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Uppdrag
Under innovations- och utvecklingsarbeten med organisationer i vårt nätverk
har vi förstått att det finns ett stort behov av att arbeta med en grupp som
sällan förekommer i tvärövergripande samhällsutveckling– barn och unga.
Därför startar Advisoryboard under hösten 2013 ett omfattande
innovationsarbete kring ungas trygghet i Sverige.
“Trygg i livet 2020” är ett socialt tvåårs-projekt som handlar om att bryta
utanförskap för att ge unga likvärdiga förutsättningar för att bo, utbilda och
försörja sig, leva och må bra i dagens, och i framtidens Sverige.

Bakgrund
I övergången mellan ung till vuxen hamnar
allt fler unga i ett vakuum, där
gränsdragningen mellan människors eget
ansvar och samhällets ansvar är oklar.
I detta vakuum har vi tillsammans med vårt
nätverk identifierat fem viktiga områden
som kräver innovation –
lärande, sysselsättning, boende, hälsa och
ekonomi. Dessa fem innovationsområden är
grundstenar för en trygg livssituation. Unga
som idag lever i utanförskap saknar ofta
flera eller samtliga av dessa grundstenar.
Unga i utanförskap är beroende av
samhällsinsatser. Ändå arbetar de
samhällsorgan som unga idag är beroende av
sällan, eller aldrig, med innovation och den
grad av utveckling där vi faktiskt hittar nya
sätt att lösa gamla frågor.

Andelen unga, 18-24 år, som varit
arbetslösa i mer än två år har ökat
med 63 procent.
149 kommuner har brist på bostäder
som unga efterfrågar.
Det formella elevinflytandet har en
marginaliserad betydelse och
närmare 20 % av eleverna i årskurs 9
uppfyller till kunskapsmålen.
I åldersgruppen 20-24 år är vart
tredje dödsfall orsakat av självmord
och i åldersgruppen 16-24 år, uppger
var tredje tjej att de regelbundet har
besvär av ängslan, oro eller ångest.
Över en fjärdedel av Sveriges unga,
18-25 år, har låg ekonomisk standard.
Källa: Ungdomsstyrelsen

Mot bakgrund av den växande andel unga
som idag mår dåligt, står utan arbete, bostad, utbildning och eget kapital har företaget
AdvisoryBoard som ambition att projektleda fem stycken innovationsprocesser med
målsättningen att hitta nya och innovativa sätt att skapa en positiv hållbar
samhällsutveckling som gagnar alla unga i Sverige. Respektive innovationsområde
beskrivs detaljerat i bilaga 1. Innovationsområden.

Företaget AdvisoryBoard
Företaget AdvisoryBoard arbetar med två stycken huvudspår: strategisk
chefsrådgivning och innovationsprocesser. Under de senaste 17 åren har
företaget AdvisoryBoard samlat de bästa förmågorna och intressenterna från
en rad olika branscher i Sverige för att lösa komplexa frågor inom t ex. svensk
sjukvård, skola, kommunal vård och omsorg, arbetsmarknadens parter,
hälsobolag, flygbolag et cetera.
En mer detaljerad beskrivning av AdvisoryBoards processmetod och resultat
från tidigare arbeten finns i bilaga 2. Processmetod och
bilaga 3. Resultat och erfarenhet från tidigare innovationsprocesser.
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Ungas delaktighet i projektet
Ungas delaktighet i innovationsprocessen är en förutsättning för att
projektet ska skapa innovationer och en samhällsutveckling som verkligen
skapar bästa möjliga start i livet för unga idag, och i framtiden.
Innovationsprocessen riktar sig framförallt till unga som befinner sig i
utanförskap, men resultatet av arbetet kommer att få positiva effekter för
alla unga.
För att bäst ta tillvara på ungas klokskap och behov kommer en förstudie att
genomföras inför var och en av de fem innovationsprocesserna.
I varje förstudie medverkar 20-30 unga i åldern 15-25 år. Vi har valt det
åldersspannet då det består av unga som är på väg ut i vuxenlivet, samt
unga som passerat barndomen och som har erfarenheter av att börja skapa
sig ett eget fungerande vuxenliv.
Majoriteten, 60-70 procent av unga som deltar i förstudien representerar en
utsatt grupp då de unga sällan, eller aldrig får komma till tals och deras
behov är mer utmärkande och akuta.
Totalt medverkar mellan 100-150 unga i projektets fem förstudier. Unga
kommer att bjudas in för medverkan i huvudsak genom projektets stora
nätverk av organisationer och förvaltningar med ungdomsverksamheter.
Inom ramen för varje förstudie genomför AdvisoryBoard två unika möten
med unga där vi arbetar fram konkreta frågeställningar, behov och förslag
på lösningar utifrån innovationsområdets målbild. Frågeställningarna,
behoven och lösningarna dokumenteras och förs sedan vidare till områdets
innovationsprocess där kommunala och statliga bolag och förvaltningar,
ansvariga politiker och beslutsfattare, ideella organisationer och näringsliv
ingår. Unga som är intresserade kommer även att kunna delta i den stora
innovationsdialogen med ovan nämnda aktörer.
Aktörer och förutsättningar för projektet.
”Trygg i livet 2020” riktar sig till kommunala och statliga bolag och förvaltningar,
ideella organisationer och näringsliv som dels vill ta ett samhällsansvar, men också
försäkra sig om att det finns ett större utbud av kompetenta, friska och skuldfria
unga med egen bostad att anställa år 2020.
En förutsättning för projektet är medverkan i varje projektområde av offentlig- och
statlig förvaltning, samt ”mottagare”, det vill säga aktörer som åtar sig att vara
testbädd för de innovationer och lösningar som projektet kommer fram till.
Innovationsprocesserna kommer inte att starta förrän kompetens från ovanstående
aktörer är säkerställda inom respektive innovationsområde. Enskilda
innovationsområden inom projektet påbörjas så snart de aktörer som krävs är
säkerställda inom det innovationsområdet.
Projektkommunikation
AdvisoryBoards Innovations- och utvecklingsprocess bygger på Dialog, Innovation och
Samverkan (DIS). Interaktion, samverkan och kommunikation mellan organisationerna
i processen och målgruppen – barn och unga upp till 25 år- är avgörande för ett lyckat
utvecklingsarbete.
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En viktig del av processen är att kommunicera processen och resultaten av den. Syftet
är att synliggöra och skapa kännedom om arbetet som utförs av organisationerna som
deltar i utvecklings- och innovationsprocessen samt nå ut till målgruppen den
framförallt berör – unga 15-25 år.
Trygg i livet 2020:s kommunikationsstrategi bygger dels på internt
kommunikationsarbete där alla som deltar i processen löpande bidrar till och
informeras om utvecklings- och innovationsprocessens status och resultaten av den.
Samtliga deltagare i innovationsprocesserna får en skriftlig sammanställning av
resultatet inom 48 timmar efter varje enskilt möte.
Dessutom stöttar AdvisoryBoard de deltagande organisationerna med en
kommunikationsplattform för extern kommunikation mot målgruppen unga 15-25 år,
berörd allmänhet, samt pressunderlag till regional och nationell media. I det arbetet
ingår ett nära samarbete med de unga som deltar i processen med syfte att föra fram
deras röster, på vilka sätt de påverkar processarbetet samt hur de ser på resultatet av
det.
Via sociala medier som LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram och YouTube kommer
information, filmer, foton, organisationernas erfarenheter och ungas röster att lyftas
fram. Via social media kommer även allmänhet och andra intressenter att kunna länka
vidare till respektive deltagande organisations hemsidor för mer information.

Erbjudande samarbetspartner
Som samarbetspartner tar ni en aktiv del i utvecklingen och/eller finansieringen av
“Trygg i Livet 2020”. Detta kan innebära att man går in som delpartner och stödjer ett
separat innovationsområde eller går in som huvudpartner för samtliga
innovationsområden kopplade till “Trygg i Livet 2020”.
Varje innovationsområde kräver två samarbetspartners under projektperioden,
bestående av antingen en huvudpartner eller flera delpartners, samt finansiär eller
organisation som kan möjliggöra innovationsdialogen i form av att bistå med mötesplats,
förtäring, resor för deltagare och processledare, med mera. Förutom finansiella partners
kräver varje innovationsområde en eller flera ”mottagare”, det vill säga aktörer som
åtar sig att vara testbädd för de lösningar och innovationer som projektet kommer fram
till.
Partnerskap - Finansieringsmodell kvartal eller årsfakturering:
Huvudpartner:
315’kvartal alt 1 260’år
Delpartner:
140’kvartal alt 560’år
Samarbetspartners förbehåller sig rätten till...
- en plats i AdvisoryBoards innovationsstyrelse för “Trygg i Livet 2020”.
Innovationsstyrelsen är ett strategiskt beslutande organ som består av samtliga
huvudpartners.
- 1-2 deltagarplatser för respektive innovationsområde.
- att fritt använda kunskapen och innovationen som uppstår i kommunikation
och tjänst/produkt-utveckling.
- att fritt använda och kommunicera de resultat och budskap AdvisoryBoard
förpackar kring varje enskilt innovationsområde.
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Bilaga 1. Innovationsområden ”Trygg i livet 2020”

”Trygg i livet 2020” är indelat i fem innovationsområden - lärande, sysselsättning,
boende, hälsa och ekonomi. Varje enskilt område kommer att involvera ca 250
beslutsfattare och specialister från en mångfald av skilda discipliner med växlande
kunskap, personlighet och erfarenhet. Deltagarna kommer att arbeta tillsammans
i olika konstellationer vid ca 8-10 mötestillfällen under projektets två år.

1. Innovationsområde ungas Lärande
Mål: 100 % flexibilitet för unga att välja lärandeform i Sverige 2020
Arbetet handlar om att ta fram en ny strategi för att utveckla och
förbättra ledarskapet i skolan. En strävan i arbetet är att identifiera
och integrera en alternativ väg för ungas lärande och
kunskapsinhämtning i syfte att fånga upp förmågor och talanger som
på grund av sin livssituation inte nås via traditionell undervisning.
2. Innovationsområde ungas Boende
Mål: 100’ nya bostäder åt unga i Sverige 2020
Arbetet handlar om att ta fram nya och innovativa lösningar för att
dels utveckla det befintliga fastighetsbeståndet, samt arbeta med
hållbar arkitektur och design i syfte att frigöra nya boendeformer till
unga i storstadsregionerna. Arbetet strävar också efter att minska
beroendet av den svarta bostadsmarknaden och ge resurssvaga unga
tillgång till ett eget boende.
3. Innovationsområde ungas Sysselsättning
Mål: 100 % produktivitet bland unga i Sverige 2020
Arbetet handlar om att reflektera och utveckla synen på
sysselsättning i syfte att bättre tillvarata den “resursreserv” som
icke sysselsatta unga utgör. Ett specifikt område av arbetet kommer
att fokusera på nya och innovativa lösningar för hur ungas praktiska
färdigheter kan valideras och certifieras till formell kompetens för
en snabbare väg till sysselsättning.
4. Innovationsområde ungas Hälsa
Mål: 100% välmående bland unga i Sverige 2020
Arbetet handlar om att ta fram en långsiktig nationell handlingsplan
för att öka graden av välmående hos unga. Innovationsprocessen
handlar framförallt om att hitta nya former för en fungerande
samverkan kring de samhällsaktörer som har ett ansvar för ungas
hälsa.
5. Innovationsområde ungas Ekonomi
Mål: 150’ på banken bland unga i Sverige 2020
Arbetet handlar om att stimulera lärande och folkbildning kring
ungas privatekonomi i syfte att minimera riskerna för skuldsättning
och lockelsen till snabba, dyra lån i konsumtionssyfte.
Innovationsprocessen kommer framförallt att titta på motivatorer,
drivkrafter och möjligheter hos unga i ekonomisk utsatthet för ett
ökat sparande.

	
  
	
  

©	
  Advisoryboard.se	
  2014-‐02-‐06	
  

Bilaga 2. AdvisoryBoard processmetod

INNOVATION I EN DEMOKRATISK SAMVERKANSFORM

En advisoryboardprocess involverar personer med
olika kompetenser, med växlande kunskap,
personlighet och erfarenheter. Metoden är en
demokratisk samverkansform som bygger på att ta
tillvara varje individs grundläggande drivkraft samt
frekvent föra en dialog om densamma. Resultatet
återspeglas i ökad förmåga att lyssna, lära, reflektera
och omsätta ny kunskap till handling både i och
utanför den egna organisationen.
En advisoryboardprocess kombinerar en mångfald av
skilda discipliner för att på ett effektivare sätt och
med en helhetssyn kunna gå från innovation till
implementering och genomförande. Några exempel
på discipliner illustreras i kompetenshjulet här bredvid.
AdvisoryBoard arbetar med en metod som innehåller två delar, intressentdialog och
utvecklingscell. Arbetsformen bygger på att den inledande intressentdialogens öppna
frågeställningar bestämmer inriktningen för efterföljande utvecklingsceller.
Utvecklingscellerna ger möjlighet för intressenterna att tillsammans med
utvalda specialister fördjupa kunskapen inom varje intressents prioriterade
delområde. Detta arbete sätter agendan för den slutgiltiga intressentdialogen.

I arbetet väljer vi att finna nya sätt för att nå våra mål och lösa de svåra
frågorna. Grunden för arbetet är innovation, dvs en så hög grad av utveckling
och nya lösningar som möjligt. Innovationsprocessen ger oss nya lösningar på
gamla problem men också nya kunskaper och nya och gamla aktörer i helt nya
samarbetsformer och allianser. Grunden för såväl deltagare som finansiärer är
förutsättningslöst engagemang och socialt ansvarstagande.
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Bilaga 3. Resultat och erfarenhet från tidigare innovationsprocesser

Företaget AdvisoryBoard har sedan 1996 genomfört innovationsprocesser på uppdrag av
kommuner, landsting, fack- och arbetsgivarorganisationer, näringslivet m.fl.
Våra innovationsprocesser har bl.a. bidragit till att utveckla en ny modell för det svenska
vårdvalet; skapat nya strategier för att hantera barns utsatthet på nätet; identifierat
drivkrafter som skapar resultat och tillväxt på den svenska arbetsmarknaden; utvecklat
en helt ny form av hälsobolag som drastiskt minskat sjukskrivningstalen i några av
Sveriges storbolag.
Synonymt för samtliga av AdvisoryBoards innovationsprocesser är att det alltid finns en
långsiktig målsättning att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Varje
innovationsprocess har ett tydligt fokus på att kortsiktigt leverera konkreta resultat i form
av ny kunskap och aktiviteter som kan omsättas omgående av såväl uppdragsgivare som
deltagare.
På vår hemsida http://www.advisoryboard.se kan du ladda ner rapporter från tidigare
arbeten. Nedan följer en kort sammanfattning av resultatet från ett av våra senaste
innovationsarbeten.
Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län (2013)
Syftet med arbetet var att hjälpa Region Skåne och Kommunförbundet Skåne att ta fram
ett beslutsunderlag till en tydlig struktur för ledning och styrning i samverkan mellan
Skånes 33 kommuner och Region Skånes hälso-och sjukvård.
Primär målgrupp för arbetet var ”mest sjuka äldre”, en patient-och brukargrupp vars behov
av omsorg är i ständig förflyttning mellan landstingets hälso-och sjukvård och
kommunernas vård och omsorgstjänster. Ett fungerande samspel mellan dessa två
huvudmän är helt avgörande för att kunna leverera kvalitet och göra vardagen enklare för
denna målgrupp.
Resultat
Uppdraget involverade ca 250 politiker, högre tjänstemän och medarbetare närmast
brukaren/patienten, som aktivt arbetade tillsammans vid sju unika mötestillfällen.
Arbetet resulterade b.la i:
• Ett förslag på en framtida struktur för ledning och styrning i samverkan mellan
Skånes 33 kommuner och Region Skånes hälso-och sjukvård.
• 7 unika utvecklingsområden för samverkan som direkt styr mot en högre kvalitet
för målgruppen ”mest sjuka äldre” i Skåne län.
• En sammanfattande checklista på förebyggande aktiviteter och åtgärder för att
bygga en hållbar samverkan över tiden.
• Konkreta förslag på samverkansmodeller som täpper till ekonomiska läckage och
skapar förutsättningar för en gemensam budget mellan kommun och landsting.
Du kan läsa hela rapporten om arbetet i Skåne län på
http://www.advisoryboard.se/wp-content/uploads_sv/2013/06/ledning-och-styrning-isamverkan-web2.pdf
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