
	 	
	

	
	

 

 

 

 

 

 

  
     

 
 

 

  

Slutrapport 	för	 projektgenomförande	 i 	PTS 	innovationstävling	 

Slutrapport projektgenomförande 
- Give it forward | Short track to 
work 
Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) 

innovationstävling Innovation för alla.  
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

1 Projektsammanfattning 
Organisation/företag:  
Give it forward 

Projekttitel:  
Short track to work 

Projektets  start- och slutdatum:  
2018-01-01 – 2019-04-01 

Kort beskrivning av projektet     och dess syfte  (max  200 tecken) :  
Individer med arbetsmarknadsrelaterade funktionshinder växer och 
utanförskapet blir allt större och längre. Projektet kommer skapa nya, snabba
och enkla vägar till arbete och studier anpassade för målgruppen. 

Kort beskrivning av projektets målgrupp och deras behov         (max  200 tecken) :  
Individer med arbetsmarknadsrelaterade funktionshinder  har två utmaning ar 
för att komma tillbaka till arbetsmarknaden, dessa är:     

1: Arbetsintegrerande matchning ar  mot arbetsmarknaden 
2: Byråkratin inom myndigheter 

2 Målgrupp och behov 

Projektets målgrupp är människor med arbetsmarknadsrelaterade 

funktionsnedsättningar som står utanför arbetsmarknaden. I målgruppen ingår UVAS 

(unga som varken arbetar eller studerar), nyanlända samt arbetssökande med nedsatt 

arbetsförmåga på grund av funktionsvariationer. Idag har var tredje arbetslös en 

funktionshinderkod från Arbetsförmedlingen. 

Arbetslösheten för arbetssökande med utsatt ställning har under flera års tid ökat 

samtidigt som den generella arbetslösheten har sjunkit. 

Riksrevisionen, som granskat problematiken, har kommit fram till att endast en 

tredjedel av den försämrade matchningen mot arbetsgivare förklaras av 

individfaktorer och att huvuddelen av försämringen är oförklarad. 
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

De arbetssökande med utsatt ställning är av stort behov av är aktivt stöd med direkt 
matchning mot arbete eller studier. Målgruppen har även behov av stöd för att 

hantera regelverket mot myndigheter – främst Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan. Idag är det tyvärr lätt att göra fel för arbetssökande, det drabbar 

vår målgrupp extra mycket då de inte har samma möjligheter att ta in 

information/kunskap samt ofta har ökat digitalt utanförskap. 

Projektet har utvecklat en digital ledarhund som bygger på, artificiell intelligens och 

machine learning, som leder målgruppen igenom ”byråkratidjungel” fram till direkt  

matchning mot arbete eller studier.   

I den unika matchningsplattformen får målgruppen direkt matchning mot arbete, samt  

arbetsintegrerande stöd.  

Med de utvecklade digitala personalpoolerna blir målgruppen matchad direkt mot 

arbetsgivares personalpooler. Både för längre uppdrag samt som resurs vid 

arbetstoppar. 
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

Genom att vara med i flera personalpooler finns möjligheten att utifrån behov och tid 

bygga ihop individuella scheman hos flera arbetsgivare.  Den arbetssökande har 

möjlighet att koppla ihop sitt eventuella lönebidrag eller anställningsstöd via 

Arbetsförmedlingen. 

För arbetsgivarna blir det möjligt att matchas direkt mot arbetssökande och bjuda in 

dem till personalpooler. Arbetsgivarna har möjlighet att få en samlad faktura och låta 

systemet hantera arbetsgivaravgifter, skatter och eventuella lönebidrag eller 

anställningsstöd. 
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

Status: De digitala personalpoolerna är helt färdiga, testade och används idag av flera 

stora arbetsgivare med gott resultat – både för arbetsgivare och vår målgrupp. Vår 

digitala ledarhund – Feed-Do är tekniskt färdig och används idag av 93 st utvalda 

användare direkt från målgruppen. Idag arbetar vi tillsammans med målgruppen att 

fylla Feed-Do med mer nödvändig data. Den 15 maj släpps den på App Store. 

3 Redogörelse av projektresultatet 

• Initialt större intresse från stora arbetsgivare än mindre företag att använda sig av  

digitala personalpooler och användning av kopplingen med lönebidrag och 

anställningsstöd.  

• Mindre fokusgrupper har varit mest givande vid framtagning av behovsanalyser och 

användartester. LFA-metoden har genomsyrat hela projektet.   

• Vi har genom projektet fått fördjupad insikt och förståelse för den stora utmaning    

många arbetssökande har i att bara hantera byråkratin mot Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan. Målgruppens rädsla att göra fel leder till stress och  

utmattningssyndrom för fler människor vi kunde tro -  även långt fler än bara de som  

ingår i vår målgrupp.   

• MRBA modellen föll väl ut i vår uppsökande verksamhet och onboarding av 

projektets målgrupp  

• Give it forward har tagit fram ett avtal med  Arbetsförmedlingen, Stockholm stad 

samt Mia-projektet som innebär att deltagare från målgruppen får möjlighet att  

arbetsträna med projektets slutprodukt.   

3.1  Beskriv kortfattat  projektets mål  och leveranser  
Sammanfattningsvis medför Short Track to Work stora effekter för målgrupperna som    

definierats inom projektet, dessa effekter innefattar bland annat:  

- 821 deltagare från målgruppen är med i minst en personalpool  

- Över 300 har genom projektet lyckas skriva ut sig från Arbetsförmedlingen  

- Informationsspridning till 18 000 arbetsgivare 
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

- Tidsbesparingar för personalintensiva arbetsgivare    

- Kollektivavtalsliknande villkor för arbetssökande    

- Koppling till  API-länk Arbetsförmedlingen med förbättrad sökning  
- Positiva sociala effekter genom en ökad trygghet och minskad oro för de 630 

personer som gått via vår MRBA-modell. 

3.2  Viktiga  insikter  
• Vår vision är att vara en viktig aktör i arbetet att bryta trenden på arbetsmarknaden  

för människor med arbetsmarknadsrelaterade funktionsnedsättningar. Tack vare PTS  

innovationstävling har vi tagit ett stort steg för att ta  en ledande position.  

• Snabbare och enklare införsäljning mot större företag än småföretagen. Större  

personalintensiva företag ser tidigt kostnad- och tidsbesparingen.  

• Samarbeten med kompletterande aktörer mot Arbetsförmedlingen är en marknad vi  

under projektet gång byggt upp. Genom dessa samarbeten kan fler deltagare får stöd 

med registrering och direkt matchning.  

• Utmärkt tajming när arbetsförmedlingen varslar personal och implementerar nya      

digitala lösningar (som vi använd er  oss av)  

• Att i framtiden alltid ha en backup-plan vid alla oförberedda händelser. En 

utvecklare blev akut sjuk och vi hade ingen färdigt plan att hantera detta. Onödig tid 

gick till spillo.   

• ”Rädslan att göra fel” är den viktigaste och avgörande insikten vi fick utifrån våra  

tidigaste fokusgrupper.  Dvs den tid (energi) en arbetssökande med utsatt ställning 

måste lägga på byråkratin mot Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  

4 Redogörelse av projektets genomförande 

• Projektet löpte helt problemfritt fram till hösten 2018 då en utvecklare blev akut  

sjuk. Viktig insikt efter detta är att alltid ha en genomtänkt backup-plan för att  alla 

oförberedda händelser som kan uppstå. Detta är en viktig lärdom att ta med sig i   

framtiden.  

• Vi ser i backspegeln vikten av att tidigt arbeta med fokusgrupper från målgruppen, 

utan det hade vi idag lanserat en produkt som inte löser målgruppen verkliga problem.   

•  Vår uppsökande verksamhet för att nå målgruppen har varit den viktigaste   

markandsföringskanalen.  

4.1  Genomförandeplan/tidplan  

Etapp 1 
• Med vår uppsökande verksamhet i kombination med våra digitala kanaler fick vi  

snabbt ihop en bra mindre kvalitativ grupp och en representativ större kvantitativ 

grupp från målgruppen.  

• Val av plattform  

• Framställning av specifikationer  

Etapp 2 
• Implementering av deltagare i databas  
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

• Dialogmöte med Arbetsförmedlingen gällande koppling av lönebidrag och 

anställningsstöd  

• Test av API  

• Utveckling av Identity Management och flytt av applikationskärna    

Etapp 3 
• Skarpt test av matchningsfunktionen med underleverantör i Göteborg  
• Implementering av core API till frontende  

• End-to-End test, driftsättning, utveckling av app flyttas till etapp 4 pga sen leverans  

av leverantör.  

• Färdigställande av markandsplan  

• Produktionsstart av information-  och kampanjer. Delar flyttas fram till etapp 4  

Etapp 4 
•   Etappförläning till 2019-03-31  

• Avtal med tre större personalintensiva arbetsgivare   

• Utvärdering av lyckade matchningar via personalpooler  

• Dialogmöte med en större arbetsgivare i London och Abu-Dhabi  

• Slutförande av driftsättning, end-to-end och färdigställande av appen Feed-Do.  

• Lansering av kampanjfilm  

• Nya överenskommelse med Arbetsförmedlingen, Stockholm Stad och Mia-projektet  

gällande arbetsträning i projektet  
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

4.2  Projektets  budget  

Poster 
Budget Utfall Andel av totala 

kostnader (%) PTS finansiering Egenfinansiering PTS finansiering Egenfinansiering 
Utveckling  484 424 145 000 484 424 190 000 31% 

Projektledare 567 957 80 000 547 957 80 000 29% 

Marknadsföring 455 000 45 000 455 000 43 342 23% 

Kampanjledare 336 601 20 000 336 600 20 000 17% 

Summa 1 823 981 290 000 1 823 981 333 342 2 157 323 
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

Kostnader för underleverantörer. 

Gigger AB/Ninos Daniels (Bidnord) 

Poster Budget Utfall 
Utveckling 629 424 674 424 

Summa 629 424 674 424 

Shutterstock 

Poster Budget Utfall 
Inköp 6 336 6 336 

Summa 6 336 

Riksorganisationen Give it forward 

Poster Budget Utfall 
Marknadsföring 12 457 12 457 

Inköp 4 843 4 843 

Summa 17 300 

Mockupbird 

Poster Budget Utfall 
Marknadsföring 42 500 42 500 

Summa 42 500 

Firmify AB/Håkan Nyberg 

Poster Budget Utfall 
Marknadsföring 15 000 15 000 

Summa 15 000 
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

Fri TV AB/TV100 

Poster Budget Utfall 
Marknadsföring 290 000 290 000 

Summa 290 000 

AB Osynliga Jobb 

Poster Budget Utfall 
Marknadsföring 75 000 75 000 

Summa 75 000 

WANE MEDIA AB 

Poster Budget Utfall 
Marknadsföring 21 246 21 246 

Summa 21 246 

4.3  Projektets  arbetssätt  
Teknikleverantör i projektet  är Gigger/Ninos Daniel (Bidnord) och projektägare 
Stiftelsen Give it forward. Projektet har administrativt drivits enligt LFA-metoden 

Projektet har involverat följande parter: 
• Arbetsförmedlingen  
• Mia-projektet  
• Stockholm Stad  
• Göteborg Stad  
• Företagarna  
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

5 Vad händer nu? 

Short Track to Work kommer att förvaltas av Stiftelsen Give it forward. Lansering av 
digitala  personalpooler skedde redan  hösten 2018 och lansering av den  digitala 
ledarhunden, Feed-Do, sker den 15 maj. Give it forward är i uppstarten av samarbeten 
med Stockholm Stad och Göteborg Stad samt Företagarna.  Till dessa kommer vi 
presentera vår lyckade metod M • R • B • A.   

Fokus 2019 kommer vara 
• datainhämtning  Feed-Do  
• samarbeten med fler personalintensiva företag.  
• utveckling av Feed-Do till Android  
• digitalisera folkrörelsen  
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

Bilaga 1. Målgruppens behov och hinder 

Målgrupp Identifierat behov Identifierat hinder Identifierad åtgärd Status 

Personalintensiva 
arbetsgivare 

Flexibel 
arbetskraft. 
Schemaläggning 
och minskad 
administrativ 
lönehantering. 

Administration Digitaliserade 
personalpooler 

Klart 

Arbetsgivare Nyrekrytering Matchningsproblem Direkt matchning Klart 

Arbetssökande med 
arbetsmarknadsrelaterade 

funktionshinder 

Nya vägar till egen 
försörjning 

Byråkratidjungel/matchningsproblem Feed-Do/Direkt 
Matchning 

Lansering 15 
maj 

Nyanlända utanför 
arbetsmarknaden 

Nya vägar till egen 
försörjning 

Byråkratidjungel/matchningsproblem Feed-Do/Direkt 
Matchning 

Lansering 15 
maj 

UVA:s Egen försörjning Byråkratidjungel Direkt 
matchning/personalpool 

Klart 
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