
Att utveckla 
utifrån användarens 

behov!

Sara Tunheden, processledare och innovationscoach



En utvecklingsprocess där man utgår från 
användarens behov och medskapar lösningar 
tillsammans med dem som tjänsten är till för. 



Vem finns vi 
till för?



Enklare att göra rätt prioriteringar 

Sluta göra Göra mindre av Göra mer av        Börja göra



Barn med 
övervikt

Äldre med
undernäring

Hur skapar vi förutsättningar för en  
hälsosam vardag?

Hur kan (vi) region, 
kommun och andra 
aktörer i samhället 

hjälpas åt?





Målsättning för dagen!

o Konkreta förslag på saker vi kan göra! 

o Se helhetsbilden och vad som är er roll i den 

o Tänk på att! Ni behöver inte göra allt själva 
– ta hjälp av varandra och era användare, 
de är experter på sin egen verklighet! 



Agenda!

1. Se möjligheter och aktörer

2. Ta fram konkreta idéer

3. Mitt nästa steg

FIKA





Du vet inte 
vad jag har 

i fickan!

Uppvärmning



Skriv tydligt 
så att andra kan 
läsa dina förslag 



Ringa in
Är ni redo?



Agenda!

1. Se möjligheter och aktörer

2. Ta fram konkreta idéer

3. Mitt nästa steg

FIKA



Exempel på vardag – Barn med övervikt 

Hemma Förskola / Skola  Vårdcentral Offentliga 
rummet

Hemma

Föräldrar
Syskon

Pedagoger
Barnskötare

Matbespisning

Läkare
Vårdpersonal

Café,
Sporthall
Mataffär

Föräldrar
Syskon
Vänner

Hur kan vi 
stötta hemma?

Hur kan vi stötta 
i offentliga 

verksamheter?

Hur jobbar vi 
förebyggande och 

motiverar till  
förändring?



Exempel på vardag – Äldre med undernäring

Hemma
Äldreboende

Servicehus/boenden

Öppen lunchrestaurang 
på äldreboende
Fritidsaktivitet

Vårdcentral Offentliga 
rummet

Ensam
Partner

Andra boende
Hemtjänst
Personal

Ensam
Andra äldre

Vänner
Matbespisning

Personal

Läkare
Vårdpersonal

Café
Sporthall
Mataffär

Hur kan vi 
stötta hemma?

Ensam
Partner

Andra boende
Hemtjänst
Personal

Hemma
Äldreboende

Servicehus/boenden

Hur kan vi stötta 
i offentliga 

verksamheter?

Hur jobbar vi 
förebyggande och 

motiverar till  
förändring?



Steg 1 – Se möjligheter och aktörer

Grupper om 4 personer (halva bord)

Tid: 20 min

Fokus: ta fram så många idéer som 
möjligt för att ge stöd åt er målgrupp. 
- Skriv på post-it.

Mål: 15-20 olika idéer. Så konkreta som 
möjligt. 

Hur skapar vi förutsättningar 
för en hälsosam vardag?

Förebyggande

Motivera till förändring



FIKA!
Ses igen kl 15.00



Vilka användarbehov svarar lösning till

Vilka aktörer berörs och kommer behövas 
för att genomföra lösningen? 

Hur stöttar idén användaren i sin vardag?Beskriv idén kortfattat:

Hemma I offentlig verksamhet

Barn med 
övervikt 

Äldre med undernäring



Steg 2 – Ta fram konkreta idéer

Grupper om 4 personer (halva bord)

Tid: 20 min

Fokus: Välj ut idéer som ni tror fungerar 
bra för er målgrupp.

Mål: 2-3 konkreta idéer beskrivna på  
idékort.  

Tänk ”många bäckar små”  inte 
universallösning

Tips! Börja med att först tillsammans titta 
på alla era idéer. 

Hur skapar vi förutsättningar 
för en hälsosam vardag?

Förebyggande

Motivera till förändring





A. Vad kan jag / min organisation göra?

Vad skulle ett ”JÄTTEKLIV” för att stötta målgruppen innebära?

Vad skulle ett ”BABYSTEG” kunna vara?

Vad kan jag göra redan i morgon?

B. Vad ser jag att någon annan kan göra?

Om du fick möjlighet att påverka någon annan aktör, vem skulle det vara?

Hur skulle du vilja att de/hen gjorde/agerade? 
Varför är det viktigt för målgruppen?

Ta med A-delen hem och börja agera efter. 
Ge B-delen till aktör i rummet som du vill tipsa 
eller sätt upp på väggen. 



Steg 3 – Mitt nästa steg!

Jobba själv!

Tid: 10 min (+ 5 min)

Fokus: Vad är din roll. Vad kan du börja 
med för att skapa förändring för 
målgruppen.

Mål: Ett tydligt nästa steg.  

Tips! Gå och titta på idéväggen om du 
behöver inspiration. 

Hur skapar vi förutsättningar 
för en hälsosam vardag?

Förebyggande

Motivera till förändring



Agenda!

1. Se möjligheter och aktörer

2. Ta fram konkreta idéer

3. Mitt nästa steg

FIKA





Att utveckla 
utifrån användarens 

behov!

Sara Tunheden, processledare och innovationscoach
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