
Tillitsbyrån
- Att bygga verksamhet utifrån målgruppens 
behov



Isbergsmodell från
Lumellrapporten

(2018)
-Målgrupp: 

kvinnor 20-49 år, 
män 16-29 år





• VUXEN
• BARN OCH 

UNGA
• EKONOMISKT 

BISTÅND

• Konsulenter
• Handledare



1. Jag vill bli sedd!
2. Mer samarbete 

mellan 
myndigheter

3. Färre kontakter 
med olika 
instanser

4. Jag vill inte byta 
kontaktperson 
hela tiden

5. Osv. Osv. Osv.



Tjänstedesign



Kort sagt

Behov X --> Aktion Y --> Utfall Z



MEN VAD I HELA FRIDEN BETYDER DET HÄR!?



De mångas behov bör styra den verksamhet vi bygger



Hur gör vi det här 
rent praktiskt då?
• Vi behöver kunna få många berättelser

• Vi behöver "ord"

• Vi behöver effektivisera

• Vi behövde "Värde för vem?"



Värde för vem
En enkät som snaaart är 
färdig, men som är väldigt bra.



Arbetsmarknadsenheten



Utvecklingsområde
Urval av citat på frågan "Vad skulle 
kunna fungera bättre när det 
handlar om samordning?"



Praktiskt 
utvecklingsarbete
• Lånade ett stycke tjänstedesigner samt

utvecklingsledare från Region Värmland

• Tog med AME, IFO, vuxenutbildning och öppenvård
från Grums kommun och åkte till Selma (SPA är ändå
en hörnsten) för att börja tänka om.

• Utgångspunkt
• "Värde för vem?"
• BIP
• Tjänstedesign

• Mynnade ut I ökad samsyn om riktning och
prioriteringer för fortsatt arbete.



Utmaningar
1. Hur når vi målgruppen med 

störst behov på aggregerad 
nivå med genpop som 
urval?

2. Hur förenklar vi för 
individen om handläggaren 
inte har mandat att 
förenkla?

3. "Tänk om det blir fel!?"



Vart är vi på väg? -
målsättning 2023

• Fortsatt arbete med AME, IFO, 
vuxenutbildning, öppenvård

• Väva in våra samarbetspartners i större 
utsträckning - AF, FK och Region

• Utöka öppna förskolan med fördjupat 
uppdrag inom föräldraskapsstöd.

• Värde för vem? - hitta sätt att nå ut till alla 
vårdnadshavare för att hitta nya vägar att 
involvera målgruppen för skolans arbete.



TACK!


