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Väsby Labs bygger framtidens städer
Norrtäljes kunskapssatsning på skolan

Framtidsverket hittar talangerna

”Vi måste visa att 
det är attraktivt att arbeta  

i en kommun”
 Synnöve Fridén, kommundirektör i Enköping om kommunernas 

stora utmaningar inför framtiden.
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När medborgaren  
blir kund
I detta nummer av Relation berättar vi om tre svenska kommuners fram-
tidsvisioner och deras vägval för att nå dem. De har alla en gemensam 
strategi: att vara lyhörda för medborgarna och de anställda. I framtiden 
kommer det att bli än mer viktigt att lyssna på kundernas önskemål och 
vara beredd att förändra sitt arbetssätt om man ska lyckas.
 
Gamla tiders förhållningssätt där man erbjöd sina kunder 
och medborgare ett eller kanske två alternativ är historia, 
det är de flesta överens om. Istället är lyhördhet och kund-
anpassning nyckelord som måste prägla de organisationer 
som vill överleva och fortsätta vara framgångsrika i fram-
tiden. För kommuner betyder det i klartext att man måste 
behandla invånarna i kommunen som de ägare och kunder 
de faktiskt är, och inse att kommunens uppgift ska vara att 
prestera så bra man kan för att ge kunderna valuta för sina 
pengar. Offentlig sektor måste börja se sig själva som service-
organisationer för att stärka sin konkurrenskraft och bli 
en attraktiv arbetsgivare. Öppenheten för att förändra och 
utveckla är avgörande men det går ju naturligtvis inte att 
kundanpassa hur långt som helst. Den riktigt stora utma-
ningen är att i all denna komplexitet faktiskt hitta 
lönsamma lösningar.
 
Att använda sig av externa experter inom olika områden blir en viktig nyckel i det. Med en injektion 
av expertkunskap kan ett projekt lyftas till nya höjder. En extern konsult behöver inte heller delta 
i det politiska spelet, utan kan bidra med ett mer objektivt förhållningssätt och ett utifrån- och in-
tänk. Vi ser många goda exempel på det både vid konsultinsatser och längre interimslösningar.
 
Genom vårt engagemang inom offentlig sektor ser vi ofta att man är otroligt duktig på att dela 
med sig och tipsa varandra om de goda exemplen. Här har den privata sektorn en del att lära. 
I det här numret av Relation samtalar vi med personer i tre kommuner om framtidsvisioner 
och hur man når dit. Väsby Labs som drivs av Upplands Väsby kommun är en arbetsmodell där 
såväl näringsliv och kommuninvånare som representanter för politiken och kommunen deltar 
med syfte att utveckla Upplands Väsby som stad. I november i år tilldelades kommunen ”Quality 
innovation of the year 2012” för detta arbete. Norrtälje kommun har lanserat ett IT-projekt i 
skolan för att höja kunskapsnivån och där arbetar man aktivt för att få lärare att i ännu högre 
grad dela med sig av sin kunskap till kollegor. I Enköpings kommun har man inlett flera goda 
samarbeten för att förmedla bilden av kommunen som en attraktiv arbetsgivare.
 

Med önskan om en trevlig läsning!

Angela Rossi, VD, HRM Affärsutveckling AB
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”Vi börjar inte med de stora 

planerna utan arbetar 

istället organiskt, prövar 

oss fram och involverar 

medborgarna långt innan 

lösningarna är klara.”

Detta och mer därtill finns 
att läsa om i det 

här numret av Relation.

Angela Rossi, VD
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Minifakta

› Namn: Mia Lundström

› Ålder: 38 år

› Befattning: Projektutvecklare

› Tips till andra som står inför strukturella 
förändringar: Hitta den gemensamma 
nämnaren eller utgångspunkten genom 
samtal och dialog och starta därifrån. 
Tänk på att den inte alltid behöver vara 
ekonomiskt betingad!

Väsby Labs bygger 
framtidens städer

 I Upplands Väsby vänder man upp och ner på utvecklingsprocessen genom att  
lämna den stora masterplanen och låta staden växa fram organiskt.

Bo 85 i Upplands Väsby var Sveriges första renodlade bostadsmässa. 
25 år efter succén vände sig kommundirektör Björn Eklundh till HRM 
med uppdraget att göra en ny bomässa, nu i en visionär tappning.

Med sin bakgrund som samhällsplanerare och urbansociolog konsta-
terade projektutvecklaren Mia Lundström att det som behövs är ett 
nytt sätt att utveckla stad. Det ledde vidare till idén om Väsby Labs, 
en nyskapande modell som i grund och botten bygger på att vända 
plan- och utvecklingsprocessen upp och ner.

– Vi börjar inte med de stora planerna utan arbetar istället orga-
niskt, prövar oss fram och involverar medborgarna långt innan lös-
ningarna är klara, berättar Mia Lundström. Vi vill skapa en process 
som är innehållsdriven och bygger på vilka människor som ska bo 
här och vad som attraherar dem i ett stadsliv.

Modellen och tänkandet ska appliceras i hela centrala Väsby. Idag 
finns här ett stort kvarter med 900 bostäder och mark för nybyggna-
tion.  Det ska nu byggas ytterligare 1200 nya bostäder och det tids-
typiska storkvarteret från 1970-talet ska omvandlas till ett stadsliv 
som präglas av mångfald i allt från gestaltning och människor till 
utbud av service och nöjen.

– Utgångsläget att utveckla stad i något befintligt är väldigt intres-
sant, tycker Mia Lundström som ser en stor utmaning i att släppa in 
fler i processen.

– Kommunen tar genom Väsby Labs på sig en affärsutvecklarroll 
och vi skapar en dialog med byggare, skolor, politiker och medborgare 
för att utveckla starka koncept för stadsbyggnad. Det är visionärt. 

Man kan kalla det folkhemmet 2.0, med den skillnaden att kommu-
nen är en bland flera parter, inte en enskild aktör med hela ansvaret 
för samhällsutvecklingen.

Parallellt med framskridandet driver man idéutvecklingsproces-
ser där man samlar in förslag och synpunkter från boende, byggare 
och andra intressenter, genom öppna workshops i området. 

– Det finns till exempel inga färdiga skisser på husen, det är en 
öppen process och de idéer som kommer in injiceras som input till 
utvecklingsprocessen, berättar Mia. Väsby Labs funkar där som ett 
relä mellan konstant idéutveckling och det praktiska genomförandet.

En viktig del i modellen är just att många av idéerna som kommer 
in faktiskt genomförs olika utsträckning.

– Ett centralt element i hela utvecklingsprocessen är gröna miljöer. 
Till exempel har många förslag om centrala odlingar i Väsby inkommit 
och planeras att genomföras. Om det upplevs som framgångsrikt så kan 
odlingarna komma att ritas in i stadsplanen som ett permanent inslag. 
Det kan man sedan bygga vidare på, till exempel att man kopplar ihop 
förskolor som vill vara självförsörjande på grönsaker med lokala bönder 
för kunskapsöverföring och testar vad som är möjligt att göra.

Mia trycker också på att slutmålet inte är Bomässan 2015, det är 
ett stopp på vägen och stadslivet i Väsby ska fortsätta att utvecklas 
även efter det.

– Grundvisionen är att skapa de långsiktiga processerna. Modellen 
vi tar fram och applicerar ska sedan paketeras och presenteras som 
ett nytt sätt att bygga stad på även för andra.
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Norrtälje kunskapssatsar 
med pedagogik och IT

Med visionen att höja kommunens utbildningsnivå får alla  
lärare och elever i Norrtälje egna datorer att använda i undervisningen.  

Men det är framför allt en kunskapssatsning.

När skolinspektionen genomförde sin årliga kommunranking 2011 
hamnade Norrtälje långt ner på listan. För att åtgärda detta tog kom-
munledningen fram en vision för kommunens utbildningsinsatser. 
Man beslutade bland annat om en riktad satsning på skolan med 
målet att höja elevernas studieresultat och bidra till ett förändrat 
arbetssätt bland lärarna.

En viktig del i den visionen handlade om att lyfta IT-infrastrukturen. 
Kommunen bygger nu trådlösa nät till skolor och förskolor och alla lärare 
och elever kommer att få egna datorer att använda i undervisningen.

– De ansvariga i kommunen ser teknikinförandet som ett peda-
gogiskt kunskapsprojekt som ska ge eleverna nyckeln till dagens 
och morgondagens globala samhälle, säger Jimmy Svensson som är 
projektledare för den IT-pedagogiska satsningen i Norrtäljes skolor. 
Han är själv lärare och har sin syn på den svenska skolan klar:

– Det gamla lärarcentrerade arbetssättet håller inte längre, elev-
erna måste äga sitt eget lärande. Sen får jag som vuxen lärare också 
coacha och fylla i där det behövs.

Norrtälje använder bland annat SAMR-modellen av Ruben Puen-
tedura som visar hur tekniken kan möjliggöra utbildning på flera 
olika nivåer.

– I första steget blir tekniken ett hjälpande redskap, som till exem-
pel att använda ordbehandlare istället för papper och penna, förkla-
rar Jimmy. Ju högre upp i modellen man kommer, desto mer 
utveckling. Det högsta steget innebär helt nya arbetssätt: lärarna 
kan konstruera uppgifter som tidigare inte gick att genomföra, till 

exempel att eleverna ska kommunicera med experter och andra 
elever utanför skolan. Man pendlar mellan dessa steg, men det 
handlar om att nå nya nivåer för vad vi kan göra med eleverna och 
för vad de själva kan göra.

Den andra stora delen av satsningen handlar om att få igång en 
långsiktig kompetensutveckling för lärarna.

– Vi fokuserar mycket på interna utvecklingsinsatser eftersom 
mycket av kompetensen givetvis redan finns i skolan. Några är väl-
digt långt framme när det gäller webbar, twitter och pedagogiska 
sajter, andra behöver mer tid och tillit för att öva och få tips.

Man kommer bland annat att ha s.k. teach meets – informella möten 
för lärare där alla som vill kan ställa sig upp några minuter och dela 
med sig av något viktigt man gjort i skolan med hjälp av tekniken.

– Att få lärare att i ännu högre grad dela med sig och att inte 
stänga dörren till klassrummet känns som en stor och spännande 
utmaning, säger Jimmy.

Ledarskapet behöver också förändras. Jimmy menar att rektorer 
och skolchefer måste våga utmana och orka ta tag i de pedagogiska 
frågorna, inte bara se till det administrativa. Det gör man bland annat 
genom att vara med ute i verksamheten och diskutera pedagogiska 
frågor, som till exempel den om läromedlens vara eller inte vara:

– Vi tror att det finns fler vägar till kunskap än bara genom läro-
böcker. Men att lämna det invanda tar tid och kraft. Det går inte att 
göra på egen hand, man måste vara fler som samarbetar och då är 
tekniken ett alldeles utmärkt redskap.

Minifakta

› Namn: Jimmy Svensson

› Ålder: 49 år

› Befattning: Senior konsult Skola - IT

› Bäst med mitt jobb: De täta och omväx-
lande mötena med olika människor, roller 
och funktioner, med effektmålet att en 
god förändring som gagnar verksamhe-
ten ska komma till stånd. I det här fallet 
eleverna, dvs vår nutid och framtid samt 
lärare och skolledare!

› Tips till andra som arbetar i visions-
projekt: Läs in dig på den verksamhet du 
ska arbeta i. Sätt på dig stora öron och en 
något mindre mun och återkoppla ofta och 
kontinuerligt med konstruktiv feedback. 
Låt deltagarna våga, växa och dela med sig!
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Minifakta

› Namn: Synnöve Fridén

› Yrke: Kommundirektör i Enköpings kommun

› Ålder: 55 år

› Bäst med mitt jobb: Mångfalden och 
möjligheten att påverka i frågor jag tycker 
är viktiga.

› Tips till andra i långsiktiga utvecklings-
projekt: Uthållighet, Rom byggdes inte på 
en dag. Det gäller at börja i en ända och 
envetet hålla fast vid sitt mål. Trägen vinner!

8

”Mångfald och stora 
valmöjligheter hos en och 

samma arbetsgivare!”
Vi måste visa ungdomar att det är attraktivt att arbeta i en kommun,  

menar Synnöve Fridén, kommundirektör i Enköping. Hon är övertygad om att bilden  
av kommunen måste förändras och att man gör det genom öppenhet och

modet att våga förändra.

”Sveriges närmaste stad” står det på skylten vid infarten till Enköping. 
Payoffen avser i första hand en geografisk närhet till flera viktiga 
storstadsregioner med arbeten, utbildningsmöjligheter och arbetskraft. 
Drygt en tredjedel av Sveriges befolkning bor inom 12 mils radie 
från den gröna trädgårdsstaden Enköping i Uppland. 

– För mig betyder det också en social närhet mellan människor. 
Enköping är en stad där det är lätt att ta de kontakter man behöver, 
menar Synnöve Fridén som är kommundirektör i Enköping sedan 
knappt två år.

Precis som i många andra kommuner är rekrytering en viktig 
fråga på dagordningen i Enköping.

– Vi ser redan att konkurrensen om viktiga nyckelfunktioner 
inom offentlig sektor hårdnar. Det finns ett antal viktiga yrkesgrupper 
som är svårrekryterade som till exempel planarkitekter, bygglovs-
handläggare, sjuksköterskor och förskollärare.

Hon konstaterar att rekryteringsproblematiken blir mer än bara 
ett tillsatt jobb mindre.

– Rätt arbetskraft är en framgångfaktor för hela kommunens välfärd. 
Saknar vi till exempel bygglovshandläggare så kan vi inte leverera 
bygglov och andra tillstånd i den utsträckning vi skulle behöva. 
En företagare som behöver bygga en lagerhall kanske väljer att eta-
blera sig i grannkommunen istället.

Synnöve menar att detta inte är något som ordnar sig av sig själv, 
man behöver visa upp sig som en attraktiv arbetsgivare.

– Det gör vi bland annat genom att vi satsar på ledarutvecklings-
program och aspirantprogram till våra egna chefer och medarbetare 
i samarbete med Västerås och Uppsala kommun. Vi håller förbere-
dande utbildningar för att göra människor som kommit från andra 
länder anställningsbara i kommunen, och därigenom bredda mål-
gruppen av potentiella medarbetare.

Vi samarbetar också med Framtidsverket för att visa ungdomar 
på den mångfald och de stora valmöjligheter som finns hos en och 
samma arbetsgivare.

Enköping har på senare år skaffat sig en tradition av småföreta-
gande. När skiftnyckeltillverkaren Bahco flyttade produktionen 
utomlands i slutet på 90-talet blev många Enköpingsbor arbetslösa. 
Med en stark vision om att detta inte skulle knäcka kommunen utan 
istället bli starten på något nytt bestämde man sig för att ta tillvara 
på den kompetens som fanns inom verktygstillverkning och ventila-
tion och bli bäst på småföretagande istället.

Politiker och tjänstemän drog gemensamt upp planerna för kom-
munens insatser. Med information, utbildningar och åtgärder för att 
underlätta för medborgare att starta företag kunde man vända trenden 
och attrahera många småföretag till regionen. Idag finns 90 % av de 

8
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Det är en anledning till att vi har startat Framtidsverket. Ett bolag som 
bland annat arbetar med rekrytering och Talent Management-program 
samt fungerar som en kommunikationsplattform i frågor som rör 
den strategiska kompetensförsörjningen inom offentlig sektor.

Bakgrunden är att vi såg tre sammanfallande faktorer som till-
sammans utgör en stor utmaning inför framtiden inom den offent-
liga sektorn.

 Dels har vi en demografisk utveckling där den ökade livslängden 
och stora pensionsavgångar gör att försörjningsbördan för förvärvs-
arbetande kommer att öka snabbt de närmaste decennierna. Idag är 
medelåldern inom offentlig sektor väldigt hög. Bara i rena ålders-
pensioner så kommer 44 % av de anställda att bytas ut fram till 
2025. Vi vet att två av tre speciallärare har gått i pension inom tre år. 
Redan här har vi en stor utmaning – hur ersätter man hälften av 
människorna i en organisation utan att tumma på avgörande faktorer 
som kvalitet, kultur och rättsäkerhet?

 Den andra faktorn är att vi har en väldigt låg andel unga chefer 
inom offentlig sektor, siffrorna är ännu lägre än i privat sektor. Det 
finns helt enkelt för få människor i den yngre ålderskategorin som når 
upp till de ledande chefspositioner som ändå innebär att framtidens 
ledare är tillräckligt väl rustade.

Till detta lägger vi begreppet The war for talent, en definition som 
innebär att arbetsgivare kommer vara tvungna att konkurrera om spe-
cialiserad kompetens i större utsträckning i framtiden. Ekvationen är 

enkel, organisationen eller företaget med störst förmåga att attrahera 
rätt talang och behålla dem kommer också att bli vinnaren.

I ljuset av detta finns bara en väg att gå: offentlig sektor måste bli 
bättre på att locka till sig de unga talangerna och det är där Framtids-
verket kommer in. Vi vill nu tillsammans med våra kunder göra en av 
Sveriges största varumärkesförflyttningar i och med att vi säger att 
offentlig sektor är ”sexigt”. Studier har visat att många talangfulla 
unga ledare gärna skulle vilja arbeta i den offentliga sektorn om det 
fanns bättre karriärmöjligheter. Rent praktiskt samlar vi på oss unga 
människor från examen och upp till sex år in i arbetslivet som förstår 
vikten av och känner ett eget driv att bidra till något som är lite större 
än den egna lönen. Unga som vill komma in i ett sammanhang med de 
bästa cheferna, de stora organisationsstrukturerna och de goda möj-
ligheterna att göra karriär.

Vi ser till att alla som blir rekryterade genom oss får gå ett utveck-
lingsprogram för att rustas i att möta de utmaningar som finns inom 
offentlig sektor. Förutom att det innebär en plan för varje individs 
karriär är det också en garanti om en viss kunskapsnivå gentemot 
arbetsgivaren. Vi kommer helt enkelt att förse den offentliga sektorn 
med talanger som kan utvecklas och växa, och vi tror att vi bidrar till 
en lite ljusare bild genom vår verksamhet. Välkommen till framtiden!

 
Per Tjernberg

Partner, Framtidsverket

Krönikan – av Per Tjernberg, Framtidsverket

Framtidens talanger behövs 
i offentlig sektor

privata arbetstillfällena i företag med upp till fyra anställda.
– Det gör att vi inte längre är sårbara, vi har ju max fyra ägg i varje 

korg, skojar Synnöve.
Men allvarligt talat så ger det oss en väldig styrka. Vi utsågs bland 

annat till årets nyföretagarkommun 2010 just för att vi så aktivt sti-
mulerar nyetableringar.

Entreprenörstänket har också spillt över på skolan. 
– Vi satsar mycket på entreprenöriellt lärande i skolan. Det handlar inte 

om att lära sig starta företag i första hand även om det är en bra bieffekt, 
utan snarare att skaffa sig ett företagsamt förhållningssätt som gör att 
man tar initiativ, utvecklar sin kreativitet och ser sina möjligheter.

 Synnöve som har sin bakgrund i skolans värld är övertygad om att det 
här är en framgångsfaktor och man mottog nyligen ett pris som årets 
kompetenskommun.

– Med flera olika kompetensutvecklingsinsatser har vi sett till att få 
med lärarna på tåget. Visionen med entreprenörssatsningen är att varje 
elev ska få utveckla sitt allra bästa jag. Då blir vi rätt utrustade i livet för 
att må bra, vara anställningsbara och bygga ett hållbart samhälle helt 
enkelt.På frågan om vad som kommer krävas av kommuner i framtiden 
menar Synnöve att det handlar alltmer om att lyssna på sina medborgare 
och faktiskt se dem som de kunder och ägare de är via skattemedlen. 

– Föräldrar som lämnar sin tvååring på en förskola vill att peda-
gogerna ska lyssna på dem och anstränga sig för att leverera den 
omsorg de efterfrågar. Det tror jag är översättbart till allt arbete 
med människor. När det handlar om myndighetsutövning kan det 
vara lite svårare. Vill du ha ett bygglov för en strandvilla är det möjligt 
att jag inte kan leverera det på grund av lagstiftningen. Men det viktiga 
är att jag visar engagemang och försöker hjälpa dig med ditt behov. 
Kanske visa på ett annat sätt bo sjönära i kommunen?

Hon menar också att tillgänglighet kommer bli än mer viktig i 
framtiden. Unga vuxna idag förväntar sig att allt finns tillgängligt 
på nätet och de kommer inte acceptera att hamna i långa köer.

– Det är inte en tålmodig genration som växer upp, ler hon. Det 
betyder att vi måste vara mycket mer aktiva på sociala medier när 
det gäller att informera och kommunicera. Med omvärldsbevakning, 
benchmarking, att våga lyssna på de som är i framkant och ta till sig 
nya tankar och idéer kan vi bli bättre där. Det är nog det vikigaste av 
allt inför framtiden – att vara öppen för nya sätt att tänka!

Foto: Parkkontorets bildarkiv, Enköpings kommun.
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Vi önskar alla kunder och 
partners en god jul och ett 

gott nytt år!

Även i år skänker HRM AB en julgåva till BRIS istället 
för julkort. Ett bidrag till den goda kraft de utgör och 

det arbete de gör för utsatta barn.


