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Sammanfattning
- på en och en halv minut

Sjukskrivningarna ökar. Runt 200 000 människor i Sverige är sjukskrivna och bara i Värmland är det mer än 6000 personer. 
Det handlar om kollegor, kompisar, grannar och familjemedlemmar som vill komma tillbaka till ett arbetsliv.

Det handlar om mig, jag vill bli en värdig människa, jag vill ha ett jobb. För att jag ska komma vidare och tillbaka till arbete, är 
relationen till de som vill och kan hjälpa mig det viktigaste. Att ha en relation som bygger på förtroende så att vi kan prata om rätt 
saker och för att verkligen förstå varandra. En relation som får mig att känna mig sedd och lyssnad på och en relation som får mig 
att känna att jag är med och påverkar min egen väg framåt. 

Det handlar om relationen till dig som är min chef, eller till dig som handlägger mitt ärende hos Försäkringskassan eller till dig som 
är min läkare. Att vi alla känner tillit för varandra i det system som är tänkt att stödja mig. Du utgår från de behov jag har, du vet 
hur du skapar en relation till mig och du förstår hur ditt agerande påverkar mig. Att få vara en del av den information och 
kunskap som delas med mig och mellan oss. Det är även viktigt att vi alla har en samsyn om det som är mitt mål. Dessutom så 
behöver alla göra det som vi har sagt att vi ska göra.

Om jag upplever mig som en del i detta när jag är sjukskriven kommer jag och fler värmlänningar att kunna återgå till arbete och 
arbetsgivare kan behålla medarbetare med rätt kompetens. 



Användarinvolvering
- individens fokus i fokus

Projektet har använt sig av användardriven verksamhetsutveckling, en metod som kallas för tjänstedesign och som tar tillvara på 
användarens behov, erfarenheter och synpunkter. Användarens behov och hur de kan tillgodoses, blir centrala i 
utvecklingsarbetet. Enligt tjänstedesign skapas inte värdet i hur en tjänst utformas utan att värdet istället uppstår i användningen 
av den. Värdet skapas alltså tillsammans med användaren. 

I Projekt Omställning ville vi synliggöra hinder och drivkrafter för återgång i arbete från sjukskrivning, ur ett individperspektiv. 

Tjänstedesign är ett förhållningssätt och en metod med olika verktyg som hjälper till att utveckla verksamheten så att den blir 
bättre för alla. Metoden bygger på ett prövande arbetssätt för att lösa utmaningar utifrån användarens perspektiv. Fokus är att 
förstå användarnas (kund/patient/medborgare och personal) behov och hur dessa upplever användningen av en tjänst, för att 
skapa oss en bättre bild av vilka problem som behöver lösas. Användare är  involverade och medskapare i utvecklingsarbetet. 

Det är en skillnad mot en mer traditionell  verksamhetsutveckling, där verksamheter ofta effektiviseras utifrån vad som är minst 
resurskrävande och mest ekonomiskt fördelaktigt för organisationen. Här utvecklas istället verksamheten med tjänstesynsätt 
utifrån kundens behov, ett utifrån- och in-perspektiv. 

Att gå från att ha individen i fokus till att istället ha individens fokus i fokus. 

I Projekt Omställning innebär metoden att fokusera på individens upplevelser av mötet med olika aktörer i 
rehabiliteringsprocessen. Utifrån individers behov identifieras och synliggörs förbättringsområden. Lösningar kan sedan tas fram för 
att testas och utvärderas. Nya kunskaper och insikter bidrar till att värderingar, arbetssätt och verktyg kan utvecklas och 
förbättras. 



Kunskapsunderlaget
-vad vi behöver förstå 

Att ta fram ett kunskapsunderlag är ett av målen för Projekt Omställning. Kunskapsunderlaget kommer inte vara den slutliga 
versionen eller enda sanningen. Vi har haft en möjlighet att belysa en samhällsutmaning med ökad  sjukfrånvaro och vad som är 
viktigt för att komma tillbaka till ett arbetsliv. Och det har gjorts ur ett individperspektiv. Projektet är ett utvecklingsarbete och se 
på  kunskapsunderlaget och de resultat som kommit fram som prototyper, en start, ett område som kan och behöver 
vidareutvecklas. Göras till verkstad. Det är då det händer.

Kunskapsunderlaget består av olika texter, filmer och övningar. De finns samlade på www.finsamvarmland.com och har 
löpande publicerats under projekttiden. Vi har brottats med frågan om vad som är ett resultat av ett utforskande 

utvecklingsarbete. Vi har valt att börja brett och smalna av allt eftersom. Det innebär att vi har behövt lämna vissa delar efter 
vägen. Det innebär inte att de är ointressanta och de skulle kunna bidra till tankar och insikter hos andra. Vi har därför valt att 
löpande publicera information via vloggar,  inlägg och filmklipp på hemsidan och sociala medier. Därför är det mesta samlat på 
en hemsida och kan användas där efter projektets slut. Det är en del av spridningen. I denna rapport visar vi några delar. 

Välkommen att använda materialet!

http://www.finsamvarmland.com/






Individen inte är huvudperson i sin egen sjukskrivning. De upplever inte rehabiliteringssystemet som ett enhetligt system utan möter 
enskilda aktörer, organisationer och myndigheter som var och en drivs av sina interna processer och uppdrag. Den som är  

sjukskriven förhåller sig till flera olika system, vilka alla är beroende av den information som individen lämnar ifrån sig. Systemet är 
informationsberoende och information samlas in direkt från individen men den efterfrågas och delas även mellan olika aktörer. 

Individerna lämnar den information som efterfrågas. Annars berättar de det de tror att aktören behöver veta. Information 
utelämnas också. Det innebär att någon aktör i systemet har information som någon annan aktör kanske behöver, fast det inte är 
känt att den finns och den efterfrågas då inte heller. Olika aktörer har alltså olika information. 

Det verkar inte vara någon förutom individen som skulle kunna ha en helhetsbild.  Samtidigt upplever individerna systemet som för 
komplext för att kunna den helhetsbilden på egen hand. 

För att få den information som du som aktör egentligen 
behöver, eller som ditt uppdrag kräver, behöver du förstå 
hur du får tag i den. 

Men du kommer aldrig få information utifrån ditt 

uppdrag. Du får istället information utifrån den 

relation och det förtroende som du lyckas skapa!

Relation, förtroende och tillit



Tillit i systemet

Brist på tillit är ett hinder för återgång i arbete. Organisationer består av människor 
och går det isåfall att bygga tillit i ett system på samma sätt som att bygga tillit 
mellan människor? Vi har tagit fram en modell som bygger på tre hörnstenar för att 
bygga tillit (empati, autencitet och logik) enligt Francis Frei, professor på Harvard 
Business school. 

Empati; förmågan att fokusera och lyssna. Förmåga att förstå andra. Ha en mental 
närvaro (enligt Frei). I systemet skulle det då behöva skapas relationer för att kunna 
förstå individen och andra och för att förstå konsekvenser av sitt eget beteende eller 
sin organisations agerande.

Autencitet; modet att var sig själv (enligt Frei). Vi har idag ett system med expertis 
och olika uppdrag inom rehabiliteringssystemet. Att tydliggöra uppdrag och kunskap 
och genom att dela information med varandra kan var och ens unika kompentens 
(även individens) att bidra komma till nytta. 

Logik; förmågan att kommunicera logiskt och att det som kommuniceras har ett 
innehåll (enligt Frei). Det innebär för oss att få en samsyn i systemet om individens mål 
och att insatser sedan görs.



En reflektionsövning

Vi tagit fram en reflektionsövning 
byggd med olika block för att 

som enskild eller i grupp resonera 
och reflektera över sitt eget eller sin 

organisations agerande och 
beteende. 

För att öka förmåga 
att bygga tillitsfulla relationer. 



Utmaningarna
- Hinder för tillit i systemet

12. 

3

Vi har upptäckt att… Hur skulle vi kunna...

Tid: 

… aktörer har inte tid för att skapa relation med individer.

… aktörer fokuserar på sina respektive interna verksamhetsmål 

och uppdrag i första hand.

Tid: 

… skapa den tid för individen som behövs för att skapa en relation?

… skapa den tid som individen behöver för att känna sig sedd, trodd och lyssnad på?

… göra så att individen upplever att hen ges den tid som hen är i behov av? 

… skapa tid så att individen kan uttrycka sina behov?

Olika Uppdrag:

… att ha många involverade i en process gör det svårt att veta 

vem som gör vad och vilken information som finns tillgänglig. 

… aktörerna verkar värdera varandras information mer än 

individens.

Olika uppdrag

… göra individen till expert i sin egen rehabiliteringsprocess?

… koordinera rätt aktörs insats i rätt tid så att det skapar värde för individen?

… synliggöra individens målsättning och plan?

… få aktörer att utgå från och förhålla sig till individens process?

… motivera individen att vara expert i sin egen rehabiliteringsprocess? 

… hjälpa individen att förstå och uttrycka sina behov?

Experten:

… aktörerna i rehabiliterings systemet ser sig själva som experten 

och driver processer som individen förväntas förhålla sig till. 

… det saknas tilltro till individens egen förmåga och motivation till 

förändring.

Experten

… ta reda på individens drivkrafter, målsättning och motivation?

… få oss aktörer att ta tillvara på individens drivkrafter, målsättning och motivation?

… få oss aktörer att förhålla sig till individens målsättning och plan? 

… få oss aktörer att aktivt agera utifrån individens målsättning och plan?



Projektmål Måluppfyllelse
Ta fram ett kunskapsunderlag om hinder och 

drivkrafter för återgång i arbete vid sjukskrivning

Uppnått. 

Olika filmer och verktyg med mera har publicerats på projektets hemsida www.finsamvarmland.com.

Öka insikt och förståelse hos involverade parter om 

målgruppens behov samt hinder för att uppnå 

önskade effekter

Uppnått.

Involvering av personer från olika parter har skett löpande under projekttiden med dialog om aktuellt status och aktuell kunskap. 

Workshops och spridningskonferenser med olika aktörer har genomförts. Fler spridningstillfällen planeras under 2019 efter 

projekttidens slut. Kunskap förs vidare till beviljat ESF projekt Experio WorkLab.

Kunskapsspridning genom aktiv opinionsbildning till 

aktuella samhällsaktörer och allmänhet

Uppnått. 

Under hela projekttiden har kommunikation skett via hemsida och sociala medier med inlägg, filmer mm, med mellan 500-1000 

visningar per inlägg.

Insatser som ökar samarbete mellan olika branscher Delvis uppnått.

Aktörsträffar som genomförts har haft deltagande från olika arbetsgivare och områden. Det har varit offentliga arbetsgivare som 

deltagit. Visst erfarenhetsutbyte har skett. Inga specifika aktiviteter har genomförts mellan olika branscher. 

Ta fram lösningar som minimerar hinder och stärker 

drivkrafter för återgång i arbete för sjukskrivna män 

och kvinnor. Lösningarna ska innebära effekt för 

både snabbare omställning och att återgången är 

hållbar över tid

Delvis uppnått. 

Kunskapsunderlaget visar på behov. Lösningar var planerat att genomföras i en eventuellt ESF projekt. Delar kommer att kunna tas

om hand och utvecklas vidare. 

Reflektionsövningen kan ses som en lösning som projektet tagit fram.

Förberedande arbete med ansökan till Europeiska 

socialfonden för utlysning Minskad ohälsa och 

sjukskrivning i Norra Mellansverige: 2018/00406 

Uppnått. 

Ansökan har förberetts utifrån aktuell utlysning tillsammans med Region Värmland. Ansökan beviljades och projektet Experio 

WorkLab startar 190501. 

Resultat
-har vi gjort det vi skulle
Syftet med projektet har varit att förstå vilka hinder och drivkrafter som påverkar återgång i arbete under en sjukskrivningsperiod 

Effektmål: På sikt bidra till att fler värmlänningar återgår snabbare i arbete efter en sjukskrivning och att arbetsgivare får arbetskraft med rätt kompetens

http://www.finsamvarmland.com/
http://www.finsamvarmland.com/
http://www.finsamvarmland.com/


Processen
-en insikt man fått går inte att ta tillbaka

Experio Lab Värmland beskriver på sin hemsida om sin filosofi. Den beskrivs kort och kärnfullt och behöver därför ingen 
omskrivning. Vi i arbetsgruppen har genom stöd av tjänstedesigners försökt att leva upp till den och utmanat både oss själva,
varandra och kanske andra. Det är enklare sagt än gjort som byråkrat.

Nyfikenhet och empati för människors vardag
All förändring börjar med nyfikenhet. Med nyfikenhet och lust försöker vi förstå vad andra behöver. Varför gör vi som vi gör, vad 
är det vi behöver som vi inte kan uttrycka och varför fungerar vården som den gör? Första steget för oss är alltid att förstå.

Mod att drömma om en bättre framtid
Hur beskriver vi det som ännu inte finns? Det krävs mod att våga sätta ord och form på det som ibland utmanar system, 
arbetssätt, kultur och invanda mönster. Går det egentligen att göra på ett annat sätt? Vi vågar drömma och vi vågar utmana.

Samskapa för att göra något åt det
Tillsammans är vi starka. Fler hjärnor tänker bättre än en och det är vi övertygade om. Vår gemensamt finansierade hälso- och 
sjukvård har vi tillsammans och därför behövs vi alla för att utforma, utföra och utveckla den. Tillsammans skapar vi, tillsammans 
testar och prövar vi lösningar och tillsammans får vi det att fungera.

(https://experiolab.se/vard-design/)

https://experiolab.se/vard-design/


Designprocessen innebär ett antal faser som börjar med förberedelser som innebär att definiera ramar och skapa rätt förutsättningar för arbetet 

innan det startar. Att tydliggöra och formulera en utvecklingsfråga, att tydliggöra vad arbetet ska leda till och bemanna projektet med rätt 

kompetenser. Det är även viktigt att säkerställa engagemang och beslut i berörda verksamheter, att involvera andra nyckelpersoner tidigt och 

skapa rätt förutsättningar för att kunna involvera användare. 

Därefter följer den viktiga fasen Utforska. Här undersöks de behov och problem om användare har och hur de uppstår. Försöka att förstå 

människors liv, upplevelser och erfarenheter är viktigt. Här samlas mycket information in  som sedan analyseras under fasen Förstå. Mönster och 

samband synliggörs. Tillsammans med användare skapas insikter och de viktigaste problemområdena och utmaningarna visualiseras. 

Utvecklingsfasens syfte är att återigen bredda arbetet genom att skapa 

många idéer och lösningsförslag på de utmaningar som synliggjorts 

under arbetet. Denna del är ofta kreativ för att utforska nya perspektiv 

för att lösa problem. 

Fasen Förnya innebär att prioritera, välja ut och att testa olika lösningar. 

Tester och uppföljning sker tillsammans med användare för att kunna 

vidareutveckla framtagen lösning så att den fyller verkliga behov.

Processen är inte linjär utan arbetet kan ske i flera faser parallellt. Genom

att förstå nya saker så kan det ge upphov till att behöva utforska mer eller 

annat.

Processen
-en insikt man fått går inte att ta tillbaka

Utveckla & förnya

Förbereda

Utforska & förstå



Processen
-en insikt man fått går inte att ta tillbaka

Nya metoder
Arbetsgruppen har arbetat med nya metoder och har med stöd av tjänstedesigner fördjupat sig i metoden och att utgå från 
individers perspektiv. Mycket tid har lagts inom arbetsgruppen, på metoden och på uppdraget. Vi har valt att utföra samtal 
med individer (istället för att designers eller andra utifrån gör det) och då har det skapats insikter och andra perspektiv för 
arbetsgruppen direkt. Projektmedarbetarna har arbetat deltid i sina ordinarie uppdrag under projekttiden vilket innebär att det 
har funnits en möjlighet till direktimplementering i handläggning. Genom att medarbetare får nya insikter och kunskap och 
perspektiv kommer det påverka framtida beteenden. 

Förberedelser

För att komma i kontakt med personer att prata med, så valde vi att kartlägga de personer och organisationer som finns runt 
en sjukskriven individ. Vi pratade med många personer inom vården, fackliga organisationer, chefer och HR personal, 
myndigheter och frivilligorganisationer (aktörer). De hjälpte oss med att komma i kontakt med personer. Vi har även personer 
som sett vår information i sociala medier och hört av sig till oss och som vill vara med. De enda uppgifter vi fick var namn och
kontaktuppgifter. Det är inte helt okomplicerat att arbeta i en arbetsgrupp och dela information mellan sig (formellt mellan 
myndigheter). Vi har varit noga med att samla in så lite personinformation som möjligt. Endast en person i gruppen har haft 
tillgång till individernas kontaktuppgifter. Allt delat arbetsmaterial har varit avidentifierat.

Vi använde även  samtalen med aktörerna för att förbereda intressanta områden att prata med personerna om. 



Processen
-en insikt man fått går inte att ta tillbaka

Intervjuerna 

Arbetsgruppen har genomfört 24 intervjuer med personer med erfarenhet av sjukskrivning. 14 kvinnor och 10 män med erfarenhet 
av arbete inom branscherna skola, vård- och omsorg eller inom byggbranschen, träffade någon ur arbetsgruppen under ca 1,5 -2 
timmar för ett samtal som blev en berättelse i kronologisk ordning om upplevelsen av att vara sjukskriven. Samtalen var ganska fria 
och de förberedda samtalsområdena användes inte i så stor utsträckning. Intervjuerna spelades in och transkriberades.

Fokusgrupper och aktörsmöten
Vi har löpande genomfört ett antal möten med olika aktörer i sjukskrivningsprocessen för att stämma av olika intressanta områden
som framkommit under arbetets gång men även för att förstå olika aktörers perspektiv och förhållningssätt till frågan om hinder 
och drivkrafter för återgång i arbete. Några av de personer som deltagit i intervjuerna har även träffats i grupp då vissa frågor eller 
intressanta områden behövde fördjupas och resoneras  ytterligare kring. 

Reflektion och mönsteranalyser
En stor del av arbetet med tjänstedesign är att förstå och uppleva. Att uppleva är en del av att förstå. Vi har lagt mycket tid i 
arbetsgruppen på att dela med oss av våra egna reflektioner och vi har tillsammans byggt upp resonemang. Framförallt har det 
varit viktigt att säkerställa att det är individernas berättelser som ligger till grund för vårt fortsatta arbete. Var har vi fått detta ifrån? 
Återfinns detta i vårt insamlande material?. Det insamlade materialet i form av de transkriberade intervjuerna har varit vårt 
huvudmaterial där mönsteranalyser gjort i flera omgångar. Vi har arbetat visuellt genom att klippa ut citat, gruppera och ringat in 
intressanta områden. Intressanta områden som är viktiga för individerna eller som många pratar om. Inte de som är viktiga för oss. 
Vi har under arbetets gång fått sortera bort områden som vi initialt trott skulle vara viktiga men som inte framkommer lika tydligt i 
intervjumaterialet. 



Processen
-en insikt man fått går inte att ta tillbaka

Spridningskonferenser som en del av utvecklingen
Vi har genomfört två spridningskonferenser för att dela med oss av det vi sett och förstått. Vi har presenterat det material vi fått 
fram och även visat och testat prototyper och stämt av vårt resonemang. En konferens vände sig olika aktörer i 
sjukskrivningsprocessen, så som chefer, vården, företagshälsovården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  Den andra 
konferensen vände sig till chefer och HR-personal hos två stora offentliga arbetsgivare. Konferenserna hade även som syfte att 
vara en del i utvecklingsarbetet  för att kunna synliggöra de hinder och utmaningar som finns för att nå tillit i 
rehabiliteringssystemet.

Lita på processen och Be shitty, not pretty
En viktig del i utvecklingsarbetet har varit stöd i att utföra och hålla sig till metoden. Att stanna i att utforska, leta och samla in. Att 
kunna lita på att de moment som vi gör leder oss framåt, till ny kunskap och insikter, trots att vi inte riktigt visste vad de skulle 
används till. Uttrycket lita på processen har återkommit många gånger under projekttiden. Arbetsgruppen har även känt 
frustration över att ibland inte förstå och i en ovana att utföra arbetsuppgifter som är utforskande, att testa sig fram.  Det har även 
varit en utmaning att leda ett sådant här projekt, att inte veta vad nästa veckas arbete består av, innan vi vet utfallet av det som 
sker den här veckan (tack Stina, Maria, Maria och Maria för den här tiden! Vi har haft riktigt kul tillsammans!). Be shitty, not pretty är 
ett annat uttryck vi haft med oss från start och som har hjälpt oss på vägen. Värdet av att testa, tänka högt och provprata sin idé 

inför andra. Att inte lägga tid och energi på ett första utkast (Tack för det Elina och André!).  ”Ideas don´t need to be complete, 
just good enough to be explored and thrown away. The more beautiful you make them, the harder they are to abandon”.



Arbetsgruppen bestod av personal från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Värmland. Vi har även haft förmånen att 
ha en student från Karlstad Universitet som ingått i projektet under sin praktiktid.  Arbetsgruppens uppgift har varit att tillsammans med 
projektledaren undersöka projektets frågeställningar genom metoden tjänstedesign. Det innebär att utforska individers behov och 
upplevelser för att skapa en  gemensam förståelse och insikter, som vi behöver säkerställa att de fungerar bra i vårt gemensamma 
system. Arbetsgruppen rekryterades med tanke på att ha en bred erfarenhet, att kunna bidra med olika perspektiv samtidigt som 
utgångspunkten i projektet är att ha individers fokus i fokus och inte olika verksamheters.

Personerna som rekryterades till arbetsgruppen har erfarenhet av att möta individer, har kunskap om sin egen organisations uppdrag, 
regler, ansvar och roll men samtidigt har det varit viktigt att vara nyfiken på det som vi inte känner till. Att ha en vilja att försöka förstå 
andra individer och system, för att skapa bättre lösningar på sikt. Även personliga egenskaper såsom nyfikenhet, god förmåga att
samverka, förmåga att se helhet och att ha kanaler för förankring i egen organisation har varit viktiga delar i rekryteringen av
arbetsgruppen. Personerna i gruppen har varit olika varandra, drivs av olika saker och har haft olika perspektiv på frågor vilket har 
varit bra för projektet. Det har bidragit till många olika perspektiv och minska risk för att vi har med våra egna för-förståelser och 
frågeställningar i arbetet.  Det har hjälpt oss att kunna vara öppna för individens perspektiv. Inte vårt eget. 

Gruppen har träffats löpande under projekttiden och arbetat mycket tillsammans med projektmaterialet, intervjuer, 
sammanställningar, mönsteranalyser, reflektioner. Vi har arbetat med att få ett bra samarbetsklimat och nyttja våra respektive styrkor 
och möjlighet att kunna bidra. Genom att skapa ett klimat att kunna berätta, fråga, tänka högt så har allas idéer används och
vidareutvecklats under projekttiden. 

Organisation 



Arbetsgruppen bestod av 
Maria Johannessen (Arbetsförmedlingen), Maria Widén (Försäkringskassan), Kristina Andersson 
(Region Värmland), Maria Hansen Tolova (student Karlstads Universitet), Elina Svensson 
(Experio Lab Region Värmland), André Szeles (Experio Lab Region Värmland)

Sofia Axelsson, projektledare 180215-180831, Carl Hast, projektledare 180901-190430
Projektet har haft stöd av kommunikatörer för att sprida och visualisera arbetet och resultat 
under projekttiden. 

Organisation
-arbetsgruppen 

Arbetsgruppen har arbetat deltid, ca 50 % i projektet och resterande tid i sina ordinarie uppdrag. Projektledare har arbetat 90 % och 
tjänstedesigner 20 %. Under de sista månaderna så omfördelades tid så att tiden för tjänstedesigner utökades och handläggares tid 
minskades.  Genom att låta personal från parterna få kunskap om tjänstedesignmetodik för verksamhetsutveckling gavs möjlighet till 
egna insikter om den målgrupp de möter i vardagen, som kan ge förutsättningar till framtida implementering inom organisationerna. Det 
har även gett en möjlighet till direktimplementering för handläggarna i sina ordinarie arbetsuppgifter.  

Projektledaren har planerat och organiserat aktiviteter tillsammans med tjänstedesigner och arbetsgruppen, har ansvarat för samverkan 
med involverade parter och dokumenterat och spridit verksamheten med stöd av kommunikatörer. Projektledaren har informerat 
styrgruppen om nuläge och avvikelser genom statusrapporter och sammanställt underlag för beslut. 



Organisation
-styrgruppen

Försäkringskassan, avdelningen för sjukförsäkringen i 
Värmland har varit projektägare. Projektet har haft en 
styrgrupp med representanter från olika samhällsaktörer från 
olika delar av Värmland. 

Styrgruppens uppgift har varit att: 
• säkerställa att projektet ligger i linje med projektplan 
• samla in underlag och fatta beslut om eventuell revidering 
av projektets mål och aktiviteter och andra viktiga vägval 
för genomförande samt prioritering av resurser
• förankra projektet i den egna organisationen och hos 
andra intressenter 
• undanröja eventuella hinder 
• ansvara för projektets resultat och vara en del av 
spridningen. 

Styrgruppens bestod av 

Mirela Memic Sandström, chef Försäkringskassan SF Värmland
Lena Hertzberg och Björn Ericsson, chef Arbetsförmedlingen 
Anna-Karin Thörnqvist, utvecklingsledare Region Värmland
Ida Kullgren, chef Experio Lab Region Värmland
Anna Jarebo, chef Arvika kommun, IFO 
Hannes Fellsman, chef Filipstads kommun AME
Felicia Weinberg, chef Sunne kommun SOC
Ulrika Vitalis, chef  Hammarö kommun IFO
Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef Samordningsförbundet 
Samspelet
Ann-Marie Berg, förbundschef Fryksdalens samordningsförbund
Gunilla Nilsson, HR-direktör Karlstads kommun
Peter Bäckstrand, HR-direktör Landstinget i Värmland



Projektekonomi

Projektbudget 180901-190430

Projektledare 90% 575 000
Projektmedarbetare 120-150 % 455 000
Tjänstedesigner 20-40 % 145 000
Administration 35 000
Externa tjänster (esf-ansökan) 80 000 
Resor 32 000
Workshopmaterial 7 000
Kommunikation och paketering resultat 215 000
Konferenskostnader 60 000
Övrigt 4000
TOTAL 1 608 000

Projektets uppstartsfas 180215—180831, hade en budget på 
310 000 kr med en uppstartskonferens planerad. Den 
konferensen genomfördes inte utan den utgiftsposten fördes 
över till fortsättningen av projektet. Uppstartsfasen finansierades 
av Samordningsförbundet Samspelet.

Projektet hade en budget på strax under 1 900 000 kronor för 
perioden 180901—190430. Utfallet har varit knappt 300 000 

kronor lägre än budgeterat. Det är främst konferenskostnader, 
workshop-kostnader samt behov av föreläsare och 
kompetensutveckling som varit lägre än planerat. Denna 
period av projektet har finansierats av Samordningsförbundet 
Samspelet, Arvika-Eda samordningsförbund, Klarälvdalens 
samordningsförbund, Fryksdalens samordningsförbund, 

Samordningsförbundet Östra Värmland, Samordningsförbundet 
BÅDESÅ samt Region Värmland.

Projektbudget 180215-180831

Projektledare 25 % 118 000
Tjänstedesigner 5-10 % 40 000

TOTAL 158 000



Länkar och kontaktuppgifter

 Material från projektet har samlats på 

www.finsamvarmland.com/detta-har-vi-lart-oss-om-langtidssjukskrivningar/

 Är du nyfiken och vill veta mer så kontakta Carl Hast, projektledare, 

på telefon 010-112 60 03 eller via mail carl.hast@forsakringskassan.se

 Vill du veta mer om tjänstedesign och användardriven innovation? 

www.innovationsguiden.se/

Boktips: This is service design doing, applying service design thinking in the real world. A 

practitioners handbook av Markus Stickdorn, Markus Hormess, Adam Lawrence, Jacob 

Schneider (2018)

http://www.finsamvarmland.com/detta-har-vi-lart-oss-om-langtidssjukskrivningar/
mailto:carl.hast@forsakringskassan.se
http://www.innovationsguiden.se/

