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Projektsammanfattning 

Organisation/företag:  

 Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen 

Projekttitel: 

Digital vardag 

Projektets start- och slutdatum: 

2019-02-11 – 2020-02-28 

Kort beskrivning av projektet (max 200 ord):  

I projektet Digital vardag har Falkenbergs kommun erbjudit seniorer möjlig-

het att höja sin digitala kompetens genom kurser anpassade för smart mobil 

och surfplatta. Fokus i kurserna har varit digitala tjänster inom allt från nyttiga 

samhällstjänster till mer nöjesrelaterade tjänster. Kurserna har utformats för 

två nivåer, där nybörjarkursen vänder sig till den som inte har börjat använda 

digitala tjänster än och som vill veta vad det finns för möjligheter. Deltagarna 

vid nybörjarkurserna har träffats vid tre tillfällen och de har fått låna surf-

platta under kurstillfällena. Fortsättningskursen vänder sig till den som har 

viss vana och som har egen smart mobil eller surfplatta. Den är upplagd på sex 

tillfällen med olika teman vid varje tillfälle. Varje kursdeltagare har fått ett stu-

diematerial som de har kunnat använda för att öva under och efter kursen. I 

projektet har även IT-caféer hållits, där deltagarna tar med sig sin egen smarta 

mobil eller surfplatta och en frågeställning de önskar få hjälp med. Kurserna 

och IT-caféerna har hållits på kommunens träffpunkter och mötesplats för se-

niorer. Intresset från deltagarna har varit stort och både kurserna och IT-café-

erna kommer att fortsätta i verksamheten även efter projektets slut. 

 

Kort beskrivning av projektets målgrupp, deras behov och hinder samt hur ut-

bildningen kan tillgodose och åtgärda dessa (max 300 ord): 

Huvudmålgruppen för projektet är seniorer från 65 år och uppåt som har be-
hov av att öka sin digitala kompetens. Huvudgruppen delades i två undergrup-
per: 1) seniorer med viss vana av smart mobil/surfplatta och 2) seniorer utan 
tidigare erfarenhet av smart mobil/surfplatta.  
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De största hindren, för att kunna öka den digitala kompetensen hos målgrup-

pen, har identifierats som: rädsla och osäkerhet, bristande intresse och behov 

av grundläggande kunskaper kring användningen av smart mobil/surfplatta.  

 

För att möta behovet hos de båda målgrupperna så utformades kurser i två 

olika nivåer. Studiematerialet som skapades har använts på båda kurserna, 

men på lite olika sätt. Alla kursledare arbetar till vardags på kommunens träff-

punkter för seniorer och har därför erfarenhet av att jobba med målgruppen.  

 

Det har lagts mycket tid under kurserna på att samtala kring deltagarnas räds-

lor och att bygga deras självförtroende genom att lyfta de kunskaper de fak-

tiskt har. Det har också handlat om att förklara att ingen kan allt när det gäller 

den digitala tekniken, utan att det gäller att hitta de tjänster/appar man själv 

har nytta av och att ta hjälp av varandra. Vi har försökt att skapa intresse kring 

att lära sig tekniken genom att hitta någon tjänst/app som varje deltagare har 

nytta av eller tycker är underhållande. Dessutom har tid ägnats åt att hitta ge-

nomsamma symboler, som förstoringsglaset där man kan söka efter informat-

ion eller pilen i övre vänstra hörnet där man kan backa, för att på så sätt skapa 

större total digital trygghet. 

 

Kurserna har även kompletterats med IT-caféer dit alla kommunens seniorer 

har kunnat vända sig för att få hjälp med frågor kring grundläggande mobil-

/surfplattekunskap eller för att få ytterligare hjälp kring moment från kur-

serna.  
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1. Utbildningens målgrupper 

Projektet hade, från början, en huvudmålgrupp, uppdelad i tre undergrupper:  

1. Seniorer ≥ 65 år 
1.1. Seniorer med viss vana av smart mobil/surfplatta 
1.2. Seniorer utan tidigare erfarenhet av smart mobil/surfplatta 
1.3. Anhöriga som vårdar en närstående i hemmet. 

1.1 Seniorer med viss vana av smart mobil/surfplatta 
Den största av de tre undergrupperna är de som har en smart mobil/surfplatta och 

viss vana av digitala tjänster, men som vill lära sig mer. 

Det största identifierade hindret för gruppen är rädsla och osäkerhet. Många har 

kommit till kurserna och IT-caféerna med inställningen ”jag kan ingenting”. Under 

kursernas gång har det dock visat sig att de kan mer än de tror. Kurserna har därför 

kommit att handla mycket om att bygga deltagarnas självförtroende. Detta har 

gjorts genom att hela tiden lyfta det som deltagarna redan behärskar, eller lär sig att 

behärska under kurserna. Vi har också samtalat mycket kring att ingen kan allt när 

det gäller den digitala tekniken utan att det handlar om att hitta de tjänster/appar 

som man har nytta av. Varje ny tjänst/app man blir trygg med skapar en allt större 

trygghet kring den digitala tekniken som helhet.  

Det finns en stor rädsla för att trycka ”fel” och många väljer därför hellre att inte 

försöka. Det har därför lagts mycket tid på att samtala kring att tekniken är byggd 

för att man ska prova sig fram och att det faktiskt inte händer så mycket om man 

trycker ”fel”. Vi har jobbat med att identifiera gemensamma symboler för att de ska 

kunna hitta tillbaka när de har hamnat fel eller så att de hittar vidare, som pilen uppe 

i vänstra hörnet där du kan backa, förstoringsglaset när du vill söka efter informat-

ion eller menyer som göms bakom tre prickar eller tre streck. Det har också varit 

viktigt att stanna upp varje gång det dykt upp någon slags meddelande, för att läsa 

tillsammans och pratat om huruvida man ska svara ja eller nej, godkänna eller inte 

godkänna.  

Ett annat hinder är bristande intresse kring att lära sig tekniken. För att över-

brygga detta hinder har vi försökt att hitta minst en tjänst/app som intresserat varje 

kursdeltagare. Lyckas man hitta någonting som den omotiverade har nytta av alter-

nativt tycker är roligt så är möjligheten att de fortsätter att lära sig fler tjänster/ap-

par mycket större.  

Det finns även ett stort behov hos deltagarna att få grundläggande kunskap kring 

hur deras smarta mobil/surfplatta fungerar. Ofta uttrycker de att de behöver lära 

sig ”från början”, trots att många redan använder sin mobil/surfplatta dagligen.  

Många saknar en pappersmanual till sin mobil. Grundläggande kunskap kring hur 

mobiler och surfplattor fungerar har inte varit grundfokus under kurserna. Frågor 
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som rört detta område har därför ofta hänvisats till IT-caféerna. Där har kursdelta-

garna kunnat få individuell hjälp med grundläggande kunskaper kring sina mobi-

ler/surfplattor.  

1.2 Seniorer utan tidigare erfarenhet av smart mobil/surfplatta 
Projektet ville också nå de seniorer som inte har vare sig smart mobil eller surf-

platta, eller som har men som inte använder tekniken på grund av att de inte vet hur 

den ska användas eller vad de ska använda den till. De som alltså står ännu längre 

bort från den digitala tekniken. 

Samtliga hinder för gruppen med viss vana är applicerbara även i denna grupp men 

här tillkommer några ytterligare hinder både när det gäller bristande kunskaper om 

hur tekniken fungerar och kring rädsla och osäkerhet. 

I denna grupp har en del deltagare varit helt utan tidigare erfarenhet och då har 

mycket tid lagts på att öva på att hantera skärmen och tangentbordet. Varje mo-

ment har också tagit längre tid för dem som inte vet var bokstäverna sitter på tan-

gentbordet och som får leta runt för varenda bokstav de ska skriva. Ibland har kurs-

ledarna fått hjälpa till för att de skulle hinna få se mer av vilka möjligheter som finns 

utan att lägga all tid bara på att hantera skärmen och tangentbordet. 

I denna grupp har också funnits en rädsla för att nivån på nybörjarkursen skulle 

vara för hög och att de inte skulle hänga med. Flera har berättat att de tidigare gått 

nybörjarkurser för att lära sig sin mobil eller liknande men upplevt att andra kurs-

deltagare har ställt frågor på en alldeles för hög nivå och att de varken förstått frågan 

eller svaret. De har lämnat kurserna med en känsla av att de är för dumma för att 

förstå och att ”alla fattar utom jag”. Vi har därför jobbat på att hålla oss till vår grund-

läggande nivå, även om vissa deltagare skulle ha passat bättre på fortsättningskur-

sen.  

1.3 Anhöriga (≥ 65 år) som vårdar en närstående i hemmet 
Tanken från projektstart var att ha en tredje undergrupp med seniorer som vårdar 

en närstående i hemmet, och att hålla kurser för dem i anhörigkonsulenternas loka-

ler. Utgångspunkten var att de skulle kunna ha behov av specifika digitala tjänster 

som rör just vårdandet av en anhörig men även att de kunde ha behov av kortare 

träffar, andra kurstider eller ett annat kursupplägg. 

Kommunens anhörigkonsulenter stämde av intresset för digitala kurser bland sina 

besökare. Det visade sig att intresset för specifika kurser för dem som grupp var lågt. 

De som var intresserade av kurserna ville hellre gå på någon av träffpunkterna. En 

anledning till detta kan vara att träffpunkterna är spridda över kommunen medan 

anhörigkonsulenternas lokal ligger i centrala Falkenberg och att det därför är smi-

digare att ta sig till någon av träffpunkterna. Vi plockade därför bort denna grupp 

som specifik målgrupp.  
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Anhörigkonsulenterna har istället hjälpt oss att sprida information om kurserna och 

IT-caféerna bland sina besökare så att de vid intresse har vetat vart de kan vända 

sig. 

2. Projektets genomförande 

2.1 Genomförandeplan/tidplan 
Projektet har genomförts i fem etapper där etapp 1 och 2 varit förberedelser, etapp 

3 och 4 varit genomförande och etapp 5 uppföljning.  

Kurserna och IT-caféerna har hållits på kommunens träffpunkter och mötesplats för 

seniorer. Kommunen har tre träffpunkter och en mötesplats spridda över kommu-

nen. Skillnaden mellan dem är att träffpunkterna är mindre enheter som drivs av 

kommunal personal och att mötesplatsen är en större enhet där kommunal personal 

och frivilliga arbetar tillsammans. När vi i fortsättningen skriver “träffpunkterna” så 

inkluderar det även mötesplatsen. 

Etapp 1 varade 2019-02-11 – 2019-03-10 och bestod av uppstart med projektgrupp 

och styrgrupp. Projektledare och utbildningsledare introducerades i uppdraget. 

Projektgruppen planerade hur projektet skulle genomföras med kurser och IT-

caféer. Informationsmaterial togs fram.  

Under etapp 2, som varade 2019-03-11 – 2019-04-28, gjordes en grundligare pla-

nering av kursernas upplägg och studiematerial togs fram. I mitten av etappen blev 

projektledaren, vars tjänst köptes av Studieförbundet Vuxenskolan, sjukskriven på 

obestämd tid. Vi bedömde att det inte var lämpligt att sätta in en ny person i pro-

jektet. Istället kunde utbildningsledaren gå in med mer tid och ta ett delat projekt-

ledaransvar tillsammans med arbetsterapeut på PIO (Planeringscenter för individu-

ell omsorg) som också skrivit ansökan, var med i styrgruppen och därmed insatt i 

projektet. Tidsplanen för etapp 2 visade sig vara snävt tilltagen i ansökan och en del 

tid förlorades dessutom i samband med bytet av projektledare. Det gjorde att tiden 

för att planera kurserna och ta fram studiematerial blev intensiv. Utbildningsleda-

ren gjorde tillsammans med förvaltningens kommunikatör en fantastisk insats och 

arbetade fram ett studiematerial som har fungerat väl i kurserna. (Länk till studie-

materialet.) Det har mottagits väldigt väl av kursdeltagarna och efterfrågats av flera 

andra verksamheter. Utbildningsledaren gjorde dessutom en studiehandledning till 

kursledarna med tips på hur de olika kurstillfällena kunde läggas upp, förklaringar 

till varje moment och exempel som kunde användas för att förtydliga. 

Ett första utbildningstillfälle för all personal på träffpunkterna hölls. Under en hel-

dag genomfördes en ledarutbildning vars mål var att hjälpa personalen att bli tryg-

gare i att hålla i och leda grupper. Dagen arrangerades och leddes av Studieförbun-

det vuxenskolan.  

https://tema.falkenberg.se/valfardsteknikialdreomsorgen/veta/digitalvardag/studiematerial.4.5f3f01916e683bbabd182ba.html
https://tema.falkenberg.se/valfardsteknikialdreomsorgen/veta/digitalvardag/studiematerial.4.5f3f01916e683bbabd182ba.html
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Marknadsföring var inplanerat under denna etapp. Ett informationstillfälle hölls på 

varje träffpunkt. Verksamhetens pressmeddelande om projektet togs upp av både 

lokaltidning och lokalradio med korta notiser. Detta sammantaget skapade ett in-

tresse för kurserna vilket gav fler anmälningar än förväntat. Det gjorde att den pla-

nerade aktiviteten med demonstrationer i livsmedelsbutiker, för att informera och 

ta emot anmälningar, förbereddes men aldrig genomfördes.  

Enligt projektplanen skulle vi producera instruktionsfilmer för exempelvis hur man 

går tillväga för att skaffa bankID eller swish. Vid en omvärldsbevakning insåg vi att 

det ser väldigt olika ut beroende på vilken bank man har och att det skulle vara svårt 

att göra en film som funkar för alla. Dessutom finns det redan många bra filmer, för 

olika samhällsnyttiga tjänster. Istället för att spela in nya filmer, gjordes i projektet 

en inventering och sammanställning av länkar, till filmer och information om funkt-

ioner vi ansåg viktiga. (Länk till sidan: Tips och instruktioner) 

Däremot ville vi ha en inspirerande film som kunde visa på hur digitala vi faktiskt är 

i vår vardag, ofta utan att tänka på det, och som också skulle kunna locka den som 

ännu inte sett möjligheterna med digitala tjänster. Eftersom projektet heter “Digital 

vardag” växte idén fram att filmen skulle följa en senior i dennes digitala vardag. Ett 

produktionsbolag anlitades men projektgruppen var själva involverade i utform-

ningen av filmen och dess innehåll. Det tog en hel del tid och många inblandade, men 

det var en erfarenhet och filmen har använts på vår temawebb, vid kurserna och i 

en kortversion för marknadsföring. (Länk till filmen.) 

Etapp 3 varade 2019-04-19 – 2019-06-23 och innehöll ytterligare utbildning för 

personalen på träffpunkterna samt den första omgången med kurser och IT-caféer.  

All personal på träffpunkterna fick en halvdags genomgång av kursmaterialet med 

möjlighet att prova och bli säkrare på innehållet och att ställa frågor kring momen-

ten. Detta för att all personal skulle vara förberedda på vilka frågor som skulle kunna 

komma vid IT-caféerna. De blivande kursledarna fick ytterligare en halvdag där 

upplägg av kurstillfällena diskuterades utifrån studiehandledningen.  

Ytterligare en halvdag med genomgång av studiematerialet hölls för träffpunkternas 

vikarier och nyanställd personal. 

Första kursomgången hölls på de fyra träffpunkterna, totalt sex kurser för att möta 

efterfrågan. Enligt projektplanen skulle det även hållas en kurs i anhörigkonsulen-

ternas lokal för deras besökare, men efter samråd med anhörigkonsulenterna så vi-

sade det sig passa målgruppen bättre att gå kurserna på träffpunkterna och därför 

hölls ingen särskild kurs för målgruppen. 

En enkät togs fram för att mäta effektmålen. Vi utgick ifrån begreppet ”digital kom-

petens” men insåg att begreppet är för svårt att förstå och därför även för svårt att 

https://tema.falkenberg.se/valfardsteknikialdreomsorgen/veta/digitalvardag/tipsochinstruktioner.4.3e0be18116990f62ce0c18db.html
https://tema.falkenberg.se/digitalvardag
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skatta hos sig själv. Vi försökte därför formulera frågor som var lättare att förstå och 

att svara på, men som ändå skulle kunna användas för att mäta om deltagarna ökat 

sin digitala kompetens. Det fanns också ett behov av att följa upp hur deltagarna 

upplevde kurserna, för att på så sätt följa om vår metod för att öka deras digitala 

kompetens fick förväntad effekt. Enkäten kompletterades därför med en kursutvär-

dering som gjordes på fortsättningskurserna och i en något förenklad variant på ny-

börjarkurserna. 

Före projektet hölls IT-caféer på två av träffpunkterna. På mötesplatsen hölls även 

ett IT-café i frivilligas regi, under namnet ”Datahjälpen” med två fantastiskt kunniga 

och engagerade frivilliga. I projektplanen är Datahjälpen medräknad som IT-café ef-

tersom det är en etablerad och populär aktivitet på mötesplatsen som fungerar på 

samma sätt som IT-caféerna. Under etapp 3 hölls ett IT-café per vecka per träff-

punkt, plus Datahjälpen en gång per vecka på mötesplatsen, alltså totalt fem IT-

caféer per vecka. 

Under sommaren jobbade projektledaren och utbildningsledaren med vissa juste-

ringar i studiematerialet och planeringen av kommande kurser. IT-caféerna fort-

satte under hela sommaren. 

Etapp 4 varade 2019-06-24 – 2020-02-21 (förlängdes några veckor för att hela sista 

kursomgången skulle kunna hållas efter nyår). Under denna etapp hölls tre kursom-

gångar samt IT-caféer och två uppföljningsträffar med kursledarna.  

I slutet av augusti och i slutet av oktober så träffades kursledarna tillsammans med 

utbildningsledaren för att följa upp föregående kursomgång och förbereda kom-

mande kursomgång. Erfarenheter, tips och idéer utbyttes.  

Tre kursomgångar hölls med 5-6 kurser per omgång. Av dem var några extrakurser 

som sattes in för att möta efterfrågan. I nybörjarkurserna höll vi vid några tillfällen 

nere antalet deltagare till 5-6 personer, för att erfarenheten gav att det passade mål-

gruppen bättre. 

IT-caféerna och Datahjälpen fortsatte en gång per vecka på de fyra träffpunkterna, 

med totalt fem tillfällen per vecka. IT-caféerna hölls under hela sommaren, medan 

Datahjälpen tog några veckors semesteruppehåll. 

Etapp 5 var tänkt att vara 2020-02-10 – 2020-05-10 med uppföljning och slutrap-

port. Vi beslutade dock att förändra uppföljningen och påbörja det arbetet parallellt 

med sista delen av etapp 4 och avsluta projektet i mars 2020.  

Enligt projektplanen skulle projektet följas upp ett år efter avslutat projekt med 

samma enkät som gjorts i början och slutet av varje kurs. Vi bedömde att det inte 

skulle ge användbar information i någon större utsträckning och stämde av med PTS 
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om att istället göra en telefonuppföljning med deltagarna i första kursomgången i 

maj-juni, 8 månader efter avslutad kurs.  

2.2 Projektets arbetssätt 
Projektledarrollen har under större delen av projektet delats mellan arbetsterapeut 

på PIO (Planeringscenter för individuell omsorg) och den aktivitetssamordnare på 

en av träffpunkterna som också varit utbildningsledare. Det dagliga arbetet med 

kurser och IT-caféer har letts av personalen på träffpunkterna. En projektgrupp har 

bestått av projektledaren, utbildningsledaren samt PIO’s projektledare. I styrgrup-

pen har arbetsterapeut på PIO och PIO’s projektledare ingått samt chef och verk-

samhetsledare för Förebyggande tjänster.  

Kurserna har letts av personalen på träffpunkterna. Från början var tanken att all 

personal skulle vara delaktig och hålla i både kurser och IT-caféer men under pro-

jektets gång har några tagit större ansvar och några har önskat att inte vara så del-

aktiga. 

Ett samarbete påbörjades med Studieförbundet Vuxenskolan (SV), i enlighet med 

ansökan och projektplanen. De första sex veckorna kom projektledaren från SV men 

hon blev tyvärr sjukskriven därefter. Vi bedömde att det inte var lämpligt att ta in 

en ny person i projektet i detta läge. Istället valde vi att dela projektledarrollen mel-

lan utbildningsledaren, som utökade sin tjänst i projektet, och arbetsterapeut på PIO 

(Planeringscenter för individuell omsorg) som också skrivit ansökan, var med i styr-

gruppen därmed var insatt i projektet. Därigenom avslutades samarbetet med SV.  

SV bidrog med en ledare det första utbildningstillfället för all personal (ledarutbild-

ningen) och med en kursledare till en av kurserna i första omgången.  

I samband med ansökan, beslutades att projektet skulle använda ett kursmaterial 

som fanns framtaget av SV tillsammans med Demensförbundet. Planen var att an-

vända materialet som grund och göra om det för att passa de planerade kurserna. 

En bit in i projektet upptäcktes att vi på grund av upphovsrättsliga skäl inte kunde 

få materialet i redigerbart format. Detta resulterade i att utbildningsledaren tillsam-

mans med förvaltningens kommunikatör tog fram ett nytt studiematerial.  

Materialet och kursupplägget diskuterades med kollegor samt med de frivilliga som 

håller i Datahjälpen, vilka fungerade som referensgrupp. Inför varje kursomgång har 

justeringar gjorts. 

För inspirationsfilmen anlitades Mattias Skoog, Videoklubben. Projektgruppen var 

involverad i utformningen av filmens innehåll, bidrog med filmlokaler och deltog 

som statister.  
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2.3 Projektets budget 
Redovisa projektets totala kostnad och hur det har finansierats (belopp uppdelat på PTS finansiering och egenfinansiering) samt 

eventuella avvikelser gentemot budget. Ange totala kostnader, det vill säga interna kostnader + eventuella underleverantörers 

kostnader. Kommentera eventuella avvikelser under tabellen. 

Kolumnen ”Andel av totala kostnader” beräknas 
 𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑃𝑇𝑆 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛

𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑃𝑇𝑆 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
 . Se exempel i tabellen. 

Poster 

Budget (SEK) Utfall (SEK) Andel av totala 

kostnader (%) PTS finansiering Egenfinansiering PTS finansiering Egenfinansiering 

Projektledning 219 790  172 414  26 

Utbildningsledning 140 430  200 362  31 

Personalutbildning 86 715  52 820  8 

Kursledare 84 600  64 280  10 

Ledare till IT-café 63 920 42 300 65 320 28 200 10 

Tryck av material 2 000  8495  1 

Marknadsföring 6 580  0  0 

Lokalkostnader  48 600  48 600 0 

Fika  3 000  11 985 0 



Publik slutrapport för projektgenomförande i PTS PTS finansiering av utbildningsprojekt   

 12 

Instruktionsfilmer 30 000  0  0 

Inspirationsfilm 50 000  49 980  8 

Utrustning 30 000 30 000 35 610 30 000 5 

Transport   2949  0 

      

      

Summa 714 035 123 900 652 230 118 785 100 

 

I etappraporterna har vi räknat utifrån projektbudgeten och huruvida alla medel har använts som vi ansökt om och som vi an-

gett att vi själva skulle bidra med. Övriga egna kostnader har tagits från befintlig verksamhet och inte varit faktiska ökade utgif-

ter och dessa har då inte redovisats. Här redovisas även de kostnader som tagits från befintlig verksamhet för att tydliggöra vad 

genomförandet av projektet faktiskt kostat. Vi har också justerat vissa poster där vi haft lägre kostnader för, eller inte genom-

fört vissa aktiviteter, men högre kostnader för andra.
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Kostnader för underleverantörer.  

Underleverantör Studieförbundet Vuxenskolan 

Poster Budget Utfall 

Projektledning  40 000 kr 

Summa  40 000 kr 

Projektledning var budgeterad för hela projektperioden men fakturerades i slu-

tet av samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan, resterande budget gick 

därefter över till kommunen. 

Underleverantör Videoklubben? 

Poster Budget Utfall 

Filmproduktion 50 000 kr 45 300 kr 

Summa 50 000 kr 45 300 kr 

 

3. Projektresultat  

3.1 Utbildningen 
Syftet med kurserna har varit att visa på vilka möjligheter den digitala tekniken ger och 

att skapa tillräcklig trygghet för att kursdeltagarna ska våga prova nya tjänster och appar. 

Kurserna har behandlat delar som samhällstjänster (bank-id, swish, 1177, Hallandstrafi-

ken och parkeringsappar), informationstjänster (söka information på internet, kartor), 

sociala medier och kommunikation (e-post, textmeddelanden, videosamtal och olika so-

ciala medier) och underhållning (SVT Play, Spotify, Youtube och spel). Första kurstillfället 

har inletts med samtal om deltagarnas förväntningar på kursen och om vad digitala tjäns-

ter är, utifrån inspirationsfilmen som visar en dag i senioren Pelles digitala vardag.  

Vi har haft två kursnivåer. En nybörjarkurs för seniorer utan tidigare erfarenhet av 

smart teknik där vi har träffats vid tre tillfällen och där deltagarna har fått låna en surf-

platta. Under nybörjarkursen har vi gått igenom vissa delar av studiematerialet. Innehål-

let har haft några fasta delar och andra som har varierat från kurs till kurs beroende på 

deltagarnas intresse, förkunskaper och om de äger egen smart teknik eller inte. Det har 

även funnits en fortsättningskurs för seniorer med viss vana och med egen smart teknik. 

Fortsättningskurserna har haft sex träffar och hela studiematerial har gåtts igenom.  

Kurserna har hållits i mindre grupper (max 8) och med två kursledare. Den mindre grup-

pen valdes för att lättare kunna skapa en trygg miljö där alla vågar fråga och där vi kan 
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hjälpa och lära av varandra. För att även skapa trygghet för kursledarna så valde vi att ha 

två kursledare vid varje kurstillfälle. Det blev en bra balans där kursledarna både kunde 

stötta varandra och hinna med att hjälpa deltagarna. 

Som ett komplement till kurserna så har alla träffpunkter även erbjudit IT-caféer. Där 

man kan droppa in om man har frågor kring sin mobil/surfplatta eller om man behöver 

mer hjälp kring något kursmoment. Till IT-caféerna är alla kommunens seniorer väl-

komna, inte bara dem som gått någon av kurserna. Även här är det träffpunktspersonalen 

som har ansvaret. 

3.2 Projektmål och leverans 
Totalt har 23 kurser hållits under projektet (10 nybörjarkurser och 13 fortsättningskur-

ser). Detta stämmer väl överens med vårt mål på 20 kursomgångar. Trots att det inte hölls 

några kurser i samarbete med anhörigkonsulenterna så har vi ändå hållit fler kurser än 

planerat. Redan från starten av projektet så fick vi in så många intresseanmälningar att vi 

valde att sätta in fler kurser för att kunna möta behovet. Vi har även med liten marginal 

passerat målet om 160 kursdeltagare. Kurserna har haft totalt 168 deltagare, som inte är 

unika deltagare eftersom några har gått både nybörjarkursen och fortsättningskursen, 

men vi ser det som ett bra betyg att de har velat gå båda kurserna! 

Under året har vi erbjudit 190 IT-caféer (där Datahjälpen har stått för 30 tillfällen). Det 

totala antalet deltagare vid IT-caféerna har varit 500 stycken. Antalet deltagare har vari-

erat mycket på de olika träffpunkterna. Datahjälpen, som redan var etablerad och popu-

lär, har stått för det största antalet deltagare (200 st) och de har också fått ett ökat antal 

deltagare under året. Det är en av anledningarna har det varit svårt att få besökare till IT-

caféet på mötesplatsen, men eftersom Datahjälpen har erbjudit samma tjänst som IT-café-

erna så har det inte gjort något. Över lag så har IT-caféerna på de två träffpunkterna i 

Falkenbergs tätort haft betydligt fler besökare än de två träffpunkterna på de mindre or-

terna i kommunens ytterområden, trots att personalen har jobbat för att locka dit delta-

gare.  

Målet var att erbjuda totalt 180 IT-caféer (inklusive Datahjälpen) och att i snitt ha fem 

deltagare vid varje IT-café (totalt 900 deltagare). Vi har alltså erbjudit något fler IT-caféer 

än planerat, men antalet deltagare har varit betydligt färre (2-3 deltagare/IT-café). På ett 

par av träffpunkterna så har det inte varit några deltagare alls vid flera tillfällen. Däremot 

så har antalet besökare på träffpunkterna som passar på att ställa en fråga om sin mobil 

eller surfplatta när de ändå är där av en annan anledning ökat. De vet att de kan fråga 

personalen när som helst! Vi har gjort specifik marknadsföring för IT-caféerna, både ge-

nom Facebook-inlägg och flyers som delats ut. 
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Tre tecken på att projektet har varit lyckat och uppskattat 

är att träffpunkterna under projektets gång har märkt av 

en ökad trafik på sina facebook-sidor, antalet betalningar 

med swish har också ökat och en av träffpunkterna har 

fått Dagens ros i lokaltidningen! 

  

3.3 Effektmål  

3.3.1 Minst 80 % av kursdeltagarna ska skatta sin digitala kompetens högre i en-
kät vid kursens slut jämfört med i enkät vid kursstart.  

Vid varje fortsättningskurs gjordes en enkät vid första och sista kurstillfället (se bilaga 

2). Detta för att kunna se om deltagarna ökade sitt användande av den digitala tekniken 

under kursen. Vid första kursomgången använde vi även enkäten vid nybörjarkurserna, 

men eftersom den hade en väldigt negativ effekt på deltagarna, som hade svårt att rela-

tera till frågorna och uttryckte att de såg enkäten som ett bevis på att de inte kan någon-

ting, så tog vi bort den från nybörjarkurserna.  

Vi lyckades inte helt med enkäten och har därför svårt att med hjälp av den visa om 80 

% av deltagarna skattar sin kompetens högre efter kursen än de gjorde före. Det vi kan 

säga är att vid kursstart så uppgav en tiondel av deltagarna att de för det mesta klarade 

att använda tekniken självständigt och att denna siffra vid kursslutet hade ökat till näs-

tan en tredjedel. 

Hur van är du vid att använda digitala tjänster idag? 

 

89%

11%

Före:

71%

29%

Efter:

Behöver hjälp
ibland eller varje
gång

Klarar det mesta
själv, använder
självständigt eller
kan hjälpa andra
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Enkäten visar också att deltagarna använde fler digitala tjänster efter kursen än de 

gjorde före. Vid kursstart använde majoriteten av deltagarna 0-3 olika digitala tjänster 

och vid kursslut så uppgav majoriteten att de använde 4-9 olika digitala tjänster. De 

tjänster/appar som flest uppgav att de börjat använda under kursen var swish, bankID, 

e-post, videosamtal, Instagram, kollektivtrafikens app, parkeringsapp samt att de har 

fått bättre grundläggande kunskaper kring mobilen/surfplattan. 

 

 

 

3.3.2 Minst 70 % av kursdeltagarna ska skatta sin digitala kompetens högre i en-
kät ett år efter kursens slut, jämfört med i enkät vid kursstart. 

I februari 2020 genomfördes en telefonuppföljning bland deltagarna i första kursom-

gången (maj-juni 2019). Resultatet för deltagarna i nybörjarkursen och fortsättnings-

kursen har slagits ihop eftersom resultatet för de båda grupperna i princip blev det 

samma. Några av deltagarna i första omgångens nybörjarkurser har dessutom även gått 

fortsättningskursen under året och några har varit mer aktiva vid IT-caféerna än andra, 

vilket gör att det inte går att utgå ifrån att samtliga uppringda deltagare enbart har ut-

gått ifrån sina erfarenheter från första kursomgången i sina svar.  

Vi frågade om de upplever att de använder sin mobil/surfplatta mer nu än de gjorde innan 

kursen för nästan ett år sen. 71% uppgav att de använder sin mobil/surfplatta mer nu än 

de gjorde innan kursen och att de har fortsatt att använda det som de lärde sig under 

kursen. Det handlade både om att de använder fler tjänster/appar än innan de gick kursen 

och att de känner sig tryggare med att använda den digitala tekniken. Precis som i enkäten 

så är swish och bankID de appar som flest uppger att de har lärt sig och fortsatt att an-

vända. I gruppen som svarade att de inte använder tekniken mer än de gjorde innan kur-

sen så är bristande motivation och bristande intresse orsaken som de allra flesta uppger. 

De flesta säger att de vill lära sig eller att de känner att de borde, men att de har svårt att 

ta tag i det.   
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3.4 Utvärdering 
För att följa upp hur deltagarna upplevde kurserna genomfördes också en kursutvärde-

ring (se bilaga 3). Utvärderingen gjordes på fortsättningskurserna och i en något för-

enklad version på nybörjarkurserna. Utvärderingen gjordes vid sista kurstillfället i varje 

kurs. 

På frågan om kursdeltagarnas helhetsintryck av kursen så fanns svarsalternativen 

”mycket dåligt”, ”dåligt”, ”ok”, ”bra” och ”mycket bra”. På frågan om de skulle rekommen-

dera kursen till någon de känner så fick de svarsalternativen ”nej”, ”kanske” och ”ja”. 

3.4.1 Vad är ditt helhetsintryck av kursen? 
En större andel av deltagarna vid fortsättningskurserna var mycket nöjda med kursen 

än vid nybörjarkurserna. Detta skulle kunna bero på att förkunskaperna hos deltagarna 

vid nybörjarkurserna var lägre och att de därför hade svårare att ta till sig innehållet el-

ler på att nybörjarkursen var hälften så lång som fortsättningskursen och att de därför 

inte hann utveckla sin digitala kompetens tillräckligt för att känna sig mycket nöjda. To-

talt sett svarade 95-96% av deltagarna att deras helhetsintryck av kursen var antingen 

bra eller mycket bra. Ingen svarade dåligt eller mycket dåligt. 

29%

71%

Använder du mobilen/surfplattan mer nu än 
innan du gick kursen?

Som innan kursen

Ja, använder mer
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3.4.2 Skulle du rekommendera någon du känner att gå kursen Digital vardag? 
Vi frågade också kursdeltagarna om de skulle rekommendera kursen till någon de kän-

ner. Även här var resultatet mellan nybörjarkurserna och fortsättningskurserna jämt. 

Totalt svarade 93% av deltagarna att de skulle rekommendera kursen till någon de kän-

ner. 

 

4. Vad händer nu? 
Digital vardag kommer fortsätta inom förebyggande tjänster, med kurser och IT-caféer på 

träffpunkterna. Kurserna kommer ingå i verksamheternas ordinarie aktivitetsutbud och 

utgå från det studiematerial och kursupplägg som tagits fram i projektet men förändrar 
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9%

91%

Nybörjarkurs

4%
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45%
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det efter behov. Bland annat har kurserna utökats från sex tillfällen till sju. Detta för att 

ge mer tid vid första kurstillfället till samtal kring hur en digital vardag kan se ut, (med 

utgångspunkt i inspirationsfilmen), eftersom upplevelsen är att de samtalen är givande 

och att de behöver få ta tid. 

Även IT-caféerna kommer fortsätta, men i olika utsträckning och form på de olika träff-

punkterna. De kommer också att kompletteras med IT-caféer kring olika teman såsom 

”fotografering och bildhantering”, ”säkerhet på internet” och ”internetbanken” där vi hop-

pas kunna bjuda in aktuella banker att komma och visa och prata om hur man använder 

internetbanken och säkerheten kring den. Det rör sig både om teman som kopplar till mo-

ment vi tar upp på kurserna och moment som inte har behandlats under kurserna och 

som vi ser ett behov av. Upplägget är, som träffpunkternas övriga verksamhet, öppet för 

förändring efter målgruppens behov och efterfrågan.  

En ny träffpunkt projekteras i Ullared, ett samhälle i kommunens inland. Seniorerna i Ul-

lared har sen projektets start efterfrågat kurser och IT-caféer och den efterfrågan kom-

mer tillgodoses när träffpunkten öppnar i juni. 

Informationen på vår temawebb med inspirationsfilmen, studiematerialet, länkar till tips 

och information kommer att finnas kvar och förvaltas av verksamheten i förebyggande 

tjänster. På vår temawebb kommer även finnas en kort redovisning av projektets genom-

förande och resultat. 

Vi har fått flera förfrågningar från andra aktörer om att använda vårt studiematerial och 

några verksamheter har även velat ha mer information om kursupplägget. Materialet 

finns tillgängligt på vår webb i pdf-format. Den som vill ha en fil för att kunna redigera 

materialet får det med information att hänvisa till att materialet är framtaget av Falken-

bergs kommun med finansiering av PTS.  

5. Viktiga insikter 
Vi bedömer så här i efterhand att projektets tidsplan var för snäv under förberedelsefa-

sen, etapp 2, då bland annat utbildningsmaterialet skulle tas fram. Två faktorer som yt-

terligare påverkade planeringen var projektledarens sjukskrivning och att vi inte kunde 

använda och redigera det redan befintliga studiematerialet som planerat. Det är svårt att 

beräkna hur stor påverkan detta hade för tidsplanen. Eftersom alla kurser i första 

kursomgången var fullbokade så såg vi det inte som ett alternativ att skjuta fram kurs-

start. Med kursstarten som deadline fick vi därför jobba på tills allt var färdigt.  

En lärdom är därför att grunden för hela projektet läggs i förberedelsefaserna och att det 

är viktigt att ha tillräckligt med tid där för att resten av projektet ska bli bra. Vår snäva 

tidsplan gjorde att det inte fanns någon marginal när vi stötte på problem vilket ledde till 

att det blev väldigt stressigt att få ihop allt till första kursomgången. Detta påverkade även 

arbetet med enkäten som inte blev så bra som vi hade tänkt oss. 
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Även det faktum att vi fick in väldigt många fler intresseanmälningar tidigt i projektet än 

vi hade räknat med gjorde att den redan snäva tidsplanen blev ännu snävare. Eftersom 

våra informationsmöten bokades in innan planeringen för första kursomgången var helt 

klar så fick vi ta emot intresseanmälningar utan att ha någon information om dag och tid 

för kurserna. Detta gjorde att vi när planeringen var klar blev tvungna att ringa runt till 

alla och meddela vilka som hade fått en plats eller inte. Hade vi haft kursdag och tid klar 

till respektive informationsmöte så hade de intresserade kunnat skriva upp sig direkt och 

sen hade övriga fått vänta tills nästa kursomgång släpptes. Vi fick också snabbt planera in 

några extra kurser för att försöka möta den stora efterfrågan, vilket även det skapade ex-

tra arbete, om än positivt sådant! 

I projektansökan söktes finansiering till utbildning för personalen på träffpunkterna. Tan-

ken var att ge dem både en ledarutbildning, för att stärka dem i rollen att leda en grupp, 

och att gå igenom kursinnehållet med dem för att göra dem tryggare i rollen att lära ut 

digitala tjänster och att svara på frågor kring digitala tjänster. Personalen befann sig på 

väldigt olika nivå gällande deras egen digitala kompetens och även intresse kring digitala 

tjänster. De hade olika förväntningar på vad tillräcklig utbildning innebar och de förhöll 

sig olika kring tanken på att leda kurser och IT-caféer. Några har blivit säkrare i rollen 

som ledare och säkrare på sin egen digitala kompetens under projektets gång och andra 

har helt valt bort uppdraget. För att stötta kursledare och övrig personal på träffpunk-

terna vid projektstart så har utbildningsledaren varit med och lett flera kurser. Personal 

från PIO-projektet har också varit med och stöttat upp där det har behövts. För att ett 

projekt av denna typ ska bli bra så krävs kursledare som känner sig tillräckligt trygga i sin 

roll för att kursdeltagarna i sin tur ska kunna känna sig trygga nog att lära sig nytt.    

Därför är en av våra största framgångsfaktorer den personal på träffpunkterna som har 

varit kursledare och hållit i IT-caféerna. Många av deltagarna, framför allt de som sen ti-

digare varit besökare på träffpunkten, har uttryckt att det har varit skönt att kända per-

soner har lett kurserna. Många har också sagt att de har sina barn och barnbarn att fråga, 

men att det då ofta går alldeles för fort och att de har uppskattat det lugna tempot på 

kurserna. Eftersom personalen har goda kunskaper och erfarenheter av arbete med mål-

gruppen så har de kunnat förmedla kursinnehållet på ett för målgruppen anpassat sätt 

och de har också lyckats skapat en trygg miljö där kursdeltagarna tillsammans har kunnat 

öka sin digitala kompetens! 

Vi upplever också att kursupplägget och innehållet i kurserna har varit mycket uppskattat 

och lämpligt för målgruppen, vilket även kursutvärderingen visar. En deltagare uttryckte 

att ”vi får god fika, vi har trevligt tillsammans OCH så lär vi oss saker. Det kan inte bli 

bättre!” Oavsett om den enskilde deltagarens fokus har varit fikan, de trevliga samtalen 

eller att lära sig tekniken och de digitala tjänsterna så upplever vi att den absoluta majo-

riteten har uppskattat kurserna. Detta visar sig också i att vi endast har haft ett avhopp 

(pga att deltagaren upplevde att hon redan behärskade kursinnehållet). 
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Vi har under projektet blivit stärkta i att det är en avgörande framgångsfaktor att hitta 

något som varje deltagare är intresserad av, har nytta av och vill göra regelbundet för att 

kunskaperna ska fästa. Att hitta något som lockar och intresserar gör det mycket lättare 

att öppna dörren för vidare lärande. Detta gäller speciellt de deltagare som har ett bris-

tande intresse för tekniken. De deltagare som hade ett intresse från start eller där vi lyck-

ades skapa ett intresse har fortsatt att använda tekniken och att lära sig mer. En annan 

fördel med att hitta något som skapar intresse är också att för varje tjänst/app som del-

tagarna blir trygga med så ökar även deras trygghet kring tekniken som helhet. Det är då 

vi uppnår vårt mål, att öka seniorernas digitala kompetens. 
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Bilaga 1. Målgruppens behov och hinder  

Målgrupp Identifierat behov Identifierat hinder Identifierad åtgärd Status 

Seniorer med viss vana 

av smart mobil/surf-

platta  

Seniorer utan tidigare 

erfarenhet av smart 

mobil/surfplatta 

Behov av att hänga 

med i den digitala 

utvecklingen och att 

få tips på tjänster 

och appar som 

skulle kunna vara 

bra/roliga att an-

vända. 

Har inte kunskap eller er-

farenhet nog att själv 

kunna lära sig den digitala 

tekniken. 

Vi har skapat ett upplägg 

med två kursnivåer, ett 

kursmaterial och IT-caféer 

på en nivå som passar mål-

grupperna. 

Kurserna hålls på kommu-

nens Träffpunkter/Mötes-

plats som riktar sig direkt 

till målgrupperna. 

Kurserna har fått goda resultat 

vid utvärderingarna. Bland an-

nat skulle 95% av kursdelta-

garna rekommendera kursen 

till någon de känner. 

Seniorer med viss vana 

av smart mobil/surf-

platta  

Seniorer utan tidigare 

erfarenhet av smart 

mobil/surfplatta 

Behov av att hänga 

med i den digitala 

utvecklingen. 

Rädsla/dåligt självförtro-

ende som leder till att 

kursdeltagarna har svårt 

lära sig och svårt att öva 

självständigt. 

Vi har jobbat mycket under 

kurserna med att öka delta-

garnas självförtroende och 

att samtala kring deras 

rädslor. 

Vår telefonuppföljning visar 

att många uttrycker en större 

säkerhet kring att använda 

tekniken än vad de gjorde un-

der kursen. 

Seniorer med viss vana 

av smart mobil/surf-

platta  

Seniorer utan tidigare 

erfarenhet av smart 

mobil/surfplatta 

Behov av att hänga 

med i den digitala 

utvecklingen. 

Bristande intresse/moti-

vation  

Vi har jobbat mycket med 

att försöka hitta minst en 

app/tjänst som kursdelta-

gare med bristande in-

tresse har nytta av eller 

som de tycker är rolig, för 

att på så sätt skapa mer in-

tresse kring den digitala 

tekniken.  

Några kursdeltagare lyckades 

vi inte skapa tillräckligt in-

tresse hos och vid telefonupp-

följningen uttryckte de fortfa-

rande att bristande intresse 

ligger bakom att de inte fort-

satt utveckla sin digitala kom-

pentens.  
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Seniorer med viss vana 

av smart mobil/surf-

platta  

Seniorer utan tidigare 

erfarenhet av smart 

mobil/surfplatta 

Behov av grundläg-

gande kunskap 

kring hur den 

smarta mobi-

len/surfplattan fun-

gerar. 

Många uttrycker att de 

behöver lära sig ”från bör-

jan” med grundläggande 

kunskap kring hur mobi-

len surfplattan fungerar.  

Många har ingen i när-

heten som kan hjälpa dem 

med tekniken eller så har 

de barn/barnbarn som 

kan hjälpa men som är för 

snabba när de hjälper. 

Vi erbjuder, förutom att 

svara på frågor vid kur-

serna, även individuell 

hjälp vid våra IT-caféer/Da-

tahjälp, där man kan 

droppa in och få hjälp med 

sin smarta mobil/surf-

platta. 

 

IT-caféerna kommer att fort-

sätta. De kommer att hållas 

med olika teman kring tex ”fo-

tografi”, ”rädsla och säkerhet” 

”Facebook” och ”att använda 

internetbanken”.  

Seniorer utan tidigare 

erfarenhet av smart 

mobil/surfplatta 

Behov av grundläg-

gande kunskap 

kring hur den 

smarta mobi-

len/surfplattan fun-

gerar. 

Äger ingen teknik och har 

väldigt svårt för att han-

tera skärmen och tangent-

bordet, och att hitta bok-

stäverna på tangentbor-

det. 

Deltagarna har fått låna 

surfplatta under kurserna 

och fått möjlighet att prova 

i en trygg miljö.  

Vi har också pratat om att 

ju mer man övar desto lät-

tare blir dessa moment. 

Flera kursdeltagare har köpt 

mobil/surfplatta under eller 

efter kursen. 
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