
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

   

  

Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling   

Slutrapport projektgenomförande 
AcadeMedia Eductus AB 
Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) 

innovationstävling Innovation för alla. 
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

Instruktioner 
Notera att slutrapporten är en leverabel till PTS och den är en 

redovisning av hur projektet har gått, vilka resultat som uppnåtts och de 

slutsatser som gjorts. Slutrapporten bör inte överstiga 20 sidor. 

Den dokumentation som ni angivit i förstudien att ni ska producera i 

samband med projektet ska ses som fristående från detta dokument. 

Observera att texter skrivna kursivt ska tas bort från dokumentet. 

Observera att slutrapporten kommer att publiceras på PTS 

webbplats. 
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

1 Projektsammanfattning 
Organisation/företag:  

AcadeMedia Eductus AB  

Projekttitel:  

Digital kompetens för alla (för  individer med låg kunskap,  

delaktighet och handhavande av digital teknik)  

Projektets  start- och  slutdatum:  

2019-02-04  –  2020-11-27  

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

Projektets syfte är att ta fram en övningsbaserad utbildning  som ger 

målgruppen  en varaktig förmåga i digital kompetens, som leder till ökad  

delaktighet i samhällets digitala utbud.  

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

A: Deltagare i etableringsuppdrag hos Arbetsförmedlingen och elever i  
gymnasial vuxenutbildning utan större språkbegränsningar.  
B: Deltagare i yrkessvenska eller kartläggningsinsatser samt elever i 

svenska för invandrare.  

2 Målgrupp och behov 
Redogör för till vilken målgrupp projektet riktades. Beskriv de behov och 

hinder ni identifierat hos målgruppen samt hur projektets lösning kan 

tillgodose och åtgärda dessa. Under status uppger ni hur långt ni kommit 

i detta arbete. Har målgruppen och dess behov förändrats under 

projektets gång och i så fall på vilket sätt? Detta avsnitt kompletteras med 

en tabell i Bilaga 1. 

A. Målgrupp: Individer med bristande digital handhavandeförmåga 

och liten erfarenhet av att arbeta med digital teknik, som  

emellertid inte har språkliga begränsningar  

Exempel: Britt älskar att läsa böcker och tidningar, tala med eller skriva 

brev till sin familj och sina vänner, men känner sig inte bekväm med att 

använda en dator eller smartmobil. 

Nu har hennes lokala bankkontor lagt ner. Hon är upprörd och känner 

sig tvingad att lära sig och få förståelse för hur hon kan använda digital 

teknik för att nå banken. Samtidigt inser hon och motiveras av att kunna 

få större tillgång till de tjänster som finns att: nå vårdcentral, boka sig 

för teater och evenemang, upptäcka museer, finna information i 

uppslagsverk etc. 
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

B.  Målgrupp:  Individer som har begränsad digital 

handhavandeförmåga samt är i en process att tillägna sig det  

svenska språket, samt saknar kännedom om hur man får tillgång  

till information från exempelvis myndigheter i Sverige  

Exempel: Ahmed har nyligen fått uppehållstillstånd och personnummer. 

Han använder sin smartmobil för att på sitt språk kommunicera med 

vänner via sociala medier. Han lär sig svenska och om svenskt 

samhällsliv men har ingen erfarenhet av att använda sin mobil för att 

kontakta myndigheter, fylla i blanketter eller deklarera. Han behöver en 

förståelse för vad han faktiskt kan göra och hur han gör det. 

Utbildningsinsatsen som tagits fram i projektet har följt en process i 

följande steg: 

Steg 1: Identifiera behov och motivation, belysa nyttan. 

Steg 2:   Arbeta med praktiska moment  –  ”learning by doing”  - 
deltagaren får öva i en trygg testmiljö, som tillåter misstag, och få 

återkoppling (varför behöver ”jag” det här)  

Steg 3: Arbeta med känsla av sammanhang och förståelse för hur 

delarna i utbildningen hänger ihop (hur det påverkar samhället och 

individen). 

Vi har under projektets gång arbetat med löpande utvärdering i form av tester för 

att innan genomförandet säkerställa att utbildningens innehåll och utförande 

möter behoven och fyller avsedd funktion. Testerna har utförts av olika 

referensgrupper under de olika etapperna där vi utvärderat och anpassat 

utbildning och material efter behovet. Testerna visade att båda målgrupperna har 

självinsikt i så måtto att de inser att de begränsas i sin vardag och sitt arbetsliv av 

sin bristande digitala förmåga. De behov testerna ringade in handlade om ökad 

kunskap när det gäller kontakt med myndigheter och sjukvård, vardagliga 

ekonomiska transaktioner, jobbsök och hantering av digitala verktyg som stöd i 

arbetslivet. 

Utbildningen tillgodoser därmed de identifierade behoven för båda målgrupper, 

då den är framtagen utifrån och bygger på användarens upplevda nytta. 

Materialet är självinstruerande, tillåter övningar i en miljö som i allt väsentligt 

efterliknar en reell miljö och är utformat på ett sätt som inte kräver tunga 

beskrivningar. Instruktioner och hjälp består av symboler och bilder, som är lätt 

tillgängliga även för dem som är i en process att lära sig svenska. 

Med anledning av Corona-pandemin har nyttjandet av digitala verktyg  i hela  

samhället intensifierats, varför nödvändigheten  att tillägna sig dessa  ytterligare 
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

tydliggjorts för målgruppen. Detta har ökat motivationen hos målgruppen att ta 

till sig digitala verktyg som förenklar vardagen. Arbetet med implementering till 

fler personer i målgruppen fortsätter efter projektets slut. 

Efter varje avslutat kapitel har vi utvärderat utbildningsmodulen, med en 

skattning 1-5. Utvärderingarna som gjorts visar att de initialt identifierade 

målgrupperna upplever en ökad säkerhet i nyttjandet av olika digitala verktyg i 

sina kontakter och vardagliga göromål. Det vi också sett är att en annan 

målgrupp, ungdomar mellan 18 och 24 år, som vi först inte räknat som en digitalt 

svag grupp, upplevt stor nytta av verktygen vi tagit fram. Detta resultat visar att 

materialet och utbildningsmetoderna vi tagit fram kan appliceras på en bredare 

grupp och ha en bredare samhällsnytta. 

3 Redogörelse av projektresultatet 
I detta kapitel vill vi att du lägger fokus på själva projektresultatet. Dvs. 

vad blev slutsatserna av projektet, oavsett om det är ett fälttest, teknisk 

utveckling, en studie eller något annat som utförts. Lämna gärna 

rekommendationer som andra projekt kan ha nytta av. 

Vi har under projekttiden tagit fram, testat, utvärderat, löpande justerat 

och implementerat ett digitalt utbildningsmaterial för hittills ca 3000 

personer på ca 65 orter, som tillhör någon av de definierade 

målgrupperna och deltar i någon av våra tjänster och/eller utbildningar. 

Utbildningsmaterialet består av följande delar och finns idag tillgängligt 

på vår gemensamma lärplattform: 

1. Lär dig översätta sidor till ett annat språk 

1.1 Söka information via webbläsare och sökord 

2. Digital ekonomi 

2.1 Använda digitala applikationer i alla ekonomisektorer för 

olika typer av transaktioner 

3. Samhälle 

3.1 Hantera kontakter med myndigheter, såsom Skatteverket och 

Arbetsförmedlingen 

4. Digital kommunikation 

4.1 Kommunicera i digitala miljöer, dela information och 

samarbeta via olika digitala verktyg 

5. Hälsa 

5.1 Hantera verktyg, appar, möjligheter och skyldigheter vid 

behov av sjukvård och friskvård 

6. Säkerhet 
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

6.1 Hantera bank-id, digitala betalningslösningar, trygg e-handel,  

bedrägerier  

Nedan beskrivs projektets etapp- och leveransmål, samt utfall för varje 

etapp. 

3.1  Beskriv kortfattat  projektets  mål  och  leveranser  
Här redogör du för projektets resultat. Det kan vara en kortfattad 

beskrivning t.ex. av hur många personer som har deltagit i en specifik 

undersökning och resultatet av undersökningen, det kan vara en 

beskrivning av en teknisk lösning och hur den ska användas etc. Jämför 

resultatet med de mål som sattes i förstudien. 

Etappmål 1: Färdigställa kursinnehåll för en utbildning med  

specificerade program och verktyg.   

Leverans: Färdigställt kursinnehåll   

I Fas 1 gjorde vi en behovsanalys och kartläggning av den identifierade 

målgruppens nuläge, behov, attityder och önskemål. Detta gjorde vi 

genom intervjuer och samtal med deltagare. Därefter tog vi fram ett 

övergripande innehåll och struktur för en utbildning med tillhörande 

material för varje modul. Därtill identifierade vi vilka program och 

verktyg som behövdes för att sjösätta och implementera utbildningen. 

Etappmål 2: Framtagande av en utbildning, klar att implementera i ett 

genomförande.   

Leverans: Färdigställd  utbildning klar att användas   

I Fas 2  testades och utvärderades utbildningsmaterial och metoder för  deltagare 
på 29 orter primärt i SFI (135 deltagare), Stöd  och matchning (125 deltagare) 
yrkessvenska (364 deltagare), yrkes- och studieförberedande moduler (194  
deltagare), samt ett antal deltagare i arbetsmarknadsutbildning och övriga 
tjänster (282 deltagare). Antal testdeltagare har därmed uppgått till 1100  
deltagare.  Genom ett samarbete med utbildningsanordnare Hermods har antalet  
orter för  genomförande av test av utbildningen kunnat utökas.  

Etappmål 3: Genomförande av utbildning enligt plan   

Leverans: Uppföljningsrapport   

I Fas 3  har utbildningsmaterial, metoder och rutiner för att höja digital 
kompetens hos såväl deltagare som personal implementerats på fler orter och i 
ytterligare uppdrag, i samarbete med Hermods och Coachning & Utveckling.  
Material, metoder och rutiner finns  nu tillgängliga på gemensamma plattformar  
som alla berörda har åtkomst till via dator/surfplatta/smartphone.   

Etappmål 4: Spridning av produkten samt sammanställning och avslut  

Leverans: Slutrapport,  summering om hur projektet gick i förhållande 

till planen och andra erfarenheter som gjordes under projektets gång.  
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

I Fas 4 har verksamheten genomfört en rad marknadsföringsinsatser internt och 
externt. Marknadsföringsmaterial tas fram löpande och insatsen kampanjas 
regelbundet på Eductus och Hermods hemsidor och sociala medier (Facebook, 
Instagram och LinkedIn). 

Vi har hållit digitala informationsmöten och workshops och utvärderingar i varje 
region. Vi har testat  framtaget utbildningsmaterial och metoder för ytterligare 
deltagare, sammantaget 2541 personer fördelade på 65 orter. 

Etapp 4 
Uppdrag/Tjänst SFI STOM YS YSM Övriga Summa 

Antal deltagare 150 188 1568 600 35 2541 

Det pågår därtill ett koncernsamarbete inom AcadeMedia som syftar till att höja 
medarbetares och deltagares digitala kompetens, i vilket framtaget material 
inom ramen för projektet kommer att lanseras till fler företag. 

3.2  Viktiga  insikter  
Nu när projektet har ett resultat så finns det alltid viktiga insikter som 

gjorts, det kan t.ex. vara att man insett att olika användargrupper har 

helt skilda behov, något som man kanske inte insåg från början, att man 

skulle utvecklat på en annan plattform. Hur har eventuella samarbeten 

andra parter fungerat? Utmaningar med affärsmodell? 

Insikter 

Digitalisering är i grunden en viktig demokratifråga, då frågan berör och 

sätter ramar för medborgarnas möjligheter att fullt ut ta del av 

information, medverka och agera i samhället. 

Digital förmåga blir därmed en allt viktigare kompetens, som alla 

människor behöver förhålla sig till. Vi går mot ett samhälle där många 

relationer, samarbeten och vardagliga kontakter i allt högre grad sker 

genom digitala verktyg, vilket ställer krav på oss som medborgare att 

följa med i utvecklingen. I detta projekt har vi fått möjlighet att 

reflektera över digitaliseringens möjligheter och utmaningar, vilket 

stärkt oss som medarbetare och organisation i en utbildningskoncern. 

Vi tar från projektet även med oss den stora betydelsen av att göra en 

omfattande och strukturerad förberedelsefas och behovsinventering, 

innan ett utvecklings- och implementeringsarbete kan ta vid. Genom att 

inventera de faktiska behoven och upplevda hindren i målgrupperna 

har vi kunnat utveckla träffsäkra och anpassade metoder och material. 

Vi har också, genom ett arbetssätt som bygger på vårt 

kvalitetsledningssystem, arbetat med kontinuerlig utvärdering, 

uppföljning och justering av insatser och utbildningsmaterial.  Detta har 
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

hjälpt oss att nå måluppfyllelse i att skapa och implementera ett 

användarvänligt och funktionellt material, som stöttar våra 

identifierade målgrupper i deras nyttjande av digitala verktyg i 

vardagen. Den respons vi fått från personer ur målgrupperna har varit 

mycket god och tyder på att vi gjort rätt prioriteringar. 

Samarbeten 

Vi har under projektets senare faser inlett samarbeten med fler bolag 

inom AcadeMedia, för att prova och marknadsföra material och 

metoder för fler individer med liknande behov. Dessa samarbeten har 

fungerat bra och responsen har varit god hos såväl personal som 

deltagare. Vi kommer att fortsätta implementeringen av framtaget 

material i fler bolag, som en del i AcadeMedias satsning på 

digitalisering. 

4 Redogörelse av projektets genomförande 
I detta kapitel vill vi ha en redogörelse av genomförandet av projektet och 

hur det har gått (vad har gått bra och vad har gått mindre bra och 

förslag på hur man kunde ha undvikit de värsta fallgroparna om man 

skulle göra om projektet – dvs. genomförande samt erfarenheter och 

insikter kopplat till detta). 

Övergripande slutsatser 

Av tidigare erfarenheter vet vi att förändringsprocesser och 

utvecklingsprojekt kan vara svåra att implementera och möta visst 

motstånd på såväl organisations- som individnivå, inte minst när det 

gäller beteendeförändringar och nyttjande av nya metoder, arbetssätt, 

verktyg och tekniska lösningar. 

Något som borgat för att projektet som helhet gått bra är den 

noggranna förberedelsefasen, där vi samlat in information och gjort 

behovsanalyser med den identifierade målgruppen, genom intervjuer 

och samtal. Vi har utgått från de faktiska synpunkter, attityder och 

önskemål som där framkommit, när vi gått vidare i utveckling av 

material och utbildningsprocess. 

Processen som sådan har varit agil, med en fast kärna av 

utvecklingspersonal och en flytande grupp medarbetare som 

involverats under olika faser i projektet. Det har varit viktigt för oss att 

arbeta mycket nära driften i alla utvecklingsmoment, för att säkerställa 

att metoder och material är funktionella och relevanta, samt kan 

implementeras och nyttjas som avsett. 
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

Verksamheten har under projekttiden genomgått en stor 

organisationsförändring, i form av en sammanslagning av Hermods AB 

och Eductus AB. Denna förändring hade kunnat föranleda att projektet 

tappade kompetens och fart, men detta har motverkats genom en tydlig 

projektledning och rutin för överlämning. 

Det som paradoxalt också stärkt och påskyndat projektets 

implementering i ordinarie verksamhet är Corona-pandemin, med 

medföljande snabba omställningar till distansleverans och större behov 

av digitala verktyg. 

4.1  Genomförandeplan/tidplan  
Lämna en kort redogörelse för de aktiviteter som du har genomfört i 

projektet och när under projekttiden de har ägt rum. Jämför med din 

ursprungliga projektplan och kommentera avvikelser från planen. 

Nedan beskrivs genomförda aktiviteter i förhållande till projektplan: 

Etapp 1, Förberedelsefas, 2019-02-04--2019-05-31: 
Förutsättningar och utformning till att utforma kursinnehåll med struktur och 
exempel på självinstruerande övningarna. 

Aktiviteter 
 Kartläggning (intervjuer, samtal etc med deltagare) 
 Framtagning av innehåll och struktur för kurs 
 Testa innehåll och struktur 
 Revidering av innehåll och struktur 
 Identifiering av program och verktyg som behövs 

Etapp 2, Genomförande 2019-06-03--2019-11-29: 
Färdigställa utbildningen genom att utveckla och utvärdera produkten. 

Aktiviteter 
 Bygga utbildningen (struktur och layout) 
 Utvärdering av innehåll (sammanställd bedömning innehåll av hur 

innehållet överensstämmer med målen) 
 Utvärdering av användarupplevelse (sammanställning av 

användarerfarenhet) 
 Färdigställande av utbildning (komplett utbildning) 
 Betatestning mindre målgrupp (synpunkter från test) 
 Revidering 
 Översättning av material till olika språk 

Etapp 3, Implementeringsfas 2019-12-02 -- 2020-05-29: 
Utbildningen lanseras till målgruppen genom marknadsföring och utbildning av 
personalen som möter målgruppen, utvärderingen av utbildningen är en 
pågående process. 
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

Aktiviteter 
 Utbildning/ implementering på utvalda orter 
 Utbilda personal och ta fram/justera instruktioner till utbildningsmaterial 
 Utvärdering/uppföljning 
 Sammanställning av resultat 
 Marknadsföring 

 

 

Etapp 4, Produktspridning och avslutningsfas 2020-06-01 -- 2020-

11-27: 

Utbildningen marknadsförs brett internt och externt 

Aktiviteter 

 Fortsatt implementering på fler orter 

 Utvärdering/Uppföljning 

 Sammanställning av resultat 

 Marknadsföring 

 Implementering av metoder och material i fler bolag inom 

AcadeMedia 

Avvikelser från plan 

Vi har i allt väsentligt följt och genomfört de planerade aktiviteterna i 

projektplanen. Dock kan vi identifiera följande avvikelser, som påverkat 

arbetet, på så vis att vissa moment i implementeringen påskyndats och 

intensifierats: 

   Corona-pandemin 
Verksamheten har med anledning av Corona tagit fram en handbok för 
undervisning, vägledning och matchning på distans, där framtaget material i 
digital kompetens och metoder för nyttjande av digitala verktyg är i centrum. 
Detta var en oförutsedd händelse, som påskyndande implementeringen av 
metoder och verktyg i hela organisationen. 

 Koncernövergripande digitaliseringsprojekt 

Det pågår ett digitaliseringsprojekt inom koncernen AcadeMedia, som syftar till 
att höja den digitala kompetensen bland såväl medarbetare som deltagare, i 
vilket framtaget material kommer att implementeras. 

 Organisationsförändring 
Under hösten 2020 har Hermods och Eductus Arbetsmarknadstjänster gått 

samman i ett nytt, gemensamt varumärke, Matchning & Utveckling i Sverige AB. 

Detta har inneburit ett intensifierat arbete med nya digitala plattformar och 

verktyg, såsom ett gemensamt intranät, hemsida och metodstöd. Detta arbete 

ingår i en större satsning inom AcadeMedia, som syftar till att utveckla 

gemensamma webbplatser. 
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Allt material som tagits fram under projektet ska implementeras i de 

nya gemensamma plattformarna, för att också kunna spridas till övriga 

bolag inom AcadeMedia. 
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

4.2  Projektets budget  
Redovisa projektets totala kostnad och hur det har finansierats (belopp uppdelat på PTS finansiering och egenfinansiering) samt 

eventuella avvikelser gentemot budget. Ange totala kostnader, det vill säga interna kostnader + eventuella underleverantörers 

kostnader. 

Kolumnen ”Andel av totala kostnader” beräknas .
𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑃𝑇𝑆 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 

𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑃𝑇𝑆 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 
 Se exempel i tabellen.  

Poster 

Budget Utfall 

Andel av totala kostnader (%) PTS 
finansiering 

Egenfinansiering 
PTS 
finansiering 

Egenfinansiering 

Utveckling 506180 60210 506180 60210 56,24% 

Test 120802 40312 120802 40312 13,42% 

Projektledning 74936 34500 74936 34500 8,33% 

Marknadsföring 146900 50000 146900 50000 16,32% 

Inköp 50000 20000 50000 20000 5,56% 

Övrigt 1182 12530 1182 12530 0,13% 

Summa 900000 217552 100% 
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

Kostnader för underleverantörer. Ange totala kostnader för 

eventuella underleverantörer. Kopiera tabellen nedan och fyll i en tabell 

för varje underleverantör till projektet. 

Vi har inte använt underleverantörer under projektperioden. 

4.3  Projektets arbetssätt  
Redogör för projektorganisation, samarbetsformer och förankring i 

eventuella partnerskap och intresseorganisationer. 

Projektorganisation: 

Roll Namn Företag/organisation 

Projektledare 

Kenny Färdigh/Patrik 

Hellberg Eductus 

Utbildningsansvarig 

Charlotte Staaf/Senada 

Ljutic Eductus 

Produktägare 1 Senada Ljutic Eductus 

Produktägare 2 Jenny Eneroth Eductus 

Lärare (specialist 

digitala kurser) – 
tekniskt ansvarig 

Fredrika Sundström/Mats 

Michaneck Eductus 

Administratör Therese Persson Eductus 

Förankring i partnerskap och intresseorganisationer: 

Intressent, namn och 

kontaktuppgift 

Nivå av 

förankring 

Beskrivning 

Arbetsförmedlingen 

Petter Carolusson 

enhetschef för externa tjänster 

Tel: 010-488 78 95 

E-post: 

petter.carolusson@arbetsformedlingen.se 

1 

Carolusson  upphandlar  flera  av de  

utbildningar  och insatser  som 

angivits: Yrkessvenska, matchnings-

insatser  som Stöd  och matchning  och 

Yrkes- och  studieförberedande  

moduler.  
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

Intressent, namn och 

kontaktuppgift 

Nivå av 

förankring 

Beskrivning 

Jönköpings kommun 

Anicka Svenningsson 

Vuxenutbildningschef 

Tel: 036 - 106316 

E-post: 

anicka.svenningsson@jonkoping.se 

1 

Svenningsson är beställare av 

vuxenutbildning, svenska för 

invandrare och samhällsorientering 

Intressenterna ser det som en styrka 

om deltagarna får tillgång till en 

påbyggnad av digital kompetens 

I projektets tredje och fjärde etapp har vi därtill inlett ett samarbete 

med flera andra bolag inom AcadeMedia Vux; Hermods AB, Coachning & 

Utveckling i Sverige AB samt Didaktus AB. Detta för att få en starkare 

förankring av utbildningsmaterialet och möjlighet att implementera 

framgångsrika arbetssätt för fler personer ur målgrupperna, som har 

behov av förstärkt digital kompetens. Detta samarbete kommer att pågå 

efter projektets slut och utökas till fler bolag inom koncernen. 

5  Vad händer nu?  
Redogör för vad som händer nu med resultatet, hur tas det om hand, 

startas det ett nytt projekt eller blir det en lansering. Beskriv också hur ni 

har spridit projektets resultat. Redogör även hur resultatet kan användas 

av andra som berörs av projektet även efter att projektet har avslutats. 

Vilka andra kan ha intresse av att ta del av projektresultatet. 

De arbetssätt, metoder och utbildningsmaterial som framtagits under 

projektets gång är idag implementerat i vår ordinarie verksamhet och 

utgör ett pedagogiskt stöd för personal och deltagare i våra rustande 

och matchande tjänster. Arbetet med att sprida och implementera 

framtaget material och metoder fortsätter även efter projektets slut, då 

det nu är en uppskattad del av vårt ordinarie verksamhetsstöd. 

Det framtagna materialet är fritt att använda för inte bara deltagare i 

våra verksamheter, utan finns öppet åtkomligt för alla. Vi uppmuntrar 

därför spridning av material av intresse till anhöriga, vänner och 

bekanta, som kan ha behov av det. 

Implementeringsprocessen har med anledning av Corona-pandemin 

intensifierats, då samtliga verksamheter i april månad tvingades lägga 
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

om sin verksamhet till distans. Därmed ökade behovet av digital 

kompetens hos såväl personal som deltagare och det framtagna 

materialet fick en påtaglig relevans. 

Spridning och marknadsföring av projektets syfte, mål och producerat material 

genomfördes till en början till egen personal - skolledare, lärare, speciallärare, 

studie- och yrkesvägledare  - i samband med utrullningen av utbildningen. 

Egen personal marknadsförde i sin tur utbildningen på flera språk vid möten med 

målgruppen i de huvudutbildningar och insatser som deltagarna ingår i: 

Etableringsuppdrag hos Arbetsförmedlingen, yrkessvenska, svenska för 

invandrare, gymnasiala vux/yrkesutbildning. 

Marknadsföringen har blivit ett allt mer självklart inslag i informationsinsatser 

till personal och deltagare, i samband med lansering av nya arbetssätt och 

metoder med anledning av Corona-pandemin. 

Marknadsföring har skett i anslutning till kallelse till kursstart, genom anslag i 

utbildningslokaler, genom information i e-post och sms i lärplattform (som 

används i alla våra utbildningar och deltagare introduceras i vid kursstart) och 

sociala medier (en del av målgruppen använder sociala medier även om de inte 

använder alla andra möjligheter av den digitala tekniken) 

Marknadsföring inom koncernen sker via vårt interna kontaktnät. 
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

Bilaga 1. Målgruppens behov och hinder 

Fyll i identifierade behov och hinder för respektive målgrupp samt vilken åtgärd ni identifierat för de olika hindren. I kolumnen  

”Status” beskriver ni hur långt  ni kommit i att  åtgärda hindret.   

Målgrupp Identifierat behov Identifierat hinder Identifierad åtgärd Status 

Individer med bristande 

digital 

handhavandeförmåga 

och liten erfarenhet av 

att arbeta med digital 

teknik, som emellertid 

inte har språkliga 

begränsningar 

Motivation att tillägna  

sig digitala verktyg   

Insikt i hur digitala 

verktyg kan förenkla 

och förbättra 

handhavanden i 

vardagen 

Ovana vid och skepsis 

till teknik och digitala 

verktyg 

Avdramatisera 

nyttjande av digitala 

verktyg, genom ett 

pedagogiskt utformat 

material, som bygger på 

praktiska behov och 

intressen i vardagen 

Metoder och material 

har fått mycket god  

respons från den  

aktuella målgruppen.  

Med anledning av 

Corina-pandemin har 

nyttjandet av digitala 

verktyg intensifierats, 

varför nödvändigheten 

tydliggjorts. Detta har 

ökat motivationen hos 

målgruppen att ta till 

sig digitala verktyg som 

förenklar vardagen. 

Arbetet med 

implementering till fler 

personer i målgruppen 
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

fortsätter efter 

projektets slut. 

Individer som har 

begränsad digital 

handhavandeförmåga 

samt är i en process att 

tillägna sig det svenska 

språket, samt saknar 

kännedom om hur man 

får tillgång till 

information från 

exempelvis 

myndigheter i Sverige 

Motivation att tillägna 

sig digitala verktyg 

Insikt i hur digitala  

verktyg kan förenkla 

och förbättra 

handhavanden i 

vardagen  

Möjligheter till 

språkstöd och material 

som stöttar på olika 

språk 

Ovana vid nyttjande av 

digitala verktyg, 

exempelvis i kontakter 

med samhället, i 

jobbsökande och 

ekonomiska 

transaktioner 

Påvisa enkelheten och 

effektiviseringen av 

vardagliga göromål 

genom nyttjande av 

digitala verktyg 

Underlätta  

utbildningsprocessen  

genom språkstöd,  

talsyntes, bildmaterial 

etc  

Som ovan. 
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