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Slutrapport projektgenomförande 

- My Dream Now - Creador AB 

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

innovationstävling Innovation för alla.   
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1 Projektsammanfattning 
 

Organisation/företag:  

Creador AB 

Projekttitel: 

My Dream Now – app för ungas kontakter i arbetslivet 

Projektets start- och slutdatum: 

2018-01-15 - 2019-06-20 

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

Digitalt stöd för verkliga möten. Unga får kontakter i arbetslivet och stöd att 

hitta egna vägar till jobb. Vuxna registrerar sig, unga söker, tar kontakt, 

chattar och boka en fika för att höra hur det är att jobba. 

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

Primärt unga i ålder 16-20 med utmaningar att ta sig in på arbetsmarknaden. 

Unga med funktionsvariationer och unga med svag socio-ekonomisk 

bakgrund. 

2 Målgrupp och behov 

Primärt unga i ålder 16-20 med utmaningar att ta sig in på 

arbetsmarknaden. Unga med olika funktionsvariationer och unga med 

svag socio-ekonomisk bakgrund.  

I vår digitala tjänst kan vuxna i arbetslivet som vill inspirera ungdomar 

skapa en profil. Unga som söker kontakter i arbetslivet skapar också en 

profil och kan börja söka kontakter.  Vi startar i Stockholm och 

Göteborg, med målsättning att skala upp nationellt.  

Unga saknar ofta kontakter och förebilder man kan identifiera sig med i 

arbetslivet. Det gäller i synnerhet unga med olika funktionsvariationer 

och unga från områden med störst potential, där det idag är hög 

arbetslöshet. Behoven har verifierats sedan 2011 i vårt arbete med 

elever på skolor i prioriterade områden i Stockholm, Göteborg och 

Malmö, inkl flera grundsärskoleklasser och Angeredsgymnasiets 

riksintag för funktionshindrade, samt Stockholms stads ESF-projekt 

SUSA.  
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Under projekttiden har vi träffat fokusgrupper i både Stockholm och 

Göteborg, som har fått definiera sina behov direkt kopplat till hur den 

digitala tjänsten bör fungera.  Behoven av tjänsten har bekräftats.  

De upplever att den tjänst vi tagit fram kommer göra det enklare för 

unga att få kontakter i arbetslivet. De kan få förståelse för hur 

människor med olika förutsättningar har tagit sig till sina jobb, hur det 

egentligen är att jobba med de jobben. I fokusgrupperna framkom att de 

även vill ha kontakt med äldre unga vuxna som läser på universitet. 

Under projektet har vi valt att primärt rikta oss till gymnasieålder 16-20 

år. När vi startade projektet tänkte vi även högstadieålder, men ser att 

det primärt kommer vara intressant för gymnasiet.   

3 Redogörelse av projektresultatet.  
 

Resultatet av projektet är en väl utvecklad och fungerande app. Den ska 

nu släppas publikt i augusti för att under hösten lanseras till ett antal 

gymnasieklasser, som ska få testa den i praktiken.   

Slutsatserna från lyckade workshops med elever från bl a Fryshusets 

gymnasiesärskola samt med elever från Riksgymnasiet för 

rörelsehindrade var att behovet av den här digitala tjänsten är stort. 

Fokusgrupperna ser att appen kommer kunna ha ett tydligt värde för 

dem för att möta det behovet av kontakter i arbetslivet.  

Rekommendation är definitivt att tidigt involvera målgruppen, som får 

uttala sina behov och utveckla tjänsten utifrån de behoven.  

3.1 Beskriv kortfattat projektets mål och leveranser 

Appen är nu klar och släpps på Google Play och App store nu i augusti. 

Det är en app som ungdomar i fokusgrupper ser stort värde i och ser 

fram emot att kunna använda. Vi har dock under projektet inte fått den 

klar för lansering och test på flera gymnasieklasser och sedan bred 

publik lansering av uppdaterad version, som planerat.   

Det krävde mycket mer resurser att få den grundläggande 

funktionaliteten på plats än beräknat. Vi hade räknat med att kunna 

utveckla spellogik, med poäng och olika nivåer för att skapa motivation. 

Det har vi tyvärr fått stryka i den första versionen. 



Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling   

 5 

3.2 Viktiga insikter 

Vi har fått bekräftat att det finns stort behov hos ungdomar av 

kontakter i arbetslivet, där de upplever att den här tjänsten kan vara till 

stor hjälp. Kontakter med många olika företag i Sverige visar att det 

finns stort intresse och bra betalningsvilja för att medverka., vi mycket 

positiv feedback när vi har demonstrerat appen.  

Vi har fått insikt om utmaningen att utveckla en app tillsammans med 

en extern leverantör. Från utvärdering av potentiella leverantörer, 

projektplanering till det löpande samarbetet med tydliga krav och 

leveranser enligt plan.  

4 Redogörelse av projektets genomförande 

4.1 Genomförandeplan/tidplan 

Vi genomförde första två etapperna enligt plan. Mycket bra workshops 

med ungdomar, där de fick komma till tals och utveckla sina behov och 

ge feedback på våra förslag. Arbetet med att ta fram funktionalitet och 

design under våren fram till sommaren 2018 flöt på bra. Därefter har 

programmerings-arbetet tagit mycket längre tid än väntat. Flera 

funktioner i appen, som chatt, registrering med Bank-ID etc har tagit 

betydligt längre tid än planerat. När vi fått nya versioner har det ändå 

varit saker som inte fungerar.  

Utvecklingen av appen har därför tagit mycket längre tid än planerat. 

Vår partner Ayond har jobbat på med utvecklingen, men det har hela 

tiden varit olika funktioner som inte fungerat som tänkt, saker som inte 

blivit klara. Det är svårt att säga vad vi skulle gjort annorlunda. Vi hade 

gjort en bra plan med lansering i tre steg, men det slutade med att vi 

skulle göra en version, som sedan har blivit många månader försenad. 

Vi borde nog inte gått med på det, utan ha hållit fast vid den 

ursprungliga planen, för att kunna komma igång och testa skarpt 

tidigare.  
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4.2 Projektets budget 
 

Poster 

Budget Utfall Andel av totala 

kostnader (%) PTS finansiering Egenfinansiering PTS finansiering Egenfinansiering 

Projketledning, 

affärsutveckling 

158 324 168 332 42 938 88 325 2 % 

Rekrytering kontakt 

referensgrupper 

96 624  26 489  1 % 

Projektadmin 76 128   33 473  2% 

Kommunikation 

Marknadsföring 

130 824 100 000 80  814 50 000 4% 

UX-design 436 450  366 145  19% 

Utveckling, 

programmering 

821 730  1 216 331 698 030 63% 

Test - förarbete 72 000  63 300  3% 

Teknisk 

projektledning 

147 920  110 510  6% 



Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling   

 7 

Summa 1 940 000 268 332 1 940 000 836 355 100% 
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Kostnader för underleverantörer.  

Underleverantör Ayond 

Poster Budget Utfall 

UX-design 436 450 366 145 

Utveckling, 

programmering 

821 730 1 914 360 

Teknisk projektledning 147 920 110 510 

Summa 1 406 100 2 391 015 

 

Underleverantör Unicus 

Poster Budget Utfall 

Test - förarbete 72 000 63 300 

Summa 72 000 63 300 

 

4.3 Projektets arbetssätt 

Under etapp 1 vintern och till mars 2018 arbetade projektledare Jonas 

Bygdeson, tillsammans med projektmedarbetare Arzu Kazimova och 

Simon Fromm från My Dream Now, tillsammans med UX-designer 

Camilla Lamberg från vår partner Ayond. Vi genomförde fokusgrupper, 

definierade behov hos målgruppen. Camilla ledde teamet på Ayond som 

tog fram interaktionsdesign och sedan kopplades Johanna Cypiran på 

Ayond in som grafisk designer.  

I etapp 2 jobbade vår partner Ayond med programmering av appen i två 

sprintar och arbetade med design för sprint 3. Vi hade sprintmöten med 

genomgång inför nästa sprint och demo av det som blivit resultat av de 

första två sprintarna. Vi följde vår planering inom respektive 

ansvarsområde och hade bra löpande kontakt, samt effektiva 

arbetsmöten. Vår partner Unicus har deltagit i arbetsmöten och löpande 

testat resultatet från respektive sprint, vilket också fungerade bra.  

Under etapp 3 insåg vi att det var bättre att få fram en väl fungerande 

version med och lansera i slutet på oktober, än att ta fram en första 

version med begränsad funktionalitet i augusti. Ayond jobbade på med 
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utveckling av appen under etappen. Flera svårigheter med chatt-

funktionaliet, Bank-id, mm har sedan gjort att datum för fungerande 

app har flyttats fram. Teamet på My Dream now under ledning av Simon 

Fromm och Jonas Bygdeson har testat, vi har återkommit med 

synpunkter, haft löpande möten med Ayond. De har lagt betydligt mer 

tid på projektet än ursprungligt budgeterat, vilket finansierats med egna 

medel.  

5 Vad händer nu? 
 
Vi kommer nu i slutet på augusti släppa appen på Google play och App store. I 
september kommer vi berätta om appen för ett antal gymnasieklasser, som ska 
berätta vilka de skulle vilja ta kontakt med i appen. Vi prioriterar då 
gymnasiesärskoleklasser med särskilda funktionsutmaningar. Vi kommer be så 
många som möjligt från de yrkena eleverna är intresserade av, på de intressanta 
arbetsgivarna och högskolorna att ladda ner appen och vara med som kontakter.  
Sedan återkommer vi till klasserna, som då får ladda ner och testa. Med den 
feedback vi får kommer vi uppdatera appen och sedan lansera publikt i större 
skala runt årsskiftet.  
 
Parallellt kommer vi kontakta arbetsgivare som har intresse att nå ungdomar 
och vara med i appen. De kan då betala för att profilera sig. Vi har flera företag, 
bland våra befintliga partners som redan sagt att de är beredda att betala.   Med 
finansiering från arbetsgivare och skolor som vill profilera sig, ser vi goda 
möjligheter till finansiering av fortsatt utveckling och spridning till ungdomar. 
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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 

1. Tonåringar 13-19 år 
med 
funktionsvariationer.  

De behöver förebilder i 
arbetslivet och kunskap 
om hur de ska ta sig dit. 
De behöver komma till 
arbetsplatser där de kan 
känna sig välkomna. 

Svårt att hitta och få 
kontakt med vuxna i 
arbetslivet, som har 
liknande 
förutsättningar.  
Svårt att veta om de kan 
komma in i lokalen, om 
de har rörelsehinder.  

Vuxna i arbetslivet kan 
registrera profil och då 
ange om de har 
funktionsvariation.  
Arbetsplatser kan 
registreras med ex 
ramp, hiss etc.  

Implementerat i appen 
som ska lanseras.  

2. Tonåringar 13-19 år 
från socio-ekonomiskt 
svagare områden 

Även dessa ungdomar 
behöver förebilder i 
arbetslivet, få se olika 
arbetsmiljöer och känna 
var de kan passa in. De 
behöver få motivation i 
skolan för att ta sig 
vidare i 
utbildningssytemet.  

Svårt att hitta och få 
kontakt med vuxna i 
arbetslivet, som 
kommer från liknande 
områden.  
 

Vuxna i arbetslivet kan 
registrera profil och då 
ange vilken skola de har 
gått på.  
 

Implementerat i appen 
som ska lanseras. 

3. Tonåringar 13-19 år 
från övriga områden 

Skolinspektionen 
konstaterar i en rapport 
från 2013 att 

Svårt att hitta och få 
kontakt med vuxna i 
arbetslivet, som 

Vuxna i arbetslivet kan 
registrera profil och då 

Implementerat i appen 
som ska lanseras. 
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vägledning fungerar 
mycket dåligt i svensk 
skola. Elever får 
normalt inte kontakt 
med arbetslivet via 
skolan. Det innebär att 
många unga har en 
mycket begränsad bild 
av arbetslivet och få 
kontakter med andra 
yrken än 
föräldrarna/nära 
släktingar/vänner. 
Därför har många 
ungdomar stora behov 
av att få andra 
förebilder inom andra 
yrken och uppleva 
andra arbetsmiljöer. 

kommer från liknande 
områden och har andra 
typer av jobb än de som 
man upplever som 
vanliga från det område 
där man bor.  
 

ange vilken skola de har 
gått på.  
 

 

 


