssätt 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 

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.

– 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. 

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. 

EXEMPEL: FÖREBYGGER KRONISKA 
SJUKDOMAR

WWW.MARSDD.COM/MARS-SOLUTIONS-LAB/
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 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.  

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 

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 GomezMort har en 
bakgrund som författare, bildkonstnär och dokumen
tärfilmare. GomezMort anordnade ett TEDxevent före 
valet, till vilket hon bjöd in Dr. Miguel Angel Mancera 
för att berätta om sina planer för staden. Efteråt fick 
GomezMort 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 

”Att vara en plattform 
där offentlig sektor 
och civilsamhället 
kan samarbeta på 
nya sätt är viktigt 

för labbet som vill få 
fram nya ’medborgar-

innovationer’.”

Foto: LabPLC, under Creative Commons 
creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.en_GB
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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.  

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. 

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 GomezMort 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 

En av labbets visioner är att göra mångmiljon-

staden 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. 

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. 

– 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. 

EXEMPEL: MEDBORGARE SKAPAR LÖSNINGAR 
FÖR STADEN

WWW.LABPLC.MX
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 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. 

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 

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. 

”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
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VERKSAMHET
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 
”codesign”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. 

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.

LÄRDOMAR
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 

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. 

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. 

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 föränd-

ringar för olika familjer och hur lösningen skulle 

utformas för att vara inbjudande för familjer med 

behov. 

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. 

EXEMPEL: FAMILJER SOM STÖDJER VARANDRA

WWW.TACSI.ORG.AU 
WWW.INWITHFOR.ORG 
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 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. 

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:

• Förstärka dess potential och skapa en gynnsam miljö.

• 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.

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. 

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

”Labbets syfte 
är att använda 

designtänkande 
och designkunskap 

för att framkalla, 
möjliggöra och 

skala upp sociala 
innovationer.”

Foto: DESIS Public & Collaborative
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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 DESISlabben 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 DESISlabb 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.

LÄRDOMAR
DESISnätverket 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 designdriven 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 DESISlabbet 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 

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 bostads-

relaterade tjänster. 

Under en kurs fick designstudenter fokusera på ett 

område i södra Bronx, där HPD har höga kostnader 

för renovering av lägenheter och olika utveck-

lingsprogram. Studenterna fick utvärdera HPD:s 

befintliga tjänster och generera idéer för nya tjäns-

telösningar. Att involvera de boende i processen, 

möjliggöra för medborgarengagemang och att tackla 

områdets specifika behov stod i centrum.  

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 informations-

material som är användarcentrerat och områdes-

baserade ambassadörer som hjälper medborgare 

att hitta rätt information och resurser. Dessutom 

vill man forma ”gatuteam” som gör medborgare 

medvetna om HPD:s existens. 

EXEMPEL: UTVECKLING AV 
BOSTADSRELATERADE TJÄNSTER

WWW.DESIS-NETWORK.ORG
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 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 redesign 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

”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.”
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