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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:  

 Sqore & StudentCompetitions AB 

Projekttitel: 

Verktyg för matchning till arbetsförberedande studier  

Projektets start- och slutdatum: 

2018-01-15 – 2019-08-31 

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

Projektet avsåg att utveckla en digital produkt för att användas i 

rekryteringsprocesser. Projektet kom att fokusera särskilt på rekrytering av 

kandidater till arbetsförberedande utbildningsprogram.  

 

Syftet med produkten är att den sökande kandidaten bättre ska förstå vad 

utbildningsprogrammet innebär och kunna matcha dess innehåll med 

kandidatens egna ambitioner och intressen – en digital ”Studievägledare”. 

Dessutom ska produkten på ett mer tillgängligt sätt kunna uppmärksamma 

särskilda målgrupper om utbildningsmöjligheter som möter deras särskilda 

behov. Utbildningsinstitutionen erhåller information om kandidaten för att 

göra process att leda kandidaten till ansökan till rätt utbildning mer effektiv. 

 

Produkten skulle kunna användas i marknadsföringssyfte i form av att nå ut 

till större målgrupper med information om utbildningsprogram, samt på 

utbildningsinstitutionens egen webbplats som en tjänst för intresserade 

sökande.  

 

Slutmålet är att fler ska upptäcka utbildning som är rätt för dem på så sätt 

som syftar till att uppmuntra fler att studera vidare, minska avhopp (på grund 

av fel val av utbildning) – och bygga för en mer effektiv process för såväl 

kandidat som utbildningsinstitution.  

 

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

Målgruppen för projektet var den rekryterande institutionen, såväl som den 

rekryterade blivande studenten (kandidaten). Särskilt fokus lades på 

kandidater med lättare kognitiva funktionsvariationer som önskar 

vidareutveckla sig antingen genom arbete eller utbildning. Genom att 

utveckla en produkt som är relevant och lättanvänd för denna målgrupp kan 

den även appliceras till processer som riktar sig mot normalstörda personer 

vilket gör att användningsområdet för produkten är större.  

 

Utbildningsinstitutionernas behov är att rekrytera studenter genom att få 

målgruppen att 1) upptäcka och ta till sig möjligheter med utbildning 2) hitta 
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en utbildning som passar deras behov och/eller framtidsplaner. 

Utbildningsinstitutioner har idag utmaningar med att paketera 

utbildningsprogram på ett för målgruppen attraktivt sätt, och arbetet med 

SYV (Studie-och yrkesvägledare) är en tidskrävande process som inte är 

skalbar för att möta en stor volym av kandidaters behov på ett effektivt sätt. 

Blivande studenter är idag uppvuxna med digitala enheter och har andra 

förväntningar på användarupplevelse på digitala produkter idag vilket är 

utmanande för utbildningsinstitutioner att bemöta. Kandidatens behov är att 

på ett användarvänligt och relevant sätt ta till sig information för att hitta rätt 

utbildningsprogram, och att överhuvudtaget överväga vidareutbildning på 

grund av dålig erfarenhet av skolgång i tidigare ålder.  

2 Målgrupp och behov 
Målgruppens behov (blivande student med lättare kognitiva 

funktionsvariationer):  

Negativa erfarenheter från skolan: De flesta beskriver skolan som 

svår. De har stött på problem, inte bara när det gäller att följa med 

instruktionerna utan också i relation till klasskamrater och lärare, 

särskilt på grundskolan. Ingen förstod egentligen deras frågor, så de 

kände sig bara dumma och besvärande. Hjälpen kom oftast för sent och 

många ser redan skolan som en nödvändig ondska som skapar ångest.  

Svårt att börja studera som vuxen: Att börja studera som vuxen ses 

som krävande, då du inte har några studievanor, känner dig rädd att du 

kommer att misslyckas och känner oro för att tidigare oroligheterna 

kommer att dyka upp igen. Sammantaget tycker målgruppen att det är 

svårare att genomföra sina studier på grund av allt detta och deras 

funktionella variationer. Mycket krävs för att de ska gå. 

 

Krav på produkter och hjälpmedel: Målgruppen behöver ha tydlig, 

kort och kortfattad information som är enkel att absorbera och förstå. 

Mängden text måste begränsas för att de ska kunna läsa vidare. Stora 

textblock och kan få dem att sluta läsa. Texter får inte innehålla många 

onödiga ord; ord och meningar bör skäras till kärnan. De måste kunna 

förstå snabbt vad de ska göra. Om instruktionerna är för besvärliga 

fortsätter inte deltagarna. I allmänhet uppfattar deltagarna visuellt 

material som avgörande. De vill se rena bilder utan att störa detaljer 

som färger, figurer och så vidare, eftersom dessa kan få dem att förlora 

fokusera på det som är viktigt. De blir lätt uttråkade och slänger lätt in 

handduken om de upplever något som tråkigt. För dem att upprätthålla 

sin uppmärksamhet, måste nya saker hända som erbjuder viss variation 

även när det gäller ren information. 
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Målgruppens behov (utbildningsinstitution): 

Som utbildningsinstitution är det avgörande att mentalt öppna upp 

kandidaten för utbildning på ett roligt sätt. Effektivitet av en lång och 

manuell process att leda kandidater till ansökan till rätt 

utbildningsprogram efterfrågas då resurser inte räcker för personlig 

service till alla kandidater enligt deras behov.  Ett uttryckt behov är att 

möta kandidaten tidigt med vägledning på ett sätt där många kan få 

hjälp, och där material om kandidaten kan användas senare i personliga 

möten. Dessutom är många kandidater är ovilliga att träffa en 

studievägledare personligen för tidigt i processen.  

 

Informera och uppmärksamma kandidater om 

utbildningsmöjligheter. Projektets lösning att tillgodose och åtgärda 

dessa behov är genom en ”Digital Studievägledare”. Frågor och svar 

skapas tillsammans med utbildningsinstitutionen med förståelse för 

målgruppens behov. Produkten fångar upp användarens svar och kan 

på så sätt ge ett gediget underlag för Studie- och yrkesvägledare (SYV) 

för vidare intervjuer. I samma process tillåts användaren upptäcka 

utbildning på ett relevant och roligt sätt. Den digitala studievägledaren 

kan antingen 1) användas direkt på utbildningsinstitutionens webbsida, 

eller 2) som del av en marknadsföringskampanj där man skapar en 

första kontakt i processen att leda kandidaten till ansökan.   

Behoven har inte förändrats under projektets gång. Däremot har 

produkten utvecklats baserat på användares önskemål och var i sista 

användartesterna mycket uppskattad och direkt värdeskapadande.  

3 Redogörelse av projektresultatet 
Resultatet av projektet är en digital produkt som verkar som en 

”Digital Studievägledare”. Delar som ingår i produkten är:  

1) Leadformuläret ”Digitala studievägledaren”   

2) Integrationer till externa system för att dela/visa data  

3) Bibliotek med innehåll såsom frågor, feedback och texter för 

utbildningsprogrammen 

 

Det mest effektiva sätt att utveckla är att fokusera på kärnan och 

integrera till system som redan finns tillgängliga på marknaden, istället 

för att bygga allt själv. Exempel på system att integrera till: data display, 

email system, tracking. Utveckling av egna lösningar att hantera 

funktionen kan därmed planeras senare då kravställningen är mer 

tydlig efter att produkten har använts i verklig miljö.  
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Genom att bygga produkten i delar allteftersom kunde vi säkerställa att 

projektet inte tog fel riktning. Vi byggde en enkel MVE (Minimal Viable 

Experiment) som testades kontrollerat med användare i målgruppen. 

Baserat på insikter om deras användarbeteende, känslor och ”tyck” 

modellerade vi vidare och byggde en MVP (Minimal Viable Product) 

som testades live med kund. Efter analys av resultat uppdaterades vissa 

komponenter, och därefter byggdes ett back-end med 

konfigurationsmöjligheter och integration med tredje part system. 

Rekommendation är att testa koncept och idé mot användare och kund 

tidigt i processen med så lite utvecklingsresurser som möjligt och bygga 

i iterationer för att snabbt agera på insikter och testresultat.  

3.1 Beskriv kortfattat projektets mål och leveranser 
Målet med projektet var att utveckla en digital produkt som skapar en 

värdeskapande process för såväl kandidater och 

utbildningsinstitutioner och hjälper fler att hitta rätt utbildning som 

tillgodoser särskilda behov, såväl som programinnehåll och studieform. 

Produkten är live med ca 40 kunder idag. Den visar resultat över 

förväntan med höga antal ansökningar till utbildningsprogram. Hittills 

har över 57,000 användare gått igenom flödet sedan produkten 

sjösattes under mars 2019. Bland annat används den för att lotsa 

nyanlända till rätt utbildning, skapa intresse för lärarprogram, och 

ingenjörsutbildningar. Användare som går igenom processen är 

kunniga om programmet så konverteringen av ”intressent” till ansökan 

är mycket hög.  

Citat från användartest: ”Frågorna visar att de förstår mig; en person 

med ADHD. Du är inte ensam! Jag önskar att den här typen av 

vuxenutbildning hade funnits tidigare”, Kvinna, 30 år, ADHD 

 

Summering av användarinsikter av testkampanjen: Förtroende för Iris 

växer under övningen och är stor i slutet, Iris ses som en seriös och 

trovärdig aktor som förstår målgruppen och deras behov. Iris upplevs 

även kunna möta målgruppens behov. De flesta fortsätter till Iris websida 

för att läsa mer om programutbudet efter att de gått igenom flödet 

(Augur, 2018-06-26).  

3.2 Viktiga insikter 
Oerhört viktigt att involvera användare och kund tidigt i processen. I 

vår första användarintervju blev vi smärtsamt upplysta om de 

tillkortakommanden den hade för målgruppen. Det är mycket bra att 

arbeta med en extern partner för användartester då det lätt kan bli 

snedvridna resultat när man sköter det själva eftersom 
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intervjupersonerna tenderar att vara alltför positiva mot din produkt 

om de pratar direkt med dig.  

Affärsmodellen att antingen sälja produkten som del av en 

marknadsföringskampanj för utbildningsprogram eller som separat 

produkt som verkar som guidning till rätt program på 

utbildningsinstitutionens egen webbplats fungerar mycket bra. Efter 

detta projekt har vår produkt fått mer uppmärksamhet bland kunder 

eftersom den i sig är värdeskapande för kandidater.  

4 Redogörelse av projektets genomförande 
Vi började med att utveckla funktion för våra befintliga tester att 

visualiseras i bilder istället för text då målgruppen enligt vetenskap 

föredrar visuellt framställd information före text. Detta var fel att göra. 

Vi hade inte testat den befintliga produkten, eller vår befintliga 

produktlogik på målgruppen innan vi började utveckla. När vi sedan 

testade vår befintliga produkt med fick vi kritik och insåg att vi behövde 

börja från början med att uppdatera produktens användarlogik.  

Vi fick börja om helt enkelt. Därmed startade projektet med en helt ny 

plattform som från start skapades och designades med insikter om, och 

feedback direkt från användare (målgruppen kognitiva 

funktionsvariationer). Nu gick det bättre!  

I användartestet i andra omgången för nya produkten var målgruppen 

övervägande positiv till upplevelsen och värdet som produkten gav 

dem. Baserat på detta färdigutvecklade vi en version av produkten som 

användes i en kampanj för ett svenskt lärosäte. Kunden var oerhört nöjd 

med produkten själv, och kampanjen gav mycket fina resultat (20 

gånger bättre resultat än tidigare plattform).  

I mars 2019 flyttade vi våra kunder till den nya produkten. Samtliga 

kunder var positiva till den nya versionen och många ”kunde tydligt se 

användarvärdet” i den.  

Nu har vi utvecklat två versioner av produkten för att kunna hantera 1 

eller flera utbildningsprogram.  

4.1 Genomförandeplan/tidplan 
Vår 2018: Vi startade med att utveckla innehåll (frågor och test) på 

befintliga plattformen. Dock, efter vår första intervjusession med 

användare blev det tydligt att produkten behövde en ny logik och 

utseende.  
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Vidare, i början av januari började Sqore som bolag att fokusera mer på 

rekrytering av studenter till utbildningsinstitutioner vilket gjorde att 

projektet tog antog riktning mot att specialisera på detta område.  God 

relation etablerades med Iris Hadar varpå behoven av att arbeta 

fokuserat med arbetsförberedande utbildningsprogram blev mer 

tydliga.  

Utvecklingen av en MVE startade.  

Sommar 2018: Innehåll skapas tillsammans med Iris Hadar 

skräddarsytt för målgruppen och deras behov. Användartester av MVE 

genomfördes med detta innehåll. Baserat på feedback 

vidareutvecklades produkten.  

Höst 2018: Produkten lanseras i en större marknadskampanj för ett av 

Sveriges största lärosäten.  Innehåll produceras tillsammans med 

lärosätet.  

Ytterligare version av produkten vidareutvecklas för att möta fler 

utbildningsinstitutioners behov.  

Sqore’s webbsida uppdateras med den nya produkten och paketeringen. 

Även ny webbsida för användare (studenter) lanseras.  

Vår 2019: Ny produkt är sjösätts och samtliga kunder flyttas till denna 

nya, användarvänliga produkt. Resultaten är över förväntan.   

Sqore genomför kontinuerliga användartester internt med studenter 

från olika skolor.  

Kampanjen som lanserades under hösten i Sverige visar väldigt bra 

resultat med 20 gånger fler ansökningar till programmet än tidigare år.  

 

Samtliga säljare är utbildade inom användarförståelse och beteende. 

Säljmaterial är uppdaterat.  

Produkten är nominerad som ”Innovation of the Year” i tävling för 

branschtidning inom studentrekrytering och vann på EdTechX mässan i 

Göteborg som bästa produkt.  
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4.2 Projektets budget 
 

Poster 

Budget Utfall Andel av totala 

kostnader (%) PTS finansiering Egenfinansiering PTS finansiering Egenfinansiering 

(1) Projektledning 145 000 170 000 145 000 145 000 9% 

(2a) Användartester 

(externt) 

170 000 100 000 170 000 100 000 9% 

(2b) Användartester 

(internt) 

22 500 100 000 22 500 100 000 4% 

(3) Innehåll  144 000 150 000 144 000 150 000 26% 

(4) Utveckling  698 000 450 000 932 500 650 770 35% 

(5) Marknadsföring 

(webb, SEO) 

291 500 300 000 250 000 300 000 15% 

(6) Annonsering  117 230 222 770 0 50 000 2% 

Summa 1 588 230 1 492 770 1 588 230 1 495 770  
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Kostnader för underleverantörer.  

Underleverantör Augur Marknadsanalys 

Poster Budget Utfall 

Användartester 

(externt) 

270 000 270 000 

Summa 270 000 270 000 

 

4.3 Projektets arbetssätt 
Projektet leddes av CMO (Chief Marketing Officer) på Sqore, Pernilla 

Carlström. I hennes team ingick Produkt och Leverans teamet på Sqore. 

Produktutvecklingen följde planen och strukturen som 

innovationsprojektet hade utstakat.  

Utformandet av MVE och innehåll (frågor och svar) utvecklades 

tillsammans med Iris Hadar. Därefter togs produkten och innehåll 

vidare i samarbeten med ytterligare lärosäten där innehåll utformades 

tillsammans med respektive utbildningsprograms studievägledare.  

Produkten används av svenska lärosäten och även aktörer som arbetar 

med integration i Sverige.  

5 Vad händer nu? 
Produkten används av samtliga kunder hos Sqore. Det finns inga direkta 
begränsningar för vilken typ av lärosäte eller student som har nytta av den. Våra 
kunder och användare är mycket nöjda! Produkten har tagit företaget Sqore & 
Student Competitions AB till en helt ny nivå. Vi jobbar nu med en bredare 
kundbas eftersom vår produkt hanterar kandidater med kognitiva svårigheter 
som exempelvis begränsade språkkunskaper eller kognitiva 
funktionsvariationer. Produkten fortsätter att utvecklas med utbyggd logik, och 
att hantera en större mängd information. Närmast i tiden ligger översättning till 
flertal språk, integration till kunders system för att lättare dela data om 
kandidaterna för den mänskliga rådgivningsprocessen.



Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling   

 

11 

 

Bilaga 1. Målgruppens behov och hinder  

 

Målgrupp Identifierat behov Identifierat hinder Identifierad åtgärd Status 

Personer med kognitiva 

funktionsvariationer 

Ta till sig av information 

om utbildning och jobb, 

hitta rätt 

jobb/utbildning som 

passar deras behov  

1)  Svårt att hantera 

större mängder 

textinformation såsom 

broschyrer, webbsidor 

2) Vill ogärna ha 

mänsklig kontakt men 

ändå personlig 

rådgivning  

1) Quiz format på 

intervjufrågor, korta 

frågor och korta svar  

2) digital produkt  

Produkten är live med 

40 kunder  

 

Utbildningsinstitutioner Rekrytera studenter till 

passande utbildning  

1) Manuella 

studierådgivning 

processer kan ej 

hantera stora volymer 

av kandidater  

2) Kandidater vill inte 

möta en rådgivare 

personligen  

1) Samla in data om 

kandidater så 

rådgivningen kan bli 

mer effektiv  

2) Digital version av 

studierådgivare  

3) Engagerande sätt 

kommunicera 

Två kunder använder 

idag den data som 

samlas in i produkten 

för deras efterföljande 

rådgivningsprocesser 
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3) Kandidater ser inte 

utbildning som ett 

alternativ pga dålig 

erfarenhet av tidigare 

skolgång  

alternativa studieformat 

och miljöer  

     

     

     

     

 

 


