VÄLKOMMEN TILL

Tjänstedesign för politiker
Är du som förtroendevald intresserad av hur tjänstedesign kan bidra till utveckling och
innovation av den verksamhet du ansvarar för? Då är du välkommen att delta i SKLs
nybörjarsteg - Tjänstedesign för politiker.
Behovet av att förstå våra invånare är stort, inte minst ur ett politiskt perspektiv. I bästa
fall har man genom enkäter och statistik en uppfattning om vad invånare gör i olika
processer som kommuner och landsting ansvarar för. Men kunskapen om varför man gör
som man gör kräver ofta ett fylligare underlag. Designmetodik innehåller flera metoder för
att på djupet förstå varför-frågan. Ökad förståelse om invånarnas behov innebär
möjligheter att utveckla och förbättra de offentliga tjänsterna.
I nybörjarsteget får du:
-

grundläggande kunskap om hur tjänstedesign kan bidra till utveckling av
verksamheten utifrån användarens perspektiv,

-

tips om hur du kan efterfråga användarperspektivet i olika sakfrågor och ärenden,

-

möjlighet att bidra i dialogen om hur SKL kan stödja politiken att driva eller
efterfråga processer med utgångspunkt hos dem vi är till för.

Datum.

Tisdagen den 23 maj kl. 10.00-16.00

Ange plats.

Saturnus Konferens, Lokal Ivar-Lo, Hornsgatan 15 (mittemot SKL), Stockholm

Målgrupp.

Förtroendevalda i kommun, landsting, region med intresse för användardriven
utveckling.

Kostnad.

Arrangemanget är kostnadsfritt, deltagarna står själva för resa, ev logi samt arvode.

Anmälan.

Anmäl dig här.
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PROGRAM
09.00-10.00

Uppvärmning, kaffe, macka och snack

10.00-12.00

Del 1. Grundkurs i tjänstedesign
Vad är tjänstedesign och hur kan det nyttjas för att utveckla verksamheten utifrån
användarens perspektiv.
Aktuella konkreta exempel från olika sektorer och verksamheter.

12.00-12.45

Lunch

12.45-15.00

Del 2. Idéer och former för stöd
Workshop, idégenereringen och prototypframtagning kring ämnet: hur kan politiken
själva driva eller efterfråga processer med tydligt utgångspunkt hos dem vi är till för.

15.00-16.00

Del 3. Reflektion och sammanfattning av dagen. Initiativ hösten 2017.
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Om SKL och användardriven innovation
Om tjänstedesign
Tjänstedesign tar sin utgångspunkt i användarens behov och upplevelse, oavsett om man utvecklar varor,
tjänster, processer, budskap eller miljöer. En är hörnstenarna är också att man testar och samskapar
lösningar tillsammans med användare och utförare.
Genom att se på utmaningen ur användarens perspektiv, fråga och involvera dem vi är till för, kan vi
säkerställa att vi arbetar med rätt saker för dem som behöver det. Det resulterar i att våra tjänster verkligen
skapar värde och används och vi kan sluta göra saker som inte efterfrågas eller uppskattas.

SKL tycker
I SKLs positionspapper om ”En innovationsvänlig offentlig verksamhet” (2015) lyfts särskilt möjligheten till
medskapande lösningar, där:




synen på människor som passiva ”mottagare” av offentliga tjänster förändras till ett synsätt och
praktik där det offentliga tillsammansmed individen skapar värden,
invånare i högre utsträckning bjuds in som medskapare i utvecklingen av nya och bättre tjänster.
metoder och stöd för att synliggöra och ta tillvara invånares kunskap, erfarenhet och synpunkter
utvecklas såväl på individnivå som på mer aggregerad nivå.

Som ett led i SKL:s arbete med att stärka innovationsförmågan i de verksamheter som drivs av kommuner,
landsting och regioner, har flera initiativ lanserats, till exempel:
Innovationsguiden.se
Innovationsguiden är ett metodverktyg som SKL utarbetat för att utveckla innovativa lösningar i offentlig
verksamhet. Metoderna utgår från användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas
och utförarnas perspektiv. Metoderna fokuserar på att förstå och skapa empati för de som berörs av en
utmaning.
Innovationsguiden ger verksamheter insikter om invånarnas verkliga behov, arbeta i en kreativ och
engagerande process och tillsammans ta fram idéer och testa om de fungerar. Processen gör det lättare att
fokusera på att lösa ”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas.

Förnyelselabbet
Förnyelselabbet är ett initiativ från SKL som samordnas av Svid (Stiftelsen Svensk industridesign) och
finansieras av Socialdepartementet. Syftet med Förnyelselabbet är att verka som en sektorsövergripande
innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell
nivå. Under 2016/2017 fokuserar Förnyelselabbet på utmaningen nyanlända barn och unga i Sverige.
Förändra radikalt
Under 2014-2015 drev SKL projektet Förändra radikalt tillsammans med 9 kommuner. Resultaten har
sammanställts i en e-bok. Flera av de deltagande kommunerna har efter projektets slut själva vidareutvecklat
och breddat sitt användardrivna arbetssätt.
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