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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har
myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är
storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat.
I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att
utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om
gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon
invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Projekt Modig finansierades av Europeiska socialfonden (ESF).
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Sammanfattning
Projekt Modig (Mer omsorg med digital teknik) var ett kompetensutvecklingsprojekt riktat till personal inom vård- och omsorgsverksamheter, i det här fallet
Äldreomsorg och Funktionsstöd. Syftet var att stärka kunskap och kompetens
om och användande av digitala verktyg. Projektet planerades under 2017,
ansökan till Europeiska socialfonden (ESF) lämnades in 2018 och projektet
startade under våren 2019. Sju av Göteborgsregionens (GR) medlemskommuner deltog i projektet: Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn. När projektet avslutades i juni 2021 hade sammantaget 3513
personer kompetensutvecklats under 30 605 utbildningstimmar i de sju
kommunerna.
Projektet har haft två huvudmål:
•
•

Att stärka baspersonals och chefers digitala kompetens inom
verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder.
Att ta fram en metod för att främja ett långsiktigt arbetsplatslärande.

Nådde vi våra mål?
Ja, dessa mål kan vi med säkerhet säga att vi har nått:
•

Att stärka chefers digitala kompetens inom verksamhetsområdena
äldreomsorg och funktionshinder. Bevis för det ser vi genom utvärderingar som har gjorts på regionalt och lokalt plan: 70% av cheferna som
deltog i projektet har förändrat en eller flera rutiner mot ett uttalat
digitalt/mobilt arbetssätt och 75% av cheferna eller arbetsledarna
uppger att de har stärkt sina kunskaper i att leda en digitaliserad
arbetsplats.

•

Att stärka baspersonals digitala kompetens inom verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Bevis ser vi genom utvärderingar som har gjorts på regionalt och lokalt plan: 60% av baspersonalen har stärkt sina kunskaper om digitala verktyg eller sin kompetens i
att arbeta digitalt. Därmed har projektet även lyckats stärka dessa
medarbetares ställning på arbetsmarknaden.

•

Deltagande kommuner har förstärkt sin kompetens i att utbilda och
stötta medarbetare i användande av olika verktyg på hemmaplan.
Deltagande kommuner har fått ökad insikt om betydelsen av att ha en
digital handlingsplan och hur man fortsatt kan arbeta med denna
implementerad i befintliga styrdokument.
Metod för att främja ett långsiktigt lärande är under process och har
kommit olika långt i deltagande kommuner.

•

•
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Hur gjorde vi?
Projektets framgångsfaktorer har i korthet varit:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Förankringen i alla chefsnätverk innan projektstart
Rekryteringen av digitaliseringsombud och lokala projektledare som
varit genuint intresserade av digital utveckling på arbetsplatsen
Sammanhängande utbildningsinsatser av fem grupperingar av
medarbetare; strateger, operativa chefer, lokala projektledare,
digitaliseringsombud och baspersonal.
Ett utbildningsupplägg för digitaliseringsombud i rollen som ”train the
trainer”.
Digitaliseringsombudens närhet till verksamheten och möjligheten att
ta fram behovsanpassade utbildningar
Chefers ökade kompetens i att leda förändring och leda i förändring
Många medarbetare fick utbildning samtidigt
Mindre utbildningsgrupper för de med lägst förkunskaper
Utbildningar genomfördes digitalt, både fjärr- och distansutbildningar.
Metodiskt arbete från projektstart med framtagande av ett arbetssätt
för långsiktigt arbetsplatslärande och dess implementering.
Pandemins ”tvingande” in i ett digitalt arbetssätt

Precis som projektets utvärderare Sweco betonar i sin slutrapport, är det nu det
egentliga arbetet börjar. Modig har som projekt skapat möjligheten för de medverkande kommunerna att upprätthålla den digitala kunskapen. Vid projektets
slut kan vi glädjande konstatera att alla de medverkande kommunerna kommer
att fortsätta att vidareutveckla arbetet som påbörjades under projekttiden.
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Projektidé och förväntade
resultat
Bakgrund till ansökan
GR:s strategiska chefsnätverk för socialchefer, funktionshinderchefer, äldreomsorgschefer och hälso- och sjukvårdschefer initierade under 2017 ett arbete
på GR för att stärka den digitala kompetensen bland anställda, i detta fall olika
personalgrupper inom vård- och omsorgssektorn. Vid denna tidpunkt fanns ett
underlag baserat på den regionala handlingsplanen för Socialfonden i Västsverige som beskrev sex utvecklingsbehov i regionen. Ett av dem var att kunna
möta omställningsbehov på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling. I
handlingsplanen prioriterades kompetensutvecklingsinsatser inom vård och
omsorg, såväl som strategiskt arbete med kompetensförsörjning i stort. I
handlingsplanen beskrevs att strukturell påverkan kommer från den tekniska
utvecklingen inom vård och omsorg och sammantaget betonades behovet av att
stödja en omställning till nya kompetenser som skulle underlätta strukturomvandlingen i Västsverige.
Samtidigt på nationell nivå hade regeringen beslutat om en digital agenda och
en strategi för digitaliseringsarbetet. Ett av de fem delmålen i strategin avsåg
förstärkt digital kompetens. I de regionala tillväxtstrategierna och digitala
agendor betonades också betydelsen av ökad IT- och digital kompetens. Den
nya tekniken och nya strukturer menade man skulle förändra hur hälsa, vårdoch omsorgsverksamheter kan drivas i framtiden. Organisationernas förmåga
till förändring och förnyelse i produktion, teknik och kunskap skulle bli avgörande. Ny kompetens behövdes för att behärska och kunna utnyttja den
digitala världen, inte bara genom att tillägna sig digitala färdigheter utan också
genom djupare förståelse av de möjligheter och utmaningar som den nya tekniken gav upphov till. Anställda bedömdes behöva god kunskap om användning
av IT både för det dagliga arbetet och för att på sikt ha möjlighet att utveckla
sin verksamhet.
Man hade också sedan många år konstaterat att den demografiska utvecklingen
skulle leda till stora kompetensbehov inom vård och omsorg. En ökande och
åldrande befolkning skulle per automatik leda till ett ökat behov av välfärdstjänster, vilket i sin tur skulle öka behovet av personal inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och social omsorg. En annan orsak till ett ökat behov av
välfärdstjänster var det ökande antalet personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta i kombination med att allt färre sökte sig till vårdoch omsorgsyrken, att allt fler valde att lämna sektorn och att ohälsotalen var
högre än inom många andra yrken gjorde att det var viktigt att kontinuerligt
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kunna kompetensutveckla sysselsatta inom sektorn, såväl som arbeta strategiskt med nyrekrytering och kompetensförsörjning.
Dessutom betonade de regionala tillväxtstrategierna i region Västsverige
behovet av en mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad då tillgången
och efterfrågan på arbetskraft med rätt kompetens påverkades av en mycket
tydlig könsuppdelning på arbetsmarknaden. Kvinnor och män arbetar i olika
yrken och sektorer och fler kvinnor än män arbetar deltid vilket på både kort
och lång sikt påverkar kvinnors förutsättningar till samma möjligheter och
villkor i fråga om utbildning och betalt arbete negativt. Inom vård- och omsorgssektorn var (och är fortfarande) denna könsuppdelning tydlig, med en majoritet av kvinnor anställda. Denna könsuppdelning förstärkte utmaningarna som
följde av den demografiska förändringen.

Syfte, mål och målgrupp
Utifrån socialfondens programområde 1 – Kompetensförsörjning, blev det
övergripande långsiktiga syftet med projektansökan att stärka deltagarnas
ställning på arbetsmarknaden såväl som att möta den tekniska utvecklingen,
hantera ett ökat behov av välfärdstjänster, att locka fler män till yrket och att få
de redan anställda att stanna kvar.
Detta formulerades i två mål:
•

Att stärka baspersonals och chefers digitala kompetens inom
verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder.

•

Att ta fram en metod för att främja ett långsiktigt arbetsplatslärande.

Från början var målgruppen definierad som kvinnor och män primärt inom
hemtjänst och boendestöd där de största behoven av kompetens fanns. Målgruppen skulle vara tillsvidareanställda medarbetare för att säkerställa att
aktiviteterna skulle komma verksamheten till gagn på längre sikt. I samband
med pandemin var dock målgruppen tvungen att utökas då både behoven och
förutsättningarna hade omöjliggjort att fortsätta driva projektarbetet på
samma sätt som innan. Med den förändringen kom både vikarier och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter och
fysioterapeuter att ingå i målgruppen. Utvärderingen av projektet visade senare
att detta var en lyckosam förändring, eftersom satsningen på storskalig utbildning bidrog positivt till att förändringen till ett mer digitalt arbetssätt kunnat
göras snabbare.
Projektets förväntade långsiktiga resultat och effekter beskrevs därefter i fyra
punkter:
•

Stärkt kompetens inom området digitalisering för deltagande kvinnor och
män.
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•

Stärkt ställning på arbetsmarknaden för deltagande kvinnor och män.

•

Projektens insatser har bidragit till att vård- och omsorgssektorns behov av
arbetskraft och kompetens tillgodosetts.

•

Projekten har bidragit till att bryta den yrkesmässiga könssegregeringen
inom vård- och omsorgssektorn.

Dessa resultat och effekter kom att vidareutvecklas när projektledningen tillsammans med den regionala styrgruppen och utvärderaren Sweco arbetade
fram en projektlogik som skulle leda och målstyra projektet. Projektets resultat
och indikatorer definierades då som:
•

Förstärk kompetens i att leda utvecklingen av en digitaliserad arbetsplats
hos ledningspersoner. Indikatorer: 70 % av cheferna har förändrat en eller
flera rutiner mot ett uttalat digitalt/mobilt arbetssätt och 75 % av cheferna
eller arbetsledarna uppger att de har stärkt sina kunskaper i att leda en
digitaliserad arbetsplats.

•

Förstärkt kompetens i digitaliserat arbetssätt hos baspersonalen. Indikator:
60 % av baspersonalen har stärkt sina kunskaper om digitala verktyg eller
sin kompetens i att arbeta digitalt.

•

Förstärkt kompetens i att utbilda och stötta medarbetare i användande av
olika verktyg på hemmaplan.

•

En metod finns som är accepterad och implementerad. Indikator: metoden
är integrerad för introduktion av nya medarbetare, vid fortbildning och i
finns registrerad i styrdokumenten.

•

Påfyllnad av idéer om utveckling av ett digitaliserat arbetssätt. Indikator:
kommunerna ingår i ett nätverk för digitaliseringsombud.

8

Projektlogik i Modig
Aktiviteter
Kartläggning av
digital kompetens i
deltagande
kommuner.
Genomföra
kompetensutvecklan
de insatser för
chefer, DO,
baspersonal och
lokala projektledare.
Ta fram metod för
arbetsplatslärande.
Genomföra två
transnationella
utbyten/
studiebesök.

Aktivitetsindikatorer
En självskattning genomförs
vid start respektive slut av
projektet.
160 chefer/arbetsledare
respektive 31 DO har
deltagit i regionalt
anordnade kompetensutvecklingsinsatser.
Chefer med direkt koppling
till projektet och lokala
projektledare har genomgått
utbildning i digital
transformation.
1 440 medarbetare har
deltagit i lokalt anordnade
kompetensutvecklingsinsatser.
Regelbundna möten och
workshops har genomförts
med syfte att diskutera,
jobba fram och pröva en
metod.
Cirka 20 deltagare från
regionala och lokala
projektgrupper har deltagit i
erbjudna transnationella
studiebesök.

Resultat

Resultatindikatorer

Förstärkt kompetens i att
leda utvecklingen av en
digitaliserad arbetsplats
hos chefer/arbetsledare.

70 % av chefer/arbetsledare
har förändrat en eller flera
rutiner mot ett uttalat
digitalt/mobilt arbetssätt.

Förstärkt kompetens i
digitaliserat arbetssätt hos
baspersonal.

70 % av chefer/arbetsledare
uppger att de har stärkt sina
kunskaper i att leda en
digitaliserad arbetsplats.

Förstärkt kompetens i att
utbilda och stötta
medarbetare i
användande av olika
verktyg på hemmaplan
hos DO.
Ökad användning av
digitala verktyg i
verksamheterna.
En metod för
arbetsplatslärande och
ledarskap gällande
digitalisering finns som är
accepterad och
implementerad.
Förstärkt kunskap om
metoder för
arbetsplatslärande eller
digitalisering från
transnationella
studiebesök.

60 % av baspersonalen har
stärkt sina kunskaper i digitala
verktyg/kompetens inom
digitalisering.
60 % av baspersonalen
använder digitala verktyg i
högre grad än vid projektstart.
Metoden är integrerad i:
•
•
•

Introduktion för nya
medarbetare
Fortbildning
Styrande dokument

Funktionen DO etableras i
ordinarie verksamhet och ett
regionalt nätverk för DO finns.
Metoder eller tillvägagångssätt
från transnationella besök har.
prövats inom projektet.

Effekter
på kort sikt

Effekter
på lång sikt

Baspersonal och
chefer/arbetsledare
känner mindre stress
och mer trygghet i
arbetet.

En mer hållbar
kompetensförsörjning
genom:

Bättre organisatoriska
förutsättningar och
stärkt ledarskap för
digitalisering och för
arbetsplatslärande.
Stärkt ställning på
arbetsmarknaden för
deltagande kvinnor
och män.
Ökad användning av
digitala verktyg i
verksamheterna.

Ökad attraktivitet till
chefsuppdrag inom
ÄO och FH samt till
arbete inom vård- och
omsorgssektorn.
Minskad sjukfrånvaro
och tryggare personal.
Fler yrkeskategorier
och uppdrag.
Mer jämställda
arbetsplatser.
Bättre nyttjande av
personalresurser.

Organisationen har
blivit bättre på att
arbeta i projekt och
driva förändring på
mindre enheter.

Kommunerna kan ge
service till fler
invånare med
samma/bibehållen
personalstyrka.

Tydlig struktur för
strategisk
kompetensförsörjning.

Högre grad av
digitalisering på
arbetsplatser inom ÄO
och FH.

Projektets resultat, mål och
indikatorer
Kvantitativa resultat
Enligt ansökan var målet att nå 1600 unika individer genom projektets
kompetensutvecklingsinsatser, fördelat på 1440 (90 %) baspersonal och 160
(10 %) chefer. Dessa individer skulle erbjudas 23 timmars utbildning vardera.
Fördelningen män och kvinnor förväntades spegla den fördelning av anställda
kvinnor och män i som fanns i respektive verksamhet.
Enligt den statistik som rapporterats in till SCB nådde projektets utbildningsaktiviteter 3 513 enskilda individer varav 3037 (86,5 %) var kvinnor och 476
(13,5 %) var män. Denna könsfördelning ligger nära den uppskattning som
gjordes vid projektets planering utifrån hur det generellt ser ut inom människovårdande yrken. Av de 3 513 individerna var 101 (2,8 %) noterade som
chefer och 3 412 (97,2 %) som baspersonal. Totalt utbildades deltagarna i
30 666 timmar.
Siffrorna visar dels att det totala antalet utbildade medarbetare mer än fördubblades, dels att antalet utbildade chefer blev färre än tänkt. När pandemin
slog till i mars 2020 ansökte vi om och fick godkänt att utvidga målgruppen.
Förändringen innebar att utöver fast anställd personal fick även vikarier ingå
samt fler yrkesgrupper i projektets närhet. Det innebar även att sjuksköterskor,
fysio- och arbetsterapeuter kom att ingå. Sammantaget resulterade detta i att
antalet deltagare ökade markant och det gjorde det i sin tur möjligt att driva
projektarbetet vidare trots hög sjukfrånvaro bland anställda.
Förändringen kom även att innebära att de lokala projekten själva fick bestämma utefter verksamheternas behov hur många utbildningstimmar som skulle
erbjudas varje enskild individ. Därmed sjönk antalet från 23 timmar per person
till ett snitt på 8,6 timmar med ett spann på 4 timmar som minst och 17,8
timmar som mest. Troligen gjorde den höga risken för smittspridning och den
faktiska sjukfrånvaron det svårt för chefer i verksamheterna att delta i den
utsträckning som var tänkt.

Kvalitativa resultat
De kvalitativa resultat som förväntades efter genomförda aktiviteter kopplade
till det första målet; att stärka baspersonals och chefers digitala kompetens
inom verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder, det vill säga
kompetensutvecklingsinsatser i olika former var:
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•

En ökad digital kunskap hos deltagarna i att använda de verktyg som
utbildningarna berörde och färdighet i att kunna avgöra vilket verktyg som
skulle användas och när.

•

En förväntan om att skapa motivation hos medarbetaren att delta i och
själva driva på den digitala utvecklingen på arbetsplatsen.

•

I förlängningen ville man även att insatserna skulle resultera i ökad
trygghet i yrkesrollen vilket i sin tur skulle bidra till att stärka individernas
position på arbetsmarknaden.

De kvalitativa resultat som förväntades efter genomförda aktiviteter kopplade
till det andra målet; att ta fram en metod som främjar ett långsiktigt arbetsplatslärande var
•

dels ett strukturerat stöd till de lokala projektledarna i form av ett skriftligt
underlag och kompetensutvecklande insatser så att de själva skulle kunna
ta fram en dokumenterad handlingsplan

•

dels att denna handlingsplan skulle vara integrerad i verksamhetens
styrdokument.

Stärkt kompetens för baspersonal och chefer
Den metod som projektet använde för sin resultatuppföljning av utbildningarna byggde på en jämförelse mellan en självskattning i projekts början som
visade baslinjen och en uppföljande självskattning genomförd i slutet av projektet. Sammanfattningsvis kan vi se att kunskapen om och användandet av
digitala verktyg signifikant och statistiskt säkerställt har ökat under projekttiden. Som exempel kan här nämnas att fler läser sina jobbmejl varje dag, fler
söker information på kommunens intranät, fler använder personalsystemet,
fler använder Teams för digitala möten, fler handlar mat online, fler känner sig
säkra på hur man använder digitala lås och fler kan hantera tillsynskameror.
Ett av de lokala projekten beskriver ingående hur personalen nu vågar
introducera digitala verktyg för brukarna, till exempel har man använt facetime för att erbjuda digital kontakt med släkt och vänner under pandemin och
man har använt sig av live-streaming i olika sammanhang. Vid något tillfälle
hade man live-streamat en begravning. För personer med demens har facetime gjort det lättare att kommunicera med anhöriga och för brukare som har
svårt för sociala kontakter har digitala möten gjort att de har blivit mer
delaktiga. Man köper inte tidningar längre på vård och omsorgsboenden utan
använder Pressreader som ger tillgång till hundratals tidningar och man
streamar filmer oavsett tid på dygnet för att lugna och sysselsätta oroliga
brukare. Personalens kunskaper har dessutom gjort brukarna mer positiva till
att använda den utrustning som finns.
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En majoritet av respondenterna upplever själva att utbildningarna har lett till
att de arbetar mer med digitala verktyg nu än innan projektstart. Ytterligare ett
bevis för att den digitala kompetensen har ökat visar sig i att fler uppger att de
dagligen pratar om digitalisering och upplever att de är delaktiga i enhetens
digitala utveckling.
Kvaliteten och effekten av utbildningarna följdes även upp i de lokala projekten, till exempel genom screeningar, som digitaliseringsombuden ansvarade
för, eller med hjälp av digitala enkäter och ”nano-utvärderingar”. Mer om detta
finns att läsa under avsnittet om uppföljning och utvärdering.
Vi kan med detta underlag och med hänvisning till bifogade lokala slutrapporter konstatera att genomförda aktiviteter har stärkt medarbetares och chefers
digitala kunskaper och kompetens och att projektet har lett fram till ett ökat
användande av digitala verktyg. I de lokala projekt där man har använt kunskapstester efter genomförd utbildning har indikatorn på 60% överträffas i
samtliga kommuner.
Projekt Modig har också verkat för att arbetet i kommunerna ska bidra till ett
hållbart, jämställt arbetsliv och som stärker kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Projektets utvärderare Sweco konstaterar att jämställdhetsmål är
svårare att följa upp, men att Modig bidragit till att kommunerna aktivt har
arbetat med de horisontella principerna och att projektet i sig gjort det möjligt
för en grupp som innan projektet haft relativt liten digital kunskap ”tagit klivet
in i en digital framtid”.

Metod för att främja ett långsiktigt arbetsplatslärande
Metoden skulle dokumenteras som en handlingsplan och fungera som ett stöd
till kommunerna gällande integreringen av projektets aktiviteter i befintliga
strukturer. I planen skulle de åtgärder som behövde tas för att skapa ett långsiktigt arbetsplatslärande beskrivas.
Under projektets gång insåg regional projektledning att det skulle bli svårt att
ta fram en enhetlig metod som skulle kunna gälla i alla deltagande kommuner.
I stället togs aktiviteter och skriftliga underlag fram för att de lokala projektledarna själva skulle kunna skapa en handlingsplan i respektive kommun.
Målet med en dokumenterad
handlingsplan för alla deltagande
kommuner har därför inte
infriats. De lokala projekten
arbetar fortfarande med att ta
fram sin specifika handlingsplan
och registrera denna i befintliga
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styrdokument. Under avsnittet Användande av resultat finns det mer att läsa
om hur de enskilda kommunerna har valt att implementera projektets resultat.

13
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Arbetssätt
Projekt Modigs organisation och arbetsformer
Projektledningen på GR
Projektet har letts av personal på Göteborgsregionen. Den centrala projektledningen bestod av en projektledare, en processledare samt en utbildningsledare. I praktiken innebar arbetsfördelningen ett delat projektledaransvar,
varav den ena projektledaren också hade processledaransvar. Utbildningsledaren har huvudsakligen haft ansvar för planering och samordning av de
regionalt anordnade utbildningsinsatserna samt som upphandlingsstöd.
Göteborgsregionen har också internt kunnat stödja projektet med en kommunikatör, en projektekonom samt administrativt stöd. Personal från
Göteborgsregionen har även medverkat som utbildare i några av de regionalt
anordnade kompetensutvecklingsinsatserna. En chef på Göteborgsregionen har
haft funktionen som ansvarig projektägarrepresentant, vilket bland annat
omfattade stöd till projektledningen och att leda styrgruppens sammanträden.
Sweco framhåller i sin projektutvärdering att Göteborgsregionens arbete med
projektet har resulterat i ett högt förtroendekapital hos de medverkande
kommunerna. Utvärderaren beskriver också hur viktigt det har varit för
projektet med en projektledning som varit regionalt sammanhållande. Citatet
nedan är hämtat ur Swecos slutrapport.
”I samtal med företrädare från de olika kommunerna framkommer att
regionen varit helt avgörande för projektets framgång. Projektledningen
uppfattas som lyhörd, driven och kunnig.”

Regional styrgrupp
Projektets regionala styrgrupp har sammanträtt ungefär varannan månad,
totalt 10 gånger under projekttiden. I styrgruppen har varje kommun deltagit
med en representant på verksamhetschefsnivå eller förvaltningschefsnivå.
Styrgruppsmötena har letts av projektets ägarrepresentant från
Göteborgsregionen med hjälp av de två regionala projektledarna. Till dessa
möten har även ESF:s ansvarige handläggare bjudits in. Styrgruppen fick tidigt
i projektet utbildning i styrelsearbete samt en workshop i syfte att ta fram en
projektlogik.
Styrgruppen har i huvudsak haft följande uppgifter:
•

Följa projektets arbete och ge råd och vara bollplank i det operativa arbetet
utifrån kommunens och projektets övergripande behov.

14
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•

Fatta beslut vid behov av förändring av inriktning eller omfördelning av
medel.

•

Arbeta med strategiska frågor som syftar framåt

Lokala projektledare
I varje delprojekt har en lokal projektledare ansvarat för och drivit det lokala
arbetet. Projektledaren utsågs av chefer i den egna kommunen och
Göteborgsregionens projektledning hade ingen del i denna rekrytering.
Av de 7 lokala projektledare som sammanlagt arbetat i de olika kommunerna
under projekttiden har det varit 5 kvinnor och 2 män. Fyra kommuner har haft
samma projektledare hela tiden. Uppdraget har i sin helhet inneburit att:
•

leda och samordna projektet på hemmaplan

•

leda och stödja digitaliseringsombuden i deras arbete med utbildningar

•

ansvara för att självskattningsenkäterna kom ut i verksamheterna

•

ansvara för att hålla kontakt med och kalla till regelbundna möten med
lokal projektgrupp och styrgrupp

•

leverera en lokal projektplan med specificerad utbildningsplan

•

delta i regionala möten och utbildningar

•

leverera en slutrapport

De lokala projektledarna fick tidigt i projektet diskutera hur deras respektive
uppdrag var definierat för att på så sätt få en bättre inblick i hur andra arbetade. Diskussionen utgick från punkterna organisation, kommunikation och
krav på leverans och dessa diskussioner upplevdes som nödvändiga och
framåtdrivande.

Digitaliseringsombud (DO)
Under analysfasen utsågs 32 digitaliseringsombud. Av dessa var 2 män och 30
kvinnor. Antingen var dessa medarbetare handplockade av närmsta chef eller
tillsatta efter ett vanligt ansökningsförfarande. Antal DO per kommun
fördelades initialt efter storlek på kommunen och därefter enligt önskemål om
att få tillsätta fler eller färre DO. Regional projektledning tog fram ett underlag
med beskrivning av uppdraget samt av kompetens och kvalifikationer. Lokala
projektledare fick tillsammans med sin lokala projektgrupp arbeta vidare med
underlaget. Det slutliga förslaget blev att DO:s uppdrag var att utbilda och
stötta så att kollegorna:
•

kände en ökad trygghet i att testa och använda digitala verktyg i vardagen,
både privat och yrkesmässigt

•

accepterade och såg fördelar med att gå från analogt till digitalt arbetssätt
och kände att deras erfarenheter togs på allvar i förändringsprocessen
15
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•

skulle uppleva att de aktivt kunde delta i och bidra till digital
verksamhetsutveckling

•

kunde leva upp till de krav som verksamheter ställde på dem

•

kände att de kunde fortsätta vidareutvecklas på arbetet, bland annat med
stöd av arbetsgivaren, och att de fick och hade möjlighet att använda sina
kunskaper och lära andra om hur man kan arbeta

•

kände att de hade en bra grund att stå på när det gällde den digitala
utvecklingen och kunde skaffa mer kunskap kring hur man kan använda
digitaliseringen

•

hade en bättre möjlighet att tillsammans med verksamheten skapa sig en
god arbetsmiljö där digitala/tekniska lösningar inte kändes som ett hinder
utan som en naturlig del i processen

•

kunde känna att det inte spelar någon roll vem i arbetsgruppen som utförde
en uppgift utifrån de horisontella principerna, till exempel man/kvinna,
ålder, etnicitet, religion och sexuell läggning.

Uppdraget krävde följande kompetens och kvalifikationer för att säkerställa att
arbetet skulle utföras av de som hade förmåga och intresse:
•

relevant utbildning/kompetens för sitt yrke.

•

intresse av att använda digitala verktyg

•

ha en fast anställning i kommunen.

•

vara intresserad av utveckling, vidareutbildning och förändring.

•

ha intresse av att leda, stötta och coacha.

•

kunna ge glädje och inspiration till enskild och i grupp.

•

kunna redovisa genomförda utbildningsinsatser enligt ESF:s regelverk.

Vissa avhopp förekom men majoriteten deltog under hela projekttiden. Vid
ändringsansökan som lämnades in på grund av förändrade förutsättningar i
samband med pandemin våren 2020 justerades arbetstiden både uppåt och
nedåt för många DO och vissa slutade helt.

Lokal styrgrupp
I arbetet med att förankra projektet månaderna innan projektstart uppmanades alla deltagande kommuner att tillsätta en lokal styrgrupp. Syftet var dels att
skapa ett stöd för den lokala projektledaren, dels att följa och vid behov styra
arbetet i det lokala projektet. En lokal styrgrupp skulle fungera som garant för
att arbetet motsvarade kommunens behov och att det arbete som gjordes och
fungerade bra också skulle kunna implementeras under projektets gång eller
vid projektets slut.
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Lokal projektgrupp
Alla deltagande kommuner har haft en lokal projektorganisation. De så kallade
projektgrupperna har haft olika formering, men bestod i regel av följande
roller:
•

Lokal projektledare

•

Digitaliseringsombud

•

Ledningsfunktion (enhetschef, gruppchef, samordnare)

•

AllAgeHub/e-hälsa-ombud

Projektets aktiviteter
Projektets två huvudmål har varit att stärka baspersonalens och chefers digitala
kompetens inom verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder och
att ta fram en metod för att främja ett långsiktigt arbetsplatslärande. För att nå
dessa mål har projektet genomfört ett antal aktiviteter inom en väl genomtänkt
struktur som utgår från projektlogiken. Arbetet kan i korthet beskrivas med
följande punkter:

Självskattning
Under analysfasen togs en självskattningsenkät fram för att mäta målgruppens
digitala kompetens och syftade till att fördjupa målgruppsanalysen. Cirka 800
svar kom in och bildade den baslinje som svaren från självskattningsenkät två,
utskickad i februari 2021, matchades mot. Vid det senare tillfället inkom ungefär lika många svar, dock kunde det inte säkerställas att det var samma personer som svarat vid båda mättillfällen då svaren var anonyma. Resultatet från
den första självskattningen låg sedan till grund för de lokala projektens framtagande av utbildningsplan.

Lokal genomförandeplan och utbildningsplan
Under analysfasen fick lokal projektledare tillsammans med lokala projekt/styrgrupper sammanställa en lokal projektplan kompletterad med en obligatorisk utbildningsplan. Utbildningsplanen beskrev vilka grupper som skulle
utbildas, när i tid detta skulle ske och vilka kvantitativa och kvalitativa mål
projektet hade för utbildningen. Underlaget till projektplanen utgick från GR
till samtliga lokala projekt. Dessa utbildningsplaner reviderades under pandemins första månader. Vissa delprojekt fortsatte som tidigare med mindre
justeringar medan andra halverade tänkta resultatmål.

Train-the-trainer
Projektmetoden har baserats på att det finns lokala utbildare på plats i de
lokala projekten. För uppdraget utsågs så kallade Digitaliseringsombud; en
medarbetare ur baspersonalen med uppdrag att utbilda, coacha och inspirera
17
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sina kollegor att använda mobila arbetssätt och digitala tjänster inom välfärdsteknik. För att dessa medarbetare skulle kunna genomföra uppdraget på bästa

sätt erbjöds regionala utbildningar och tillgång till ett nätverk under projekttiden.

Förankring och processledning
Ett unikt och gediget förarbete genomfördes innan projektstart. Först förankrades projektidén i alla chefsnätverk under 2017-2018 med tre workshops.
Därefter presenterades ett underlag till projektansökan för kommunerna att ta
ställning till. Tre månader innan projektstart fick deltagande kommuner ytterligare information om projektet och uppmanades att tillsätta styrgrupp och
lokal projektledare. Innan analysfasen startade genomfördes avstämningar
genom fysiska besök i deltagande kommuner där regional projektledning
träffade lokala styrgrupper och projektledare för information och diskussion.
Detta förarbete och förankring gjorde att projektet kunde komma igång i skarpt
läge under analysfasens första dag.
Under analysfasen fick de lokala projektledarna i uppdrag att fortsätta förankra
syfte och mål med projektet i de verksamheter som var aktuella att delta. För
att ge tyngd åt projektet genomförde regional projektledning nya workshops på
plats i kommunerna där resultatet av självskattningsenkäten presenterades, en
behovsanalys, tids- och aktivitetsplan påbörjades, en SWOT-analys togs fram
och en målbeskrivning gjordes. Underlaget utmynnade sedan i en lokal projektplan som skulle kommuniceras till ansvariga i verksamheterna.
En uppföljning av det lokala projektarbetet genomfördes på plats i kommunerna av regional projektledning tidigt under 2020. Träffen fokuserade på framdriften av projektet och eventuella hinder; enligt Swot-analysen eller nyligen
uppkomna.
Ytterligare en uppföljning av det lokala projektarbetet genomfördes digitalt
under januari-februari 2021 av regional projektledning. Samtliga delprojekt
upplevde att framdriften av projektet fungerade bra trots den då pågående
tredje vågen av pandemin.
De lokala projektledarna har bjudits in till nätverksträffar en gång i månaden
under hela projekttiden. Vid dessa träffar har en övergripande processledning
och målstyrning genomförts, där nuläge, hinder, framgångar och lärdomar
diskuterats. Dessutom har workshops genomförts i syfte att ge verktyg till
ytterligare måluppfyllelse.

Nätverkande och annan samverkan
De lokala projektledarna har erbjudits gemensamma träffar vid 22 tillfällen
under hela projekttiden för uppföljning, information från regional projektled18
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ning samt nätverkande. De allra flesta i denna grupp har prioriterat dessa
möten. Utbyte av erfarenheter och stöd av andra i samma position har givit ett
positivt tillskott av idéer och energi och kanske även en känsla av att inte vara
så ensam med alla svårigheter som finns med leda ett projekt. De lokala
styrgrupperna har delvis kunnat axla rollen som stöd men inte helt.
De lokala projektledarna har även uppmanats att dela med sig av digitala
utbildningar och efterfråga samverkan med andra kommuner utanför projektet
via plattformen Dela Digitalt. Åtminstone ett delprojekt har testat detta. De har
även haft tillgång till en digital mötesplats på Teams där de har kunnat diskutera och dela med sig av lärdomar och utbildningsmaterial.
Digitaliseringsombuden har också erbjudits gemensamma träffar vid 5 tillfällen
för utbyte av erfarenheter, presentationer av lokalt arbete och workshops. Även
denna grupp har haft tillgång till en digital mötesplats på Teams där de har
kunnat diskutera och dela med sig av lärdomar och utbildningsmaterial. I utvärderingen av uppdraget som digitaliseringsombud under våren 2021 framkommer att 17 % har värderat stödet från och samarbete med andra digitaliseringsombud utanför det egna projektet som mest positivt under projekttiden.
Vilket stöd från eller samarbete med andra har varit mest positivt för dig
i din roll som DO?
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Ytterligare nätverkande har skett kontinuerligt mellan regional projektledning
och bland annat följande grupper:
•

Regelbundna möten och erfarenhetsutbyte med projekt AllAgeHub på
Göteborgsregionen.

•

Gemensamt erfarenhetsutbyte via ESF med systerprojekten GoDigIt, Divos
och Digga Halland.

•

Regelbundna möten på egen hand för erfarenhetsutbyte och gemensamt
lärande med ESF-projektet GoDigIt i Göteborgs stad.

Målgruppsanpassad kompetensutveckling
Ett mål för projektet har varit att stärka baspersonalens och chefers digitala
kompetens inom verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder.
Digital kompetens innefattar dels kunskapen om hur man söker information på
intranät eller på webben, kommunicerar, interagerar och producerar digitalt,
dels färdigheten att kunna använda digitala verktyg och tjänster. I den senare
kompetensen ingår att kunna bedöma vilka arbetsuppgifter som kan utföras
med hjälp av digitala verktyg. I digital kompetens ingår även att känna motivation till att själv delta i och ansvara för att driva den digitala utvecklingen på sin
arbetsplats. Alla dessa delar har ingått i de utbildningar och workshops som
projektet har erbjudit.
De kompetensutvecklande insatserna strukturerades utifrån de fem grupper
som skulle bära projektarbetet; det strategiska ledarskapet, de operativa
cheferna, lokala projektledare, digitaliseringsombuden och baspersonalen.
Utbildningarna startade för digitaliseringsombuden och de lokala projektledarna samtidigt som utbildningar för baspersonalen i respektive delprojekt kom i
gång. Den ordning som utbildningarna rullades ut i styrdes av principen viktigast först, vilket var att komma igång med de lokala utbildningarna för baspersonalen. Denna ordning har kritiserats vid ett flertal avstämningar där
digitaliseringsombuden menar att de borde ha varit färdigutbildade vid uppstart av utbildningarna på hemmaplan.
De lokala projektledarna har inte fått utbildning utifrån deras uppdrag; att
ansvara för att genomföra de aktiviteter som finns beskrivet i den lokala
projektplanen, utan har istället deltagit i alla regionala utbildningsinsatser
oavsett adresserad grupp. På så sätt har de fått en heltäckande överblick och
möjlighet att åtgärda svagheter i projektarbetet simultant under processen.
Perspektiven Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering var viktiga
ledstjärnor i arbetet med kompetensutvecklingen. Det handlade om allt från att
välja lokaler som var tillgänglighetsanpassade och lokaliserade så att resor till
och från utbildningslokalen förenklades, till att diskutera framförallt inklude20
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ring, det vill säga hur säkerställer vi att så många som möjligt kan delta och få
ut så mycket som möjligt av utbildningarna.

Kompetensutveckling för strategiska medarbetare
Vid framtagande av en struktur för kompetensutveckling utgick arbetet från
tidigare kunskaper om förändring av arbetssätt. Dessa kunskaper betonade att
organisationen måste vara stödjande, det operativa ledarskapet måste kunna
både förändringsledning och stå i kontakt med strategerna och användarna
måste ha kompetens. Fem grupperingar inom verksamheterna identifierades;
strateger, operativt ledarskap, lokala projektledare, digitaliseringsombud och
baspersonal. Varje grupp tilldelades ett uppdrag och utifrån detta uppdrag togs
utbildningar fram i syfte att ge varje grupp möjlighet att arbeta med rätt
insatser.

Strategiskt
ledarskap

Operativt
ledarskap

Lokal
projektledare

Digitaliseringsombud (DO)

Ta fram en
handlingsplan för
digitalisering som i
första hand ska
stödja införandet
av en metod för
långsiktigt
arbetsplatslärande.

Ge projektets
deltagare resurser
att genomföra de
aktiviteter som
leder till ökad
digital kompetens i
organisationen,
och som leder till
införandet av en
metod för
långsiktigt
arbetsplatslärande.

Ansvara för att
genomföra de
aktiviteter som
finns beskrivet
i projektplanen.

Ansvara för att
utbilda och
handleda chefer
och baspersonal
i användandet av
digitala verktyg.

Utbildningsinsatserna hängde samman och byggde på att grupperna förstod
varandras uppdrag och arbetsinsats i projektet. Det har inte varit helt självklart. En operativ chef uttryckte sin aha-upplevelse i samband med Swecos
intervjuer inför delrapport 2:
Först kunde jag inte koppla. När jag började gå ledarutbildningen så fattade
jag att jag skulle varit med på banan för länge sedan.”

För att skapa en stödjande organisation identifierades först vilka som skulle
ansvara för att leda och styra arbetet mot ett mer digitalt arbetssätt. Till en
början definierades gruppen som enstaka representant från den lokala styrgruppen, lokal projektledare, AllAgeHub-ombud, e-hälsosamordnare, representant IT/digitaliseringsansvarig, berörda chefer och någon eller några
21

Baspersonal
Ansvara för
att delta i
utbildning och
handledning i
användandet
av digitala
verktyg
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digitaliseringsombud. Sammansättningen kom att förändras med tiden till att
bestå av utvecklingsledare och de lokala projektledarna.
Strategisk utvecklingsplan
Uppdraget för denna strategiska grupp var att ta fram en strategisk utvecklingsplan för ett digitalt arbetssätt, dvs en handlingsplan som i första hand
skulle stödja införandet av en metod för ett långsiktigt arbetsplatslärande.
Utbildningens innehåll skapades för att nå målet med detta uppdrag och
pedagogiken var att erbjuda korta föreläsningar och därefter underlag till
reflektioner, diskussioner och workshops. Utbildningen genomfördes vid fyra
tillfällen under ett års tid och kom att bestå av:
•

•

•

Självskattning med hjälp av LIKA-enkäten, ett verktyg framtaget av
SKR, i syfte att bedöma verksamhetens digitala mognad inom
områden som ledning, infrastruktur, kompetens och användning.
Resultatet kom att ge en schematisk bild av organisationens mognad
och underlag till en handlingsplan för fortsatt utveckling.
Verktyget Digital transformering med dess nio digitala motorer.
Verktyget gav struktur till hur verksamheterna skulle fokusera på rätt
saker och i rätt ordning för optimering av slutresultatet.
Samverkan mellan och inom grupperna – även när utbildningstillfället blev digitalt. Varje träff organiserades så att det blev möjligt att
ställa frågor till föreläsare och att kunna diskutera med varandra,
arbeta i den egna gruppen och redovisa för varandra.

Ansvarig för utbildningen var Göteborgsregionens digitaliseringsstrateg. Vid
två av fyra tillfällen deltog även en extern konsult från Preera.

Utbildningens resultat
Resultatet av utbildningen kan sammanfattas med att deltagarna har fått insikt
om komplexiteteten i att tänka både operativt och strategiskt, till exempel
tänkte man kanske inte alltid på organisationens systemlandskap när man
köpte in ett digitalt larm. Utbildningen synliggjorde att digitalisering är en
verksamhetsfråga som kräver ett helhetsgrepp där det inte räcker med att bara
ett kugghjul snurrar. Utbildningen synliggjorde även behovet av fortsatt dialog
i deltagande kommuner där digitalisering diskuteras på APT, i medarbetarsamtal och i individuella kompetensutvecklingsplaner. Man såg också att
projektet kompletterade arbetet med E-hälsa och skapade synergieffekter.
Deltagarna meddelade vid sista utbildningstillfället att de inte var klara med
handlingsplanen. Projekt Modig har dock satt igång en process och erbjudit
verktyg som kommer att hjälpa kommunerna vidare i sitt digitaliseringsarbete.
Man meddelade också att ansvaret för kontakten mellan strateger och operativa chefer har legat på de lokala projektledarna och att de lokala styrgrupperna
22
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har fungerat som en mötesplats för informationsöverföring och diskussioner
om fortsatta aktiviteter för måluppfyllelse.

Kompetensutveckling för operativa chefer
Uppdraget för de operativa cheferna, det vill säga de chefer som stod närmast
baspersonalen, var att tillhandahålla resurser så att de aktiviteter som skulle
leda till ökad digital kompetens i organisationen kunde genomföras. Resurserna i detta projekt innefattade pengar, personal och kompetens. Förutom ansvaret att frigöra baspersonalen från ordinarie arbetsuppgifter så att de skulle
kunna delta vid utbildningsinsatser och att bekosta eventuella vikarier så skulle
de operativa cheferna leda förändringen och leda i förändringen. För att kunna
axla denna roll så bra som möjligt skapades utbildningens innehåll utifrån
målet att ge gruppen verktyg och kompetens i förändringsledarskap vid digitalisering. Ett centralt tema utgjordes av förståelsen för hur den digitala förändringen påverkar verksamheten, arbetsmiljön och hälsa bland chefer och medarbetare.
Gruppen delades upp i två delar då det totala antalet deltagare översteg 100.
Dessa träffades vid fem tillfällen, fysiskt de fyra första dagarna och digitalt de
två återstående. Pedagogiken baserades på en föreläsningsdel och en
workshopdel med olika teman där deltagarna arbetade utifrån sin egen
chefsroll och egna erfarenheter/cases. Utbildningen kom att bestå av:
1.
2.
3.
4.

Att greppa förändring - inspirationsföreläsning
Ledarskapets betydelse vid digital omställning inom vård och omsorg
Arbetsliv och hälsa
Förändringsarbete på olika system-nivåer – Organisations-, gruppoch individnivå
5. Förändring och lärande –Vad krävs för att lyckas
6. Att genomföra och driva ett förändrings- och utvecklingsarbete

Ansvariga för utbildningarna har varit upphandlade konsulter från Högskolan i
Väst, Clever Collaboration samt Talking Minds.

Utbildningens resultat
Vid utvärderingen av utbildningen, som genomfördes under februari 2021,
framkom att 80 % av respondenternas svarade att utbildningen i dess helhet
varit bra eller mycket bra. 79% uppgav att de troligen eller absolut kommer att
ha användning av utbildningen i sitt arbete.
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Kommer du att ha användning av
utbildningens innehåll i ditt arbete?

Vilket är ditt helhetsintryck av utbildningen?

Vid uppmaningen att beskriva hur man kommer att använda kunskaperna i
egen verksamhet framkom:
Genom dialog /framför allt nuläge och målbild.
Genom att jobba med arbetsintegrerat lärande.
Kommer använda en del av modellerna, påminna mig själv och andra
ledare om vikten av att få medarbetarna delaktiga och försöka få dem
att förstå anledningen till att förändring är oundviklig i vissa delar.
Jag har ex plockat upp digital arbetsmiljö på agendan. Kunskapen om
inlärning kommer jag kika igenom inför vissa förändringar - för att få
saker att sätta sig enklare hos medarbetarna. Jag funderar mycket på
hur vi kan plocka upp våra kunders önskningar och reflektioner.
Utveckla och planera arbetet kring förberedelser inför förändringar,
öka delaktighet hos arbetsgruppen samt ökat fokus på uppföljning och
utvärdering löpande under processens gång. Tydligare hälsofokus,
jobba mer förebyggande och hälsofrämjande.
Kunna fortsätta arbeta med deltagarna och veta vilken kunskapsnivå
samtliga deltagare har som minst med sig vid starten. En bra
utgångspunkt.
Även de intervjuer som Sweco genomförde under hösten 2020 med några ur
denna grupp framkom att man var mycket nöjd med utbildningen:
I nästan alla samtal med cheferna nämns den kurs som handlar om
förändringsledarskap som synnerligen intressant och givande. Det
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finns en relation mellan teoretiska och praktiska moment som
uppskattas och det tycks som att kunskapen går att tillämpa direkt i de
organisationer där cheferna arbetar.
De operativa cheferna erbjöds även lokala utbildningar i prioriterade digitala
verktyg som genomfördes av digitaliseringsombuden. Gruppen påpekar dock i
intervjuer med Sweco att de ”önskat få gå vissa utbildningar först, därefter
digitaliseringsombuden och sedan medarbetarna. På så sätt hade cheferna varit
bättre förberedda på vilka frågor som skulle komma och därmed på ett bättre
sätt kunnat motivera vissa delar. Det tycks som att vissa saknat en överblick
som fått dem att förstå varför vissa delmoment haft en viss ordning.”
Vi kan med detta underlag och med hänvisning till bifogade lokala slutrapporter konstatera att genomförda aktiviteter har stärkt operativa chefers kompetens i att leda utvecklingen av en digitaliserad arbetsplats och att denna grupp
har förändrat en eller flera rutiner. Indikatorerna på 70% gällande stärkta
kunskaper respektive 75% som har förändrat en eller flera rutiner uppskattar vi
har uppnåtts.

Kompetensutveckling för digitaliseringsombud
Digitaliseringsombuden har haft uppdraget att utbilda, handleda, inspirera och
stödja ett ökat användande av digitala hjälpmedel och digital teknik utifrån de
verktyg som finns i verksamheten. Digitaliseringsombuden skulle även, tillsammans med enhetschef och projektledare, bygga strukturer för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering för att klara välfärdens framtida krav på
omsorg. För att ge digitaliseringsombuden möjlighet att utföra sitt uppdrag
skulle de erbjudas dels regionala utbildningar, dels lokala utbildningar. Utbildningarna diskuterades med lokala projektledare och regional styrgrupp innan
uppstart för att säkerställa relevans.
De regionala utbildningarna för denna grupp syftade till att ge en pedagogisk
grund och verktyg för att förstå inlärningsprocessen, grupprocesser och kommunikation. Sammanfattningsvis, det som skulle komma att krävas inom
projektets uppdrag; horisontella principer, lagar och förordningar vid arbete
med personuppgifter, förändringskunskap, pedagogiska verktyg samt verktyg
för målstyrning och uppföljning. Nedan visas utbildningarna som de förekom i
kronologisk ordning med början i juni 2019 och avslut i november 2020:
•

Horisontella Principer

•

Vett och etikett på nätet inkl. GDPR

•

Motiverande samtal

•

Att greppa förändring - inspirationsföreläsning

•

Presentationsmetodik & lära genom digitala medier
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•

Pedagogiska tips och trix

•

PDSA och sätta mål

•

Implementeringsplan 1 + 2

•

Distanspedagogik

•

Att hålla workshop – ett sätt att skapa engagemang och delaktighet

•

Utbilda via TEAMs

Utbildningens resultat
Vid utvärderingen av uppdraget digitaliseringsombud, som genomfördes under
februari 2021, framkom att alla utbildningar utom horisontella principer,
motiverande samtal och implementeringsplan, upplevdes som mycket eller
ganska användbar (80 % eller fler av svaren). På uppmaningen att beskriva i
vilka arbetsmoment man har haft störst nytta av erbjudna utbildningar
framkom:
Tycker att mycket av det vi fått på utbildningarna berikat mitt sätt att
lära ut och förklara på olika sätt.
Hur man hanterar att utbilda grupper och vad man ska tänka på så att
man har med sig hela gruppen.
Över lag så har mitt självförtroende och roll stärkts tack vare
utbildningarna. Framför allt när man höll utbildning för stora grupper.
Allt vägs samman till en helhet, att lyssna in och möta den man ska
utbilda, följa och motivera hen att ta ett steg till.
De lokala utbildningarna syftade till att säkerställa att alla digitaliseringsombud hade tillräcklig kunskap i användandet av de verktyg som man planerade
att utbilda baspersonal och chefer i, specifika för varje kommun. Dessa utbildningar uteblev till stor del då man på lokalt plan inte hade avsatt resurser för
detta. I vissa fall har den lokala projektledaren stått för utbildning och i andra
fall har digitaliseringsombuden på egen hand fått lära sig verktyget. Många
beskriver sig därför som självlärda men menar samtidigt att all information har
funnits att hitta på nätet.
Vi kan med detta underlag och med hänvisning till bifogade lokala slutrapporter samt Swecos delrapport från hösten 2020 där det framkom i intervjuer med
operativa chefer att ”Det står utom all tvekan att digitaliseringsombuden har
varit en helt avgörande personalgrupp för att digitaliseringen fungerat så väl
som den gjort.” konstatera att genomförda aktiviteter har förstärkt digitaliseringsombudens kompetens i att utbilda och stötta medarbetare i användande
av olika verktyg på hemmaplan.
26

Slutrapport projekt Modig

Kompetensutveckling för baspersonal och chefer
Baspersonal och chefer har haft i uppdrag att delta i utbildning och handledning för att lära sig använda de digitala verktyg som finns i verksamheten.
Lokala projektledare tog, utifrån resultatet från självskattningen i analysfasen,
fram en projektplan med separat utbildningsplan. Denna plan innehöll information terminsvis om vilka utbildningar som planerades, vilka enheter som
skulle utbildas, tidpunkt och mål för utbildningsinsatsen.
Utbildningsplanerna har varierat i sitt innehåll mellan delprojekten men ändå
haft mycket gemensamt. Till exempel har alla utbildat i olika verktyg för att
kunna kommunicera på distans och då har det framför allt handlat om mejl och
Teams. Man har också utbildat i olika program för digital dokumentation och
medicinsignering direkt i mobilen, till exempel i verktyget Medication and Care
Support System (MCSS), man har utbildat för att alla ska kunna registrera
avvikelser direkt i mobilen och för att kunna använda sig av digitala planeringssystem, man har utbildat i hanteringen av trygghetskarmera, hantering av
nyckelfria lås via mobilen, olika appar och streamingtjänster och slutligen
utbildat för att alla ska kunna hitta dokument i intranätet på sin arbetsplats.
I början genomfördes nästan all utbildning i en lokal på arbetsplatsen men med
pandemin var man tvungen att ställa om och genomföra utbildningarna antingen som en fjärrutbildning via TEAMS eller som en distansutbildning på olika
lärplattformar. Några av delprojekten tog fram nano-utbildningar, dvs korta 5–
6 minuters utbildningar, medan andra körde lite längre pass. Några delprojekt
kom med tiden fram till att både hel- och halvdagsutbildningar inte var lämpliga då få medarbetare orkade sitta så länge. Man satsade istället på kortare
utbildningar som låg mellan 20 – 60 min. Med den förändringen gavs medarbetarna även möjlighet att komma på utbildning vid flera tillfällen för att träna
och repetera.
Det som har varit unikt i projektet är att digitaliseringsombuden, som själva
har arbetat i den verksamhet som de utbildat i, snabbt har kunnat se och tolka
behoven och därmed kunnat anpassa utbildningarna utifrån varje grupps
behov. Man har också lagt tid på att arbeta mer individuellt med de medarbetare som har behövt det. Svårigheterna, åtminstone när man har utbildat i
grupp, har varit att lägga utbildningarna på rätt nivå, för vissa har kunnat
mycket och andra lite eller ingenting. Digitaliseringsombuden har delvis löst
det problemet genom att låta de som kunnat mycket hjälpa de som kunnat
mindre eller inget alls – och delvis genom att sätta sig med en och en för att
förklara, visa och svara på frågor.
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Utbildningens resultat
Vid utvärderingen av uppdraget digitaliseringsombud, som genomfördes under
februari 2021, ställdes frågan vilka positiva förändringar i arbetssätt som de
kunde se i sin verksamhet efter genomförda utbildningar. Svaren visade att:
Attityden kring digitala hjälpmedel har blivit betydligt mer positiv.
Jag ser en ökad kunskap och ökad hjälpsamhet mellan kollegor.
Kunskap delas och självkänslan förstärks när de märker att de kan.
Mer avancerade delar i programmen används mer än tidigare.
Dom flesta om inte alla använder de verktyg vi gått igenom på våra
utbildningar, och folk vågar fråga mer om hjälp.
Hade inte corona kommit så hade vi aldrig lyckats bli så digitaliserade
som vi blivit. Alla medarbetare i kommunen vet nu vad Teams är. Alla
APT mm hålls via Teams. Tur att vi gick före IT avdelningen och
utbildade i Teams fast de tyckte vi skulle vänta... =)
Svaren visar att deltagande kommuner har tagit stora kliv i arbetet med att
digitalisera arbetsplatsen. Det gäller alla deltagande grupper, från strateger,
operativa chefer, lokala utbildare i form av digitaliseringsombud till baspersonal.

Metod för att främja ett långsiktigt arbetsplatslärande
Under senare delen av projektet fanns ett stående tema vid de månatliga
träffarna med de lokala projektledarna om införande av ett digitalt arbetssätt
och som en del av detta hur man arbetade med en metod för långsiktigt
arbetsplatslärande. Vid träffarna redogjorde delprojekten för hur arbetet
fortskred, vilka svårigheter som fanns och vad man önskade hjälp med. En
workshop genomfördes i slutet på projektet som en kompetensutvecklande
insats där deltagarna fick diskutera metoden utifrån det underlag som den
regionala projektledningen tagit fram. Materialet syftade till att utveckla
tankegångarna och möjligheten för deltagarna att själva kunna ta fram en
handlingsplan.

Transnationella utbyten
Precis som i Sverige ser vi en utveckling mot en mer digitaliserad vård och
omsorg i våra grannländer. Även om förutsättningarna ser olika ut finns det
intressanta skillnader i hur länderna arbetar med införande av välfärdsteknik
och digitaliserade arbetssätt. I projekt Modig fanns det inledningsvis planer på
att genomföra två transnationella utbyten med samarbetspartners i andra EUländer. Genom att besöka och utbyta erfarenheter med länder som har lik-
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nande utmaningar var syftet att ge nya perspektiv och ökad kunskap hos
deltagarna i projektet.
Under våren 2020 planerades ett första utbyte med Oslo kommun. Datumen
för resan sammanföll med coronapandemins utbrott som tyvärr satte stopp för
alla resplaner för projektet. Tack vare ett gott samarbete med Oslo kommun
kunde ett digitalt utbyte till slut genomföras i mars 2021 med ett drygt tjugotal
deltagare från projekt Modig. Syftet med utbytet var att få ta del av hur Oslo
kommun byggt en organisation och struktur för införande av nya välfärdstjänster, där tester och kompetensutveckling var en del av denna struktur. Från
kommunerna var såväl chefer, digitaliseringsstrateger som baspersonal representerade. Från GR deltog också presidiet för den politiska styrgruppen för
social välfärd samt projektledningen för projekt AllAgeHub.
Vi fick många positiva intryck av Oslo kommuns arbetssätt med att införa och
utbilda i ny välfärdsteknik. I förhållande till Sverige har Norge haft en tydligare
statlig styrning med strategiskt riktade insatser inom bland annat vård och
omsorg. Flera av deltagarna utryckte att Oslo kommun därför har haft möjlighet att komma längre än oss i arbetet, till exempel i utvecklingen av en förvaltningsmodell för välfärdsteknologi.
Utbytet var mycket uppskattat och bjöd på såväl igenkänning och inspiration
som bekräftelse på att insatserna i projekt Modig är rätt prioriterade. Kollegorna i Oslo bekräftade till exempel vikten av att ha en strategisk tanke med
kompetensutvecklingsinsatserna och att det behövs en organisatorisk infrastruktur, support samt förankring hos ledningen. Kontakten med Norge har i
efterhand resulterat i att Oslo kommun har blivit inbjudna till ett erfarenhetsutbyte med GR:s kommunchefsnätverk.

Att arbeta enligt ”horisontella principer”
I den inledande fasen av projektet anordnades en obligatorisk workshop för
projektpersonal på GR, kommunernas lokala projektledare samt digitaliseringsombuden. Under en halvdag utbildades gruppen om demokrati, empati,
mänskliga rättigheter, likabehandling, normer, attityder och grunderna för
diskriminering. Syftet med utbildningen var att bredda kompetensen hos alla i
projektet men särskilt för digitaliseringsombuden så att de bättre kunde arbeta
inkluderande gentemot deltagarna och säkerställa att dessa perspektiv fanns
med både i den lokala projektplanen som delmål och att de genomsyrade
utbildningssätt och utbildningsmaterial. Vid detta tillfälle fick deltagarna även
med sig två olika rapporter som skulle fördjupa deras förståelse för perspektiven; Jämställdhet och jämlikhet i fokus samt Respekt.
Under hösten 2019 genomfördes en fördjupande workshop om horisontella
principer med de lokala projektledarna. Utvärderaren Sweco bidrog med
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material om intersektionalitet, en övning i friktion och fördelar samt reflektionsfrågor som ”Finns det risk att vissa grupper gynnas och missgynnas av
projektets olika aktiviteter? Vilka konsekvenser kan det ge för projektets
resultat? Hur förebygger ni att vissa grupper riskerar att missgynnas?”. De
lokala projektledarna fick i uppdrag att visa och diskutera materialet med sina
lokala projektgrupper och styrgrupper och ställa detta mot den avsiktsförklaring som de alla hade inkluderat i sina lokala projektplaner.
Under januari-februari 2020 genomfördes en uppföljning med samtliga lokala
projekt där regional projektledare och utbildningsledare besökte lokala projektgrupper på hemmaplan. Vid detta tillfälle användes en gemensam mall för
genomgång och här kom även arbetet med horisontella principer att tas upp.
Deltagarna fick då svara på frågan hur de hade säkerställt tillgänglighet,
jämställdhet och icke-diskriminering under projektets gång. Det framkom att
man hade säkerställt att erbjuda medarbetare utbildningar på lika villkor
genom att anpassa undervisningsformerna och pedagogiken så att de skulle
passa olika lärstilar och att de skulle vara tillgängliga för alla avsett modersmål,
utbildningsbakgrund eller funktionsnedsättning. Man hade anpassat utbildningsmaterialet utifrån ett normkritiskt tänk där bilder eller annat material
som bekräftade stereotypa föreställningar om människor valdes bort. Under
pandemin, när allt material digitaliserades, började man också göra både
skrivet material, talat material och även lägga in övningar där man tillsammans
med digitaliseringsombudet som stöd fick testa att själv göra. Man hade innan
pandemin anpassat lokaler efter deltagarnas behov men när man inte kunde
ses fysiskt längre hade man ingen kontroll över lokalfrågan. Man beskrev också
önskan om att kunna erbjuda utbildningar på olika nivåer men där det inte gick
hade man säkerställt att de medarbetare som kunde mer även hjälpte de som
kunde mindre eller inte kunde alls. I den fallstudie som Sweco sedan gjorde
under hösten 2020 visade de tillfrågade god kännedom om perspektiv och
arbetssätt kopplade till dessa frågor.
Ett inkluderande, jämställt och icke-diskriminerande förhållningssätt var
dessutom ett krav som ställdes i de upphandlingar av externa utbildare som
genomfördes. De regionalt anordnade utbildningarna följdes upp med en enkät
där deltagarna blev ombedda att värdera hur de blivit bemötta och ifall de fått
sina specialbehov tillgodosedda.
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Kommunikation, spridning
och påverkansarbete
I början av projektet tog projektledningen fram en kommunikationsplan
tillsammans med projektets kommunikatör. Kommunikationsplanen har
fungerat som vägledning i kommunikationen om och inom projekt Modig. En
central funktion för planen har varit att hjälpa projektledningen att definiera
vilka målgrupper projektet har, vilka kanaler vi ska använda, vilka riktlinjer vi
bör följa samt fastställa vilka huvudbudskap som ska ligga till grund för vår
kommunikation.
Varje deltagande kommun har i sin tur tagit fram en kommunikationsplan för
den egna kommunens interna kommunikation. Projektledningen på GR har
fungerat som bollplank och stöd i detta arbete.

Följande kommunikationskanaler har använts:
•

GR:s webbsida goteborgsregionen.se där projekt Modig har en egen sida.
På sidan har information om projektet och aktuella händelser publicerats.
Hemsidan har varit huvudkanal för publicering av nyheter, reportage om
projektet och aktuella aktiviteter.

•

Grupper i Microsoft Teams har använts som kommunikationsplattform för
projektledningen på GR, de lokala projektledarna samt digitaliseringsombuden.

•

Nyhetsbrev från GR och avdelningsspecifika nyhetsbrev från GR
Arbetsmarknad och social välfärd

•

Sociala medier: Facebook GR, Facebook GR Arbetsmarknad och social
välfärd, LinkedIn GR, Twitter GR Arbetsmarknad och social välfärd samt
publicering av producerade filmer på Youtube GR Arbetsmarknad och
social välfärd.

•

Digitalt och tryckt informationsmaterial, bland annat rollups och
inbjudningar till möten och kompetensutvecklingsinsatser

•

Filmer: Inspelade möten, utbildningar, konferenser samt regionalt- och
lokalt producerade filmer med information och spridning av projektets
aktiviteter och resultat.

•

Aktiviteter: Konferenser, utbildningar, workshoppar och digitala möten.

•

Kommunernas egna kommunikationskanaler, till exempel information och
filmer på kommunernas intranät, i samband med fysiska och digitala
utbildningar samt i lärplattformar (LMS).

•

Kommunernas lokala styrgrupper och projektgrupper har varit centrala för
förankring och spridning av information inom respektive kommun.
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Spridning och påverkansarbete
Samverkan och erfarenhetsutbyte med andra aktörer har varit ett sätt att
sprida kännedom om projekt Modig. Under projektets genomförandefas har
projektledningen deltagit i ett flertal sammanhang för att presentera projektet
och dela resultat och erfarenheter. Nedan listas ett urval tillfällen där projekt
Modig har medverkat.
•

Uppstartskonferens - fysisk träff med inbjudna talare, presentation av
projektet och panelsamtal.

•

Lärseminarium anordnat av ESF.

•

Seminarium på Göteborgs stadsbibliotek, anordnat av Europa Direkt.

•

Presentation för politiska styrgrupper och chefsnätverk i
Göteborgsregionen.

•

Konferens Välfärdsteknik för äldre personer med kognitiv svikt

•

Föreläsning för studenter på yrkeshögskolan YRGO och programmet för
undersköterska/stödassistent med specialistkompetens inom
välfärdsteknologi.

•

Presentation av projekt Modig och erfarenhetsutbyte tillsamman med
region Storstockholms nätverk för verksamhetsutvecklare inom sociala
området.

•

Transnationellt utbyte med Oslo kommun.

•

Digitalt genomförd slutkonferens/spridningskonferens. Den digitala
sändningen innebar att konferensen kunde följas av drygt 300 deltagare
från hela landet.
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I slutet av projektet kan vi konstatera att coronapandemin har inneburit att
majoriteten av kommunikations- och spridningsaktiviteterna har genomförts
digitalt. Ur ett tillgänglighetsperspektiv ser vi fördelar med detta. Exempelvis
hade projektledningen förmodligen inte blivit inbjuden till utbyte med region
Storstockholm om inte möjligheten att delta via länk hade funnits. Det digitala
genomförandet har även inneburit såväl fler deltagare på våra möten och
aktiviteter som möjlighet för projektledningen att medverka på arrangemang i
andra delar av landet. En positiv effekt har också varit att resandet har
minskat.
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Uppföljning och utvärdering
Extern utvärdering av projektet
Företaget Sweco vann upphandlingen som extern utvärderare till projekt
Modig. Två utvärderare har växelvis följt projektet även om det i praktiken var
en person som var med från start till avslut. Swecos uppdrag var att ha en
följeforskande roll, en så kallad lärande utvärdering, där utvärderaren även ska
vara en aktiv partner i projektets pågående arbete. Utvärderaren beskrev detta
som att vara ”en kritisk vän” som bidrar med kunskap, analys och reflektioner.

Med en inledande nulägesanalys arbetade projektet i workshopform fram den
projektlogik, eller förändringsteori, som tydliggjorde vad projektet förväntades
åstadkomma och på vilket sätt. Projektets aktiviteter kopplades samman med
mätbara mål och resultatindikatorer som sedan har legat till grund för projektets resultatuppföljning. I detta arbete ingick också att väga in förhållningssätt
och uppföljning av horisontella principer, där Sweco tidigt i projektet höll en
fördjupande workshop för regional projektledning och de lokala projektledarna. Mer om detta finns att läsa under avsnittet ”Arbetssätt”.
Kontakten och dialogen med projektutvärderaren har fungerat bra, men pandemins utbrott innebar utmaningar för den beslutade utvärderingsplanen. Pandemin omöjliggjorde fysiska möten och externa besök i kommunernas verksamheter tilläts inte. I utvärderingsplanen ingick bland annat två fallstudier
där besök planerades i ett urval kommuner. I den första fallstudien genomfördes därför telefonintervjuer med styrgruppsrepresentanter, lokala projektledare och digitaliseringsombud. Tanken var också att intervjua deltagare som
hade deltagit i utbildningar, men dessa intervjuer uteblev tyvärr helt. Syftet
med fallstudien var att få svar på den övergripande frågan om hur de lokala
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projekten lyckats fram till pandemins utbrott och möjligheten att ställa om och
nå projektmålen under pandemin.
Den andra delrapporten fokuserade på de operativa och strategiska chefernas
betydelse för att åstadkomma en reell förändring. Behovet att inrikta denna
rapport på chefernas roll var något som regionala projektledare efterfrågade.
I april 2021 medverkade Sweco på projektets digitala spridningskonferens och i
maj 2021 överlämnades en skriftlig slutrapport.

Projektledningens uppföljning
På GR har projektet följts upp kvantitativt genom enkäter i samband med
regionala utbildningsinsatser, självskattningsenkäter i början respektive i slutet
av projektet, regelbunden sammanställning av statistik avseende deltagare
samt projektekonomi. Den kvalitativa uppföljningen har skett systematiskt
under hela projektet genom tät dialog och avstämning med styrgruppen och
lokala projektledare, uppföljningsmöten med de lokala projekten, ESFhandläggare och projektägarrepresentant.

Kommunernas uppföljning
Som tidigare har nämnts tog varje lokalt projekt fram en egen projektplan och
utbildningsplan. Projektledningen har följt kommunernas arbete noggrant
genom tät och regelbunden dialog, förankring, stöd med enkäter och statistik,
processledning och uppmuntran till samarbete mellan de lokala projekten.
Projektets externa utvärderare Sweco har i sin tur utvärderat de lokala
projektens resultat på en övergripande nivå.
Ansvaret för att följa upp de lokala aktiviteterna har däremot legat på de lokala
projektledarna och kommunernas lokala styrgrupper. Här uppvisar kommunerna en variation avseende uppföljningsmetodik och i vilket skede av projektet
som uppföljningen kom igång. Trots påstötningar från regional projektledning
var det flera kommuner som var sena med sin uppföljning. Förklaringen som
de lokala projekten gav var oftast tidsbrist och en pressad arbetssituation på
grund av pandemin. Den tid som lades på projektet var då prioriterad till att
klara utbildningsplanen och att hantera omställningen till att utbilda digitalt. I
några fall kan också förklaringen vara en ovana vid att arbeta i projektarbetsform där uppföljning och utvärdering förväntas vara en del av arbetsprocessen.
Den regionala projektledningen gav kommunerna i uppdrag att skriva en lokal
slutrapport. Rubrikstrukturen var samma som den ESF har för denna slutrapport. Det framgår av rapporterna att de lokala projekten generellt haft en
god bild av projektets framdrift och resultat. Likaså medvetenhet om när något
har brustit och vad det i så fall berott på. De lokala projektledarna har haft det
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huvudsakliga ansvaret för uppföljningen, vanligtvis i samarbete med digitaliseringsombuden och lokal projektgrupp. De har använt sig av enkäter efter
genomförda utbildningsinsatser, digitala nano-utvärderingar, självskattningsmätningar och i bland annat Partille kunde en detaljerad uppföljning ske via
kommunens digitala utbildningsplattform.
En avslutande reflektion, som också flera lokala projektledare framhöll, är att
det kan vara för tidigt att mäta effekter och att ytterligare uppföljning kan
behöva göras en tid efter att projektet har avslutats.
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Användning av resultat
Nedan följer en kortfattad sammanställning av de medverkande kommunernas
implementering och användande av resultat samt Göteborgsregionens roll när
projektet avslutas.

Ale
Projekt Modig har bidragit till en höjd kunskapsnivå hos personalen och ökat
engagemang och intresse för digitaliseringsarbetet. Efter projektet kommer ett
av digitaliseringsombuden att få utökad arbetstid av sin tjänst för att ge extra
tekniskt stöd ute i verksamheterna.
Digitaliseringsombuden har fått möjlighet att utveckla sin egen kompetens i
projektet, vilket bland annat har lett till att verksamheternas förmåga att
utveckla eget utbildningsmaterial har stärkts.

Härryda
Kommunens projektresultat kommer att användas som underlag för de fortsatta utbildningsinsatser som planeras under hösten 2021 och våren 2022.
Inom verksamheterna funktionsstöd och vård och omsorg har även ett arbete
påbörjats med att skapa digitaliseringsgrupper, en inom varje verksamhet.
Grupperna kommer att bestå av verksamhetschef, två enhetschefer, digitaliseringsombud samt digitaliseringssamordnare som ska verka i båda grupperna
i en övergripande roll. En första uppgift för de nya digitaliseringsgrupperna blir
att planera kommande utbildningssatsningar som en direkt fortsättning på
projekt Modig.

Kungälv
Projekt Modig har synliggjort behoven av kompetenshöjande insatser. Kungälv
har implementerat en digital utbildningsmetod där NanoLearning används vid
bland annat introduktion, utbildning och informationsspridning. Metoden
innebär att utbildningarna delas upp i mindre delar för att vara enklare att ta
till sig och ta mindre tid av arbetsdagen i anspråk.

Mölndal
Kommunens lokala uppföljning visar att en stor andel av enhetscheferna och
baspersonalen uppger att deras digitala kompetens har ökat tack vare medverkan i projektets utbildningar. Projektet har även lett till att verksamhets- och
enhetschefer efterfrågar mer stöd med digitala verktyg och välfärdsteknik ute
på enheterna.
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Vård- och omsorgsförvaltningen har på förvaltningsledningsnivå beslutat att
projektet ska leva vidare i projektform under initialt fyra månader. Två
digitaliseringsombud kommer att fortsätta sina uppdrag med den nya titeln
”digitaliseringscoach”. Projektet ska utvärderas löpande för att kartlägga efterfrågan av stöd från verksamheterna samt hur stödet från digitaliseringscoacherna har fungerat. Efter de fyra månaderna ska beslut fattas om ”digitaliseringcoach” är aktuell för en permanent implementering.

Partille
Projekt Modig har resulterat i att kunskapsnivån inom digitalisering bland
medarbetare och chefer inom verksamheterna äldreomsorg och funktionsstöd
har ökat. Användandet av en digital utbildningsplattform har inneburit en
förbättrad möjlighet att kvalitetssäkra verksamheten och ytterligare höja
kompetensen i organisationen. De cirka 20 utbildningarna som Modigs fem
digitaliseringsombud har skapat under projekttiden kommer att vara
verksamheten till gagn även i framtiden. Utbildningarna ska utvecklas
ytterligare efter att projektet avslutats, bland annat inför introduktionen av
sommarvikarier.
Digitaliseringsombudens nya kompetens att ta fram webbutbildningar inom
olika områden är av stort värde för förvaltningen som tidigare saknat den
kompetensen i organisationen. Inte minst har de digitala ombuden höjt sin
attraktivitet på arbetsmarknaden och har nu även kompetens att vara olika
funktioner i organisationen behjälpliga att skapa och redigera nya
webbutbildningar.
När projektet avslutas planeras det för en ny digital ombudsorganisation där
ett digitalt ombud från varje verksamhet inom funktionsstöd och äldreomsorg
ingår. Organisationen kommer att bestå av digitala ombud, enhetschefer och
utvecklingsledare/systemförvaltare och kommer också att utgöra ett forum för
att fånga upp goda idéer samt erbjuda en möjlighet för ökat samarbete inom
förvaltningen.

Stenungsund
Arbetet med att utveckla verksamheterna med mer digital teknik kommer
fortsätta att prioriteras även efter projektslut. Utbildningar som hålls för
ordinarie personal har under projektet formats till webutbildningspaket som
ska användas framöver. Projektet har också utvecklat webutbildningar för
introduktion av nyanställda som skapat såväl bättre förutsättningar som en
struktur när ny personal ska utbildas.
Det lokala projektet beskriver också att utvecklingen av digitala möten har
förbättrat samverkan i organisationen, bland annat genom att nattpersonal och
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hemsjukvårdens personal har kunnat vara delaktiga på möten utan att närvara
fysiskt.
Rollen digitaliseringsombud kommer att finnas kvar efter projektet, även om
det kan bli aktuellt med olika arbetssätt för ombuden. Vissa kan komma att få
en mer verksamhetsövergripande roll, till exempel vid framtagande av utbildningsmaterial. Andra kan behövas som stöd i den egna verksamheten.
När projektet avslutas kommer verksamhetsutvecklare tillsammans med utsedda enhetschefer att arbeta vidare med att utveckla konceptet. De digitaliseringsombud som varit med i Modig kommer också vara med i arbetet och
bidra med sina erfarenheter och kunskaper.

Tjörn
Projektet har möjliggjort att kunna prova, genomföra och utvärdera olika
arbetssätt för verksamhetsnära utbildning. Konceptet med digitaliseringsombud har visat sig framgångsrikt och uppskattat, och har varit en bärande del
i det lyckade resultat som det lokala projektet på Tjörn visar. Vård- och omsorgsavdelningen har beslutat att införa digitaliseringsombud inom samtliga
verksamhetsområden. Modellen innebär att varje verksamhetsområde framledes kommer att ha minst ett digitaliseringsombud. Dessa kommer att ha i
uppdrag att utbilda och stötta sina kollegor i det digitala arbetet, hålla sig
pålästa och uppdaterade om den digitala utvecklingen och delta i ett gemensamt nätverk. Även vid rekrytering kommer förvaltningen att vara tydligare
med att arbetet innehåller digitala arbetsuppgifter och uttrycka en förväntan
om digital grundkunskap av de som söker anställning.

Göteborgsregionen (GR)
När projekt Modig avslutas kommer projektets resultat och lärdomar att leva
vidare på ett naturligt sätt i GR:s ordinarie samverkansstruktur med medlemskommunerna. En fördel är att erfarenhetsåterföringen även gagnar de medlemskommuner som inte deltog i projektet. Nedan ger vi exempel på sådana
direkta resultat och effekter där vi ser att GR som mötesplats och samarbetsaktör kommer att kunna bidra efter projektet.
•

•
•

Fortsatt dialog och samarbete kring utveckling av ett digitaliserat arbetssätt
i GR:s nätverk för socialchefer, äldreomsorgschefer, funktionshinderchefer
samt strategiska nätverk för digital utveckling.
Fortsatt dialog och erfarenhetsåterföring i berörda politiska styrgrupper på
GR.
Erfarenhetsåterföring i befintliga och framtida projekt på GR, till exempel
AllAgeHub, Branschråd äldreomsorg och Temagrupp Digitalisering.
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•

•

Från hösten 2021 erbjuds kommunerna en utbildning ”Train the trainer”
inom ramarna för GR:s ordinarie utbildningsutbud. Innehållet motsvarar i
flera delar den utbildning som digitaliseringsombuden fick i projekt Modig.
Även en ledarskapsutbildning i förändringsledarskap är planerad till
hösten 2021.
Information om projektets resultat och framtaget material finns tillgängligt
på GR:s hemsida.

I projektets målformulering fanns ursprungligen också en ambition att etablera
ett regionalt nätverk för digitaliseringsombud. När vi avslutar projektet kan vi
konstatera att vi inte nått hit ännu. Behovet av ett regionalt nätverk behöver
växa fram i takt med att kommunerna etablerar ett mer permanent arbete. Det
är också en finansieringsfråga som ännu inte har diskuterats på ledningsnivå.
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Kommentarer och tips
Nedan följer en beskrivning av de lärdomar som regional projektledning gjort
under projekttiden. Vissa av tipsen är allmänna för de flesta projekt och andra
är specifika för projekt som siktar mot att utveckla en digital arbetsplats.

Förankring
Förankringen av projekt är oerhört viktig. Det kan tyckas vara en självklarhet
att de som ska medverka har fått mandat att avsätta tid för sin medverkan men
så är inte alltid fallet. Här behöver projektägaren lägga tid och noggrannhet vid
uppstarten av projekt och möjligtvis även skriva mer bindande avtal. Medverkande kommuner behöver inom chefsleden ta ett gemensamt ägaransvar för
projektet över förvaltnings- och avdelningsgränser. Det var tydligt i projekt
Modig att de kommuner där detta fungerade också nådde bättre resultat.

Tips:
•

Se till att projektet är väl förankrat i de verksamheter som ska delta. Det
innebär att berörda chefer känner till syfte, mål, arbetssätt, kostnad och
konsekvenser för den egna verksamheten redan vid uppstart.

•

Se till att ha en lokal styrgrupp som träffas regelbundet så att projektledaren känner stöd och enkelt kan lyfta frågor vid behov.

•

Se till att ansvarig chef ger de som medverkar i olika arbets-/nätverksgrupper mandat och tid att engagera sig i projektet.

Säkerställ att grundförutsättningarna finns
innan start
Om uppdraget är att utveckla ett digitalt arbetssätt i verksamheten måste de
första stegen vara att se över grundförutsättningarna. Finns inte dessa går det
inte att utveckla nya rutiner eller användande av digitala verktyg. Hårdvara,
programvara och infrastruktur är en investering och kommer att ta tid att få på
plats. Både frånvaron av hårdvara och förseningar av programinstallation
skapar frustration och otrygghet som på sikt kan försvåra möjligheten att skapa
tillit till processen.

Tips:
•
•
•

Säkerställ att det finns en fungerande infrastruktur det vill säga uppkoppling mot nätet.
Säkerställ att det finns verktyg som datorer och mobiler till alla som
förväntas använda dessa i sitt arbete.
Säkerställ att det finns rätt programvara i dessa verktyg.
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Tänk implementering från början
Det är viktigt att tidigt prata om tiden efter projektet. Oftast är det oklart vem
som ansvarar för att implementering sker och även vad som ska implementeras.

Tips:
•
•

•

Planera och budgetera för implementering av önskade resultat redan
från början.
Skapa en tydlig styrning och identifiera ansvar – genom att ta fram en
digital handlingsplan – behövs det nya roller i organisationen som axlar
detta ansvar?
Utse ansvarig för implementeringen. Det arbetet brukar påbörjas först
efter projektslut.

Använd lokala utbildare
Det har visat sig under projektets gång vara en stor fördel att ha verksamhetsnära utbildare som ser och förstår behoven och som kan bygga individ- och
gruppanpassade utbildningar. Dessa personer finns dessutom fysiskt i närheten och kan stödja både medarbetare och operativa chefer i det vardagliga
arbetet mellan utbildningstillfällena. Arbetsmetoden har dessutom visat att
baspersonal känner större trygghet med en kollega än en specialist från ITenheten eller inhyrda konsulter.

Tips:
•
•
•
•
•
•

Utse lokala utbildare/digitaliseringsombud.
Precisera uppdraget.
Definiera vilka kompetenser som är nödvändiga för uppdraget.
Utbilda utsedda personer i de verktyg som de sedan själva ska utbilda i.
Schemalägg tid för de lokala utbildarna att ta fram utbildningar, utbilda
och delta i möten som har med uppdraget att göra.
Skapa en stödfunktion för de lokala utbildarna som ansvarar för kontinuerlig uppföljning. Förlita er inte på eldsjälar utan bygg en struktur
som vilar även på annan stödpersonals (inte bara chefernas) engagemang och kunskap.

Samarbeta med andra
En global pandemi bromsade initialt in möjligheten att utbilda medarbetare på
plats i verksamheten men kom därefter igång igen och har varit den enskilt
starkaste drivkraften i digitaliseringsarbetet. Den förändring som sker i samhället vid dessa extraordinära händelser sker snabbt och skapar möjligheter
under många år framöver till utveckling.
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Tips:
•

•

•

Dra nytta av den förändring som sker överallt i samhället just nu; i
privatlivet liksom i arbetslivet. Trycket utifrån gör förändringsarbetet
enklare.
Samarbeta! Både inom den egna kommunen och med andra kommuner. Engagera IT-ansvariga, HR, andra förvaltningsledningar och
kommunikatörer att delta i arbetet.
Omvärldsbevaka! De flesta kommuner i Sverige gör denna resa just nu.
Här finns mycket gratis material och smarta erfarenheter att hämta.

Planera, genomför och utvärdera utbildningar
I utvecklingen mot en mer digitaliserad arbetsplats kommer det att finnas
behov av ett konstant utbud av utbildningar så länge nya digitala verktyg införs
och börjar användas. Okunskap, ovana och även digitaliseringsskam finns i alla
yrkesgrupper och stör denna utveckling. Strukturera därför arbetet i en tidsoch aktivitetsplan och vem som ansvarar för vad enligt förslagen nedan.

Tips:
•

•

•

•

•

•
•
•

Utvärdera baskunskaperna innan utbildningarna kommer igång!
Anställda kan mycket mindre (och ibland mer) än vad vi tror. Detta
gäller både baspersonal och chefer.
Digitalisera utbildningarna – det ger snabbt effekt på antalet utbildade
men säkerställ även att det finns möjlighet att utbilda de som har lägst
kunskap om digitala verktyg genom handledning, coachning och fysiska
utbildningar enskilt eller i små grupper.
Satsa på att ha åtminstone två olika nivåer på utbildningarna –
nybörjare och resten. Det har visat sig vara svårt att bygga utbildningar
som engagerar alla oavsett förkunskaper.
Schemalägg smart och utbilda så många som möjligt under så kort tid
som möjligt. Just mängden utbildade på samma enhet har visat sig vara
nyckeln till en lyckad förändring.
Schemalägg med god framförhållning. Det är viktigt att den
anställde bokas in i en datasal eller, vid digital utbildning, få en tid
då utbildningen ska ske. Kommunicera tydligt att utbildningen är
obligatorisk och att den görs på arbetstid.
Följ upp att varje anställd har genomfört utbildningen. Detta visar
att ansvariga chefer tar utbildningen på allvar.
Utbilda cheferna först. Det ger motivation i gruppen om chefen kan
verktyget och använder det före sina anställda.
Ha en rutin att utvärdera utbildningarna kontinuerligt och åtgärda
konstigheter eller felaktigheter snabbt. Det ger tillit hos medarbetarna.
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•

•

Diskutera digital utveckling och utbildning på APT eller andra gemensamma möten. Det ger medarbetare en känsla av att ingå i något större
än bara sin egen utveckling.
Skapa nya arbetsrutiner. Det innebär att göra det svårt att fortsätta
arbeta som tidigare. Ska alla hämta information på intranätet måste
man sluta skriva ut aktuell information på papper och hänga upp på
anslagstavlan.

Lokala projektledare
I projekt där utfallet är beroende av lokala projektledare bör det säkerställas att
den person som får uppdraget väljs utifrån kompetens (både inom det berörda
ämnet samt för att leda arbetet med en grupp) och erfarenhet samt att hen har
mandat att genomföra arbetet. Här bör även projektägaren överväga en gemensam projektledarutbildning för de lokala projektledarna som en start i projektarbetet. I denna bör ingå förväntningar, målformulering, arbetsuppgifter och
metodtips.

Tips:
•

•
•
•

Välj lokal projektledare utifrån kompetens inom området och förmåga
att leda grupper. Undvik att utse medarbetare som har arbetstunga
chefsuppdrag då det kommer att begränsa möjligheten att avsätta tid
till projektarbetet.
Håll utbildning för utsedda lokala projektledare i början av projektet.
Ge lokal styrgrupp i uppdrag att kontinuerligt stötta lokal projektledare.
Ge lokal projektledare möjlighet till kontinuerliga träffar med andra
lokala projektledare.

Gemensam reflektion och erfarenhetsutbyte
Medverkande personal och chefer upplevde att nätverkandet och möjligheten
att lära känna varandra och utbyta kunskaper inom och mellan kommunerna
var mycket värdefullt. Det är viktigt att avsätta tid till detta i samband med
gemensamma möten.

Tips:
•

Ge möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna vid
samtliga lokala och regionala projektmöten.
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Tydliga mandat, tydlig agenda och överenskomna
mötesregler
Arbetssättet med en arbetsgrupp och en styrgrupp har varit positivt ur flera
aspekter. Det har dock varit viktigt att tidigt tydliggöra hur arbetet mellan dem
ska fungera.

Tips:
För att personal med stressat schema ska prioritera närvaro krävs vid sidan av
ett tydligt uppdrag från chefen även att:
•
•
•
•

•
•

Möten/utbildningar är väl förberedda med tydlig agenda.
De andra deltagarna också prioriterar närvaro (annars blir det snabbt
en ond cirkel av frånvaro)
Möten upplevs meningsfulla, d.v.s. att resultat som man har nytta av i
sitt arbete uppnås
Mötesledaren arbetar för att skapa en positiv anda i gruppen. Att
samarbeta mellan kommunerna ska upplevas som något viktigt och
roligt.
Det man kommer överens om på möten också genomförs mellan
mötena, vilket kräver sanktionerad, avsatt tid.
Gruppen upplever att den har mandat från, och chefernas förtroende
för, att komma på lösningar på de utmaningar som diskuteras.

Administration i ESF-projekt
Administrationen i ESF-projekt är en mycket tidskrävande uppgift. Det är
viktigt att vid budgetskrivning och personalplanering ta höjd för detta och att
redan initialt ha bra rutiner för uppföljningsarbetet, exempelvis när det gäller
närvarorapportering. Här rekommenderas att blivande projektteam bokar in
möten med rutinerade projektledare för att få tips på vad de kan och behöver
göra. Utifrån GDPR-lagstiftningen är närvarorapporteringen en stor utmaning.
Dels reagerar många deltagare på att lämna ifrån sig sitt personnummer på
pappersblanketter, dels är hanteringen av dessa något som behöver ske i enlighet med rådande lagstiftning. Här behöver projektledningen ha beredskap för
att stora delar av administrationen inte kan ske digitalt.

Tips:
•
•
•
•

Budgetera från början tillräckligt för det tidskrävande administrativa
arbetet.
Utse ansvariga för arbetsuppgiften.
Skapa en lokal rutin för insamling av närvarorapporter.
Erbjud stöd och struktur på regionalt plan.
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•
•

Förankra och följ upp arbetet kontinuerligt med projektets
medarbetare.
Redovisa resultat återkommande, då skapas motivation att fortsätta
arbeta med datainsamling.

De horisontella principerna
Det är ett krav från ESF att arbeta med perspektiven jämlikhet, jämställdhet
och likabehandling. Därför är det viktigt att tidigt planera för hur dessa perspektiv ska integreras i arbetet. Det blir lätt fina ord utan praktisk påverkan.

Tips:
•

•

Utbilda projektdeltagarna i horisontella kriterier redan i uppstarten.
Diskutera återkommande på möten i lokal projektgrupp/styrgrupp hur
ni bäst arbetar med kriterierna. Här rekommenderar vi att ni tittar på
vilka metoder och rutiner som ger störst inkludering med hjälp av
ändamålsenlig pedagogik och utbildningsmaterial.
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