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Slutrapport projektgenomförande 
- RSMH

Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) 
innovationstävling Innovation för alla.   
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• Projektsammanfattning 
Organisation/företag:  
 RSMH 
Projekttitel: 
Diplomerat digital 
Projektets start- och slutdatum: 
2019-02-01 – 2021-05-17 
Kort beskrivning av projektet och dess syfte (max 200 tecken): 
 
Att genomföra studiecirklar, erbjuda självstudiematerial online för RSMH:s 
medlemmar, samt stöd från en teknikcoach online. Deltagarna diplomeras och 
får en grundkompetens för att leva i det digitala samhället. 
Kort beskrivning av projektets målgrupp och deras behov (max 200 tecken): 
 
Personer i en socialt utsatt situation med kognitiva och eller psykiska 
funktionsnedsättningar som har svag koppling till det digitala samhället. 
Avsaknad av arbete och låga ekonomiska resurser är några orsaker.  

1 Målgrupp och behov 
Vår målgrupp är personer i en socialt utsatt situation med kognitiva och/eller 
psykiska funktionsnedsättningar med svag koppling till det digitala samhället. 

De personer vi vänder oss till kännetecknas av de: 

• Har svag koppling till det digitala samhället 
• Tycker att IT är svårt men har kanske inte testat så mycket 
• Har väldigt gammal utrustning, vilket gör att nästan inga moderna 

lösningar fungerar 
• Har låg self-efficacy i relation till att använda teknik 

I Begripsams undersökning ”Svenskarna med funktionsnedsättning och 
internet” framgår det att bland personer med diagnoser, funktionsnedsättningar 
och svårigheter som går att relatera till psykisk ohälsa så finns det både de som 
anser att internet fungerar bra och de som anser att det fungerar dåligt.  

Vi vänder oss till de personer i dessa målgrupper som tycker att de har 
svårigheter. Det finns olika skäl till att det kan vara svårt. Utmaningarna skiftar 
därför något. Många individer har låga inkomster och de saknar jobb eller andra 
situationer där man naturligt kommer i kontakt med digitala lösningar. De kan 
sakna ekonomiska resurser att prova modern smart teknik. De får inte heller 
tillgång till modern smart teknik via en arbetsgivare. De kan ha lågt 
självförtroende och känna stor osäkerhet inför tekniken. 
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I projektet får deltagarna en chans att under trygga former utforska digitala 
verktyg samt digitala tjänster och funktioner. Genom att utgå från deltagarnas 
egen situation och egna prioriteringar kan vi på ett träffsäkert sätt adressera 
verkliga behov. Genom de metoder vi tillämpar i projektet ger vi deltagaren 
möjlighet att utveckla sina digitala färdigheter. 

Det finns ingen vedertagen beskrivning av hur stor denna grupp är. ”Svenskarna 
med funktionsnedsättning och internet” visar att det inom grupper som angett 
att de har psykiska, kognitiva eller sociala svårigheter finns en relativt stor 
andel som anser att internet är svårt och inte riktigt känner sig delaktiga i det 
digitala samhället.  

Vår behovsanalys och förankring av projektet bygger på omfattande 
datainsamling och analyser gjorda av Begripsam, bland annat inom ramen för 
”Svenskarna med funktionsnedsättning och Internet.” 
www.begripsam.se/internet  

 

1.1 Digitalisering av offentlig verksamhet 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sjukvården (1177.se med flera) och 
Skatteverket är några av de offentliga myndigheter där vi medborgare kan göra 
våra ärenden digitalt. Vi bokar tid till vårdcentralen, har videomöten med en 
läkare, lämnar in aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen, för att nämna några 
vanligt förekommande ärenden. I takt med utbyggnaden av den digitala 
servicen har den fysiska servicen börjat monteras ner och kontor har lagts ner.  

 

1.2 Förutsättningar för digital delaktighet 
För att förstå målgruppens situation och behov behöver man känna till 
grundläggande strukturer som styr och påverkar möjligheten att vara digitalt 
delaktig i vårt land. 

För att använda digitala tjänster hos offentliga och privata aktörer behöver du: 

• En digital legitimation 
• En smart telefon (eller annan teknisk pryl) 
• Tillgång till internet 
• Kunskap om produkter och tjänster, och hur du använder dem 
• Produkter och tjänster som är enkla att använda 

 

http://www.begripsam.se/internet


Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling   

 5 

1.2.1 Digital legitimation 
Utfärdandet av nationell svensk digital legitimation har delegerats till privata 
företag, vars syfte är att skapa vinst för sina ägare. Det är inte deras intresse 
eller roll att serva samtliga medborgare i Sverige med en digital legitimation.  

BankID är den mest accepterade digitala legitimationen. Den utfärdas av ett 
antal svenska banker. Idag kan inte alla kan inte söka/beviljas inte BankID. 

Freja eID kan användas för legitimering hos bland annat 1177.se, 
Arbetsförmedlingen och Skatteverket, dock inte hos Försäkringskassan.  

Många med funktionsnedsättning i Sverige inte kan identifiera sig digitalt. Om 
man har förvaltare får man inte ha BankID eller Freja eID. 

Digital legitimationen bygger på att du har ett certifikat nedladdat i din digitala 
utrustning. Du legitimerar dig med certifikatet och ett personligt lösenord.  

Du kan inte ha en digital legitimation om du inte har egen en smart telefon, 
surfplatta eller dator som kan kopplas till internet.  

 

1.2.2 En smart telefon (eller annan teknisk pryl) 
Digital delaktighet kräver att du har en åtminstone en smart telefon/pryl med 
digital legitimation. Du behöver tillgång internet och klara av att utföra 
uppgifter på en ofta liten skärm. Det är inte bara en fråga om förmåga, utan 
sätter även fingret på behovet av bra och enkla gränssnitt för digitala tjänster.  

Många av oss har flera tekniska prylar. Vi har en smart telefon, en dator och 
kanske även en surfplatta. Vi använder dem var för sig och i kombination med 
varandra. Vissa saker kan vi bära med oss, medan andra är stationära.  

Personer med arbeten där de använder digitala produkter och tjänster kan ofta 
använda dem även privat. De har också råd att köpa egna. I lågbetalda arbeten 
är det ovanligt att man får tillgång till digitala produkter och tjänster via arbetet. 
De som har rätt till försörjningsstöd har sämst förutsättningar. 

Riksnormen för försörjningsstöd avgör nivån på försörjningsstöd och andra 
stödsystem inklusive särskilda och äldreboenden. I riksnormen för år 2021 
ingår kostnader för tidning, men inte mobil, abonnemang eller dator. Det går att 
söka för skäliga kostnader utanför riksnormen. Det förutsätter dock att du 
känner till dina rättigheter som medborgare och aktivt kräver dem. 
 
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/ekonomiskt-
bistand/riksnormen/  

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/ekonomiskt-bistand/riksnormen/
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/ekonomiskt-bistand/riksnormen/


Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling   

 6 

1.2.3 Uppkoppling till internet 
För att vara digitalt inkluderad behöver man tillgång till internet. Många av oss 
har det genom vår mobil, och eller bredband hemma. Vi kan också ha tillgång till 
det på vårt arbete, liksom tillgång till dator. 

Har man inte råd med det kan man utnyttja gratis wifi på bibliotek och andra 
ställen i samhället. Det innebär då att man har sporadisk tillgång till internet. 
Tillgången är beroende av när wifi är tillgängligt, exempelvis under ett 
biblioteks öppettider. Alltså ofta dagtid, under några timmar. 

 

1.2.4 Kunskap om produkter och tjänster, och hur du använder dem 
Många av oss lär oss använda digitala prylar på arbetet. Vi får dessutom tillgång 
till nya tekniska prylar i takt med att de vi har blir för gamla. Det finns oftast 
någon att fråga om vi stöter på problem. Detta stämmer för många, men långt 
ifrån alla. Andra har arbeten där man inte arbetar digitalt eller har tillgång till 
modern teknik. De kanske bara har tillgång till en gemensam mobil under 
arbetstid. Ofta en äldre mobil som det bara går att sms:a med. 

Många av oss har någon i familjen eller i vår bekantskapskrets vi kan fråga om 
hjälp. Andra lever mer ensamt och är utelämnade till sin egen förmåga att 
hantera och lösa svårigheter som uppstår. 

Digitalisering är en viktig del av skolans läroplan. I särskolans läroplan lyser den 
dock med sin frånvaro. Det innebär att elever i särskolan stöps in i ett digitalt 
utanförskap. De får inte lära sig använda digitala produkter och tjänster. 

Förutsättningarna för att lära oss använda digitala tjänster och produkter ser 
alltså väldigt olika ut.  

 

1.2.5 Produkter och tjänster som är enkla att använda  
Många produkter och tjänster är svåra att använda. Onödigt svåra att använda. 
Det gäller inte minst de tjänster som tillhandahålls av våra myndigheter och 
riktar sig mot personer som har dokumenterade svårigheter och små resurser. 
Det gör det ännu svårare för personer som inte är digitalt delaktiga att bli det. 

Begripsam har tagit fram ett antal rekommendationer för hur e-tjänster, 
blanketter och formulär kan göras mer kognitivt tillgängliga. 

https://www.begripsam.se/foreningen-begripsam/digikog/rekommendationer/  

 

https://www.begripsam.se/foreningen-begripsam/digikog/rekommendationer/


Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling   

 7 

1.3 Digitalt utanförskap i en pandemi 
Den pågående pandemin har gjort denna klyfta mellan de som är digitalt 
inkluderade och de som står utanför ännu större. Det blir ett moment 22. 
Särskilt för dem som är i riskgrupp och som uppmanats att isolera sig. 

• En digital legitimation: 
Många tjänster har övergått till att bli helt digitala för att minska 
smittspridningen. Om du inte har en digital legitimation kan du inte 
utnyttja dem. Exempelvis boka vaccination för Covid-19. 
 

• En smart telefon (eller annan teknisk pryl): 
Bibliotek och andra offentliga myndigheter har tagit bort möjligheten att 
låna datorer för att minska smittspridningen. Den begränsade tillgång du 
hade innan pandemin är nu helt borttagen. 
 

• Tillgång till internet: 
Bibliotek och andra ställen med gratis wifi har varit stängt eller haft 
begränsat tillträde för att minska smittspridningen. Den begränsade 
tillgång du hade till internet innan pandemin är nu helt borttagen. Viktig 
information ligger på internet. På 1177 hittar du exempelvis information 
om hur du bokar ett covid-test och vaccination.  
 

• Kunskap om produkter och tjänster, och hur du använder dem: 
Möjligheterna att lära sig av andra blir i princip obefintlig i en tid då vi 
övergått till att kommunicera och använda tjänster digitalt. Även tjänster 
som vi tidigare utförde manuellt, så som att handla mat. 
 

• Produkter och tjänster som är enkla att använda: 
Tidigare har man hänvisat de som inte klarar av att använda digitala 
tjänster att besöka sin vårdcentral och få hjälp. Denna pandemi har visat 
på behovet av att göra digitala produkter och tjänster enklare att 
använda, inte minst 1177 och andra e-hälsotjänster. 
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2 Redogörelse av projektresultatet 
Vårt projekt har två resultat. Dels de resultat vi uppnått i enlighet med vår 
projektplan, dels den fördjupade kunskap och förståelse vi fått för det digitala 
utanförskapet och vad som krävs för att överbrygga detta gap. I det här kapitlet 
kommer vi redogöra för resultat enligt de ursprungliga målen i projektplanen. 
Övriga resultat genomsyrar hela denna rapport. Projektets förutsättningar har 
påverkats fundamentalt av den pågående pandemin. 

 

2.1 Beskriv kortfattat projektets mål och leveranser 
Projektet har haft 5 mål: 

1. Bred studiekampanj för att rekrytera deltagare 
2. Genomföra studiecirklar och utvärdera deltagarnas framsteg 
3. Ta fram självstudieutbildning online 
4. Genomföra självstudieutbildning online 
5. Genomföra kompetensutbildning av bibliotekspersonal 

 

2.1.1 Mål 1 – Bred studiekampanj för att rekrytera deltagare 
Vi har i samarbete med ABF utbildat studiecirkelledare som i sin tur skulle hålla 
studiecirklar. Vi hann utbilda 39 studiecirkelledare innan pandemin slog till. 
Efter det genomförde vi inga fysiska möten eller utbildningar.  

Det har varit svårt att nå ut och rekrytera cirkelledare, få dem att hålla cirklar 
och locka deltagare till cirklar. Många av RSMH:s medlemmar lever i ett stort 
utanförskap och behöver mycket hjälp. Det är dessutom svårt att kommunicera, 
då många av RSMH:s medlemmar saknar tillgång till digital utrustning (smart 
telefon mm) och internet. Det här har visat sig svårare än vi trodde.  

Vi har haft regelbundna zoom-möten dagtid med redan utbildade 
studiecirkelledare. Det har varit låg uppslutning och få frågor från de som 
medverkar. Dessa möten har nu övergått till en digital studiecirkel på kvällstid. 
Det har visat sig mer framgångsrikt. Det är också en tid som passar fler.  

Vi har därför bedömt att det inte är möjligt att utbilda nya cirkelledare digitalt. 
Målgruppen har för låg IT-mognad samt inte tillgång till digital utrustning och 
internet.  
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2.1.2 Mål 2 – Genomföra studiecirklar och utvärdera deltagarnas framsteg 
Innan pandemin slog till höll studiecirkelledarna 27 studiecirklar registrerade 
hos ABF. Ytterligare några hölls men de registrerades inte. Under pandemin har 
vi inte kunnat genomföra studiecirklar. Många i målgruppen är även i riskgrupp 
för Covid-19. Det utanförskap som redan utmärkte vår målgrupp blev i och med 
detta oöverstigligt. Utan tillgång till internet eller digital utrustning är det inte 
heller möjligt att delta digitalt. Det blir ett moment 22. 

De utvärderingar vi avsett att använda visade sig vara för komplicerade för 
studiecirkelledarna och deltagarna att fylla i på egen hand. De var väl beprövade 
av oss och andra forskare, men i sammanhang där direkt stöd kunnat ges.  

Vi har därför ringt runt och intervjuat studiecirkelledare som gått vår utbildning 
och anmält sitt intresse för att delta i projektet. För att få en djupare förståelse 
för vad som hindrar dem att medverka på möten och hålla en cirkel, utöver 
Covid-19. Vi har även intervjuat cirkeldeltagare.  

Projektet har mottagits väl och det finns en önskan om en fortsättning efter 
pandemin, när vi kan träffas igen. Behovet är stort och det krävs flera möten för 
att kunna repetera och bygga upp sin digitala kompetens.  Det framkommer 
önskemål om att material och metoder ska förenklas ännu mer. Man behöver 
träffas fysiskt för att kunna ta emot hjälp. Få har dator och internet i hemmet. 
Desto fler har en smart telefon. Att kunna mötas i en studiecirkel fyller också en 
viktig funktion för det psykiska välmåendet. Många berättar att det är lättare att 
öppna upp och lära sig av andra när man lärt känna varandra. Här fyller 
måltider en central roll. De som vittnar om den största förändringen i 
kunskapsnivå och självförtroende har gått flera cirklar under längre tid och lärt 
sig nödvändiga tjänster som till viss del har förändrat tillgängligheten i deras 
vardag. 

 

2.1.3 Mål 3 – Ta fram självstudieutbildning online 
Vårt mål var att ta fram en tjänst som är lätt att använda för vår målgrupp. Vi 
valde en relativt enkel lärplattform utan lösenord. Vi byggde enkla kurser med 
korta filmer. En lärplattform har många fördelar; skapa grupper, dela material, 
göra prov, dela diplom och följa upp resultat på individ- och gruppnivå.  

Innan pandemin träffades vi fysiskt, nu möts vi enbart digitalt. Vi insåg snabbt 
att trots att vi hade en enkel lösning så var den för svår för målgruppen att 
hantera på egen hand. Vi valde då att sänka tröskeln ytterligare för att skapa en 
mer robust och långsiktig lösning. Vi lämnade lärplattformen och startade 
istället en öppen Vimeo-kanal. Här kan vem som helst klicka på en länk och 
surfa in på kanalen i webbläsaren. Där finns ett antal kortare instruktionsfilmer.  
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2.1.4 Mål 4 – Genomföra självstudieutbildning online 
Vårt beslut att överge vår lärplattform innebar att vi inte längre kan följa upp 
våra resultat. Vi ser inte vilka som tittar, om det är samma person som tittar 
flera gånger, eller om det är olika personer som tittat en gång.  

Det vi förlorat i spårbarhet har vi vunnit i spridning. Vi har delat länken 
med andra projekt, bibliotek och Digidel-center. Vi har även inom 
projektet delat sådant som andra aktörer gjort. Se punkt 2.2.4. 

 

2.1.5 Mål 5 – Genomföra kompetensutbildning av bibliotekspersonal 
Vi tog fram en halvdagsutbildning för bibliotekspersonal. Vi besökte Motala och 
Luleå innan pandemin. Vi modifierade och utvecklade utbildningen för ett 
digital format, uppdelat på två tillfällen med läxa emellan. Norrköping, 
Sundsvall, Helsingborg och Motala deltog i den digitala utbildningen. Responsen 
från båda utbildningar har varit god. Personalen har fått en ökad insikt och 
förståelse för hur personer med olika psykiska svårigheter vill och behöver bli 
mötta och hjälpta. Citat från utvärderingarna: 

”Jag har fått lära mig mycket om osynliga utmaningar och 

svårigheter.” 

”Ser på min arbetsplats med andra ögon.” 

”Mycket nytt om PTS, Teletal samt hur vi ska tänka när vi möter 

personer med hinder som inte syns utåt.” 

 

2.2 Viktiga insikter 
Pandemin har gjort det extremt tydligt vilka som står utanför och inte är digitalt 
delaktiga i vårt samhälle. Vi har under detta projekt tydligt sett effekterna av 
den digitala klyftan som finns i Sverige. Vi har haft stora problem att 
kommunicera och ha möten med deltagare i projektet, på grund av deras 
digitala utanförskap. Ett slags moment 22. Vi vill hjälpa dem att bli digitalt 
delaktiga, men kan inte för att de inte är digitalt delaktiga. Klyftan mellan de 
som har tillgång till tekniska prylar så som smart telefon, platta och dator med 
tillgång till internet, och de som inte har det. De som tidigare hade svårt att vara 
digitalt delaktiga blir under pandemin blir helt avskärmade.  
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3 Redogörelse av projektets genomförande 

3.1 Genomförandeplan/tidplan 
Första året genomfördes i stort sett enligt projektets plan. Vi utvecklade 
cirkelledarmaterialet, utbildade cirkelledare tillsammans med ABF runt om i 
Sverige.  

RSMH har en tradition av att mötas fysiskt och utbilda medlemmar på internat. 
Det inkluderar sociala aktiviteter, mat och må bra-aktiviteter. Dessa 
utbildningar har subventionerats med stöd av RSMH, ABF och SPSM. Det har 
varit stor uppslutning.  Vi utbildade studiecirkelledare i denna internatform i 
Stockholm. Det genomfördes flera studiecirklar för deltagare i Backe, enligt 
samma modell. Vi hade planerat att genomföra ytterligare på Åsa Folkhögskolan 
i Sörmland. Dessa sköts upp flera gånger, för att till slut avbokas. 

Vi valde ut en lärplattform och började bygga digitalt lärmaterial, skickade ut 
information till cirkelledare, introducerade vår digitala coach, satte samman 
våra prova-på-lådor, skickade runt lådorna till cirklar och tog fram 
utvärderingsmaterial. Vi utvecklade en utbildning för Digidel och höll en 
pilotutbildning och sedan ytterligare två utbildningar. 

Sedan slog pandemin till. Först visste vi inte om det var tillfälligt, så vi började 
med att skjuta upp planerade utbildningar. Hösten 2020 accepterade vi 
situationen som force majeure och inriktade oss på att ställa om projektet så att 
vi skapar ett mer långsiktigt hållbart resultat. Alltså resultat i form av metoder, 
material, kunskaper och lärdomar, som kan användas även efter att projektet 
avslutats.  Tillsammans med planer på framtida studiecirklar inom ABF och 
RSMH. Själva kärnan i projektet, att hålla fysiska studiecirklar för att hjälpa 
människor i ett digitalt utanförskap att bli mer digitala, var inte längre möjlig. 
Denna omställning har skett i samarbete med PTS. 

Under år två har vi modifierat biblioteksutbildningen och sedan gjort om den till 
en digital utbildning. Totalt har vi utbildat 5 Digidel-center. Vi har haft 
referensgruppsmöten och styrgruppsmöten kontinuerligt under projektet.  

Vi har inte tidigare arbetat med film och detta har visat sig svårare än vi initialt 
trodde att det skulle vara. Särskilt som vi har stora krav på att filmerna ska vara 
tillgängliga. Distansarbetet har dessutom försvårat filmproduktionen.  

Vi har lärt oss vikten av att förenkla, och sedan förenkla lite till. Liksom att inte 
försöka göra allt inom projektet, utan om möjligt använda sådant andra gör/har 
gjort.   
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3.2 Digital coach & prova-på-lådor 
Vi har erbjudit studiecirkelledare och deltagare möjlighet att få hjälp av en 
digital coach. Vi har i projektet sett behovet av att ha en digital coach på plats 
lokalt i varje kommun. För att ytterligare sänka tröskeln för de som ännu inte är 
med i vårt digitala samhälle. 

Hans roll har varit att: 

• Enkelt förklara hur man använder tekniska prylar och digitala tjänster 
• Bemanna ”öppet hus” 
• Svara på frågor via mejl, telefon och videomöte 
• Rekommendera bra appar 

 
Vi har haft 11 lådor med olika tekniska prylar som vi har lånat ut. Varje låda har 
innehållit några saker. Vi har lånat ut paddor, smarta pennor, smarta klockor, 
smarta telefoner, google home, hörlurar och chromebook.  

 

3.3 Instruktionsfilmer 
Vi har i projektet experimenterat med olika format för tillgängliga 
instruktionsfilmer tillsammans med Råfilm i Malmö och medlemmar i RSMH. 
Det är svårt att göra instruktionsfilmer. Appar/tjänster ser olika ut beroende på: 

• Vad för typ av smart pryl du använder; telefon, platta eller dator 
• Vilket märke din smarta pryl har 
• Hur gammal din smarta pryl är 

Instruktionsfilmer blir snabbt gamla i takt med att gränssnitt och appar 
förändras. Därför rekommenderar vi att man tar fram ett tillgängligt format som 
man sedan kan använda för att producera enkla filmer till en låg kostnad.  

Det är viktigt att en instruktionsfilm är tillgänglig. Så att de som har extra svårt 
kan förstå. Våra lärdomar, vilket också är ett resultat, är: 

• Långsamt tempo, man ska hinna uppfatta vad som händer 
• Avskalad, säg/visa inte mer än nödvändigt 
• Tydlighet, det som sägs behöver visas i bild 
• Korta filmer, max 3-5 min 
• Gör det du säger (exempelvis visa hur ett videosamtal fungerar) 
• Förklara varför något är bra att göra/använda 
• Highlighta det du gör, exempelvis trycka på en app i telefonen  
• Torrt format, ingen presentation av personen, utan rakt på 
• Punktlistor/text infällt i bild för att göra extra tydligt 
• Tillgängliga undertexter (32 tecken per rad, 10 tecken per sekund) 
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Våra filmer ligger öppna på https://vimeo.com/diplomeratdigital.  

En lärdom i projektet har varit att inte försöka göra allt själv. Uppfinn inte hjulet 
igen om någon annan redan gjort det.  

Här är gratis material från andra organisationer vi använt under projektet: 

• Seniorsurfarna & Seniorsurfarskolan: 
https://urplay.se/serie/214200-seniorsurfarna  
https://urplay.se/serie/215217-seniorsurfarskolan 

• UR Play: 
https://urplay.se/serie/218900-ur-samtiden-forsok-inte-lura-mig  

• FunkIT Uppsala (PTS-projekt): https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit 
• Digitala jag (Arbetsförmedlingen & Google): https://www.digitalajag.se/  
• Digitalhjälpen (PTS): https://www.pts.se/sv/digitalhjalpen/ 
• Digidel – digital hjälp: https://digidel.se/kunskapsbank/digital-hjalp/  
• Konsumentverket: https://www.hallakonsument.se/  
• Diplomerat digital: https://vimeo.com/diplomeratdigital  
• Medborgarskolan: 

https://www.medborgarskolan.se/om-
medborgarskolan/ortssidor/medborgarskolan-stockholm/projekt-och-
uppdrag-i-stockholm/filmer/ 

• Telia: https://www.telia.se/privat/aktuellt/hemma-i-folknatet/online-
guide-for-aldre  

• Mastercard, svenska banker och SPF seniorerna: 
https://betalningshjalpen.se/  

 
Instruktioner för olika tjänster finns även på webb och youtube: 

• Svenska banker, ex SEB, Swedbank, Handelsbanken och Nordea 
• Swish 

 

3.4 Begränsningar i budget 
Projektets ursprungliga budget innehöll medel för fika/lunch till 
studiecirkeldeltagarna. Det blev en för dyr kostnadspost, varför den ströks 
innan projektansökan skickades in. Det var olyckligt. Ett varmt mål mat fyller en 
viktig funktion för målgruppen. Det är något som lockar och kan hjälpa att sänka 
tröskeln för deltagande.  

Vi insåg tidigt i projektet att vi hade behövt sponsra våra deltagare med en egen 
smart telefon och uppkoppling till internet. Vi försökte men lyckades inte få till 
sponsring från företag inom ramen för projektet.

https://vimeo.com/diplomeratdigital
https://urplay.se/serie/214200-seniorsurfarna
https://urplay.se/serie/215217-seniorsurfarskolan
https://urplay.se/serie/218900-ur-samtiden-forsok-inte-lura-mig
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit
https://www.digitalajag.se/
https://www.pts.se/sv/digitalhjalpen/
https://digidel.se/kunskapsbank/digital-hjalp/
https://www.hallakonsument.se/
https://vimeo.com/diplomeratdigital
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit
https://www.telia.se/privat/aktuellt/hemma-i-folknatet/online-guide-for-aldre
https://www.telia.se/privat/aktuellt/hemma-i-folknatet/online-guide-for-aldre
https://betalningshjalpen.se/
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3.5 Projektets budget 
 

Poster 
Budget Utfall Andel av totala 

kostnader (%) PTS finansiering Egenfinansiering PTS finansiering Egenfinansiering 
Projektledning och administration 1 119 130 kr 0 kr 1 119 130 kr 44 997 kr 41% 

Etablera projektorganisation och projektrutiner 48 540 kr 0 kr 43 540 kr 1 371 kr 2% 

Skapa kampanjmaterial 245 261 kr 0 kr 242 784 kr 0 kr 9% 

Formge studiematerial + förbereda för nedladdning 60 859 kr 0 kr 116 292 kr 0 kr 4% 

Utskick (porto, kuvert) 35 000 kr 0 kr 30 000 kr 0 kr 1% 

Planera produktion av digitala lärmoduler 20 572 kr 0 kr 20 572 kr 709 kr 1% 

Prova-på-lådor 89 518 kr 0 kr 89 518 kr 455 kr 3% 

Domän + webhotell 1 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0% 

Produktion av 6 lärmoduler 194 063 kr 0 kr 194 063 kr 0 kr 7% 

Rekrytering av cirkelledare och deltagare 138 162 kr 0 kr 138 162 kr 7 437 kr 5% 

Uppsökande verksamhet 26 202 kr 0 kr 26 202 kr 4 314 kr 1% 

Planera och genomföra pilotkurs för bibliotekspersonal 26 145 kr 0 kr 26 145 kr 308 kr 1% 
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Lansering av självstudiekurs online 15 000 kr 0 kr 15 000 kr 0 kr 1% 

Intermediering, digitala coacher 132 857 kr 0 kr 132 857 kr 0 kr 5% 

Kurs för bibliotekspersonal 79 022 kr 0 kr 79 022 kr 8 641 kr 3% 

Sammanställning bedömningsinstrument 
+ self-efficacy-instrument 

85 000 kr 0 kr 75 000 kr 0 kr 3% 

Utvärdera kampanjen via enkät 117 500 kr 0 kr 112 500 kr 0 kr 4% 

Kampanjwebb ställs om till ordinarie webb 15 000 kr 0 kr 15 000 kr 0 kr 1% 

Slutrapport 45 859 kr 0 kr 45 859 kr 509 kr 2% 

Referensgruppsmöten 22 291 kr 0 kr 22 291 kr 1 725 kr 1% 

Arvode referensgrupp 70 000 kr 0 kr 35 000 kr 0 kr 1% 

Styrgruppsmöte 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0% 

Lokaler 60 000 kr 0 kr 60 000 kr 0 kr 2% 

Resor 150 000 kr 0 kr 105 000 kr 17 265 kr 4% 

Summa 2 796 981 kr 0 kr 2 743 937 kr 87 731 kr 100% 
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Kostnader för underleverantörer.  

Underleverantör Begripsam 

Poster Budget Utfall 
Projektledning 1 054 547 753 547 

Etablera projektorganisation och rutiner 26 250 26 250 

Skapa kampanjmaterial 192 188 192 188 

Formge studiematerial 
+ förbereda studiematerial för nedladdning 

37 500 102 500 

Utskick 30 000 30 000 

Planera produktion av digitala lärmoduler 15 000 15 000 

Prova-på-lådor 88 125 88 125 

Produktion av 6 lärmoduler 194 063 194 063 

Rekrytering av cirkelledare och deltagare 74 063 74 063 

Planera och genomföra pilotkurs för 
bibliotekspersonal 

15 000 15 000 

Lansering av självstudiekurs online 15 000 15 000 

Intermediering, digitala coacher 132 857 132 857 

Kurs för bibliotekspersonal 58 125 65 495 

Sammanställning bedömningsinstrument 
+ self-efficacy-instrument 

75 000 75 000 

Utvärdera kampanjen via enkät 112 500 112 500 

Kampanjwebb ställs om till ordinarie webb 15 000 15 000 

Slutrapport 37 500 37 500 

Arvode referensgrupp 70 000 35 000 

Lokaler 4 688 4 688 

Resor 85 000 55 000 

Summa 2 332 406 2 038 776 
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Underleverantör ABF 

Poster Budget Utfall 
Etablera projektorganisation och rutiner 8 119 8 119 

Skapa kampanjmaterial 8 488 8 488 

Formge studiematerial 4 429 4 429 

Planera produktion av digitala lärmoduler 2 952 2 952 

Planering av prova-på-lådor 738 738 

Rekrytering av cirkelledare och deltagare 16 607 16 607 

Planera och hålla pilotkurs för bibliotekspersonal 5 905 5 905 

Kurs för bibliotekspersonal 11 071 11 071 

Slutrapport  4 429 4 429 

Referensgruppsmöten 11 810 11 810 

Resor 20 000 20 000 

Summa 94 548 94 548 

 

Underleverantör KTH 

Poster Budget Utfall 
Etablera projektorganisation och rutiner 5 000 0 

Sammanställning bedömningsinstrument + 
self-efficacy instrument 

10 000 0 

Utvärdera kampanjen via enkät 5 000 0 

Summa 20 000 0 

 

3.6 Projektets arbetssätt 
Projektet har drivits av RSHM i samarbete med Begripsam, ABF, Digidel och 
KTH. Arbetet har byggt på ett partnerskap snarare än beställare och 
underleverantör. Styrgruppen har träffats 5 gånger och referensgruppen 3 
gånger. RSMH har tagit ett större operativt ansvar än ursprunglig budget, varför 
vi har omfördelat medel från Begripsam till RSMH. KTH har idag inte möjlighet 
att fakturera, varför vi ämnar lämna tillbaka de budgeterade 20 000 kr. 
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4 Vad händer nu? 

4.1 Studiecirklar 
RSMH fortsätter driva studiecirklar inom ramen för ordinarie verksamhet. 

ABF kommer fortsätta arbetet i egen regi. De utbildar både sina egna 
studiecirkelledare och nya studiecirkelledare i metoden. Prova-på-lådor med 
begagnad modern teknik kommer finnas att låna för cirkeldeltagare.  

4.2 Metoder och material 
De metoder och material utvecklats i projektet görs tillgängliga utan kostnad. Vi 
välkomnar att andra använder det och kontaktar oss vid frågor. 

4.3 Nya projekt och projektidéer 
Vi använder redan lärdomar och material i flera nya projekt och projektidéer: 

• DigiSen, ett Arvsfondsprojekt drivs av PRO, Begripsam och ABF.  
• Stadsmissionen i Örebro ska påbörja ett liknande projekt. 
• Projektansökan för att skala upp funktionen Digital coach till kommuner. 

4.4 Reflektioner inför framtiden 
Personer i digitalt utanförskap behöver få tillgång till egen smart teknik, 
uppkoppling till internet och en digital legitimation. De behöver få hjälp att våga 
och lära sig använda teknik och tjänster.  Privata och offentliga aktörer behöver 
bli bättre på att erbjuda produkter och tjänster som är enkla att använda.  

Pandemi har varit en gåva och en förbannelse. En förbannelse då den har 
hindrat oss från att driva projektet och uppnå de mål som vi avsett. En gåva då 
pandemin tydligt och brutalt visar på den digitala klyfta som finns i vårt 
samhälle. Ett samhälle som blir allt mer digitaliserat för var dag. Det krävs stora 
insatser för att komma till bukt med detta. Det kan vi inte längre blunda inför.  

Vår erfarenhet är att projekt som syftar till att minska den digitala klyftan 
behöver söka och få medel för att kunna sponsra deltagare med modern teknik 
och uppkoppling. Vi har i detta projekt tydligt sett att det är grundläggande 
förutsättningar för att kunna bli digital delaktig i vårt samhälle.  

Digitaliseringsrådets rapport från 2017 lyfter många av de saker vi ser och har 
kämpat med i detta projekt. Rapporten pekar bland annat ut behovet av en 
aktör med samlat ansvar för ökad delaktighet och föreslår PTS. Vi önskar att 
vårt projekt kan bidra till att rapporten får ny aktualitet och att de förslag som 
presenteras genomförs. Det skulle få stora effekter. 

https://digitaliseringsradet.se/media/1213/lagesbild_digitalkompetens_slutv
ersion_utanappendix.pdf  

https://digitaliseringsradet.se/media/1213/lagesbild_digitalkompetens_slutversion_utanappendix.pdf
https://digitaliseringsradet.se/media/1213/lagesbild_digitalkompetens_slutversion_utanappendix.pdf
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Bilaga 1. Målgruppens behov och hinder  

Målgrupp Identifierat behov Identifierat hinder Identifierad åtgärd Status 

Personer i en socialt utsatt 
situation med kognitiva och 
eller psykiska 
funktionsnedsättningar som 
har svag koppling till det 
digitala samhället 

Saknar jobb eller andra 
situationer där man 
naturligt kommer i 
kontakt med digitala 
lösningar. 

Att vara digitalt 
kompetent är en 
förutsättning för att 
komma in på 
arbetsmarknaden idag.  

Det behövs riktade åtgärder för att 
öka den digitala kompetensen hos 
personer som står utanför 
arbetsmarknaden och försöker ta 
sig in.  

Individer behöver tillgång 
till teknik och någon att 
fråga. Vi har erbjudit prova-
på-lådor och hjälp av en 
teknikcoach. 

Inte tillgång till modern 
smart teknik via en 
arbetsplats. (ex mobil, 
abonnemang och dator 
som arbetsredskap) 

Man får inte naturligt 
prova ny teknik och 
digitala tjänster. Det finns 
inte heller någon 
naturligt att fråga. 

Fler behöver tillgång till teknik och 
teknisk support. En digital coach 
behöver finnas tillgänglig runt om i 
samhället, på bibliotek, boenden 
osv. 

Individer behöver tillgång 
till teknik och någon att 
fråga. Vi har erbjudit prova-
på-lådor och hjälp av en 
teknikcoach. 

Har inte tillgång till Låg inkomst, saknar Eftersom egna resurser saknas Vi har erbjudit möjlighet att 
modern smart teknik, ex ekonomiska resurser att behöver externa resurser tillföras.  låna en låda med teknik 
en smart telefon. prova modern smart 

teknik.  
under några veckor.  

 Lågt självförtroende och 
stor känsla av osäkerhet 
inför tekniken. 

Dessa personer behöver 
hjälp för att öka sitt 
digitala självförtroende. 

Skapa säkra rum för att våga prova 
och lära sig ny teknik. Erbjuda hjälp 
på vägen. 

Vi har erbjudit: 
studiecirklar, låna ny teknik 
och kontakta en digital 
coach. 

 Behov av öppna och gratis 
wifi i samhället, 
exempelvis på bibliotek.  

Under pandemin har 
målgruppens tillgång till 

Deltagare behöver ett personligt 
internetabonnemang. Det rymdes 
inte i budgeten.  

Många kan inte delta. 
Pandemin har gjort deras 
utanförskap ännu större.  
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internet än mer 
begränsats. 

 Behov av att kunna 
utnyttja lånedator med 
tillgång till internet, 
exempelvis på bibliotek.  

Pandemin är ytterligare 
ett hinder för de som inte 
har tillgång till teknik och 
internet i sitt hem. 

Det här kan bara överkommas med 
att distribuera ny teknik och 
internet till varje person. 

Många kan inte delta i vårt 
projekt. Pandemin har gjort 
deras utanförskap ännu 
större. 

 Behov av att legitimera sig 
för digitala tjänster: 
handla på nätet, boka tid 
hos läkare, videomöte 
med sjukvården, lämna in 
aktivitetsrapport till 
Arbetsförmedlingen.  

Flera digitala tjänster 
kräver BankID för 
legitimering. Det kräver 
en egen (inte för gammal) 
smart telefon. Det går inte 
låna en dator och 
legitimera dig digitalt. 

Varje deltagare behöver de ha en 
egen smart telefon där de kan 
installera BankID. Vi skulle därför 
behöva sponsra deltagarna med en 
smart telefon. Det ryms inte i 
budgeten. 

De lådor med teknik vi 
lånar ut kan inte användas 
för att prova tjänster som 
kräver digital legitimering. 

 

 


	Innehållsförteckning
	 Projektsammanfattning
	1 Målgrupp och behov
	1.1 Digitalisering av offentlig verksamhet
	1.2 Förutsättningar för digital delaktighet
	1.2.1 Digital legitimation
	1.2.2 En smart telefon (eller annan teknisk pryl)
	1.2.3 Uppkoppling till internet
	1.2.4 Kunskap om produkter och tjänster, och hur du använder dem
	1.2.5 Produkter och tjänster som är enkla att använda

	1.3 Digitalt utanförskap i en pandemi

	2 Redogörelse av projektresultatet
	2.1 Beskriv kortfattat projektets mål och leveranser
	2.1.1 Mål 1 – Bred studiekampanj för att rekrytera deltagare
	2.1.2 Mål 2 – Genomföra studiecirklar och utvärdera deltagarnas framsteg
	2.1.3 Mål 3 – Ta fram självstudieutbildning online
	2.1.4 Mål 4 – Genomföra självstudieutbildning online
	2.1.5 Mål 5 – Genomföra kompetensutbildning av bibliotekspersonal

	2.2 Viktiga insikter

	3 Redogörelse av projektets genomförande
	3.1 Genomförandeplan/tidplan
	3.2 Digital coach & prova-på-lådor
	3.3 Instruktionsfilmer
	3.4 Begränsningar i budget
	3.5 Projektets budget
	3.6 Projektets arbetssätt

	4 Vad händer nu?
	4.1 Studiecirklar
	4.2 Metoder och material
	4.3 Nya projekt och projektidéer
	4.4 Reflektioner inför framtiden

	Bilaga 1. Målgruppens behov och hinder



