
Mer för fler – med 
användaren i fokus

Kulturskoledagarna 21 mars 2019



MÅL

Lära oss ett arbetssätt 
för att utveckla 

lösningar tillsammans 
med användare 

MÅL

Hitta en lösning på 
vår utmaning utifrån 

användarnas 
perspektiv

HUR

Lära genom 
att göra



Dagens upplägg

 Introduktion – att utveckla verksamheter 

 Vilka utmaningar har ni i er verksamhet?

 Vad är tjänstedesign och användardrivet arbetssätt?

 Erfarenheter från Östersund kommun

 Hur involverar vi invånarna- idag?

PAUS 30 min

 Erfarenheter från Håbo kommun

 Mer för fler - övergripande resultat och slutsatser 

 Hur involverar vi invånarna- imorgon?

 Slutsummering



Gör vi rätt saker 

eller gör vi saker rätt?

Gamla lösningar fungerar inte. 

De är en del av problemet.



Utmaningarna för offentlig sektor har 

aldrig varit större



Förändrade beteenden



Vilken utmaning står ni inför i 
era verksamheter? 

1. Skriv ner
2. Presentera för övriga gruppen



Redan Einstein sade….....

”The definition of insanity

is doing the same things and 

expecting different results”
Problem

Göra samma sak 
igen…

Igen….Och igen…

Och förvänta sig nya 
resultat



Planering då och nu



Professionen - Användaren



Design som verktyg för förändring





Från resultat till insikt



Från Servicekvalitet till Livskvalitet



Annorlunda, bättre, billigare?

 Effektivt för att påverka värderingar/kultur

 Skapar engagemang och ger energi

Mod och mandat krävs

 Effekter kort och lång sikt

Många små förändringar…



Vad är TILLIT?

”Tillit är en ledningsfilosofi som innebär att vi väljer att lita 

på att människor i kärnverksamheten har kunskap, 

omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på ett bra sätt 

utan detaljstyrning och att organisationens viktigaste 

uppdrag är att skapa förutsättningar utifrån behoven i 

mötet mellan medarbetare och medborgare.”

Citat från boken ”Tillit – en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor” Louise Bringselius



Tillit och kontroll går hand i hand!



Från kontroll till tillit

Som ledare…..

Våga experimentera!

Våga misslyckas!

Lita på medarbetarnas egen motivation

Förvänta dig innovativa medarbetare

Sänk trösklarna



FÖRFLYTTNING

Mål

Servicekvalitet

Erbjudande

Kontroll

Syfte

Livskvalitet

Behov

Tillit



Påverkar ”användarens perspektiv” 
er utmaningsformulering? 



32 kommuner - tre starter

Sandviken

Arvidsjaur 

Värmdö

Tierp

Kungsbacka

Laholm

Landskrona 

Vaggeryd

Norrköping

Degerfors

Borgholm

Håbo

Kramfors

Sollentuna

Östersund

Tyresö

Torsby

Lerum

Sundsvall

Karlstad

Gävle

Eskilstuna

Sjöbo 

Örebro

Trollhättan

Borlänge

Umeå

Vänersborg 

Kristianstad

Österåker

Hagfors

Enköping



Innovationsguidens modell



Erfarenheter från 
Östersunds kommun

Frida Landgren och Peter Roos



Mer för fler i Östersunds kommun
Hur kan vi bredda och utveckla oss för att nå ungdomarna där de är?

Fritidsgårdarna, biblioteket & kulturskolan



Förutsättningar

• Nystart (15/3 2017)

• Ny förvaltning

• Politiska mål

• Att nå nya målgrupper

• För vem finns vi?



Samarbete

• Tre enheter

• Vikten av engagerade chefer

• Olika infallsvinklar och djupa diskussioner

• Följt en arbetsgång



Insikter

• Flera vill prova olika kulturformer men vet inte riktigt hur de ska gå 
tillväga

• Flera är intresserade av motor och mek

• Vi kan inte förvänta oss att ungdomarna kommer till oss utan vi måste 
möta ungdomarna där de är geografiskt och mentalt.

• Flera ungdomar vill röra sig mer utan att tillhöra en förening

• Flera vet inte vad de vill



”Svårt att drömma ju”
-elev



Resultat

• Try out Torvalla

• Ett helt nytt samarbete mellan våra enheter

• En idé om app som samlar alla aktiviteter i både kultur- och 
fritidsförvaltningen och utvalda samarbetspartners.

• Vi har lämnat vidare en idé om att knyta gratis kulturaktiviteter till 
busskortet som alla barn mellan 6-19 år får utan kostnad i Östersunds 
kommun.

• Vi har lämnat vidare en önskan från de ungdomar vi pratat med om 
att få större tillgång till gymnastikhallen i Östersund arena.



Busskortet



Framtiden

• Vi har uppfattat signaler om att vår målgrupp gärna provar saker, men 
helst utan att knyta sig till en förening eller annan institution. Vår 
målgrupp är ofta flyktig i sina intressen och vår utmaning, som vi ser 
det, och som vi gärna utreder vidare tiden framåt är hur vi bättre 
kommunicerar med vår målgrupp.

• En viktig del i vårt fortsatta arbete är att skapa en referensgrupp med 
ungdomar i vår målgrupp.



Arbetsmetoden

• Innovationsguiden har varit ett jättefint stöd i vårt arbete

• Vi har provat flera av de föreslagna metoderna

• Intervjuer var den mest framgångsrika metoden för oss och står för 
lejonparten i vårt underlag

• Vi har blivit ett sammansvetsat team och hoppas på fortsatt 
samarbete mellan enheterna efter mer för fler.



Tack för oss!

• Peter Roos processledare mer för fler Östersund

• Frida Landgren Kulturskolechef Östersund

• Kontakt: peter.roos@ostersund.se



Hur involverar vi användaren -
idag? 

Skriv och sätt upp post- it på skärmen

PAUS



Erfarenheter från Håbo kommun

Jennifer Martins, Christina Norén, Jessica Mölsä
och Linda Karlberg



Mer för fler Håbo kommun

Problemformulering:

Hur kan vi på ett lättillgängligt sätt erbjuda barn att vara 

delaktiga i kulturaktiviteter?



Lära känna användarna

Metoder vi använt oss av:

Intervjuer

Fokusgrupper



Vad gör du på din fritid?

• Går hem, själv eller med en kompis eller syskon.

• Spelar på telefonen/dator.

• Leker/hänger med kompisar.

• Väntar på att resten av familjen ska komma hem.

• Väntar på att träning eller aktivitet ska börja.

• Går ut med hunden.

• Hjälper till hemma.



Vad drömmer du om?

2019-03-26

• Dansa

Rita graffiti

Åka till rymden, 

ha vattenskor, 

åka utomlands, 

ha en hund, 

kunna flyga

Skriva en bok 

om sin syster 

som är 

transperson

Spela fotboll

Spela gitarr, 

bli världsartist

Spela dataspel



Vad fick vi syn på?

2019-03-26

Barnen vill!

Vi är inte 

en del av 

deras liv

Det finns 

hinder och 

trösklar

Det 

finns tid



Lekfullheten den förlösande faktorn

2019-03-26



Våra idéer

• Lan i biblioteket

• Kulturbuss, kulturattack

• Marching band på konstgräsplanen

• En ny verksamhet i samarbete med fritids 

• En kulturvrå på skolan som drar uppmärksamhet till sig

• Låna instrument på bibliotekskortet

2019-03-26



Resultat: Kulturakuten rycker ut!

2019-03-26

Vi kommer till barnen, där de är. Fritids/skola.

Vi skapar en kreativ miljö där allt är möjligt

Delaktighet

Låga trösklar-ingen anmälan ingen avgift!

Utgår ifrån barnens idéer

Låter barnen använda alla sina språk! 

(Språkutvecklande)

Använder litteratur och olika konstformer (Läs-

och kulturfrämjande)



Kulturus Filurus

Med berättelsen som utgångspunkt 

skapar, gestaltar och leker vi tillsammans 

med barnen. 

• Vi använder:

• Barnens eget berättande 

• Litteratur

• Musik

• Teater

• Dans 

• Digitalt

• Konst/skapande

2019-03-26



Barnens röster –Hur kändes det idag? 

2019-03-26

Det var roligt 

att ni kom hit!

Nu har jag tänkt 

klart… Best day

of my life!

Det var roligt att 

få spela teater!
När kommer 

ni tillbaka?!



Fortsättningen då?

• Sökt och beviljats medel från Kulturrådet.

• Utöka projektgruppen med annan kompetens.

• Gå ut i fler verksamheter i kommunen 

2019-03-26



Resultat och slutrapport

- 25 kommuner har tagit fram förslag till nya 

lösningar

- Användaren har i hög grad hamnat i fokus

- Samverkan mellan verksamheter har ökat

- Nya metoder kräver mod

- Ledningens förhållningssätt har stor 

betydelse för genomslaget

- Förändring tar tid Rapporten finns på: 

www.skl.se/merforfler

http://www.skl.se/merforfler


Hur involverar vi användaren -
imorgon? 

1. Diskutera i grupp
2. Skriv ner och fäst på skärmar
3. Presentera



Mer information : 
www.skl.se/merforfler



Tack för idag!


