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1 Projektsammanfattning 
Organisation/företag:  
Vård och omsorgsförvaltningen, Uppsala kommun 
  
Projekttitel: 
Funk-IT Lyftet – ökad delaktighet genom kurser som ger vardaglig digital 
kompetens. 
Projektets start- och slutdatum: 
2019-02-01 till 2021-03-31 
Kort beskrivning av projektet och dess syfte (max 200 tecken): 
 
Syftet med Funk-IT Lyftet är att erbjuda personer med funktionsnedsättningar 
som har stöd inom Vård och omsorgsförvaltningen, anpassade kurser och 
individuell undervisning för att lära sig använda den moderna teknik som dator, 
surfplatta eller mobil som behövs för att personerna ska kunna söka information, 
se tidtabeller och kunna förstå hur vi bokar/betalar för resor med allmänna 
färdmedel via appar, lära sig om betaltjänster som Swish och internetbank, 
kunna ta del av information på myndigheters hemsidor och använda 
myndigheters webbformulär, samt få en ökad riskmedvetenhet gällande både 
betaltjänster och i användandet av sociala medier. (Materialet som har skapats i 
projektet passar många fler, och kan användas av de flesta personer som vill lära 
sig använda modern teknik i sin vardag.) 
 
Kort beskrivning av projektets målgrupp och deras behov (max 200 tecken): 
 
Målgruppen som vi första hand riktade oss till i projektansökan var personer med 
psykiska, neuropsykiatriska och/eller kognitiva (LSS) funktionsnedsättningar som 
har insatser som boende, boendestöd, sysselsättning, eller deltar i 
träffpunktsverksamhet inom Vård och omsorgsförvaltningen. (Målgrupperna 
breddades i Etapp 5 till de flesta som behöver lära sig använda modern teknik i 
sin vardag, exempelvis äldre och personer med synnedsättning.) 
Inom målgrupper hade många personer en brist på kunskap och/eller brist på 
vana vid att använda digitala tjänster, en rädsla för att ”göra fel”, samt en låg 
tillgång till/användande av digitala tjänster. Detta gav svårigheter att hitta 
information, ökar risken för utebliven vård eller insatser, begränsar delaktigheten 
i samhället och kan skapa ett utanförskap, kan ge svårigheter att sköta sin 
ekonomi, samt svårigheter med att kommunicera med eller lämna synpunkter på 
vård och insatser. Det fanns även ett stort behov av anpassad undervisning, både 
individuellt och för små grupper. 
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2 Målgrupp och behov 
 

I den behovsinventering som genomförts i kring behov hos personer med 
insatser inom Socialpsykiatrin i Uppsala kommun åren innan vår ansökan om 
medel till PTS för projektet Funk-IT Lyftet, framkom att hälften av personerna 
med psykisk funktionsnedsättning hade svårigheter i kontakten med vård och 
myndigheter, att nästan en tredjedel av målgruppen hade svårigheter att 
använda mobiltelefon, mer än 40% hade svårigheter med att använda dator, och 
mer än hälften hade svårigheter med att sköta sin ekonomi/betala räkningar. 
Liknande svårigheter fanns även för personer med neuropsykiatriska och/eller 
kognitiva (LSS) funktionsnedsättningar. Därför sökte vi medel för projektet 
Funk-IT Lyftet.  

Genom projektet har vi kunnat stärka personer inom målgrupperna i att använda 
modern teknik i sin vardag. Dessutom finns nu vårt kursmaterial tillgängligt för 
fortsatt användning av personer i målgrupperna och för många andra som kan 
behöva stöd eller tydliga instruktioner för att klara att använda den moderna 
tekniken i sin vardag.   

3 Redogörelse av projektresultatet 

3.1 Beskriv kortfattat projektets mål och leveranser 
 

Etapp 1: februari 2019 - april 2019 

Under denna första etapp har kursledare från våra ordinarie verksamheter, 
samt en föreningsmedlem från Afasiföreningen, 10 brukarrepresentanter i 
Träffpunkternas intresseförenings styrelse, och en brukarrepresentant i LSS-
rådet medverkat i utformandet av/gett synpunkter på kursmaterialet. En 
kursledare har gått intensivkurs och lärt sig Webropol. Flera kursledare har 
tagit del av utbildningar kring olika former av bild stöd och kring hur man gör 
filmer i Shadow Puppet. Kursledarna arbetade i åtta små arbetsgrupper för att 
ta fram kursmaterialet. Provkurser har genomförts, och anpassning utifrån 
feedback i provkurserna har påbörjats. Arbetsgrupperna har kursmaterial 
utifrån ämnen som:  Läsa nyheter, Källkritik, Att söka information, Öka modet 
att använda modern teknik, Använda myndigheters hemsidor, Använda e-post, 
Betaltjänster, Swish, Köpa bussbiljett via app. 

” Jag hade inte fattat hur jag skulle kunna få en mejladress. Nu har 
jag skapat ett e-postkonto, och kan skriva till mina vänner!” 

Kursdeltagare 
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Etapp 2: maj 2019 – oktober 2019 

Under denna etapp har kursledarna utvecklat ytterligare kursmaterial utifrån 
målgruppernas behov. De har genomfört provkurser och samlat in feedback från 
deltagarna. De har informerat om Funk-IT Lyftet och bokat in kurser i 
verksamheter, samt börjat att ge kurser till personer inom målgrupperna. 
Kurserna utvärderades med en webbenkät före och efter kurstillfället.  

Deltagarna svarade på olika frågor om den digitala tjänsten. Svaren visade att 
knappt hälften av personerna klarade redan att använda tjänsten självständigt, 
medan övriga inte använder tjänsten, eller behöver hjälp från en annan person 
med den digitala tjänsten.  

 

Efter kurstillfället svarade deltagarna på hur mycket de hade lärt sig på 
kursen, och de flesta hade lärt sig mer än de förväntat sig. 

 
Deltagarnas svar visade att de flesta (93%) var nöjda med innehållet i kursen.  
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Svaren visade också att samtliga kursdeltagare var nöjda med 
kursledarnas bemötande.  

 

Etapp 3: november 2019 - april 2020 

Under den tredje etappen genomförde kursledarna 305 kurser och 
informationsträffar med målgrupperna och den personal som ger stöd, och 
nådde 1244 personer.  

Kursledarträffar, styrgruppsmöten, och möten med brukarrepresentanter och 
med kommunens kommunikationsavdelning har genomförts. De etablerade nya 
samarbeten, dels inför filmade kurser, för att få tillgång till extern webbsida, och 
för spridning av kunskaper via studieförbund och brukarorganisationer. Vårt 
kursmaterial tillgängliggjordes internt inom kommunen till all intresserad 
personal, via ett öppet digitalt samarbetsrum.  

En 12-månadersuppföljning genomfördes via webbenkät. Resultatet visade att 
ungefär hälften av kursdeltagarna ansåg att de använde sig oftare av modern 
teknik i sin vardag efter att ha deltagit i en Funk-IT kurs. Dessutom fortsatte vi att 
använda en vidareutvecklad och något förenklad kursutvärdering i samband med 
kurstillfällena, som gavs till kursdeltagare och stödjande personal i slutet av varje 
kurstillfälle.  

 

”Funk-IT kurserna är jättebra! Jag lärde mig grunden med dator och 
nu kan jag Zoom. Jag vill fortsätta med kurserna!” 

Kursdeltagare 

 
 

100%

Andel av kurdeltagare som var nöjda med 
kursledarens bemötande

Nöjd
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Resultatet från kursutvärderingen i Etapp 3:  

 

Vilka typer av kurser har genomförts under Etapp 3 av Funk-IT Lyftet? 

 
Använda E-post inkluderar: att skapa e-postkonto i G-mail, i Outlook, samt lära sig 
funktioner som att öppna, skriva och bifoga filer med e-post, samt information om 
risker vid användandet av e-post.  

Bankärenden inkluderar: att lära sig betala räkningar via internetbank, och hur man 
kan använda Swish, samt medvetenhet om risker vid användandet av digitala 
banktjänster.  

Handla inkluderar: Att lära sig ladda ned Appar som UL-Appen, att ta del av 
tidtabeller, beställa sjukresa, köpa bussbiljett, köpa periodbiljett, ladda reskassa. 
Nytt som tillkommit är information om att beställa hemleverans av mat från olika 
leverantörer/matbutiker, samt medvetenhet om risker med betaltjänster. 

Hitta information på hemsidor inkluderar: söka efter information, hitta nyheter, 
kulturevenemang, ljudböcker, adresser, telefonnummer, lära sig använda källkritik, 
hitta information på vårdgivares och myndigheters hemsidor, lämna synpunkter via 
webbformulär, samt att lära sig hitta tillförlitlig information om sjukdomar och 
behandlingar.  
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Kommunikationsverktyg inkluderar: Kurser för personer inom projektets 
målgrupper med behov av stöd i att kunna kommunicera med andra. Främst har 
Little Story Creator och Fotokalendern, och MD-moment dagbok lärts ut, men några 
individer har även lärt sig använda KOMP-skärm för att hålla kontakt med 
närstående.  

Sociala medier inkluderar: Kurser med samtal om fördelar och risker med att delta i 
sociala medier, som exempelvis Facebook och Instagram.  

Teknik inkluderar: Att tillägna sig de baskunskaper som behövs för att använda 
dator, mobil, eller surfplatta, som att lära sig starta datorn, känna igen ikoner för 
webbläsare, använda datormus, klicka, hitta sökfält, och liknande färdigheter. Även 
specifika funktioner som att ställa in påminnelser i kalender samt väckarklocka och 
larmfunktion i mobil ingår.  

 

Vilka utbildningsformer har använts för att förmedla kunskaperna? 

 

Kurser var det vanligaste sättet som kurs-ledarna använde till att förmedla 
kunskaper, och 56% av Funk-IT Lyftets kurstillfällen har haft formen kurs, medan 34% 
har varit i formen individuellt stöd, och 10% har varit i workshops, det vill säga 
övningstillfällen.  
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Kurs
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Vilken tidigare kunskapsnivå och vana att använda digitala tjänster hade 
deltagarna? 
 

  

Mer än hälften av deltagarna (58% - 61%) svarade att de aldrig har använt den 
digitala tjänst som kurstillfället handlar om. 20% hade prövat att använda tjänsten 
vid enstaka tillfällen, och 19% har använt tjänsten regelbundet, minst en gång per 
vecka, före kurstillfället. 

 

 

17% hade använt den digitala tjänsten tidigare med en annan människas hjälp, och 
25% svarade att de redan klarade det självständigt. 
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10%61%
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(innan du deltog i kurstillfället)?

Minst en gång per vecka

Minst en gång per
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Minst en gång per år
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25%
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Hur säker var du på att använda den digitala tjästen, 
innan du deltog i kurstillfället?

Jag använde redan tjänsten
självständigt utan hjälp av
någon annan person
Jag använde tjänsten med
hjälp från någon annan
person
Jag har ännu inte använt
tjänsten
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Hur mycket lärde sig deltagarna vid kurstillfället? 

   

Deltagarna, både kursdeltagare/brukare och stödjande personal, har lärt sig mer än 
väntat (46%) eller som väntat (44% och 52%). Endast 9% av kursdeltagare/brukare 
och 2% av deltagande personal hade förväntat sig att lära sig mer vid kurstillfället.  

 

Hur nöjda var deltagarna med kursens innehåll? 
 

                        

 Deltagarna i Funk-IT Lyftets kurser visade en hög grad av nöjdhet med kursernas 
innehåll:  85% av kursdeltagare inom målgrupperna och 92% av personal som 
deltagit var mycket nöjda/ nöjda med kursernas innehåll. 
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Hur nöjda var deltagarna med kursledarens bemötande?     

      

De flesta kursdeltagare (94%) och stödjande personal (95%) var mycket nöjda eller 
nöjda med kursledarens bemötande.   

 

Upplevde deltagarna att de fått information om risker i den digitala tjänsten?             

 

Mer än häften av kursdeltagare och 75% av stödjande personal upplevde att de har 
fått information om eventuella risker som kan finnas i användandet av den digitala 
tjänsten.  
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Vilken åldersfördelning fanns bland Funk-IT Lyftets deltagare? 

  

19% av kursdeltagarna och 45% av personal var mellan 15 och 44 år, och hälften var 
mellan 45 och 59 år. 30% av kursdeltagare och 7% av stödjande personal var 60 år 
eller äldre. Därmed fanns deltagare i samtliga aktuella åldersgrupper, unga så väl 
som äldre, men med hälften av personerna i övre medelåldern (45 år – 59 år).  

 

Vilken könstillhörighet var vanligast bland deltagare i Funk-IT Lyftets kurser? 

 

Fler tjejer/kvinnor än killar/män deltog i kurserna, speciellt bland den stödjande 
personalen. Andelen som uppgett annan könstillhörighet var liten bland 
kursdeltagarna.  
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Etapp 4: maj 2020 – oktober 2020 

Pandemin påverkade vår möjlighet att hålla fysiska kurser och nödvändiggjorde 
en omställning till digitala möten. Vår externa hemsida kom upp, och där lades 
ett 70-tal kursmaterial. Varje kurs finns nedladdningsbar dels som PPTX och 
som PDF. Filmer skapades utifrån ett flertal av kurserna.  

Vi prövade oss fram för att skapa tillit och kunskap kring digitala möten, och nu 
deltar personer inom målgrupperna digitalt i aktiviteter, som exempelvis 
brukarmöten, på våra träffpunkter. Digitalt deltagande medför kontinuitet och 
gemenskap även för de som är i riskgrupp. Att kunna använda Teams, Skype, 
Zoom eller andra sociala medier bryter isoleringen och skapar delaktighet även 
under pågående pandemi. 

 

 

”Det finns ett påtagligt behov av att kompensera isoleringen under 
pandemin. Funk-IT Lyftet är verkligen rätt sak i rätt tid.”  
        Kursledare 

 

”Funk-IT har varit jättebra! Fått hjälp, blir stressad annars. Kan nu 
använda Zoom hemma och jag har köpt mig en egen surfplatta!”  

Kursdeltagare 

 

Etapp 5: november 2020 – mars 2021 

Under den femte etappen har fokus varit på syntolkning av vårt filmade 
kursmaterial. En mindre grupp kursledare har arbetat intensivt med att 
genomföra detta. Till att börja med kontaktades experter inom syntolkning samt 
personer inom berörda föreningar. Kursledarna gick en utbildning online om 
syntolkning. De har sedan hållit tät kontakt digitalt, och hjälpt varandra att 
skapa goda ljudfiler. Dessa har sedan brusreducerats och lagts ut på hemsidan. 
Synpunkter på ljudfilerna har även inhämtades från personer som lever med 
synnedsättning.  

 

Jag har lärt mig massor, inte bara om det tekniska men även om hur 
man ska presentera, pedagogik, för målgrupperna.    
        Kursledare 
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En kort sammanfattning av statistiken för hela projekttiden:  

 

 

Det är så många som behöver Funk-IT som inte är i den digitala 
världen. Vi har fått rikta in oss, tydliggöra. Behovet är jättestort, inte 
bara för våra målgrupper, utan för många i hela Sverige.  
        Kursledare 
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Hur väl har vi uppnått de effektmål som vi valde? 

Då pandemins restriktioner förändrade det sätt vi gav kurser på, från fysiska 
kurser till fokus på digitala möten/digitalt deltagande, blev det inte möjligt att 
följa upp kvantitativt på samma sätt som vi gjorde vid 12-
månadersuppföjningen. Istället tar denna utvärdering tillvara både de 
kvantitativa resultaten från 12-månaders uppföljningen, och de svar som vi fått 
från kursdeltagare via samtal, för att ge en bild av hur projektet bidragit i 
deltagarnas vardag.  

 

Effektmål om kursdeltagande: 
Minst 80% av de 2300 tilltänkta 
deltagarna som behöver lära sig 
använda digitala tjänster deltar i 
projektet Funk-IT lyftets 
kurser/workshops och/eller 
individuellt stöd.  

 

Uppnått resultat: 2720 personer 
har deltagit i kurser, workshops, 
individuellt stöd eller personal-
informationsträff med kursledare på 
plats. Dock har vissa verksamheter 
haft ett mer frekvent 
kursdeltagande än andra 
verksamheter. De som deltagit i ett 
flertal olika kurser har oftast lärt sig 
betydligt mer än de som endast 
deltagit i någon enstaka kurs.  

 

 

Effektmål om att använda 
modern teknik oftare i vardagen:  
Deltagare som gått Funk-IT lyftets 
kurs i att lära sig använda teknik till 
att söka information använder 
dessa färdigheter oftare i sin vardag 
efter deltagande i Funk-IT lyftet.  

 

 

Uppnått resultat: Många deltagare 
använder nu modern teknik oftare i 
sin vardag. Dock finns det ett behov 
av egen teknisk utrustning. 
Träffpunkterna har datorer och 
surfplattor som kan användas av 
besökare. Detta behövs, då många 
upplever att det blir alltför dyrt att 
köpa en egen dator/ surfplatta. 
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Effektmål om att kunna hitta 
information på myndigheters 
hemsidor oftare i vardagen: 
Deltagare som gått Funk-IT lyftets 
kurs i att lära sig hitta information 
på vårdens eller myndigheters 
hemsidor, eller att använda 
webbformulär, använder dessa 
färdigheter oftare i sin vardag efter 
deltagande i Funk-IT lyftet.  

 

Uppnått resultat: De flesta av 
kursdeltagarna har uppnått detta 
mål. Digitala möten och annan 
kontakt via webben med vården 
och med olika myndigheter blev allt 
vanligare i och med pandemin. 
Kurserna hjälpte deltagarna mycket 
med att klara detta. Dock förändras 
utseendet på dessa hemsidor, och 
då kan nytt stöd behövas för vissa 
personer. 

 

Effektmål om att använda nya 
färdigheter om betaltjänster 
oftare i vardagen: Deltagare som 
gått Funk-IT lyftets kurs i att lära sig 
använda E-leg, säkerhetsdosa, betala 
räkningar via internetbank, Swish, 
eller telefonbank använder dessa 
färdigheter oftare i sin vardag efter 
deltagande i Funk-IT lyftet.  

 

 

Uppnått resultat: Endast ett fåtal 
personer i målgrupperna har kunnat 
gå kurser om betaltjänster och 
använda betaltjänsterna självständigt i 
sin vardag.  Många får hjälp av någon, 
exempelvis en anhörig, personal eller 
god man, eller förvaltare med att 
betala räkningar. För några personer 
har kurserna gett en nyvunnen frihet, 
om inte att självständigt kunna betala 
alla räkningar digitalt, åtminstone 
kunna Swisha betalning för kaffet på 
träffpunkten.    

 

Effektmål om att oftare använda 
sig av modern teknik vid resor: 
Deltagare som gått Funk-IT lyftets 
kurs i att lära sig köpa bussbiljett 
och/eller tågbiljett, eller ta del av 
tidtabeller via mobil-app, använder 
dessa färdigheter oftare i sin vardag 
efter deltagande i Funk-IT lyftet.  

 

Uppnått resultat: Att lära sig köpa 
bussbiljetter via mobil-app blev 
nödvändigt i och med pandemin då 
bussarna i Uppsala och länet stängde 
framdörrarna, kortläsaren stängdes 
av, och biljetter endast kunde köpas 
via app. Då att äga en egen 
mobiltelefon är vanligare än att äga 
en dator, kunde ett flertal lära sig 
tillämpa detta i sin vardag.  
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Effektmål om att använda modern 
teknik till att söka information i 
vardagen: Deltagare som gått Funk-
IT lyftets kurs i att lära sig söka fram 
information som exempelvis nyheter, 
adresser, videoklipp, 
kulturevenemang, musik, 
telefonnummer, vägbeskrivningar, 
eller att hålla kontakt med familj och 
vänner via e-post, digitala möten, 
och/eller sociala medier på nätet 
använder dessa färdigheter oftare i 
sin vardag efter deltagande i Funk-IT 
lyftet.  

Uppnått resultat: Att lära sig 
grundläggande kunskaper som hur 
man använder en dator, surfplatta 
eller mobil till att söka information 
på nätet har i stort sett alla 
kursdeltagare lärt sig. De flesta 
använder sig av dessa färdigheter 
regelbundet i sin vardag. Detta ger 
många en stor frihetskänsla: att 
kunna hitta information, kunskaper, 
underhållning, vara delaktig och 
hålla kontakt via e-post, digitala 
möten och /eller sociala medier. 

 

Effektmål om att ta del av 
information om eventuella risker i 
digitala tjänster: Samtliga deltagarna 
som gått Funk-IT lyftets kurser i 
digitala tjänster får del av kunskaper 
som ökar medvetenhet om risker vid 
användandet av digitala tjänster och 
sociala medier.  

 

 

Uppnått resultat: Vi har arbetat 
med målet att öka 
riskmedvetenheten som en del av 
alla Funk-IT kurser. Detta tänk, att 
vara försiktig, inte lämna ut 
personlig information eller lösenord, 
att värna om sin integritet, att 
tillämpa källkritik, och att inte ”gå 
på” reklam, lurendrejerier, eller 
försäljningstrick på nätet, är så 
viktigt och kommer att behöva 
fortsätta vara en del av kurser och 
stöd framöver.

 

3.2 Viktiga insikter 
 

Det sker en snabb teknisk utveckling: En viktig insikt är att tekniken och 
hemsidor med information utvecklas och förändras så snabbt att det ständigt 
kommer att finnas behov av att lära nytt, uppdatera kursmaterial, och skapa 
helt nytt kursmaterial. Men detta är bara en början! Med en ökad digitalisering 
av samhället kommer många fler personer att behöva lära sig att använda 
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ännu nyare teknik i sin vardag som kommer att skapas framöver. Så nya 
projekt och verksamheter som tar vid och fortsätter utveckla kursmaterial, allt 
eftersom att tekniken förändras, kommer att behövas.  

Förankring med ledning är oerhört viktig: Att hålla kurser med personal 
och deltagare i verksamheter behöver verksamhetschefen ge sin personal den 
tid som krävs till detta, och släpper in kursledarna i verksamheten. Detta kan 
prioriteras olika, och en stark förankring i ledningen är nödvändig för att nå ut 
brett.  

Olika typer av kompetens krävdes i olika delar av projektets 
genomförande. Att skapa kursmaterial och att hålla kurser för personer i 
målgrupperna är olika typer av kompetens. Det är inte säkert att båda finns 
hos samma personer. När vi ställde om till att filma kurserna och sedan att 
syntolka filmerna behövdes återigen annan kompetens. Att ha tillgång till ett 
flertal olika personer med en bredd i sina intressen och kompetensområden 
som kunde arbeta deltid i projektet hjälpte oss mycket i projektets 
genomförande.  

Tillgång till egen modern teknik behövs i dagens samhälle. I och med den 
mycket snabba digitaliseringen av vårt samhälle behöver alla tillgång till egen 
modern teknik som klarar dessa förändrade krav. Dessa saknas ofta för 
personer inom målgrupperna och andra med begränsad ekonomi.  Exempel på 
teknik som var och en behöver är: dator med nyare webbläsare, smartphone 
som klarar att läsa QR-kod, bredband eller annan uppkopplingsmöjlighet 
(vilket innebär ett abonnemang med en månadskostnad).  

Därmed räcker det inte med att lära sig hur man använder den moderna 
tekniken, utan man behöver även ha råd att köpa in den och även kunna betala 
månadskostnaden. Detta blir en viktig fråga att tänka kring, kanske främst 
politiskt, vad gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, 
äldre, samt övriga i ekonomiskt utsatta grupper. Många personer runt om i 
hela landet kommer att behöva få fortsatt stöd i att lära sig använda den teknik 
som kommer framöver. Stödfunktioner/ombud kan behöva inrättas hos 
myndigheter och andra aktörer, som hjälper till på ett tryggt sätt.  

Fortsatt arbete med dessa frågor för våra målgrupper och för många 
andra grupper är nödvändigt. Risken finns annars att ett nytt utanförskap 
kan skapas, där vissa personer inte kan legitimera sig eller köpa varor, inte kan 
resa med allmänna färdmedel, eller delta i debatt, då de inte har tillgång till 
den teknik som krävs. Risken är även att många då hamnar i ett allvarligt 
utanförskap med liten chans att bli hörda, medan andra rikare/mer 
teknikkunniga/mer etablerade personer kommer att få en allt större 
makt/inflytande än de ekonomiskt/tekniskt svagare grupperna. 
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Varsamhet och vaksamhet kring detta behövs, så att samhällets utveckling inte 
skapar nya klyftor med allt fler grupper i ett socialt och ekonomiskt 
utanförskap.  

 
 
” Det är bra att få öva på samma saker flera gånger, det är det som 
jag verkligen behöver.” 

Kursdeltagare 
 

             

 
 
 
 
”Man tänker ju nu på att allt kanske inte är sant, det behövs 
källkritik, det kanske bara är en åsikt när man läser på en blogg.”  

Kursdeltagare 
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4 Redogörelse av projektets genomförande 

4.1 Genomförandeplan/tidplan 

 
 
Här är tidsplanen med anpassad för att visa förlängningen av Etapp inklusive 
aktiviteter.  
 
Etapp 1 och 2 -   Det tog lite längre tid än beräknat att lära och hitta rätt i 
skapandet av kursmaterialet, testa det, och lära sig hålla kurser. Dessutom tog 
det tid att informera om Funk-IT Lyftet, så att vi blev insläppta till att hålla 
kurser i de olika verksamheter.  

Etapp 3 - När vi väl var vana vid att hålla kurserna i verksamheterna så kom 
Covid19 pandemin, och vi fick ställa om arbetssätt från fysiska kurser till 
digitala kurser. Här blev en total omställning nödvändig utifrån restriktionerna.  

Etapp 4 – Vi skapade mer material, filmade kurserna så att de blev självlärande. 
Vi utvecklade digitala träffpunktsmöten, och engagerade både 
föreningsrepresentanter och kursledare i att sprida kunskaperna samt 
information om hemsidan i sina nätverk.  

Etapp 5 – Vi har syn-tolkat filmerna, skapat uppdaterade mer allmänna 
kursmaterial, och fortsatt att sprida kunskaperna samt information om 
hemsidan.  Hemsidan med materialet finns kvar framöver. 

 

Förändrad tidsomfattning för Etapp 5: 2020-11-01 till 2021-03-31. 

Förutom ovanstående arbete sker: Färdigställande och syntolkning av minst 40 filmer av Funk-IT kurser, så att vi uppfyller nya tillgänglighetskrav 
och blir användbara för ytterligare målgrupper som personer med synnedsättning och äldre personer. Spridning av hemsidan med material, 
kunskaper och våra erfarenheter sker genom digitala möten då Covid19 hindrar deltagande i fysiska möten. Då det finns pengar kvar från den 
förra etappen och ett färre antal kursledare än tidigare arbetar med projektet under Etapp 5, och då arbetsuppgifter och kompetenskrav skiljer 
sig nu mot tidigare etapper, så räcker de medel som var tänkta till Etapp 5, trots att vi förlänger denna etapp till den sista mars 2021.  

Nya arbetsuppgifter utöver de befintliga för Etapp 5 av Funk-IT Lyftet: 

November 2020 December 2020 Januari 2021 Februari 2021 Mars 2021 Därefter 
Lära att syntolka 
Digital 
kunskapsspridning 

Lära att syntolka 
Digital 
kunskapsspridning 

Syntolkning av filmer 
Digital 
kunskapsspridning 

Syntolkning av filmer 
Digital 
kunskapsspridning 

Syntolkning av filmer 
Digital 
kunskapsspridning 

Ingår i ordinarie 
verksamhet 
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4.2 Projektets budget 

Poster 

Budget Utfall Andel av totala kostnader 
(%) PTS finansiering Egenfinansiering PTS finansiering Egenfinansiering 

Löner, kursledare, 
projektledning, 
kunskapsspridning 

2 769 173 kr  2 595 179 kr 250 000 kr  

(Värde av tid för 
projektledning och 
kunskapsspridning ej ersatt 
av projektmedel) 

86,5% av  

PTS finansiering 

44% av egen finansiering  

Fasta utgifter, inköp 
av teknisk 
utrustning 

230 200 kr  404 194 kr 
(omfördelat i 
samråd med 

PTS, år 2020) 

 13,5% av  

PTS finansiering  

Värde av mötestid      84 000 kr  122 800 kr 22% av egen finansiering 

Värde av lokaler   184 000 kr  184 000 kr 33% av egen finansiering 

Värde av utskrifter    23 000 kr       8 000 kr 1% av egen finansiering 

Summa PTS 

Summa, värde av egen 
finansiering  

 2 999 373 kr   

291 000 kr 

2 999 373 kr  

564 800 kr 

100% av budgeterad PTS 
finansiering  

194% av beräknad egen 
finansiering 

PTS + värde av 
egenfinansiering 

3 290 373 kr  3 564 173 kr  108% 
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4.3 Projektets arbetssätt    
 

” Jag har aldrig fått pröva själv förr, då har personalen har gjort allt åt mig på datorn, men nu fick jag göra själv, och jag 
kan ju klara det själv! 

Kursdeltagare 
 

Förankring inom kommunen med högre chefer och andra i ledningen, samt med brukarorganisationerna Träffpunkternas 
Intresseförening (TIF) och Brukarrådet inom Arbete & Bostad, inför ansökan om medel samt regelbundet varje halvår genom 
projekttiden.  

Styrgrupp bestående av högre chefer/ledning, samt deltagare i projektgruppen, samt under etapp 1 och etapp 2 även en 
brukarrepresentant, som träffades en till två gånger per etapp, ungefär en timme per gång.  

Projektgrupp bestående av en chef, en projektledare, och två kursledare som även var IT-expert samt projektsamordnare i Funk-IT 
Lyftet. Denna grupp startade inför etapp 3, och träffades ungefär en timme varannan vecka, för att planera arbetet.  

Brukarmedverkan i projektets utformning och genomförande har skett vid månatliga möten på en till tre timmar per gång, med ett 
10-tal brukarrepresentanter från Träffpunkternas Intresseförening (TIF) och något glesare möten med representanter från 
Brukarrådet inom Arbete & Bostad.  

Kursledarträffar med samtliga projektmedarbetare har hållits en gång per månad genom hela projekttiden. Dessa varade under 
etapperna 1, 2 och 3, ungefär två till tre timmar per gång. I detta ingick även teknikstöd till kursledarna från vår IT-expert.  
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Kursledarnas träffar i små arbetsgrupper skedde utifrån behov av samarbete kring arbetsuppgifter, oftast varje vecka under etapp 
1 och etapp 2 då kursmaterial skapades och de första kurserna med deltagare hölls.  Under etapp 3 arbetade vana kursledare mer 
självständigt med att hålla kurserna. Under Etapp 4 ställde vi om till digitala möten istället, på grund av Covid19 pandemin med 
restriktioner på fysiska möten, och skapade filmat material i nya små arbetsgrupper. Under Etapp 5 arbetade vi nästan uteslutande 
digitalt på distans med syntolkning, och hade täta digitala möten, ofta en till två gånger/vecka för att bolla tankar, hjälpas åt, och lära 
av varandra kring syntolkning av filmerna.  

Samarbeten med brukarorganisationer, studieförbund, och andra intresserade aktörer har skett utifrån aktuella behov som 
kunskapsinhämtning, och vid spridning av kunskaper och material.  

 

5 Vad händer nu? 
 
Vi hoppas att det material som skapats i Funk-IT Lyftet används framöver till att skapa och bevara social gemenskap och delaktighet i 
samhällslivet för många personer med olika behov av stöd i att använda modern teknik i sin vardag! I våra verksamheter fortsätter 
kurser och stöd, och förhoppningen är att många i andra i delar av landet också kommer att använda kursmaterialet.  
 
Vår hemsida finns kvar efter projektavslut med allt material, och några av våra eldsjälar bland projektets medarbetare får möjlighet 
även framöver att se över materialet på hemsidan. Den tidsomfattning som godkänts av berörda chefer är två timmar/månad för var och 
en av dessa 6 personer.  
 
Vårt kursmaterial kan användas i många sammanhang, och kommer att hjälpa många fler personer runt om i landet att lära sig använda 
modern teknik i sin vardag. Att folk behöver hjälp att lära sig använda modern teknik kan bero på någon funktionsnedsättning, men 
även på ovana vid att använda modern teknik, språksvårigheter, eller annat som gör att tydliga instruktioner kring digitala tjänster i 
vardagen underlättar förståelse och användande.   
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Genom att trygga digitala möten kan ensamhet brytas, gemenskap och delaktighet bevaras, och kunskaper och erfarenheter kan delas. 
Detta hjälper oss att skapa och bibehålla ett gott, demokratiskt samhälle.  
 
Detta projekt har gett oss i Uppsala kommun en möjlighet att med tillförsikt möta de förändringar i samhället som sannolikt kommer 
framöver, med en fortsatt ökning av digitalisering av tjänster i vardagen. Vi hoppas att många personer i andra delar av landet kommer 
att ta del av det material som vi har skapat. Vi hoppas att många hjälper till att sprida materialet till alla som kan ha nytta av det! 
 
 
 
 

”Projektet är slut, men vi fortsätter att jobba med materialet. Den senaste månaden har vi hållit mer än 30 kurser, 
workshops och individuellt stöd för deltagare på träffpunkten!” 

Kursledare som fortsätter med Funk-IT i sin ordinarie verksamhet 
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Bilaga 1. Målgruppens behov och hinder  
 

Målgrupper 
Identifierat 
behov 

Identifierat 
hinder 

Identifierad åtgärd Status 

Personer med psykiska 
funktionsnedsättningar, 
neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 
och/eller kognitiva 
funktionsnedsättningar 
(LSS) 

Brist på kunskaper 
om hur vi använder 
modern teknik / 
digitala tjänster. 

Svårighet att ta till sig 
kunskaper 
självständigt eller 
genom skolor, eller 
genom ordinarie 
kursverksamhet.  

Vi har anpassat 
undervisningen som i Funk-
IT Lyftet till individernas 
behov av stöd, och kurserna 
har getts i liten grupp och 
som individuellt stöd. Även 
personal har utbildats för att 
kunna fortsätta ge gott stöd 
framöver.  

100% klart, utifrån de mål vi satt 
för projektet Funk-IT Lyftet.  

Den ordinarie personalen kan 
använda vårt material när personer 
vill lära sig mer. 

Tekniken förändras dock snabbt, så 
framöver kommer nya utmaningar. 
Arbetet tar inte slut.  

Personer med psykiska 
funktionsnedsättningar, 
neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 
och/eller kognitiva 
funktionsnedsättningar 
(LSS) 

Brist vana vid att 
använda modern 
teknik /digitala 
tjänster. 

Behöver öva många 
gånger med upprepat 
stöd. 

Vi har erbjudit individuellt 
stöd och workshops med 
kursledare som har anpassat 
undervisningen och stödet 
till varje deltagare. Även 
personal har deltagit i 
workshops.  

100% klart, utifrån projektets mål.  

Den ordinarie personalen kan bistå 
när fler övningstillfällen önskas 
framöver, med hjälp av det 
kursmaterial som vi skapat.  
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Personer med psykiska 
funktionsnedsättningar, 
neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 
och/eller kognitiva 
funktionsnedsättningar 
(LSS) 

Rädsla för att ”göra 
fel”. 

Vissa personer var 
rädda för att använda 
modern teknik. Den 
sågs som krånglig, 
svårförstådd, ömtålig, 
och av vissa, som 
farlig.  

Genom övning normaliseras 
användningen av modern 
teknik i vardagen.  

Vi har i kurser, individuellt 
stöd, workshops och genom 
digitala möten hjälpt 
deltagarna att vara med, 
först se hur det fungerar, se 
andra använda, och sen våga 
pröva själva. Många 
övningstillfällen har givits 
med gott deltagande. 

100% klart, utifrån de mål vi satte. 

Många har övat ofta, och utvecklat 
sitt självförtroende angående att 
klara att använda modern teknik i 
sin vardag. Träffpunktsmöten, 
kurser, mm har genomförts digitalt 
under pandemitiden.  

Nu sker ofta även brukar-
föreningarnas egna möten digitalt! 
Det finns så mycket mer att lära 
framöver. 

Personer med psykiska 
funktionsnedsättningar, 
neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 
och/eller kognitiva 
funktionsnedsättningar 
(LSS) 

Låg tillgång till 
utrustning/ 
användande av 
digitala tjänster 

Många verksamheter 
saknade 
brukardatorer.  

Många personer i 
målgrupperna 
saknade egen teknisk 
utrustning.  

Verksamheter som 
träffpunkter har försetts med 
datorer som är tillgängliga 
för personer ur 
målgrupperna att använda.  

Några personer i riskgrupper 
har fått låna hem en dator för 
att kunna ta del av 
träffpunkternas digitala 
möten. 

 

100% klart vad gäller att 
tillgängliggöra via träffpunkterna.  

Att erbjuda alla personer i 
målgrupperna som saknar/ 
behöver teknisk utrustning i sin 
egen bostad, en dator/surfplatta 
genom projektet, har inte varit 
möjligt.  

Ett önskemål framöver: Att äga 
egen teknisk utrustning bör 
framöver ingå i socialnormen och 
vara självklart i andra sorters 
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bidragsformer, så att det skapar 
tillgängligt för alla, oavsett 
personlig ekonomi.  

Kognitiv 
funktionsnedsättning (LSS) 

Ytterligare behov 
av anpassning till 
individerna. 

Personer med 
större kognitiva 
funktions-
nedsättningar har 
behov av annat för 
delaktighet än 
övriga.  

Vi har skapat ytterligare 
kurser och material som är 
av relevans för dessa 
personer. 

100% klart utifrån våra 
mål.  

Materialet finns på hemsidan och 
används tillsammans med 
personer i målgruppen. Även 
detta kommer material kan 
komma att behöva utvecklas 
framöver när tekniken förändras.  

Nya målgrupper: Äldre 
personer, Personer med 
synnedsättning, Personer i 
andra kommuner. 

Ytterligare 
anpassningar kan 
behövas.  

Kursledarna hinner 
inte hålla kurser i 
externa 
verksamheter. 
Materialet måste 
fungera utan 
kursledare på plats. 

Vi har skapat Funk-IT 
filmer, textat, samt syn- 
tolkat filmerna. Dessa och 
annat material är 
tillgängligt för hela landet 
på vår externa hemsida.  

Bildspel och PDF: 100% klart. 

Filmer: 100% klart. 

Textning: 100% klart. 

Syntolkning: 100% klart 

Spridning till alla som behöver ta 
del av materialet – vi har ägnat 
mycket tid åt detta, men hjälp oss 
gärna – sprid kunskaper och 
material till fler!  
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