
Samhällsutmaningar 
ur flera perspektiv





Each system is perfectly
aligned to produce the 
results it currently gets.

Ronald Hefetz, Professor of Public Leadership, Harvard Kennedy School



Genom att labba
> göra för

> göra med

> gemensamma 
problembilder
> gemensamma
framtider



Systems change is not about developing 
a solution to fix a problem. 

It is about experimenting with many 
interventions to unleash wider change 
towards a common goal.

Joeri van den Steenhoven



Våra tidigare uppdrag



Synliggöra flera perspektiv 
genom systemdesign
Design – en utvecklingsprocess för att 
förstå behov och möta dom med till 
exempel en tjänst, produkt, process, 
strategi eller policy

Förutsättningarna för behoven att mötas





Synliggöra rotorsaker



Synliggöra och experimentera
genom att tänka visuellt

”Så bra att vi är överens” ”Oj då...” ”A-ha!” ”Så bra att vi är överens!”









Ledstång: Designprocessen



Dagens session

Prova på att förstå problembilder 
ur flera perspektiv och skapa 

potentiella framtider



233 000 
nya medarbetare i vården och 

omsorgen fram till år 2023 – men hur?



Agenda
11.20 Incheck

11.30 Utmaningar 

12.20 Lunch

12.45 Framgångsnycklar

13.00 22a regionen – experimentera mera
Förstå utmaningen
Definiera utvecklingsområden

Ca 14.30 Fika Framtidsscenarier
Backcasting
Hinder och möljligheter

16.00 Summering

16.30 Utcheck



Incheck

Ta med penna och 
post-its!



Vilka utmaningar har regioner
gällande kompetensförsörjning i vården?









Lunchuppdrag

Diskutera goda exempel på 
lyckad kompetensförsörjning



Lunch!

12.00- 12.45



Tanka av framgångsnycklar



Den 22a regionen



Utmaning

Lagar, regler och praxisTankesätt och värderingar

Resurser Annat

Problembild: hinder

Många vårdyrken 
anses ha låg status





Definiera utvecklingsområden:
”Hur kan vi…”

Tankesätt och värderingar

Många vårdyrken 
anses ha låg status  

Hur kan vi öka 
statusen för specifika 

vårdyrken?



Definiera utvecklingsområden:

Hinder "Hur kan vi...?

Involverade 
aktörer

Målgrupp



Vad händer om vi inte agerar på 
definierade utvecklingsområden?

Gestalta!









Fika! 



Nuläge

Vända på kuttingen



Första steget

Nuläge

Första steget? ör



Presentation!Presentation!









Vad kan jag göra?

Vad kan kommunerna 
göra?

Vad kan regionen göra?

Vad kan staten/myndigheterna  
göra?



Den 22a regionen
Hinder



Summering 



Hur väl motsvarade dagen dina 
förväntningar?

Vad har varit bra med dagen? Vad har jag lärt mig idag?

Vilken potential tror du Förnyelselabbets 
metodik har på andra regionala utmaningar 
– och vilka är dem?

Individuell reflektion



Nästa steg?





Utcheck


