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Design 
-en utvecklingsprocess
för att förstå problem och 
dess grundorsaker och 
utforska hur de bäst kan 
hanteras genom att 
prototypa nya tjänster, 
produkter, processer, 
strategi eller policy.

Donella Meadows (1999)
Leverage points, places to intervene in a system



Tre perspektiv på design
• Människa

• Organisation

• Samhälle & Planet





Business Value of Design
McKinsey
https://www.mckinsey.com/business-
functions/mckinsey-design/our-insights/the-
business-value-of-design

2021-10-017

https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-design/our-insights/the-business-value-of-design


Design i rätt tid

VALMÖJLIGHETER

IMPLEMENTERINGIDÈ

FÖRÄNDRINGS-
KOSTNADER



• Vi lever i en alltmer komplex och snabbrörlig 
tid

• De tjänster vi är satta att utforma hänger för
individerna ihop med tjänster som andra
sitter och formar

• Individer som känner en känsla av 
sammanhang KASAM mår bättre, lever 
länge och känner sig mer engagerade
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Varför behöver vi delaktighet 
mer än någonsin?
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Demokratins utmaningar

• Valdeltagande
• Tillit till samhällsinstitutioner 

och till varandra
• Känsla av utanförskap
• Kriminalitet
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Rådande system

Framväxande system

Komplexa utmaningar

Inspirerad av Two Loops Model
Margaret Wheatley, Berkana Institute
& R. Stacey

Förnyelselabbets
Förändringsteori
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Min egen frustration
Individ

Stressande och pressande

Organisatorisk

Dialog och delaktighet som endast check i box

Inbjuds för sent för reellt inflytande och delaktighet

Tjänster lanseras som inte behövs, inte fungerar, skapar mer konflikter med 
målgrupp eller samarbetspartners

Samhällelig

Minskat valdeltagande

Minskat förtroende för institutioner och traditionella partier



Komplexa utmaningar
Våra koncept för att med design skapa 
förmåga att hantera komplexitet och 
komplexa samhällsutmaningar i offentlig sektor

§ Förnyelselabbet
§ Labbnätverket

§ Governance Innovation Sverige
§ Faciliterar en utbildning i Systeminnovation 

för myndigheter med Vinnova



Designa för delaktighet hur 
kan vi då göra det?
Viktiga principer
Angeläget

Nyfikenhet

Villiga att låta oss påverkas
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Förvaltande strukturer

Innovations strukturer

Enkla utmaningar

Komplicerade

Komplexa

Inspirerad av Two Loops Model
Margaret Wheatley, Berkana Institute
& R. Stacey

Förnyelselabbets
Förändringsteori
SVID



Designprocessen – att utveckla med användaren i fokus



Vi lyssnar och letar

• Utgå från användarens perspektiv

Behov
Utmaningar
Drivkrafter
Förväntan



Dagbok

• Ger en personlig inblick i 
användarens situation



(utmaning för oss som designteam)  

Hur utvecklar vi___ X___för att uppnå Y (behov) för Z (målgrupp)?

Behov MålgruppUtmaningsområde

Tröskel
Citat

Behov“



Brainstorm
• Problem

• People

• Place

• Pace

• Picture



Sätt att prototypa
Fysiska modeller ( Produkter/Utrymmen/Miljöer )

Mentala modeller ( Service /Tjänster )

Interaktioner ( Rollspel )

Storytelling ( Storyboard / Animationer )
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2019
Österåker

2016-2017
Socialdepartementet och SKR

2020
Malmö2018

UNHCR

2020-2021
Fagersta

2018
Skolverket och Vaggeryd

2019
Botkyrka

2019-2020
Degerfors





Designprinciper

Individen och aktörer i 
systemet i fokus

Göra det osynliga 
synligt 

Förstå systemet på 
djupet

Testa - och testa tidigt
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Aggregera
subjektiva 
berättelser 
för att förstå 
mönster

. . . 
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Josina Vink (2019)
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Ungt Inflytande Nacka kommun







• Följa och 
fortsätta  
utvecklingen 

• Definiera 
dimensioner

• Identifiera 
mikrohandlingar



Varför är det då så 
svårt?

• Tid

• Incitament

• Vi vet inte hur

• Makt



Systemförändring

Systemförändring handlar inte om 
att utveckla en lösning till ett 

problem.
Det handlar om att experimentera
med många interventioner för att 
frigöra en större förändring mot

ett gemensamt mål.

Joeri van den Steenhoven
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Resurser:
www.förnyelselabbet.se

https://governanceinnovation.se

www.svid.se

-Designstöd/material
https://svid.se/guider-och-

verktyg/designprocessguiden/

-Designföretagsregistret

Linkedin 
#Svenska labbnätverket 

#SVID
#Förnyelselabbet

https://governanceinnovation.se/
http://www.svid.se/


Tack för idag, nu tar vi en 
kort paus och sedan 
frågestund!

Pia McAleenan
SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
Pia.mcaleenan@svid.se




