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Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) 

innovationstävling Innovation för alla.   
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1 Projektsammanfattning 
Organisation/företag:  

 Passalen Kungälv 

Projekttitel: 

Good Job 

Projektets start- och slutdatum: 

1 januari 2018–30 juni 2019 

Kort beskrivning av projektet och dess syfte (max 200 tecken): 

Projektet ska skapa en digital lösning för att unga med funktionsvariation ska 

kunna hitta extrajobb. En hemsida skapas för informationsspridning och som 

verktyg för arbetsgivare vid jobbannonsering. 

 

Kort beskrivning av projektets målgrupp och deras behov (max 200 tecken): 

Målgruppen är unga med funktionsvariationer, både fysiska som kognitiva. 

Deras startpunkt är långt ifrån arbetsmarknaden och Good Job syftar till att 

ge dem en möjlighet till arbetslivserfarenhet. 
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2 Målgrupp och behov 
Den digitala lösningen vi utvecklat ”Good Job” har två målgrupper; unga 

med funktionsvariation samt potentiella arbetsgivare.  

Bakgrund 

För en tid sedan började unga med funktionsvariation söka arbete som 

ungdomsledare i Passalens verksamhet. Sedan 2012 hade vi arbetat 

med volontärskap på olika sätt och efter det upplevde vi att det fanns 

ett behov hos målgruppen att söka ett arbete. Behovet bestod av 

möjligheten att arbeta extra, tjäna egna pengar och känna gemenskap 

och tillhörighet på en arbetsplats. 

Projektets andra målgrupp är arbetsgivare som har en vilja att 

inkludera målgruppen genom att skapa möjlighet till anpassade 

arbetsuppgifter som kan utföras av en individ i behov av stöd. Ofta finns 

viljan att inkludera medan det saknas kunskap om ”hur” man genomför 

det i praktiken.  

Privata aktörer kan även vara enskilda individer som kan ha 

arbetsuppgifter som kan utföras av målgruppen. Genom plattformen 

som projektet skapar kan flera aktörer bidra till en inkluderande 

arbetsmarknaden. 

Målgruppens behov 

Målgruppen har generellt ett behov av att veta och förstå hur ett 

uppdrag ska utföras. Stödets omfattning ökar beroende på 

funktionsnedsättningens omfattning. Generellt för målgruppen är att 

det behöver finnas ett tydligt stöd, eller en kontaktperson som man kan 

vända sig till, arbetsbeskrivningen och det praktiska genomförandet av 

uppgiften måste vara tydlig utformad etc. De har även behov av 

stöttning under sin arbetstid. Denna stöttning kan bli utmanande att 

hinna med om det ska ske i regi av den befintliga personalen. 

Målgruppens behov har inte förändrats under projekttiden – behovet av 

stöd kvarstår.  
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Good Jobs lösning 

Utifrån ovanstående problematisering har vi skapat lösningen ”Good 

Job”. Den digitala lösningen består av är följande moment:   

1. Applikationen 

Via Passalenappen kan målgruppen registrera sig och sitt CV. Få 

erbjudande om arbete och boka in sig på ”jobbskolan”  

2. Landningssidan/webbsidan: passalengoodjob.se  

Här kan målgruppen och intresserade läsa om projektet likväl som 

arbetsgivarna registrera sina tjänster  

3. Stöttaren  

Stöttaren är en ungdomsledare som följer med personen ut i aktivitet. 

Stöttarens uppdrag är att säkerställa så att arbetsuppgifterna som 

personen får av arbetsgivaren blir gjorda. Stöttarens uppdrag är att 

stötta individen som skall arbeta likväl som att vara en länk mellan 

denna och arbetsgivaren på plats. 

4. Jobbskolan  

Förberedelse för arbetslivet.  Alla som önskar söka arbete måste 

genomgå en Jobbskola innan de kan söka jobb via den digitala 

lösningen. Jobbskolan består av följande delar:  

1. Vad är ett arbete? 

2. Hur fungerar arbetslivet? 

3. Vilka sorts arbeten/uppgifter finns det och vad är personen 

intresserad av att utföra 

4. Tidshållning och vikten av punktlighet 

5. Hygien och klädsel 

6. Hur ett CV ser ut och hjälp att fyll i den mallen som finns i den 

digitala lösningen 

Status 

Projektet har i dagsläget kommit till slutfas på alla ovanstående 

punkter. Vi har testat den digitala lösningen i praktiken och den är 

färdigutvecklad. I dagsläget genomförs endast löpande underhåll.  
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3 Redogörelse av projektresultatet 
Projektet har resulterat i en digital lösning för målgruppen för att söka 

extrajobb samt en hemsida för informationsspridning och användning 

för arbetsgivare. 

Den digitala lösningen har designats och skapats av HiQ och integrerats 

i Passalens nuvarande digitala lösning Göra.nu. Den digitala lösningen 

har användartestats av målgruppen via workshops och träffar och 

uppdaterats därefter.  

Via den digitala lösningen kan målgruppen registrera sig, och ta 

ställning till vilken typ av arbete de är intresserade av och vilka 

”superkrafter” de har som de kan bidra med på en arbetsplats. Det är 

även i den digitala lösningen som målgruppen skriver in sig på 

Jobbskola för att delta i det förberedande arbetet. I ett efterföljande 

skede när målgruppen deltagit i en Jobbskola låses deras konto upp så 

de kan söka de arbeten som läggs upp i plattformen av arbetsgivaren.  

Det finns fyra olika svar som målgruppen kan få på sin ansökan:  

- ”Du har nu sökt följande jobb” 

- ”Du är kallad till intervju” 

- ”Grattis du fick jobbet” 

- ”Tyvärr gick det inte hela vägen denna gången” 

Landningssidan har skapats som ett resultat av projektet vars syfte är 

tudelat. Till viss del är den till för informationsspridning till 

allmänheten kring projektet och metoden. Den är även till för 

arbetsgivarna, då det är via hemsidan de loggar in i den digitala 

lösningen och läger upp de arbeten de har att erbjuda. 

Potentiella arbetsgivare kan på hemsidan hitta information om det 

praktiska kring processen från registrering till fakturering och 

löneutbetalning, till vilka målgruppen är och tips på vilka sysslor som 

kan utföras av målgruppen. 

I den digitala lösningen kan arbetsgivare se vilka som sökt till de 

arbeten de lagt in och kan välja ut vilka de vill träffa för en 

introduktionsträff innan de väljer vem de vill anställa. 
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3.1 Beskriv kortfattat projektets mål och leveranser 
Projektet har resulterat i en digital lösning och hemsida. Hemsidan 

hittas på följande adress: http://www.passalengoodjob.se/ 

Den digitala lösningen är inbäddad i Passalens nuvarande plattform 

Göra.nu. Det finns i dagsläget fem registrerade arbetsgivare i den 

digitala lösningen och alla Passalens användare över 18 år har tillgång 

till den digitala lösningen för registrering av sitt CV för arbetsgivare. 

 

                            

 

  

http://www.passalengoodjob.se/
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Arbetsgivare går in på hemsidan http://www.passalengoodjob.se/ och 

registrerar ett konto. Projektledaren får den informationen till sig och 

kan då avgöra om arbetsgivaren är legitim och i sådana fall godkänna 

registreringen. Arbetsgivaren lägger sedan upp de arbetsuppgifter de 

vill ha gjorda, timlönen för Good Jobbaren, plats och tider då jobbet ska 

göras. 

Den informationen går vidare till projektledaren för godkännande och 

när det väl är gjort publiceras annonsen i den digitala lösningen och 

målgruppen kan söka till respektive jobb. 

Innan målgruppen kan ansöka till ett arbete måste de ha anmält 

intresse för Good Job specifikt. När de gjort detta tas de till en sida där 

de skapar sitt CV och kan fylla i vilka intressen de har.  

Funktionaliteten i den digitala lösningen sammanstämmer med 

målsättning beskrivna i förstudien:   

- En plattform för registrering av arbetsgivare 

- En flik för uppdrag, i den befintliga digitala lösningen 

- Utökad användarprofil för målgruppen med CV och egenskaper 

- Möjlighet att scrolla igenom inlagda arbeten och söka dessa via 

knapptryck inne i den digitala lösningen 

  

http://www.passalengoodjob.se/
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3.2 Viktiga insikter 
Från början har målgrupperna i projektet varit åtskilda och den digitala 

lösningen har tagits fram med det i åtanke. Målgruppen unga med 

funktionsvariationers behov har genom hela processen varit vad 

Passalen räknade med i förstudien baserat på flera års arbete med 

målgruppen.  

Att utveckla den digitala lösningen inne i den befintliga applikationen 

gjorde att målgruppen redan hade tillgång till den och vana vid dess 

funktionalitet och utformning. 

Behoven så som tydlighet och stöttning före, under och efter 

genomförandet för målgruppen har funnits i den utsträckning projektet 

planerade för. Vad som uppstod som ett nytt eller djupare behov är 

nivån av handpåläggning för varje enskild individ ur målgruppen unga 

med funktionsvariationer som medverkar i processen. Likt vår tidigare 

process med ”göra.nu” så ser vi att den digitala tekniken tar oss – en bit 

på vägen. Men den komplexitet som utgör utanförskapet för 

målgruppen gör att vi behöver komplettera med en omfattande 

handpåläggning för att mobilisera målgruppen.  

Samarbetet med projektledarna och utvecklarna på HiQ gällande den 

digitala plattformen har fungerat enligt plan. Deras kompetens kring 

målgruppen från tidigare projekt och testning har varit avgörande för 

den digitala plattformens användarvänlighet. 

En utmaning vi har arbetat mycket med i affärsmodellen är hur vi skall 

bekosta stöttarnas/de medföljande ungas löner. I de fallen en 

arbetsgivare anställer en Good Jobbare och betalar dennes 

marknadsmässiga lön för att få arbetsuppgifterna gjorda, har de redan 

anlitat en arbetstagare. Stöttaren är där som coach och ska inte göra 

jobbet åt Good Jobbaren utan hjälpa dem hålla fokus och avsluta 

arbetsuppgifter. Utmaningen som uppstår är då om arbetsgivaren skall 

betala för två men få 1?  

Den affärsmodell som presenterades i förstudien har visat sig svårsåld 

med tanke på ovan nämnda kostnad för Stöttarna. I de fallet en tredje 

part kan gå in med projekt eller bidragspengar för just Stöttarnas 

lönekostnad är Good Job-modellen lättsåld till möjliga arbetsgivare och 

samarbetspartners. Projektet har med denna insikt fördjupat och 

expanderat projektet med samarbetspartners och en ny modell. Vi 

fördjupar os i detta under avsnitt 5.  
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4 Redogörelse av projektets genomförande 
Projektet har till största del följt projektplanen med de milstolpar som 

satts ut.  

Skapandet av den digitala lösningen i samarbete med målgruppen och 

användartestningen under processgången har gått smidigt och 

resulterade i en användarvänlig lösning. Målgruppen har lätt att förstå 

den och skapa de dokument som behövs för att kunna blir utvald till ett 

arbete och arbetsgivarna kan med enkelhet lägga in arbeten de har 

ledigt och vilka kriterier de har för dessa jobb.  

Den digitala lösningen i sig är ett bra verktyg och för att den ska fungera 

optimalt med lediga jobb och matchningar behövs en stor volym av 

arbeten som ligger inne och en relativt stor grupp av Good Jobbare som 

vill söka dessa.  

Under projektperioden har det varit relativt enkelt att få arbetsgivare 

med på idén och få dem att hitta arbeten till målgruppen och att lägga in 

dessa i plattformen. Det har uppstått utmaningar i vissa fall kring att 

målgruppen inte alltid söker de arbeten som finns. Det kräver en 

omfattande handpåläggning för att mobilisera målgruppen som är 

mycket kostnadskrävande.  

Baserat på den insikten och erfarenheten vi dragit från projektet bör 

rollen som Stöttare ha varit något vi arbetade med från början. Rollen är 

vital för succén av projektet och självförtroendet hos Good Jobbaren ute 

på arbetsplatsen. Frågan går dock alltid tillbaka till kostanden för 

Stöttarna och hur detta bäst löses.   
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4.1 Genomförandeplan/tidplan 
Etapp 1 

Inköp av domän och skapande av landningssida. Lansering av Good Job 

på alla sociala medieplattformar. Logotyp och design och det digitala 

samarbetet med med Göra.nu. 

Vad har vi gjort:  

Good Jobs logotyp och design blev klar. Men eftersom det är två delar av 

appen (Göra.nu och Good Job) la vi ner mycket tid på att hitta en 

gemensam design som ändå särskilde de två applikationerna inne i den 

digitala lösningen. 

Etapp 2 

Enligt plan skulle projektet i etapp två ha säkrat arbeten inför 

sommaren 2018 samt gjort användartester av den digitala lösningen. 

Vad har vi gjort:  

Användartester av iOS och Androidversioner gjordes under etappen. 

Inloggningssystem skapades på landningssidan för arbetsgivare och 

designen för den digitala lösningen blev klar. Vi arbetade mycket med 

kontraster, enhetlighet och tillgänglighet i den nya digitala lösningen. I 

samband med Good Jobs intrång i Göra.nu fick även den en facelift. Inte 

bara layout-mässigt utan även användarvänligheten har förbättrats. 

Den digitala lösningen döptes om till Passalen-appen som då kunde 

rymma både Göra.nu och Good Job. 

Planeringen inför sommaren gick långsammare än planerat då 

arbetsgivare själva inte var klara med sin planering inför sommaren. 

Etapp 3 

Under etapp 3 har fokus legat på att fånga upp målgruppen, erbjuda 

dem Jobbskolor och lotsa dem ut på arbetsplatserna med hjälp av 

stöttarna. 

Vad har vi gjort:  

16 personer har sökt till Jobbskolan, 14 personer har deltagit och 5 

personer har varit ute på jobb under etapp 3. 

Vår målgrupp har sökt till både jobbskola och jobb via applikationen 

och uppdragsgivarna har sett de som ansökt på ”Mina sidor” på 
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hemsidan. Hemsidan har fungerat som ett komplement eftersom 

uppdragsgivarna helst velat ha direkt kontakt med mig angående Good 

Jobbare och deras förmågor och styrkor.  

Två filmer har producerats under etapp 3. Den första riktar sig till 

potentiella tjänsteköpare. Den visar hur arbetet kan gå till och nöjda 

uppdragsgivare delger sin syn på Good Job. Den andra riktar sig till unga 

vuxna med funktionsvariation. I den får vi följa Good Jobbare ute på 

arbetsplatser, de pratar om egna erfarenheter och berättar vad Good 

Job betytt för dem.  Filmen som riktar sig mot uppdragsgivare är färdig 

och rullade under en sammankomst för ett hundratal av HiQ’s kunder. 

Där kunde vi prata med företag om projektet hur de ställer sig till att se 

Good Job som en del av deras CSR-arbete.  Filmen som riktar sig mot 

arbetssökande görs klart under etapp 4 och har som syfte att locka 

målgruppen till Good Job.  

Etapp 4 

Enligt plan ska vi etapp fyra ägna oss åt skapandet av en paketerad 

tjänst och införsäljning av denna till arbetsgivare runt om i Göteborg.  

Vad har vi gjort:  

Vid start av etapp 4 gjorde vi en grundlig uträkning av vad kostanden 

skulle bli för en arbetsgivare. Vidare paketerade vi tjänsten och 

påbörjade en runda med införsäljning. Paketet innehöll ett visst antal 

timmar med en Good Jobbare på plats samt dennes Stöttare och en 

administrativ del.  

Paketet visade sig vara svårsålt då tjänsteköparen i detta fallet skulle 

behöva stå för lönekostnaden både för Good Jobbaren och Stöttaren, 

utan att få ut 200% arbete ur dem. Det är därför en svårsåld produkt 

och tjänst och något vi fick omvärdera. 

Vi valde under våren att fokusera på feriejobb. I de flesta kommuner 

runt om i Sverige är det just kommunen som tillhandhåller dessa 

arbeten och för Good Jobs fortsatta överlevnad och utveckling behövs 

en kommunal partner tillsammans med näringslivet för att täcka upp 

alla kostnader som finns knutna till projektet. 
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4.2 Projektets budget 

Poster 

Budget Utfall 

Andel av totala 

kostnader (%) PTS finansiering Egenfinansiering 

PTS 

finansiering Egenfinansiering 
*Projektledning  884 160 0 884 160 47 181 44 % 

Passalen 0 126 000 0 152 837 5 % 

Service Design Lead 111 000 0 111 000 3000 (Hiq egeninsats) 1,5 % 

UX 35 000 0 35 000 16 500 (Hiq egeninsats) 1,5 % 

AD 35 000 0 35 000 41 000 (Hiq egeninsats) 8 % 

Projektledning HiQ 160 000 0 160 000 600 (Hiq egeninsats) 1 % 

Arkitekt 34 000 0 34 000 125 500(Hiq egeninsats) 16 % 

Utvecklare app 330 000 0 330 000 0 16 % 

Utvecklare webb 330 000 0 330 000 18 500 (Hiq egeninsats) 4 % 

Test 80 000 0 80 000 5000 (Hiq egeninsats) 3 % 

Affärsutveckling 0 60 000 0 59 000 44 % 

Summa 1 999 160 186 000 1 999 160 469 118  

*På grund av projektledarbyte i december åtdrog sig projektet dubbla lönekostnader den månaden. 
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Kostnader för underleverantörer.  

Underleverantör X 

Poster Budget Utfall 

Service Design Lead 111 000 114 000 

UX 35 000 51 500 

AD 35 000 76 000 

Projektledning HiQ 160 000 160 600 

Arkitekt 34 000 159 500 

Utvecklare app 330 000 330 000 

Utvecklare webb 330 000 348 500 

Test 80 000 85 000 

Summa 1 115 000 1 378 000 

 

4.3 Projektets arbetssätt 
Projektorganisationen har bestått av följande från Passalen: 

 Projektledare för Good Job 

 Verksamhetsledare som bollplank 

Samarbetspartners: 

 Göteborg & Co, Näringslivsgruppen  

 HiQ 

Företag som köpt tjänsten Good Job: 

 Ica Nya Varvet 

 HiQ 

 Valnämnden 

 Pjäshallen 

Passalen har varit projektledare för Good Job och drivit det dagliga 

arbetet med att ta fram den digitala lösningen, testning och 

genomförande av faktiska jobb som annonserats ut via applikationen.  
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HiQ är sedan flera år en god samarbetspartner till Passalen då de varit 

med och skapat en tidigare digital lösning i Göra.nu där alla Passalens 

fritidsaktiviteter läggs upp som deltagare kan anmäla sig till. HiQ har en 

djupgående förståelse för Passalen och målgruppens behov och kan 

därmed skapa en digital lösning som är lättanvänd och lättförståelig för 

målgruppen från början. Den digitala lösningen har användartestats av 

målgruppen och det har även säkerställts att den är användarvänlig 

gentemot arbetsgivare vid uppläggning av arbete. 

Näringslivsgruppen har varit en god projektpartner vid sidan om detta 

pågående projekt med PTS. Deras bidrag till löner för stöttarna gjorde 

det möjligt att testa den arbetsmetoden extensivt och därmed få det 

förankrat att rollen som Stöttare alltid bör finnas med för att säkra ett 

gott resultat för arbetet, Good Jobbaren samt projektet. 

Näringslivsgruppen fortsätter som bollplank in i det nya 

feriejobbsprojektet vi arbetar på. 

5 Vad händer nu? 
Den digitala lösningen har lanserats och är i fullt bruk av målgruppen och av 
arbetsgivare. Projektet har ett antal arbetsgivare som har inloggningsuppgifter 
och möjlighet att logga in via hemsidan och via den registrera arbeten som de vill 
att målgruppen utför. Under sommaren 2019 genomförs arbete av målgruppen 
via ”Good job” på en ICA butik i Göteborg.  
 
Projektet har med god marginal påvisat att målgruppen kan och vill arbeta, att 
de kan göra detta med goda resultat åt arbetsgivaren och med en ökad 
självständighet åt sig själva.  
 
Idén och metoden fortsätter in i ett nytt projekt. Vi har under våren 2019 blivit 
involverade i det feriearbete för ungdomar som Göteborgs Stad tillhandhåller för 
unga. Möjligheten för unga med funktionsvariation att delta i programmet är 
mycket små då det är upp till den enskilda individen att lösa en anpassad 
arbetsplats och en utbildad handledare.  
 
Passalen har valt att fortsätta utvecklingen av ”Good job” via 
feriearbetsprogrammet som finns i alla Sveriges kommuner.  
 
Vi vill utveckla en ny metod för integrering av målgruppen i feriejobb och har 
sökt ny finansiering för arbetet vidare.  
 
Metodutvecklingen ligger i att rollen som stöttare är integrerat i projektet och 
har en kostnadstäckning från början. Involverade parter är ideella aktörer, 
kommun och privat näringsliv. 
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Resultatet av projektet finns på hemsidan i form av information kring de jobb 
målgruppen har deltagit i under projektåret och arbetsgivares kommentar och 
citat kring deras medverkan.     
 
Den lärdom kommande projekt kan få från Good Job är målgruppens vilja och 
önskan om att jobba och bidra på det sätt de kan. Däremot måste 
arbetsuppgifterna anpassas eller skalas ner och stöttning finnas tillgänglig i stora 
delar av tiden som målgruppen är involverad i processen.  
 
Intresse för projektresultatet borde vara av intresse för kommuner och landsting 
som har en vilja att integrera alla sina medborgare i samhällsinsatser där arbete 
är en av dessa. Även arbetsgivare med ett CSR-intresse kan ta del av projektets 
resultat för att fördjupa den delen av sin verksamhet.  
 
Projektet har levererat det vi satte ut oss för att genomföra nämligen den digitala 
lösningen, en hemsida för informationsspridning och som arbetsverktyg för 
arbetsgivare och en testad metod för att säkra målgruppens deltagande på 
arbetsmarknaden.

Kommunen har 

jobbet som Stöttare 

bland de jobb unga 

kan söka till inom 

feriejobb. Kommunen 

står för denna 

lönekostnad. 

Privata aktörer 

erbjuder anpassade 

arbeten till 

målgruppen och 

står för deras löner. 

Ideella aktörer med erfarenhet 

av målgruppen utbildar Stöttare, 

personal på arbetsplatser och 

kommunens personal. 

Den ideella aktören står för 

koordineringen och samarbetet 

mellan parterna. 
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Bilaga 1. Målgruppens behov och hinder  

Målgrupp Identifierat behov Identifierat hinder Identifierad åtgärd Status 

Unga med 

funktionsvariation 

Behov av stöttning på 

arbetsplatsen 

Avsaknad av personal Skapa rollen som Stöttare klar 

Unga med 

funktionsvariation 

Arbetsuppgifter som de kan 

utföra och är utmanande 

Ingen tillgång till 

anpassade arbetsuppgifter 

Samarbete med målgruppen för att 

identifiera passande arbetsuppgifter som 

kan finnas på div arbetsplatser 

klar 

Unga med 

funktionsvariation 

Medverkar inte Isolering pga externa 

parter så som föräldrar, 

daglig verksamhet 

Samarbete och dialog med involverade 

parter 

uppstartsfas 

Arbetsgivare Vill bidra till 

integrering av de 

med 

funktionsvariationer 

Ovilja/avsaknad 

av kunskap att 

anställa med 

funktionsvariation 

Skapa ett program så 

anställningsprocessen inte ligger 

på enskilda arbetsgivare utan hos 

en part som har kunskap om 

målgruppen 

klart 

Arbetsgivare Vill öka sitt CSR-

engagemang 

Svårt att hitta 

anpassade 

uppgifter 

Dialog med arbetsgivare för att 

identifiera passande 

arbetsuppgifter 

löpande 

 


