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Introduktion
I denna rapport diskuteras projektet Experio 

WorkLab i ljuset av kunskaper inom 

normkreativ design och social innovation. 

Syftet är att fördjupa lärandet om projektets 

erfarenheter och fortsatta möjligheter att uppnå 

ett hållbart och inkluderande arbetsliv med 

hjälp av tjänstedesign.  Rapporten är skriven 

av Åsa Wikberg Nilsson, professor i design, och 

Malin Lindberg, professor i genus och teknik, 

vid Luleå tekniska universitet.

Projektet Experio WorkLab har drivits under perioden 2019-2022 med finan-
siering från Europeiska socialfonden (ESF). I projektet har tjänstedesign använts 
för att tackla utmaningar med sjukfrånvaro och kompetensförsörjning i Värm-
lands offentliga sektor. Projektet har letts av Region Värmland och involverat 
sju offentliga arbetsgivare, inklusive regionen: Eda kommun, Filipstads kommun, 
Karlstads kommun, Kristinehamns kommun, Säffle kommun, Försäkringskassan.

Rapporten inleds med en beskrivning vad normkreativ design innebär och hur 
det tagit sig uttryck i Experio WorkLab. Därefter följer en beskrivning och analys 
av social innovation i relation till Experio WorkLab. Rapporten innehåller även 
några medskick till det fortsatta arbetet i Experio WorkLab.
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NORMKREATIV 
DESIGN
Design kan beskrivas som till 99 procent 

osynligt, som ett metaforiskt isberg där de flesta 

bara uppfattar en uppstickande del. Människor 

i allmänhet tänker nog att design handlar om 

vacker yta, men det är förhållningssätt, processer 

och verktyg som kan användas för så mycket 

mer än så. Målet med design är att underlätta 

människans relationer till sin omgivning i en 

medveten och skapande aktivitet som syftar 

till att gå förbi ytan och arbeta på djupet med 

människans problem i vardagen.1  

Design är även en del i skapandet av våra livs- och arbetskulturer, där design både 
möjliggör och omöjliggör en god interaktion mellan människan och hennes 
omgivning. Designade ting är aldrig neutrala eller passiva, de är alltid - avsiktligt 
eller ej - inskrivna med mening och värderingar av den kultur som skapat dem 
och för den kultur där de finns och används.2  Detta kan förklaras som normativt 
designtänkande, där normer skapas och formas bland annat genom människors 
interaktion med sin designade omvärld. Normer är värderingar, idéer och syn-
sätt som ofta är outtalade eller förgivettagna.3  Vissa normer är uppbyggande och 
bidrar till att upprätthålla gemenskapen. Det kan till exempel vara att vi hälsar på 
varandra när vi träffas på arbetsplatsen.  Andra normer är nedbrytande och bidrar 
i bästa fall till känslan av utanförskap och i värsta fall till allvarliga fysiska och/
eller psykiska men.4  Det kan till exempel handla om att bli särskiljd för sitt kön, 
sin hudfärg, sin funktionsmöjlighet eller sin ålder på ett sätt som begränsar, bloc-
kerar eller skadar personen. 

1 Kohblanck & Åberg, 200
2 Sahlins 2013
3 Gibbs 1989
4 Wikberg Nilsson & Jahnke,2018
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Utifrån det här tankesättet kan form och norm diskuteras. Form kan ses som ett 
uttryck för en viss kulturs mening och värde. Form möjliggör vissa ting, vissa in-
teraktioner, aktiviteter och arbetskulturer, för vissa, men inte för andra. Form kan 
bidra till att upprätthålla hinder och barriärer för vissa människor. 5 

NORMER OCH JÄMSTÄLLDHET

Konsekvensen av att inte förstå normer som verkar i samhället är att människor 
måste passa in i en viss ram för att inte betraktas som annorlunda eller avvikan-
de. Från tidig ålder formas vi människor in i att upprätthålla normer för att passa 
in i en social gemenskap. När det gäller kön kan det handla om egenskaper som 
förstärks och näst intill stereotypiseras, som att män är aggressiva och aktiva och 
kvinnor är omhändertagande och passiva. På en arbetsplats och i en arbetskultur 
kan det innebära att vissa tilldelas uppgifter och roller som förstärker de särhål-

5 Wikberg Nilsson & Eriksson 2022

Bild 1. Visar design som ett metaforiskt isberg. Illustration: Åsa Wikberg Nilsson
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lande egenskaperna och därmed upprätthåller en icke-jämställd maktobalans.6 

Den segregerade arbetsmarknaden innebär att kvinnor och män anses bättre 
lämpade att göra vissa saker som är kopplade till deras kön. I Sverige är exempel-
vis sjuksköterska och sekreterare traditionella kvinnoyrken medan ingenjör och 
brandman är manliga dylika. Den här genussegregeringen skapar ojämlika arbets-
villkor, exempelvis i form av olika lön, arbetstimmar, arbetsmiljö och utveckling-
smöjligheter.7  Det traditionella sättet att mäta jämställdhet är att räkna kroppar, 
hur många kvinnor och män. Den enhetliga strukturen domineras av endast 
en social typ, exempelvis det är enbart kvinnor på en arbetsplats.8  Den skevade 
strukturen innebär att det finns några av det andra könet, exempelvis inom ration 
85-15 procent. Den lutande strukturen innebär att det finns en dominerande 
social grupp som påverkar arbetskulturen, exempelvis inom ration 65-35 procent. 
Den balanserade strukturen innebär att det är ungefär lika många av de olika so-
ciala grupperna, vilket sägs ge fler påverkansmöjligheter och makt. Att vara i mi-
noritet i en grupp innebär en synlighetseffekt som inte alltid är positiv. En token 
är en person i minoritet som får representera hela den grupp personen tillhör.9  
På en mansdominerad arbetsplats kan det innebära att den enda kvinnan blir 
tillfrågad om vad kvinnor tycker, eller hur kvinnor gör och det motsatta på en 
kvinnodominerad. För en kvinna i minoritet kan det innebära att behöva arbeta 
dubbelt så mycket för att alls märkas eller synas. Det omvända gäller dock inte för 
män, i kvinnodominerade yrken och områden lyfts män ofta fram och kan snab-
bare stiga i graderna just för att de är män och anses ha andra egenskaper. 

ATT GÖRA KÖN

Konceptet ’doing gender’ introducerades på 1970-talet för att skilja de biologiska 
och de sociala könen åt.10  Kvinnor och män har olika kroppar, detta är för det 
mesta ett biologiskt faktum även om det finns undantag för det också. I relation 
till de biologiska könet innebär det sociala en konstruktion av kvinnors och 
mäns möjlighetsutrymmen. Genus är inte något vi är, utan något vi gör. Att vara 
född till kvinna innebär därmed att skapas in i en viss roll, att bete sig på ett visst 
sätt, finnas på vissa arenor, inom vissa professioner och görandes vissa saker. Män 
skapas in i andra roller, ska bete sig på andra ”manliga” sätt och återfinns ofta 
inom andra yrken görandes andra saker. Det här kan inte förklaras med muskel-
massa eller något annat, det är exempelvis ofta tyngre att arbeta inom vården än 
inom industrin. Trots detta upprätthålls en logik av att vissa aktiviter och yrken 
är bättre lämpade för det ena könet.  För att åstadkomma ett jämställt och jäm-
likt samhälle behöver denna logik ifrågasättas, uppmärksammas och utmanas. Det 

6 Hirdman 2001
7 ibid.
8 Kanter 1977
9 ibid.
10 West & Zimmerman 1987
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behöver inte minst ske utifrån aspekten av att de olika arenorna och görandena 
oftast inkluderar olika ersättning för utfört arbete. De olika arenorna anses även 
ha olika makt- och påverkansmöjlighet, till fördel för de manliga arenorna och 
yrkena inom teknik och andra mansdominerade områden som anses vara vitala 
för ökad tillväxt i samhället. Logiken i doing gender bygger på mäns överordning 
i samhället och att upprätthålla den ordningen genom lägre värdering och lön av 
det som kvinnor gör. En intressant tanke kan vara hur skulle världen se ut om vi 
lade ett större värde i det traditionellt kvinnliga? Kanske skulle vi inte stå inför 
klimatutmaningar och krigshot, vem vet. 

All social praktik omfattar ett tolkande av världen. En arbetskultur består av 
sociala processer och baseras oftast på historiska eller traditionella göromål. Barn 
socialiseras in i könsroller där det ofta är de vuxna som påpekar och utmärker 
när barnet inte agerar inom ramarna för sitt kön, vare sig det handlar om vad de 
gör, vilka kläder eller attribut de har på sig eller hur de talar.11  Synen på jäm-
ställdhet har förändrats över tid, från de första idéerna om kvinnlig frigörelse till 
dagens krav på lika rättigheter och möjligheter för alla. Även om Sverige och alla 
de människor som bor i detta land tenderar att se sig själva som jämställda är det 
fortfarande en lång väg kvar tills alla människor har lika stora makt- och mö-
jlighetsutrymmen. 

GENUSNORMER OCH INTERSEKTIONALITET

Vad som förknippas med femininitet och maskulinitet har förändrats över tid, 
vilket även visar att det är möjligt att förändra framöver. Inom reklam, tv-serier, 
filmer och annan visuell kommunikation möts vi av stereotypa bilder av hur en 
kvinna eller en man ska vara. Det vi möts av påverkar vårt förhållningssätt till oss 
själva och till andra och det ger oss, eller snarare begränsar, våra möjligheter. En 
vanlig stereotyp inom visuell kommunikation är exempelvis prinsen och prinses-
san, kvinnan som åtrår mannen och mannen som behöver vara modig för att 
rädda henne.12  Här ser vi tydligt hur särhållningen skapar mannen och kvinnan 
som varandras motsatser, stark vs. svag, aktiv vs. passiv, modig vs. underdånig etc. 
För att förändra den starka logiken som vi insocialiseras ifrån tidig ålder behöver 
vi aktivt utmana både stereotyperna och särhållningen. En kvinna kan vara stark 
och arg, likväl som en man kan vara svag och underdånig. En kvinna kan vara 
tekniskt kunnig och arbeta med innovation. En man kan vara omhändertagande 
och arbeta med barn. Det finns även människor som identifierar sig bortom eller 
mellan de binära könen kvinna och man. Logiken som upprätthåller skillnaderna 
och skapar hierarkier och särhållning behöver utmanas om jämställdhet ska up-

11 Thorne 1995
12 Åkestam 2017
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pnås.13  Det är ett sätt att ge människor möjlighet att vara på fler sätt än de snäva 
ramar som de stereotypa könsrollerna ger oss. 

Ytterligare dimensioner till genusnormen är intersektionella analys. Det omfat-
tar att det finns fler aspekter av maktordning än enbart genus.14  Intersektionell 
analys handlar om att synliggöra hur olika normer och maktordningar samverkar 
till att upprätthålla makt, priviligier och möjligheter för vissa i samhället.  In-
tersektionell analys kan göras utifrån en mängd olika dimensioner, bild 2 visar 
några av dessa. Ju fler “tårtbitar” i den inre cirkeln som en person eller grupp 
uppfyller, desto mer privilegier och möjligheter har den personen eller gruppen 
ofta i samhället. Det motsatta gäller dock för bitarna i den yttre cirkeln: ju fler 
bitar som uppfylls, desto sämre privilegier och påverkansmöjlighet har personen 
ofta i samhället.  Att vara lågutbildad, mörkhyad kvinna med sämre ekonomi skil-
jer sig från att vara högutbildad, välbärgad vit man. Flera aspekter spelar därmed 
in och hela spektrat behöver analyseras för att förstå jämställdhet, jämlikhet, makt, 
privilegier och möjligheter.  

Designideal är ofta kopplade till samhällets normer.15  Vi människor håller ofta 
funktion som mer värdefullt än form och vi värderar teknisk utveckling, ef-
fektivitet och rationalism högt. I samband med den industriella revolutionen 
medförde det här bland annat att de sirliga byggnader som äldre stilideal up-
pskattat ersattes med raka, kantiga former som förmedlar styrka och stabilitet. 
Det känslosamma skulle ersättas av det logiska och funktionella. Frågan är om 
vi människor egentligen mår så bra när allt är rationellt utformat enligt ett enda 
ideal? Det finns forskning som visar att våra kroppar tolkar allt i vår omgivning 
och det bidrar till olika upplevelser och måenden.16  Hur mår vi när allt i vår 
omgivning är rakt, kantigt och rationellt? 

13 Hirdman 2001
14 Crenshaw 1989
15 Wikberg Nilsson & Jahnke 2018
16 Saito 2017
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 Bild 2. Intersektionell maktanalys. Illustration: Liv-Jenny Sandberg
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NORMKRITISK OCH NORMKREATIV DESIGN

Normkreativ design består av två sammanlänkade och lika värdefulla övergri-
pande faser: 

1. En normkritiska analysen som bygger upp förståelse för hur 
normer påverkar människor i en viss situation, och

2. En normkreativ utvecklingen av lösningar som uppmärk-
sammar och utmanar diskriminerande normer. 17 

Normkritiken kan beskrivas som ett diffraktivt förhållningssätt där skillnader, 
möjligheter och priviligier analyseras.18  Begreppet diffraktion kan sättas i relation 
till begreppet reflektion: en reflektion visar upp en spegelbild av en själv medan 
diffraktion är ett medium som bryter strålarna nya och bredare riktningar tills en 
ny bild (förståelse) träder fram.19  Ett normkritiskt förhållningssätt är därmed ett 
verktyg för att utveckla insikter om människors olika möjlighetsutrymmen. Det 
normkritiska förhållningssättet kan metaforiskt beskrivas som diffraktiva glasögon 
som används för att förstå, belysa och utmana rådande maktförhållanden. Det 
handlar om att ta ansvar för vilka berättelser som berättas och vilka som inte gör 
det. Det omfattar att ifrågasätta och utmana både sin egen position och andras, 
eftersom: ”we don’t see things as they are, we see them as we are”.20 

Det som uppfattas som ”normalt” ger den som är innanför normen - den som 
beskrivs eller uppfattas som ”normal”  - utvidagde möjlighetsutrymmen. Nor-
men skapas i kontrast till något annat, det avvikande eller de andra, både på 
individ-, organisations- och samhällsnivå. Den som följer normen har makt och 
möjlighet att påverka sin situation och kan antingen bidra till normen eller bidra 
till förändring av den. För att bidra till förändring krävs det dock att människor 
får syn på sig själv och inser sina egna privilegier och möjlighetsutrymmen. På en 
arbetsplats kan normkritisk design handla om att inte peka ut en specifik individ 
eller grupp utan istället granska hela arbetsplatsens normer och makt och hur det 
påverkar nuvarande såväl som framtida medarbetare.21 

Normkreativ design är den andra fasen av att utveckla inkluderande förändring 
genom nya mer jämställda lösningar och möjligheter utifrån det som identifier-
ats i den första fasen.22   Denna fas måste bygga på en normkritisk förståelse och 
medvetenhet om hur makt och möjlighetsutrymmen skapas i människans inter-
aktion med andra människor och i interaktion med vår designade omvärld. Am-
bitionen med normkreativ design är att utveckla nytänkande lösningar. Det kan 
handla om att utveckla allt från visuell kommunikation på ett företags hemsidor 
så den visar upp en mångfald av unika människor, till att omforma hela miljöer 
och sociala sammanhang till att bli mer inkluderande. 
17 Alves Silva m.fl. 2016; Wikberg Nilsson & Jahnke 2018
18 Ehrnberger 2017
19 Haraway 2004
20 Nin 1961
21 Wikberg Nilsson 2022
22 Alves Silva m.fl. 2016

http://m.fl
http://m.fl
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En vanlig föreställning är att alla människor kan vara nytänkande, och i viss mån 
kan vi det. Det kräver dock förmågan att ta ett steg tillbaka och utmana och vid-
ga den ursprungliga problemförståelsen i sig. Det är ett viktig och svårt steg som 
ibland till och med beskrivs som lite farligt. Vi har ofta en föreställning om att 
kreativitet är roligt och att goda idéer får alla att må bra. Det stämmer inte i alla 
situationer och fall. Normkreativitet handlar om att närma sig det farliga och det 
obekväma, att utmana och själva, våra handlingar och vår förståelse av hur saker 
och ting är. Vi behöver lura vår hjärna att jobba med nya taktiker och logiker 
istället för att bekväma sig med det som den redan tror den vet och behärskar.23  

Det här handlar om hur vi människor tänker, vilket förenklat kan beskriva som 
system 1 och 2.24  System 1-tänkande är det som används mest, upp till 97 pro-
cent är slentrianmässigt tänkande och görande som vi alltid har gjort utan att 
vi alls ifrågasätter om det är rätt eller fel eller vilka konsekvenser det får. System 
2-tänkande är istället energikrävande, det kräver att vi expanderar och utmanar 
vår konceptuella sfär, det vi tror oss veta och kunna, det tankeutrymme vi van-
ligen använder och arbetar med. Det innebär att sätta sig in i fler områden, ta 
in mer information, söka fler lösningar bortom det som finns idag. Ett problem 
med att sätta sig in i nya områden är att vi vanligen gör det utifrån vårt tidigare 
sätt att tänka, inom existerande logiker och tankesystem. Det ifrågasätter sällan 
normer och ruckar inte på allvar de logiker som styr dem. Det kan till exempel 
omfatta att göra något som upplevs som bakvänt, opassande eller omöjligt för 
vissa yrkesgrupper eller en viss bransch. När logikerna som styr diskriminerande 
normer har utmanats på allvar har det skett en omvärdering av det som tas för 
givet, allt från hur vi uppfattar det vi gör, hur vi pratar, hur vi tänker. Det norm-
kreativa förhållningssättet är inte en engångshändelse som kan checkas av på en 
arbetsplatsträff. Det innebär ett långsiktigt förändringsarbete där en kontinuerlig 
omtolkning av omvärlden och det som finns och sker omkring oss utmanas. Det 
är som ett par nya linser som har fastnat i ögonen, när de väl kommit dit kanske 
de skaver ibland, men vi ser världen på ett helt nytt sätt när de väl är där. Ett förs-
ta steg i att ta sig an normkreativ design är genom de fyra designnivåerna: 

1. SYMBOLER: visuell kommunikation som människan ser och 
tolkar. Se över symboler, bilder och marknadsföringsmaterial 
som representerar verksamheten/arbetskulturen. Vem och 
vad syn och vem och vad syns inte?

2. SAKER: fysiska objekt som människan ser, tolkar och inter-

23 Rehn 2010
24 Kahneman 2013
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agerar med. Se över den fysiska arbetsmiljön och dess objekt. 
Vilka saker interagerar människor med? Vad möjliggör de för 
vem? För vem inte?

3. AKTIVITETER: processer, interaktioner och tjänster där män-
niskor och objekt ses, tolkas och interagerar. Se över akti-
viteter och hur människor samverkar. Vem interagerar med 
vem? Vem har tal-/aktionsutrymme och vem osynliggörs? 
Vad möjliggör interaktionerna och för vem?

4. SYSTEM: miljöer, platser, strukturer, organisationen och hela 
system och de tankesystem och den arbetskultur som råder. 
Vem inkluderas och vem inte?

Normkreativ design omfattar en mängd olika sätt att göra, eller inte göra, saker 
på och de lösningar som kan skapas när normer begränsar våra valmöjligheter. 
Det handlar om att förstå sammanhangen och vad som behöver ifrågasättas,  
förändras och förädlas för att det nya ska få en chans att gro och växa sig starkt. 
Med andra ord kan vi inte se normkreativitet som något trevligt och inte hell-
er som en engångsaktivitet där allting blir bättre efter en tvåtimmars workshop. 
Normkreativitet handlar om att medvetet söka alternativa möjligheter, det kan 
vara obekvämt och tungt. Det handlar om att utmana de begränsningar vi har i 
vårt sätt att tänka och göra och de normer som vi normalt inte reflekterar kring. 
Många upplever normer som obehagligt och vill inte riktigt ifrågasätta nuvarande 
logiker kring exempelvis kvinnor och män, hudfärg, sexualitet, religion, funk-
tionsmöjlighet och så vidare. För att bli normkreativ krävs att vi pratar om dessa 
saker och tar itu med det som är jobbigt och obehagligt. Normkreativitet är dock 
inte bara jobbigt, det handlar även om att släppa fram barnet i sig och utmana det 
rationella logiska tänkandet. Det rationella logiska tänkandet utgår alltid från det 
vi redan vet, medan normkreativ design handlar om att utmana invanda logiker 
och mönster. Utifrån detta skapas sedan nytänkade innovativa lösningar som leder 
till ett inkluderande vardags- och arbetsliv för alla. Det är väl både roligt och 
meningsfullt att bidra till?
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Analys av 
normkreativ 
design i Experio 
WorkLab
I detta avsnitt analyseras ett urval av insatser i 

Experio WorkLab utifrån ett normkritiskt och 

normkreativt perspektiv.

GENUSKOMPASSEN

I Experio WorkLab-projektet användes Genuskompassen som ett underlag för att 
utveckla en handlingsplan för återgång till arbete. Genuskompassen utgår från de 
jämställdhetspolitiska målen och omfattar sådant som hälsa, livssituation, stud-
ier och arbete samt våld. Det är ett verktyg för att diskutera med medarbetare 
och förstå deras hela livssituation bättre. Genuskompassen adresserar dock inte 
normer, utan den handlar enbart om individens situation och inte om de struk-
turer och normer i samhället som bidrar till att skapa den situationen. Av den 
anledningen hade ett normkritiskt designtänkande behövt finnas med genom 
hela projektet, för att säkerställa att processen, aktiviteterna och lösningarna inte 
bidrar till att upprätthålla diskriminerande normer som bidrar till ojämställd-
het. Ytterligare ett viktigt medskick är att människor i allmänhet och kvinnor 
i synnerhet inte nödvändigtvis förstår och kan jämställdhet och inkludering. 
Genusvetenskapen är ett helt eget kunskapsområde som kräver utbildning och 
erfarenhet, det är inte så att människor i gemen har denna kunskap och förstår 
vad som ligger bakom strukturer och normer i samhället. Design är ett område 
som kan användas för att genomföra förändring i verksamheter, vilket Experio 
WorkLab projektet är ett gott bevis på. För att genomföra långsiktigt inklud-
erande förändring behövs kunskap och en god grund i förståelse av icke jäm-
ställda strukturer och normer i samhället i stort. Projekt som anspelar på att vara 
inkluderande behöver därmed säkerställa att denna kunskap finns med genom 
hela processen. 
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DIALOG OCH FÖRSTÅELSE PÅ 
TRYGGHETSBOENDE I KARLSTADS 
KOMMUN

Arbetssättet med att intervjua medarbetare och sedan visuellt kommunicera det 
samlade materialet och arbeta vidare med det i workshopform är avgörande för 
att åstadkomma ett bra slutresultat. Det innebär att medarbetare inte bara får 
möjlighet att uttrycka sina åsikter, de får dessutom återkoppling på att någon hört 
dem och arbetar vidare med dem. Alltför ofta handlar medarbetarsamtal annars 
om att uttrycka sin åsikt som sedan är noterad, men utan att medarbetaren ser 
någon förändring i organisationen. En viktig insikt är att medarbetare behöver 
inkluderas när system upphandlas så att de faktiskt fungerar för dem som ska an-
vända dessa i sin vardag. En annan viktig insikt är att tjänstedesign är ett praktiskt 
verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete. 

LARMET PÅ TRYGGHETSBOENDET I 
KARLSTADS KOMMUN

Kundresan är ett viktigt första verktyg för att bättre förstå hur användares vardag 
faktiskt ser ut, vad som skapar såväl stress som glädje under arbetsdagen. Precis 
som har identifierats i den här arbetsgruppen är det enklare att identifiera vad 
andra borde göra än att hitta de saker som en själv kan påverka eller ändra. En 
viktig insikt är att medarbetare på trygghetsboenden kanske sällan varit inklud-
erade i dessa frågor och därmed inte tänkt möjliga andra sätt att göra arbetet på. 
Visualisering är en kraftfull och inkluderande metod, när det används på ett med-
vetet sätt. Här är det viktigt att tänka på vilka som får representera verksamheten 
så att alla känner att de ”finns med”. Visualiseringarna från delprojektet visar per-
soner med olika hudfärg, av olika kön och med olika kroppsformer, vilket visar 
på förståelse för dessa frågor. En viktig insikt i arbetet är att en skyddsrond eller 
medarbetarenkät ger vissa svar, men att generativa designsessioner ger djupare 
förståelse för vad som faktiskt behövs och varför. 

LEDARDAGEN FÖR CHEFER I FILIPSTADS 
KOMMUN

Ledardagen var en dag för att skapa nyfikenhet och öka kunskapen om tjän-
stedesign och några designmetoder, anordnad för alla chefer i kommunen av 
HR-chefen. När det gäller inkludering hade det här varit bra att veta underlaget, 
dvs. vad innebär ”alla chefer”, samt hur könsfördelningen och etnisk bakgrund är 
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fördelat bland både cheferna och deras medarbetare. Viktiga insikter från dagen 
är utmaning av nuvarande arbetsstrukturer där medarbetare inte är vana att bli 
tillfrågade och chefer är de som ska ha alla svar. Arbetsplatsträffar kan med stöd i 
tjänstedesignmetodik bli ett inkluderande forum där fler kan komma till tals. För 
att det ska ske behöver det tydliggöras vilka som deltar och hur designmetoderna 
kan medge att alla kommer till tals, inte bara de som pratar högst, så att säga. 

POLICYARBETE INOM INDIVID- OCH 
FAMILJEOMSORG I FILIPSTADS KOMMUN

Arbetet inom enheten Ekonomi & Vuxen i kommunens individ- och familjeom-
sorg inleddes med temat ”Framtidens arbetsplats” och specifikt kring att skapa 
policys för distansarbete utifrån frågan: Hur skapa en god och attraktiv arbetsmil-
jö för att både få och behålla kompetens nu och i framtiden? En viktig insikt från 
arbetet är att medarbetare är projekttrötta och vill att det som det läggs tid på är 
något som verkligen ska påverka organisationen och ge effekter. Att arbeta med 
policys med hjälp av tjänstedesign kan vara ett verktyg att åstadkomma detta, det 
beror givetvis helt på hur väl det har förankrats i ledningen och medarbetare. 
Arbetsgruppen beskrivs vara relativt liten, med god stämning och välfungerande 
ledarskap. Det är en god utgångspunkt, dock kan det även vara en indikation på 
att de som anställs liknar varandra, dvs. har liknande erfarenheter och bakgrund. 
Då arbetsgruppen inte beskrivs närmare är det svårt att avgöra. En viktig insikt 
är även att tjänstedesign ofta kan leda till en känsla av ägandeskap, dvs. att medar-
betarna nu anser att det är deras verktyg vilket är ett gott betyg. När det gäller 
frågan kring arbetskultur är det viktigt att arbeta med de normer som har funnits 
”i väggarna” sedan tidigare, att identifiera och utmana dem och diskutera vad 
som är viktigt att ta med i det ”nyläge” som ska åstadkommas efter pandemin. 

PERSONA I HEMVÅRD OCH ÄLDREBOENDE I 
EDA KOMMUN

Det här arbetet omfattade att utveckla personas, fiktiva karaktärer som represen-
terar verkliga situationer när det gäller psykosocial arbetsmiljö. Personas är en 
effektiv metod för att förmedla människors upplevelser, utan att för den skull 
röja desamma för alla i en arbetsgrupp.25  Genom att arbeta med personan i flera 
steg, exempelvis byta kön, byta bakgrund och andra element i personans historia 
kan olika normer som råder på arbetsplatsen identifieras och diskuteras, vilket 
kan vara ett naturligt steg i att fortsätta detta arbete. Det framgår inte av materi-
alet om detta har gjorts och vilka insikter det i så fall ledde till. Det är intressant 
25 Wikberg Nilsson 2012
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att notera att designmetoder kan uppfattas som lekfulla i bästa fall och simpla i 
nedsättande bemärkelse i andra fall. När det kommer till arbetsmiljöarbete tycks 
det som att det traditionella arbetssättet inte alls omfattar att prata med människor 
och ta reda på deras upplevelser, förutom via vad som kan beskrivas som stan-
dardiserade enkäter. Det är något som en inarbetad tjänstedesignförståelse både 
kan motverka och bidra med nya arbetssätt och metodik för. 

RUTINARBETE I HEMVÅRDEN I EDA 
KOMMUN 

Arbetsgruppen i det här delprojektet var väldigt intresserade av att testa ny meto-
dik vilket givetvis gynnat projektet. Detta trots att det funnits stora utmaningar 
med höga sjuktal och osämja bland medarbetarna. En framgångsrik metodik i 
det här arbetet var att bilda arbetsgrupperna själva få ökat ansvar och ägandeskap 
över arbetet. Den gemensamma rutinväggen bidrog högst sannolikt till en visuell 
förståelse och påminnelse om arbetet och vad det omfattade. En viktig insikt är 
att medarbetarna själva gjort detta. Det hade kunnat gå snabbare om HR chefer 
eller andra gjort arbetet, men fördelen med detta tillvägagångssätt är att det är 
utvecklat av och för medarbetarna själva vilket även innebär att de troligtvis 
känner delaktighet och ansvar för att det fortskrider. Konkret i delprojektet har 
det inneburit minskad sjukfrånvaro, vilket är ett tydligt tecken på att inkludering 
bidrar till bättre arbetsmiljö. 

RUTINER PÅ FÖRSKOLA I KRISTINEHAMNS 
KOMMUN

Det inledande arbetet var utifrån ett inkluderingsperspektiv exemplariskt upplagt 
med deltagande observationer, intervjuer och dagboksskrivande för att ta del 
av medarbetare och deras chefer upplevde sin arbetsmiljö. Grupperna fick även 
själva välja utifrån insikterna vad de ville arbeta vidare med och fick fortsätta 
arbetet på hemmaplan. Värdefullt är att fokusera på vad som fungerar och stärker 
arbetsmiljön, för att inte enbart hamna i kritiserande läge. Det innebär dock inte 
att det kritiska ska glömmas bort, något som är svårt att utläsa av det insamlade 
materialet. En viktig insikt är nya arbetssätt, rutiner och tekniska hjälpmedel 
fordras för att arbeta med delaktighet och kommunikation. Här är det viktigt 
att förstå inkludering ur flera perspektiv, exempelvis att känna till medarbetarnas 
teknikvana, hur de är vana att kommunicera etc., för att skapa nya arbetssätt och 
rutiner som är inkluderande. Deltagarna upplevde att de tidigare fokuserat på 
barnens bästa, men att detta projekt gav dem en möjlighet att få diskutera vad 
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som behövs för att de själva ska må bra, vilket är en förutsättning för att barnen 
mår bra i slutändan. 

HÅLLBART SCHEMA PÅ ÄLDREBOENDE I 
KRISTINEHAMNS KOMMUN

Arbetet omfattade ett äldreboende där både chefer och medarbetare efterfrågade 
att arbeta med schemaläggning. I arbetet engagerades även andra aktörer som var 
experter på schemaläggning och det gav en viktig kunskapsgrund och förståelse 
som medarbetarna själva kunde bygga vidare på. Inledningsvis verkar medar-
betarna ha varit något ljumma inför att arbeta med schemat, uttryck som att det 
var chefen som drev på etc. indikerar det. Det verkar som att fler faktiskt fått upp 
ögonen för att det går att arbeta på andra sätt, som en deltagare uttryckte det att 
en anpassar sitt liv efter schemat och tänker inte på att det går att göra på andra 
sätt, vilket visar att tjänstedesignmetodiken kan bidra till nya sätt att se och förstå 
saker. Medarbetarna har känt sig delaktiga och projektet har även inneburit nya 
dialoger kring arbetsmiljö och hälsa vilket är en positiv bieffekt. 

ÖKAD DELAKTIGHET I DET SYSTEMATISKA 
ARBETSMILJÖARBETET I SÄFFLE KOMMUN

I delprojektet identifierades inledningsvis ett glapp mellan vad medarbetare vill 
arbeta med och hur chefer väljer att arbeta med arbetsmiljö. Medarbetare tycks 
gärna vilja att det ska omfatta den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, de 
mjukare mer kvalitativa värdena, medan cheferna tycks föredra punktinsatser 
och de mer kvantitativa värdena av hur många som tycker något som redan är 
förbestämt i en enkät eller liknande. Viktiga insikter är att ledningen kan vara 
osäkra i början att testa nya verktyg och metoder där de själva inte har svaren 
på vad det kan leda till, och att skapa orimliga förväntningar. Här kan givetvis 
arbetet med visuella hjälpmedel vara det som var ovant, då det är mer ovanliga 
verktyg för många. En annan viktig insikt är att ”omotiverade” deltagare kan 
tyda på ovana att alls bli tillfrågad, och visa på behovet av att inkludera för att 
öka upplevelsen av delaktighet och ansvar för arbetet. Det som krävs är dock en 
ledning som faktiskt tar det på allvar och utmanar sina egna arbetssätt av att göra 
punktinsatser. 
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TÅRTAN I SÄFFLE KOMMUN

Projektet fokuserade på undersköterskors arbetssituation, utifrån upplevd teknik-
stress och samvetsstress i deras vardag. Metodiken omfattade observationer, 
intervjuer och dagboksanteckningar. Materialet gav en komplex bild av under-
sköterskans vardag, där flera aktörer spelar roll för den gemensamma arbetsmiljön. 
Visualiseringen ”tårtan” var ett medel för att diskutera prioriterade områden, 
kollegor, brukare, anhöriga och andra personer som hen interagerar med. En 
viktig insikt är att förändrade arbetssätt tar tid att arbeta in och de bygger på 
förändrade tankesätt. Vissa chefer kanske inte hade full förståelse för projektet 
från början och var därmed misstänksamma kring vad det skulle leda till, att det 
här med arbetsmiljö är något som kan lösas en gång för alla. Om de istället ser 
det som en del av ett kontinuerligt arbete kan det användas till att skapa större 
inkludering och delaktighet, där ”tårtan” kan vara det som samlar och engagerar 
på arbetsplatsträffar och liknande. 

HÄLSOKONTRAKTET PÅ 
FÖRSÄKRINGSKASSAN I VÄRMLAND

I projektet på Försäkringskassan var utgångspunkten att minska sjukfrånvaron. 
Metoden bestod av observationer, samtal, enkäter, intervjuer och workshops 
med medarbetare och chefer. I analysen av dessa aktiviteter identifierades att de 
medarbetare som sällan tränade i sin vardag uppgav sig trötta och nedstämda, 
medan de som regelbundet tränade sa sig vara mindre stressade och ha mer en-
ergi. Lösningen blev ”hälsokontraktet” som innebar att deltagare fick en aktivi-
tetsklocka, tre friskvårdstimmar per vecka och en personlig tränare. Utöver detta 
erbjöds deltagarna inspirationsföreläsningar bl.a. om samband mellan trötthet, 
nedstämdhet och kroppslig aktivitet. Försöket pågick under tre månader och fick 
positiva resultat: deltagarna upplevde sig må bättre både på arbetet och fritiden; 
de tre timmarna träning per vecka medförde inte att de gjorde mindre utan 
deltagarna utförde samma mängd arbete som tidigare med mer energi och ork. 
Resultatet visar att det lönar sig att satsa på medarbetares hälsa och välmående. 
Ur ett normkritiskt perspektiv behöver deltagarnas hela livssituation analyse-
rades och inte bara arbetstiden. Traditionellt har kvinnor tagit stort ansvar för 
omvårdnad av barn och hem och sällan haft eller getts möjlighet att ägna tid åt 
sin egen hälsa och välmående. Om hela livssituationen analyseras på djupet kan 
ofta nedbrytande normer som påverkar måendet, både på arbetet och utanför, 
identifieras och motverkas. Att bortse från nedbrytande normer riskerar att lägga 
belastningen på individen istället för att motverka normerna. Det kan exem-
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pelvis innebära att förväntas arbeta och ta hand om hemmet precis som tidigare 
och dessutom träna ovanpå det. Kortsiktigt kan det ge positiva resultat eftersom 
individerna uppmärksammas, det är dock viktigt att följa upp det långsiktigt och 
att ta normer i hela individernas livssituation i beaktande. I projektet adresserades 
jämställdhet i hela livssituationen, vilket är en avgörande faktor för ett långsiktigt 
hållbart arbetsliv. 

MEDSKICK FÖR DET FORTSATTA ARBETET I 
EXPERIO WORKLAB

Utifrån ovanstående analys av delprojekten och mot bakgrund av den tidigare 
beskrivningen av kunskap om normkreativ design är här några medskick inför 
den fortsatta processen: 

• Använd befintliga verktygslådor för normkreativ design, jämställdhet och jäm-
lik innovation, t.ex. NOVA, jamstall.nu, Richer Business, Bryt!, Allt är möjligt, 
Delft Design Guide. 

• Diskutera olika normer inledningsvis i ett projekt och säkerställ att det finns på 
agendan vid alla möten för att göra det till en aktiv del i projekten. 

• Fortsätt arbeta med visualiseringar och andra designverktyg för att öka delt-
agarnas förståelse för vad det handlar om och hur det kan förändras. Säkerställ 
att det inte bidrar till exkludering genom att diskutera vad som händer med 
lösningarna om de används av personer med olika kön, ålder, funktionsvaria-
tion, etnicitet, sexualitet etc. 

http://t.ex
http://jamstall.nu
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Social 
innovation 
i Experio 
WorkLab
I denna del av rapporten analyseras Experio 

WorkLab i ljuset av tidigare kunskaper om 

social innovation, det vill säga nytänkande 

processer och lösningar för att möta 

samhällsutmaningar och förbättra människors 

livsvillkor.26  Det bidrar till att förstå hur 

Experio WorkLab kan bana ny väg till ett 

hållbart och inkluderande arbetsliv, med hjälp 

av tjänstedesign.

SOCIAL INNOVATION I TEORI OCH PRAKTIK

I både Sverige och internationellt har intresset för social innovation ökat kraftigt 
under de senaste åren. Det beror framför allt på att samhällets befintliga lösningar 
inte visat sig räcka till för att tackla komplexa samhällsutmaningar i form av ohäl-
sa, arbetslöshet, segregation, fattigdom, med mera.27  Inte heller är de tillräckliga 
för att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, med god hälsa och väl-
befinnande (mål 3), anständiga arbetsvillkor (mål 8), minskad ojämlikhet (mål 10), 
jämställdhet (mål 5), med mera.28  Eftersom samhällsutmaningar och ohållbarhet 
utgör så kallade ”lömska problem” (eng. ”wicked problems”) med komplexa or-
sakssamband så saknar de ofta enkla och förutsägbara lösningar.29  Istället behöver 
det banas nya vägar till ett hållbart och inkluderande samhälle genom nytänkande 
perspektiv och angreppssätt. Därför ökar nu efterfrågan på nytänkande processer 

26 BEPA 2010, Howaldt m.fl 2018, Mulgan & Pulford 2010
27 Lindberg m.fl. 2018
28 Bonnedahl m.fl. 2022, Rittel & Webber 1978
29 Churchman 1967

http://m.fl
http://m.fl
http://m.fl
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och lösningar för att möta samhällsutmaningar och förbättra människors livs-
villkor – vilket kallas för social innovation.30 

Ett praktiskt exempel på social innovation är Fritidsbanken som på ett nytänkande 
sätt överfört det etablerade konceptet med kostnadsfri utlåning av böcker via 
folkbibliotek till fritidsområdet. Genom innovativa samarbeten mellan förening-
sliv och kommun har kostnadsfri utlåning av sport- och friluftsutrustning möjlig-
gjorts via Fritidsbanker runt om i landet, vilket främjar såväl jämlik folkhälsa som 
hållbar konsumtion. Ett annat exempel på social innovation är Universell utformn-
ing av arbetsplatser (UUA) där arbetsplatser utformas så att de fungerar för alla, 
oavsett funktionsnedsättning, ohälsa, ursprung, ålder, kön, med mera, utan utpe-
kande eller stigmatiserande särlösningar. Det sker genom ett innovativt samarbete 
mellan arbetsgivare, fackförbund, främjandemyndigheter och akademi, inom 
ramen för två ESF-finansierade projekt som lett till etableringen av en permanent 
verksamhet som drivs av en ideell förening.

Även Experio WorkLab kan ses som ett exempel på social innovation, utifrån 
projektets ambition att tackla samhällsutmaningar i form av ohälsa, ojämställd-
het och arbetskraftbrist i offentliga sektorn på ett nytänkande sätt med hjälp av 
tjänstedesign. I projektansökan konstateras att offentliga arbetsgivare länge försökt 
minska sjukskrivningar och underlätta återgången till arbete bland sina anställ-
da, men att problematiken kvarstår. Tjänstedesign ses då som ett sätt att utveckla 
och testa nya idéer tillsammans med de personer och aktörer som berörs av de 
adresserade samhällsutmaningarna. Ett sådant prövande arbetssätt med aktiv in-
volvering av berörda målgrupper och intressenter är centralt i social innovation, 
för att kunna förstå och möta människors faktiska behov och uppnå reella förbät-
tringar i deras vardagsliv.31 

SOCIAL INNOVATION I ARBETSLIVET

Inom arbetslivet sammanstrålar flera av de samhällsutmaningar som är aktuella i 
samhället i stort.32  Det handlar om allt från ohälsa till arbetslöshet, ojämställdhet, 
segregation och fattigdom. För medarbetare kan detta ta sig uttryck i återkom-
mande eller långvarig sjukskrivning, låg inkomst och begränsat inflytande över 
sin arbetssituation. För arbetsgivare kan det handla om arbetskraftsbrist och höga 
sjukskrivningstal bland deras anställda. På samhällsnivå kan det i sin tur bestå i 
försämrad folkhälsa och höga kostnader för vårdinsatser och socialförsäkring. I 
Experio WorkLab fokuseras särskilt på samhällsutmaningen med det ökade antalet 
sjukskrivningar i Värmland med koppling till psykisk ohälsa. I projektansökan 
uppmärksammas sambandet med andra samhällsutmaningar i form av ojämställd-
het och arbetskraftsbrist, eftersom sjukskrivningarna särskilt drabbar kvinnor som 
arbetar i offentliga sektorn där det råder en allmän brist på arbetskraft.

30 BEPA 2010, Howaldt m.fl 2018, Mulgan & Pulford 2010
31 Howaldt m.fl. 2018, Lindberg m.fl. 2018
32 Lindberg m.fl. 2018

http://Fritidsbanken.se
http://uua.se
http://uua.se
http://m.fl
http://m.fl
http://m.fl
http://m.fl
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För att komma till rätta med arbetslivets olika utmaningar efterfrågas nytänk-
ande vägar till fler arbetstillfällen, förbättrade arbetsförhållanden, minskade sjuk-
skrivningar, ökat medarbetarinflytande, minskad diskriminering, med mera.33  Det 
kan dels handla om den sorts social innovation som kallats för ”arbetsplatsinnova-
tion” (eng. ”workplace innovation”).34  Det avser insatser för att förbättra verk-
samhetens kvalitet och resultat genom att involvera och tillvarata medarbetarna 
i organisationsutvecklingen. Dels kan det handla om den sorts social innovation 
som kallats för ”sysselsättningsinnovation” (eng. ”employment social innova-
tion”).35  Det avser insatser för att möjliggöra arbete och försörjning, särskilt för 
dem som har en svår position på arbetsmarknaden på grund av olika missgyn-
nande faktorer såsom ohälsa, funktionsnedsättning, utrikes bakgrund, låg utbild-
ningsnivå, med mera. Experio WorkLab kan sägas omfatta båda dessa typer av 
arbetslivsinriktad social innovation. Användningen av tjänstedesign för att aktivt 
involvera medarbetarna i utvecklingen av en mer hälsosam arbetsmiljö kan till 
exempel ses som ett exempel på arbetsplatsinnovation. Ambitionen att öka mö-
jligheterna för sjukskrivna medarbetare att återgå till sitt arbete kan i sin tur ses 
som ett exempel på sysselsättningsinnovation.

SOCIAL INNOVATION I ESF-PROJEKT

Europeiska socialfonden (ESF) har länge stöttat social innovation på den svens-
ka och europeiska arbetsmarknaden, genom finansiering till projekt på lokal, 
nationell och internationell nivå.36  Ända sedan ESF inrättades 1957 har fond-
en finansierat insatser för att utveckla, testa och sprida nytänkande insatser för 
arbetslivsinkludering och kompetensförsörjning.37  I Sveriges visar rapporten 
”Social innovation i Europeiska socialfonden – en sammanställning av forskning 
och projekt” att många ESF-finansierade projekt skapat nya metoder, modeller 
och verksamheter inom arbetslivsområdet.38  Ett exempel är UUA, som nämndes 
tidigare, som utvecklats inom ramen för de ESF-finansierade projekten ”UUA 
– Universell utformning” (2017-2020) och ”Lärandeforum UUA” (2019-2022) 
och sedan permanenterats i föreningsform. Det förstnämnda projektet moti-
verades av ”behovet av att tänka nytt och att hitta innovativa lösningar som 
utvecklar arbetsplatser till att bli universellt utformade och därmed ge alla mö-
jlighet att bidra och utvecklas i arbetslivet”.39 

Båda UUA-projekten har finansierats inom ESF:s programområde 1 som fokus-
erar på kompetensförsörjning och mer specifikt inom programmål 1.1 som 
avser att stärka kompetensen hos sysselsatta kvinnor och män, men även hos 
personer som står långt från arbetsmarknaden. Experio WorkLab har finansier-

33 Ahmed m.fl. 2017, Lindberg m.fl. 2018, Oeij m.fl. 2018
34 Oeij m.fl. 2018
35 Ahmed m.fl. 2017
36 Lindberg m.fl. 2018
37 Ahmed m.fl. 2018
38 Lindberg m.fl. 2018
39 https://www.esf.se/resultat/projektbanken/projekt/?dnr=2017/00376
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http://m.fl
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ats inom samma programområde och programmål under perioden 2019-2022. 
Det har skett genom en regional ESF-utlysning med rubriken ”Minskad ohälsa 
och sjukskrivning i Norra Mellansverige”. Projektet har letts av Region Värm-
lands utvecklingsavdelning, med koppling till deras innovationsmiljö Experio Lab 
Värmland som invigdes 2013. Regionen har bidragit med projektledning och 
processledning, samt expertis och stöd inom tjänstedesign, beteendedesign, kom-
munikation m.m. Inom ramen för projektet har sju offentliga arbetsgivare drivit 
varsitt delprojekt: Eda kommun, Filipstads kommun, Karlstads kommun, Kristine-
hamns kommun, Säffle kommun, Försäkringskassan och Region Värmland.

Projektet Experio WorkLab föregicks av flera andra projekt i Värmland, varav 
några ESF-finansierade, som rört ohälsa och sjukskrivning i offentliga sektorn. I 
Experio WorkLab har resultaten från dessa insatser utgjort avstamp för att utar-
beta nya verktyg och arbetssätt tillsammans med berörda medarbetare och chefer 
i de sju deltagande organisationerna. Efter att Experio WorkLab avslutas i april 
2022 är förhoppningen att organisationerna ska fortsätta att använda tjänstede-
sign som metod och de nya verktyg och arbetssätt som utvecklats i projektet. Det 
kan även finnas möjlighet att söka fortsatta projektmedel för att konsolidera och 
expandera användningen av tjänstedesign i Värmlands offentliga sektor. Inte minst 
med tanke på att social innovation planeras utgöra ett särskilt programområde i 
ESF:s kommande programperiod 2021-2027. Det planerade programområdet ska 
”möjliggöra för nyskapande och effektivare lösningar för att möta utmaningar 
och behov inom exempelvis social inkludering, arbetsmarknad, utbildning eller 
kapacitetsuppbyggnad”.40  

VAD ÄR INNOVATIVT?

När innovation kommer på tal uppstår ofta frågan om vad som kan räknas som 
”innovativt” och ”nytänkande” i det aktuella sammanhanget. I forskning om 
social innovation har det ”nya” definierats i termer av något som är mer rättvist, 
hållbart eller effektivt i förhållande till samhällets befintliga insatser.41  Det inno-
vativa kan därmed sägas bestå i det mervärde som skapas utöver det som redan är 
etablerat och tillgängligt i samhället. Detta mervärde avgörs i det specifika sam-
manhanget och behöver alltså inte vara nytt för hela världen. I Experio WorkLab 
kan mervärdet till exempel sägas bestå i att tillvarata tjänstedesign för att förbät-
tra arbetsmiljön och arbetskraftsförsörjningen just inom den offentliga sektorn i 
Värmland.

Det brukar sägas att social innovation är nytänkande i både sina mål och medel.42  
Att det är nytänkande i sina mål innebär att det huvudsakliga syftet är att öka 

40 https://www.esf.se/vara-fonder/socialfondsprogrammet-esf-2021-2027/#Programom-
r%C3%A5de-E-%E2%80%93-Social-innovation
41 Lindberg 2021, Mulgan & Pulford 2010
42 BEPA 2010, Mulgan & Pulford 2010

https://experiolab.se/region-varmland/
https://experiolab.se/region-varmland/
https://www.esf.se/vara-fonder/socialfondsprogrammet-esf-2021-2027/#Programomr%C3%A5de-E-%E2%80%93-Social-innovation
https://www.esf.se/vara-fonder/socialfondsprogrammet-esf-2021-2027/#Programomr%C3%A5de-E-%E2%80%93-Social-innovation
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människors välmående, inkludering och egenmakt, särskilt för dem som befin-
ner sig i en socialt eller ekonomiskt utsatt livssituation. I Experio WorkLab kan 
det sociala målet sägas bestå i att lyckas uppnå minskad ohälsa och sjukskrivning 
inom Värmlands offentliga sektor, särskilt bland kvinnor som är överrepresen-
terade bland de sjukskrivna. Att social innovation är nytänkande i sina medel 
innebär att det utvecklas genom kollektiva processer, med nya sociala praktiker, 
relationer och strukturer. I Experio WorkLab kan de sociala medlen sägas bestå i 
att medarbetare och chefer aktivt involverats i hela processen, med hjälp av tjänst-
edesign.

På en mer detaljerad nivå kan det innovativa och nytänkande i social innovation 
handla om vad som skapas, var det skapas, vem som skapar det och varför det 
skapas.43  Dessa olika aspekter kan beskrivas och analyseras på följande sätt:

• Vad som skapas – det vill säga själva formen på det nya, t.ex. en ny metod, 
tjänst eller verksamhet. I Experio WorkLab har det bland annat utvecklats en 
handlingsplan för återgång i arbete efter sjukskrivning i Kristinehamns kom-
mun, en personalhandbok inom individ- och familjeomsorgen i Filipstads 
kommun, en rutinvägg på ett äldreboende i Eda kommun, ett metodkit för 
dialog mellan chefer och medarbetare om arbetsmiljöfrågor i Säffle kommun, 
samt ett hälsokontrakt, en teamresurs och telefoniriktlinjer vid Försäkring-
skassan. Dessutom har så kallade ”personas” utvecklats i några av delprojekten, 
det vill säga fiktiva karaktärer som baseras på medarbetarnas egna upplevelser, 
som används för att underlätta dialogen mellan medarbetare och chefer om 
den psykosociala arbetsmiljön.

• Var det skapas – det vill säga vilket sammanhang som förnyas, t.ex. att det 
är nytt för den aktuella organisationen, målgruppen, verksamhetsområdet 
eller platsen. I Experio WorkLab har det dels handlat om att förnya verk-
samheten hos de deltagande arbetsgivarna, det vill säga Eda kommun, Filip-
stads kommun, Karlstads kommun, Kristinehamns kommun, Säffle kommun, 
Försäkringskassan och Region Värmland. Hos dessa arbetsgivare har projek-
tarbetet bland annat handlat om att förnya det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) genom att komplettera de statiska verktyg som vanligen används där 
med mer dynamiska verktyg från tjänstedesign. Att arbeta med tjänstedesign 
är dessutom relativt nytt för den offentliga sektorn i stort.

43 Lindberg 2019, 2021

http://t.ex
http://t.ex
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• Vem som skapar det – det vill säga att målgrupper och intressenter involveras 
på nytänkande sätt i processen, t.ex. genom samskapande metoder och nya 
samverkanskonstellationer. I Experio WorkLab har medarbetare och chefer 
aktivt involverats genom workshops, intervjuer, enkäter och observationer, 
där användarnas upplevelser och erfarenheter stått i centrum. Involverin-
gen har skett i alla de moment som omfattas i tjänstedesign: utforska, förstå, 
utveckla och förnya. I dessa moment har olika samskapande metoder an-
vänts, såsom båten, användarresor, löpsedlar, seriestrips, personas och tvär-
tom-metoden.44  Corona-pandemin har varit en utmaning för involveringen 
eftersom det dels ökat medarbetarnas övriga arbetsbelastning och dels be-
gränsat möjligheterna till fysiska träffar.

• Varför det skapas – det vill säga vilka behov och drivkrafter som motiverar 
processen och vilka resultat och effekter som eftersträvas. I Experio Work-
Lab har ett grundläggande motiv varit att minska ohälsa och sjukskrivningar 
bland medarbetare och säkerställa arbetskraftsförsörjningen bland arbets-
givare i Värmlands offentliga sektor. Det har både handlat om att förbättra 
förutsättningarna för sjukskrivna medarbetare att återgå till sitt arbete och att 
förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) för alla medar-
betare. Förhoppningen är att tjänstedesign ska fortsätta användas av arbets-
givare, chefer och medarbetare efter projektets slut, för att motverka sjuk-
skrivningar och ohälsa även på längre sikt.

NIVÅER I SOCIAL INNOVATION

Ordet ”innovation” kan uppfattas som alltför avancerat och svårgreppbart för 
att kunna appliceras på något så vardagligt som ens egna arbete och hälsa. Ofta 
associeras det till någon högteknologisk lösning som gjort kommersiell succé i 
hela världen. Även om just social innovation snarare associeras till människor än 
teknik kan det också uppfattas som svårgreppbart eftersom det ”sociala” kan han-
dla om allt från människors vardagliga relationer till samhällets välfärdssystem. Det 
kan då vara hjälpsamt att tala om olika nivåer av social innovation, som särskiljer 
mellan människors vardag, de organisationer som de arbetar och verkar inom, 
samt det samhälle som ramar in både människor och organisationer.45  Dessa olika 
nivåer kan beskrivas och analyseras på följande sätt:

• Mikronivå – som omfattar enskilda människors behov av förbättrade livs-
villkor, deras idéer till möjliga lösningar, samt deras konkreta nytta av nya 

44 Wikberg Nilsson m.fl. 2021, flera av dessa metoder finns även beskrivna på www.innovations-
guiden.se
45 Lindberg 2021, Westley m.fl. 2017
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lösningar. I Experio WorkLab handlar det framför allt om medarbetare och 
chefer som själva, eller vars kollegor, drabbats av ohälsa eller sjukskrivning i 
Värmlands offentliga sektor. Enligt projektansökan var ambitionen att invol-
vera både sjukskrivna och övrig personal i de olika momenten i tjänstedesign 
– utforska, förstå, utveckla och förnya – för att kunna utveckla nya lösningar 
som möter deras faktiska behov. I praktiken har sjukskrivna främst involver-
ats i de inledande momenten för att kartlägga deras behov och erfarenheter, 
vilket visualiserats genom personas, användarresor och tjänstekartor. Ett 
undantag är att sjukskrivna testat den handlingsplan för återgång i arbete som 
utvecklats i Kristinehamns kommun. Övrig personal har involverats gen-
om workshops, dagböcker, Menti-undersökningar m.m. Enligt den externa 
utvärderingen upplever både de medarbetare som själva deltagit i projektakti-
viteter och de som inte deltagit att deras arbetsmiljö förbättrats under projek-
tets gång.

• Mesonivå – som omfattar processer, organisationer och andra sammanslut-
ningar där målgrupper, intressenter och resurser mobiliseras för att utveckla 
och förverkliga nya idéer. I Experio WorkLab handlar det dels själva projektet, 
som utgjort en ram för att samla deltagande individer och organisationer i 
en gemensam process. Dels kan de deltagande organisationerna sägas tillhöra 
denna nivå, i och med att de utgör en permanent ram för de deltagande me-
darbetarna och cheferna. I projektet och organisationerna har tjänstedesign 
använts för att gemensamt utforska, förstå, utveckla och förnya verksamheter-
na. I projektansökan ligger fokus på att därigenom minska ohälsa och sjuk-
skrivningar, men i den externa utvärderingen konstateras att fokuset förskju-
tits under projektets gång till att förbättra arbetsmiljön i bredare bemärkelse. 
Enligt utvärderingen har projektet lett till att kunskapen och användningen 
av tjänstedesign ökat i verksamheterna, vilket bedöms kunna leda till minskad 
sjukfrånvaro på längre sikt om det upprätthålls. Efter projektets slut kommer 
det dock inte finnas lika mycket tid och resurser att arbeta vidare med detta.

• Makronivå – som omfattar samhället i stort där nya lösningar etableras och 
används på ett sätt som skapar bredare och långsiktig förnyelse. I Experio 
WorkLab kan det handla om att tjänstedesign etableras som ett ordinarie ar-
betssätt i Värmlands offentliga sektor och leder till förbättrad arbetsmiljö och 
minskad ohälsa och sjukskrivning. I projektansökan sägs tjänstedesign göra 
det möjligt att tackla komplexa samhällsutmaningar likt ohälsa, ojämställdhet 
och arbetskraftsbrist. Detta genom att fördjupa förståelsen av bakomliggan-
de orsaker och berörda människors behov, och löpande stämma av, testa och 
justera nya lösningar tillsammans med dem som berörs. I den externa ut-
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värderingen konstateras emellertid att det kan ta tid att förändra etablerade 
strukturer, beteenden och attityder. Förnyelsen kan dessutom försvåras av 
regelverk, motstånd och intressekonflikter, enligt delprojektens erfarenheter. 
Vissa av de lösningar som utvecklats har till exempel inte kunnat förverkligas 
då ledning och politiker fattat andra beslut. I Region Värmlands fall visade 
det sig dessutom vara enklare att förändra medarbetarnas förhållningssätt och 
stöd till varandra, än organisatoriska och samhälleliga faktorer såsom löner, 
lokaler och patientflöde.

JÄMSTÄLLD OCH JÄMLIK SOCIAL 
INNOVATION

Även om själva syftet med social innovation är att förbättra människors livsvillkor 
så sker det inte automatiskt på ett jämställt och jämlikt sätt, med avseende på kön, 
ursprung, ålder, funktionsvariation, trosuppfattning m.m.46  Tvärtom kan vissas 
behov och perspektiv hamna i skymundan till förmån för andras, på grund av 
okunskap, ovilja eller ointresse. Det kan även finnas skilda uppfattningar om vems 
behov som är mest angelägna att prioritera och om vilka lösningar som är bäst 
lämpade att möta dessa behov. I den externa utvärderingen av Experio WorkLab 
sägs tjänstedesign kunna bidra till ökad förståelse för andras perspektiv genom att 
alla får komma till tals och lyssna på varandra. Flera av de metoder som används 
i tjänstedesign är dessutom utformade för att utforska och förstå olika gruppers 
behov och perspektiv, såsom användarresor, personas och fokusgrupper. I projek-
tansökan betonas dessutom att tjänstedesign bygger på ett normkritiskt förhålln-
ingssätt, där det ingår att utmana och ifrågasätta befintliga strukturer, förhålln-
ingssätt och beteenden.

Samtidigt riskerar jämställdhet och jämlikhet att urvattnas om det inte finns med 
som konkreta perspektiv i hela innovationsprocessen. Det är lätt hänt att sådana 
perspektiv endast beaktas sporadiskt och ytligt, som ett tillägg i marginalen, utan 
att genomsyra vare sig processen eller lösningarna. Enligt tidigare forskning gäller 
det därför att både ha tillgång till och tillämpa kunskaper och metoder för att 
integrera ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i innovationsprocessens alla 
delar.47  I praktiken kan det till exempel handla om att:

• Identifiera samhällsutmaningar utifrån en mångfald av erfarenheter och pers-
pektiv

• Analysera samhällsutmaningens orsaker, konsekvenser och mekanismer ur ett 

46 Lindberg m.fl. 2015, 2018
47 Lindberg 2020, Lindberg m.fl. 2015, Lindberg & Schiffbänker 2013
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jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv

• Involvera underrepresenterade grupper i hela innovationsprocessen och säker-
ställa deras reella inflytande och nytta

• Utforma och prioritera lösningar som är relevanta, lättillgängliga och lättanvän-
da för alla, oavsett kön, ålder, ursprung, funktionsnedsättning m.m.

• Följa upp resultat och effekter av de utvecklade lösningarna ur ett jämställd-
hets- och jämlikhetsperspektiv

I Experio WorkLab konstaterades redan i projektansökan att de adresserade 
samhällsutmaningarna med ohälsa och sjukskrivning har en tydlig jämställdhets-
dimension eftersom det särskilt drabbar kvinnor i offentlig sektor. I ansökan finns 
även en uttalad ambition att integrera ESF:s horisontella principer – jämställdhet, 
tillgänglighet och icke-diskriminering – i projektets alla delar och verksamheter. 
Under projektets genomförande har ESF har arrangerat en utbildning om dessa 
principer. Både styrgrupp och projektpersonal har dessutom genomgått Förs-
varshögskolans ledarskapsutbildning ”Jämställdhet, Genus, Ledarskap” (JGL). 
Planen var även att använda verktyget Genuskompassen för att kartlägga situa-
tionen för sjukskrivna, vilket till viss del skett i framtagandet av en handlingsplan 
för återgång i arbete efter sjukskrivning. I projektets genomförande har även 
kunskaper och erfarenheter om universell utformning av arbetsplatser (UUA) till-
varatagits. Till exempel har flera delprojektledare genomgått en grundutbildning i 
UUA och i Säffle kommun har UUA inspirerat utformningen av deras metodkit 
för dialog mellan chefer och medarbetare om arbetsmiljöfrågor. I den externa 
utvärderingen bedöms projektet ha arbetat på ett bra sätt med normmedvetenhet 
och horisontella principer, även om flera delprojektledare säger sig ha svårt att 
beskriva exakt hur de arbetat med detta.
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MEDSKICK FÖR SOCIAL INNOVATION I 
EXPERIO WORKLAB

Utifrån ovanstående analys är här några medskick för social innovation i Experio 
WorkLabs fortsatta process:

• Undersök möjligheterna till erfarenhetsutbyte och samarbete inom Social Inno-
vation Värmland på regional nivå och Mötesplats Social Innovation på nationell 
nivå

• Tillvarata befintliga verktygslådor för jämställd och jämlik innovation, t.ex. 
NOVA, Richer Business och The Yes Way

• Samarbeta med de föreningar och forum som samlar underrepresenterade 
grupper och perspektiv, t.ex. invandrarföreningar och funktionsrättsföreningar

• Utöka och fördjupa innovationsprocessen med vägledning av de globala håll-
barhetsmålen i Agenda 2030

https://socialinnovationvarmland.se/
https://socialinnovationvarmland.se/
https://socialinnovation.se/
http://t.ex
https://www.vinnova.se/publikationer/nova---verktyg-och-metoder-for-normkreativ-innovation/
https://richerbusiness.eu/
https://www.fritidsbanken.se/
http://t.ex
https://www.globalamalen.se/
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