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Internet för alla – även hemlösa  
Ett projekt inom SHIS i samarbete med .SE 
 
 

1. Inledning 
 
Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS)1 bereder bostad åt bostadslösa inom 
Stockholmsområdet. Stockholms stad är huvudman för stiftelsen.  
 
Bostadslösa använder vanligtvis Internet mindre än andra i samhället. SHIS har med 
delfinansiering från .SE genomfört ett projekt som syftat till att stimulera till användning av 
Internet bland i de boende i stiftelsens hotellhem. 
 
Projektavtalet om uppdraget: 
 

”Projektet ska rekrytera boende inom kategorierna Hotellhem och Ungdomsbostäder. De ska ta sig in i en 
användning av tjänster på Internet som stärker deras makt över sin egen situation. Det är tjänster som rör 
den enskildes kontakter med olika samhällsfunktioner (bostadskö, skuldsanering, kontakt med 
socialsekreterare, försäkringskassa, arbetsförmedling mm) och med anhöriga (chatta med egna barn, 
mejla), söka information etc.  
 
För att detta ska vara möjligt måste det finnas tydliga incitament för de boende att lära sig hantera tjänster 
på nätet. Projektet ska utveckla sådana incitament och metoder för det. Stiftelsen har redan viss erfarenhet 
av vilka metoder som fungerar – projektet avser att vidareutveckla dessa erfarenheter. 
 
Utbildning är ett väsentligt inslag. Rekrytering till utbildning fungerar väl för motiverade, studievana 
personer. Det är svårare att rekrytera människor med negativa utbildningserfarenheter, med läs- och 
skrivsvårigheter, autism, ”bokstavs”- syndrom etc. Likafullt måste utbildning komma till stånd – 
utmaningen är rekrytering och pedagogiska metoder. Stiftelsen har erfarenheter som behöver 
vidareutvecklas systematiskt inom projektet. Sättet att utbilda, innehållet i utbildningen och de 
pedagogiska metoderna är viktiga utvecklingssteg i projektet. 
 
Till syvende och sist behövs tillgång till en terminal. Hotellhem har ett antal publika datorer tillgängliga 
på de olika anläggningarna. De är helt klart för få för att svara mot den efterfrågan som projektet syftar till 
att etablera. Projektet ska inte finansiera nya publika datorer men det skapar bra förutsättningar för att 
tigga fler datorer från olika sponsorer. Idag är användarmiljön inte bra. Den präglas av att datorerna både 
ska vara tillgängliga för användning men samtidigt inte kunna stjälas. Erfarenheterna säger att det måste 
finnas en privat sfär runt användaren. Det innebär att användarmiljön måste respektera de behov som 
användarna har – det är en viktig förutsättning för rekrytering. Det visar i all enkelhet att många detaljer 
hänger ihop och att känsligheten för ”fel” i miljön är väsentligt mycket större än för människor men stark 
social identitet och ställning”2. 
 

Projektets övergripande mål3 var att utbilda 100 personer bland de boende i stiftelsens 
anläggningar. Utbildningen skulle ge grundläggande kunskaper i användning av en dator 
kopplad till Internet4. .SE bidrog med finansiering av projektet. .SEs ekonomiska insats var 

                                                
1 www.hotellhem.se 
2 Avsnitt 6.1 Metod i projektavtalet 
3 Se bilaga 1 
4 Se bilaga 1 
 



600 000 kr.  Sett över hela projekttiden motsvarade Stiftelsens Hotellhem i Stockholm 
ekonomiska engagemang i projektet minst 300 000 kr (inköp av datorer, ombyggnad av 
lokaler, installation av kommunikation mm).  
 
Projektet inleddes formellt under senhösten 2008 och avslutades i november 2009. Tidplanen 
blev något lite förskjuten inledningsvis då insatserna för att ordna lokaler och datorer för 
utbildning underskattades. Det har också varit tids- och kostnadskrävande att ordna publika 
datorer.  
 
En styrgrupp etablerades när projektet startade. I denna ingick stiftelsens ledning, 
projektledningen och representanter för .SE. Stiftelsen och .SE samverkade också i ett annat 
projekt som rörde Internetanvändning inom stiftelsens ungdomsboende. 
 

2. Etablering av projektet i organisationen samt fö rankring 
 
Projektet etablerades i de 7 anläggningar5 som stiftelsen driver. I var och en av dem ordnades 
en utbildningslokal med datorer. Handledare rekryterades bland de anställda vid varje 
anläggning –  alla med tidigare datorvana. De fick utbildning till handledare i en särskild kurs 
som betonade den pedagogiska rollen. Projektledningen och cheferna för respektive 
anläggning kom överens om att ge projektet hög prioritet genom att handledarna skulle få 
använda tillräckligt med tid åt projektet för att genomföra det enligt projektplanen.  
 
Utbildningen av de boende skulle genomföras regelbundet och med fasta rutiner för att skapa 
tydlighet för både de boende och handledarna; varje anläggning skulle ha ett schema för 
utbildningen.  
 
En rutin skapades för att följa upp hyresgästers delaktighet. Ett gemensamt arbetssätt 
etablerades för att underlätta uppföljningen av verksamheten. 
Ett system byggdes upp för att ge statistik över hyresgästers närvaro i utbildningslokalen. Alla 
anläggningar förde dagbok över antal besökare, framgångar per individ, problem som 
förekommit i verksamheten m.m. Alla anläggningar rapporterade månadsvis till styrgruppen. 
 
Styrgruppen träffades i stort sett varannan månad.  
 

Anläggningarna 
 
Anläggningarna hade olika förutsättningar beroende på tillgång till lokaler, antal hyresgäster, 
personaltäthet mm. IT projektet utvecklades också lite olika i de olika anläggningarna. I vissa 
var chefen pådrivande, i andra starkt delegerande. Löpande verksamhet tilläts ibland att ta 
över ifrån uppgjorda scheman, i huvudsak beroende på tillfällig personalbrist, ofta för 
planerade utbildningsinsatser av personalen. 
 

                                                
5 Magnus Ladulås  (447 gäster), Pelikanen  (126 gäster), Monumentet  (110 gäster), Farsta  (273 gäster), 
Västertorp (81 gäster), Älvsjö (70 gäster), Stadshagen  (Hotellhem) (279 gäster) 
 



3. Resultat  

1. Rekrytering av handledare 
 
Handledarna rekryterades bland de anställda på de olika anläggningarna. Deras ordinarie 
arbetsuppgifter handlade om att städa i allmänna utrymmen, ibland i hyresgästernas 
lägenheter, delta i samtal med socialförvaltningen, bistå vid besök hos vårdcentral eller hos 
läkare m.m. De hade alla erfarenhet av IT och av att använda Internet även om endast få av 
dem var avancerade användare. Flera av dem hjälpte redan då gästerna med enklare ärenden 
på Internet. 
 
Handledarna tyckte att det var positivt att bli tillfrågade, ett naturligt steg i arbetet med att 
stötta de boende till ett bättre liv. 
 
Utbildning av handledare 
 
Utbildningen av handledarna var en strategisk insats i projektet och genomfördes med 
professionell hjälp6. 
 
Kursen inriktades på handledarnas förmåga att agera pedagogiskt samt att ta fram kriterier7 
för att utvärdera hyresgästernas framgångar. Dessa kriterier kom att bli ett viktigt redskap i 
det löpande arbetet, för både planering och utvärdering. Syftet med kursen var också att stärka 
handledargruppens ”team”-känsla för att skapa förutsättningar för ett gemensamt lärande över 
tiden. Den pedagogiska uppgiften för handledarna bestod i att lära ut grunderna i 
dataanvändning, användning av utrustning, att använda vissa program, att söka information 
m.m. samt att informera om olika webbsidor av intresse för deltagarna. Handledarnas 
värdering av kursen var genomgående mycket positiv. 
 
Inför projektets avslutning planerades ytterligare ett kurstillfälle, bl.a. för att fånga upp 
erfarenheterna från projekttiden. Handledarna ansåg att det var viktigt att få tillfälle att 
reflektera över projektet och deras egen roll i det. De tyckte att erfarenheten nu satt i huvudet 
på dem och de var angelägna om att erfarenheterna skulle komma på pränt så att andra lätt 
kunde komma in i arbetet.  
 
Flera handledare hade uppfattningen att den nya rollen hade stärkt dem som personer, både i 
sin yrkesroll och i allmänhet.  
 

2. Rekrytering av användare. 
 
Stiftelsen erbjöd sina hyresgäster att delta i utbildningen i Internetkunskap genom anslag i 
anläggningarna. Kurserna blev ganska snart fulltecknade – i lite olika takt i de skilda 
anläggningarna8. Handledarna gjorde också ett aktivt rekryteringsarbete, något som bedömdes 
som viktigt för rekryteringen i sin helhet. När några hyresgäster var ”färdigtränade” (eller 
hade slutat programmet) informerades de boende om att det fanns lediga utbildningsplatser 
tillgängliga.  

                                                
6 NTI Företags Utbildning 
7 Se bilaga 2 
8 Se bilaga 3 



 
De som intresserade sig för Internetutbildningen var mellan trettio och sjuttio år med en 
tyngdpunkt runt fyrtio år. 
 

3. Utbildning i praktiken 
 
Tanken från början i projektet var att handledarna skulle ge utbildning i grupp. De lokaler 
som ordnades för utbildningsverksamheten byggdes också i de flesta fall upp som 
gruppstudierum. I praktiken fungerade dock inte handledning i grupp så bra. Både 
förkunskaperna och de kognitiva och fysiska förutsättningarna hos deltagarna var mycket 
olika vilket i det närmaste omöjliggjorde grupputbildning. Många av de deltagande hade 
också negativa skolerfarenheter vilket utgjorde ett ytterligare hinder. All handledning 
övergick till att bli individuell. 
 
Den individuella handledningen visade sig bli mångfacetterad och inte alltid så rätlinjig som 
de utarbetade kunskapskriterierna kunde leda en att tro. För handledarna var det viktigt att så 
snabbt som möjligt ge kursdeltagarna en känsla av nytta, att Internet verkligen kunde ge dem 
något. Handledarnas utgångspunkt var det individuella intresset – det fanns i allmänhet alltid 
något som svarade mot den enskildes intresse. Om det saknades uttryckta intressen använde 
handledarna t.ex. Eniro för att hitta miljöer eller personer, Google Earth eller någon annan 
allmänt intressant webbtjänst. Effekterna var ofta omedelbara och ledde snabbt ut ur 
undervisningssituationen till samtal om den boendes liv, erfarenheter och känslor. 
Handledarna vittnade alla om att de pendlade mellan en handledarroll och en terapeutisk roll 
för vilken de egentligen saknade erfarenhet. 
 
Deltagarnas kunskapsnivå inventerades i början och senare löpande enligt de framtagna 
kriterierna, se bilaga 3. 
 
De uppfattas fortfarande som grundläggande men andra effekter av utbildningen har kommit 
att bli viktigare för både handledarna och för dem som deltar i utbildningen. Det handlar då 
om den roll som Internet får i de boendes livssituation9. 
 
I planeringen var det viktigt att utbildningslokalen skulle uppfattas som en tillgång och 
möjlighet för de boende. Anläggningarna var dock inte byggda med hänsyn till behov av 
utbildningslokaler. Det innebar i flera fall att nya väggar fick sättas upp för att avgränsa ett 
befintligt utrymme. För att få en fungerande datasal krävs också ganska mycket 
installationsarbete med både pedagogiska redskap och t.ex. el, nätverkskablage, skrivare och 
Internetuppkoppling. 
 
Svårigheter 
 
Den enskilt största svårigheten för handledarna har varit att få tid till handledning. Andra, 
ordinarie arbetsuppgifter behövde många gånger gå före – ofta beroende på personalbrist på 
anläggningen i samband med utbildning av personalen m.m. Detta trots de överenskommelser 
som gjorts mellan projektledningen och cheferna om att prioritera projektet och de tidskrav 
som det skulle komma att ställa. Handledarna såg tydligt att en sådan prioritering inte alltid 
var möjlig att upprätthålla. Det var en viss skillnad mellan anläggningarna. I vissa hade 

                                                
9 Se vidare bilaga 4 



handledarna fått förtroendet att hantera prioriteringen mellan olika uppgifter, vilket inte sällan 
skedde på bekostnad av handledningen, medan det i andra anläggningar var möjligt att avsätta 
en bestämd tid på grund av högre personaltäthet. 
 
Handledningen krävde en ostörd miljö. Handledning av flera personer i samma rum kunde 
vara alltför störande.  
 
Alla datorer var spärrade för viss användning. Spärrarna ställde dock till en del problem – när 
eleverna försökte arbeta på egen hand kunde olika dialogrutor komma fram vilket lätt kunde 
skapa förvirring.  
 
De undervisningsdatorer som placerats i låsbara rum gjordes i några anläggningar tillgängliga 
hela dygnet på försök. Det visade sig att någon eller några boende ”tog över” datorerna och 
använde dem under lång tid så att andra inte kunde få tillgång till dem. Det utvecklades i 
något fall en mindre grupp boende som tog kommandot över datorerna under den tid då 
personalen inte var där. Idag är alla datarummen låsta när personalen inte är där.   
 

4. Publika datorer  
 
De publika datorerna var av lite olika slag. Det var dels fristående publika datorer, säkra för 
åverkan. De var dyra i inköp men krävde inga särskilda arrangemang för att användas. Dels 
var det datorer som var inlåsta och vars skärm kunde läsas genom en glasruta men med 
tangentbord och mus fysiskt tillgängliga och dels också vanliga men fastskruvade 
persondatorer.  
 
De publika datorerna i anläggningarna ställde särskilda krav på skydd och säkerhet men även 
på att ge möjlighet till en privat sfär vid användningen, krav som kunde bli konflikterande. På 
flera, men inte alla platser har det varit möjligt att ordna en sådan mer privat ”sfär”. Samtidigt 
var alla de publika datorerna spärrade för viss användning som stiftelsen inte ville 
sanktionera.  De publika datorerna används för närvarande, i projektets slutskede, i ganska 
stor omfattning. 
 
De publika datorerna har dock alltid haft användare under den tid de funnits. Flera av de 
personer som deltagit i utbildningen, långt ifrån alla, har också börjat använda de publika 
datorerna vilket får räknas som en framgång. 
 

5. Vad tyckte deltagarna? 
 
Brukarnas intressen spände över ett brett fält – det fanns inga tydliga mönster utom att den 
personliga historien alltid var viktig. Nedslag i denna skapade också starka upplevelser10. En 
person kunde återknyta kontakten med sitt musikintresse, andra började använda 
Internetbanken, någon hittade sin mamma på nätet och återknöt kontakten med sina barn. Att 
få en neutral adress, om än virtuell, var av stor betydelse för flera boende, särskilt i kontakt 
med tänkbara arbetsgivare eller hyresvärdar. 
 

                                                
10 Se bilaga 4. 



Handledarna ansåg att utbildningen hade fått stor betydelse för de boende. De fick ett 
känslomässigt kvitto på att de kunde något som de flesta andra i samhället kunde. Deras 
självförtroende ökade påtagligt och det fick effekter även på andra områden. Runt de publika 
datorerna träffades boende och umgicks, något som inte förekom tidigare. De som deltagit i 
utbildningen kom också till handledarna i andra ärenden på ett annat sätt än tidigare. 
Internetutbildningen hade en hävstångseffekt som var påtaglig; något som alla handledarna 
vittnade om. 
 
De som deltog i utbildningen hade lätt att komma tillbaka till handledarna för att fråga till 
råds i IT och Internetfrågor. Även de som inte deltagit i kursen fick stöd av personalen. I 
samband med utbildningen har handledarna, som del av personalen, fått en lite förändrad roll, 
som en resurs inte bara inom det ordinarie arbetet men även som stöd i IT frågor. 
 

6. Kostnader 
 
Projektet följer och redovisar detaljerat alla kostnader i projektet. .SEs bidrag har 
huvudsakligen används för projektledning, extern utbildning, datatekniskt stöd, seminarier, 
internwebb och visst utvecklingsarbete11.  
 

7. Förvaltning 
 
Projektet har redovisat en intern plan för hur projektets erfarenheter ska tas till vara i SHIS 
verksamhet. Projektet har visat att Internetkunskap har stor betydelse för gästernas sociala och 
ekonomiska förankring i samhället. Stiftelsen avser därför att integrera erbjudanden om 
Internetkunskap i den reguljära verksamheten i stiftelsen. 
 

8. Uppnådda resultat - personer 
 
C:a 100 personer anmälde sig. 48 personer deltog i utbildningen någon gång och var inskrivna 
för att få betyg. Det var ett begränsat antal avhopp under projektets gång men det skedde 
också en successiv nyrekrytering. I slutet av projekttiden var endast ett par tre personer 
godkända för ett intyg/diplom motsvarande de uppsatta kunskapskraven. Det var ändå 
intressant att en stor grupp av dem som inte kom ända fram i kursen ändå fick uppleva stora 
förändringar - stärkt självförtroende, stärkt självkänsla, vidgat socialt intresse och ett ökat 
intresse för omgivningen och för sin egen ordning och reda. 
 
Handledarna hade i slutet av projektet ganska samstämmiga uppfattningar om att utbildningen 
var meningsfull, i första hand för att den påverkade de boende på ett så påfallande positivt 
sätt. Man hade inte nått utbildningsmålen enligt de uppsatta kriterierna men effekten av det 
faktiska lärandet hade varit dramatisk för dem som deltagit. Några tyckte att ”det 
terapeutiska” var krävande och att det var svårt att ha lägre handledningspass; någon ville inte 
handleda längre än tio minuter medan andra bokade in timslånga pass. 
 
Projektet har alltså inte nått målet med 100 personer utbildade. 
 

                                                
11 Se bilaga 5. 



9. Uppnådda resultat – tjänster 
 
Inga Internettjänster har utvecklats. Det förväntades av projektet att det skulle ske, men 
projektet kunde inte avdela resurser för det. På sikt kommer säkert behovet att blir tydligare 
uttryckt av tjänster för den aktuella målgruppen. Den har en svag ställning på marknaden 
vilket innebär att stiftelsen kan ge ett intressant bidra genom att föra fram gruppens särskilda 
behov. 
 

9. Uppnådda resultat – hårdvara 
 
Stiftelsen gjorde betydande insatser för att ge tillgång till datorer och Internet på samtliga 
anläggningar, samt för ombyggnad för att göra det möjligt att använda datorerna på ett bra 
sätt. Stiftelsen har en mycket detaljerad förteckning över aktuella datorer.  
 
Investeringarna innebär också ökade driftkostnader för stiftelsen. 
 

4. Kvalitativa aspekter 12  
 

Utgångspunkten 
 
Stiftelsen Hotellhem i Stockholm har i uppdrag att bereda tillfällig bostad för bostadslösa. 
Bostäderna är tänkta som en övergångslösning, i avvaktan på att de boende kan få en egen 
bostad på den öppna bostadsmarknaden. Projektet visar hur kompletterande insatser  av 
projektets slag kan bidra till att de boende kan etablera sig på den öppna marknaden. 
Stiftelsens ambitioner att etablera utbildning och handledning som reguljära delar i stiftelsens 
erbjudande till de bostadslösa visar att insatserna i projektet bedöms vara förenliga med 
stiftelsens uppdrag. 
 

Tillgång till Internet 
 
Alla anläggningar har tillgång till Internet men ännu så länge inte alla lägenheter. Stiftelsens 
ledning överväger olika sätt att på sikt åstadkomma en uppkoppling av alla lägenheter. 
Internetaccess bedöms som allt mer betydelsefullt för de boende och att den bör ingå som en 
standardutrustning i lägenheterna. 
 

Frågan om pedagogik 
 
Projektet gav stiftelsen en något utvidgad roll i förhållande till de boende. Det bedömdes som 
angeläget att särskilt lägga vikt vid ett professionellt pedagogiskt förhållningssätt i den nya 
rollen. Utbildningsinsatserna för handledarna var en viktig satsning och diskuterades noga av 
stiftelsens ledning och projektledningen. Det var också en fråga för styrgruppen 
 

                                                
12  Se bilaga 5 för citat och kommentarer från projektverksamheten. 



Projektledarens roll 
 
Projektledarens roll var viktig i alla faser av projektet. I första skedet utformade han ”det 
första ackordet”, en inledande fas som han förankrade i styrgruppen. Han var ett slags 
katalysator mellan chefer, handledare och till slut även i förhållandet till målgruppen 
(hyresgäster).  
 
Arbetet med att skapa en fysisk miljö tog en hel del tid men var en avgörande förutsättning för 
projektet. Det var också arbetet med att få till stånd en bra arbetsgrupp, bl.a. genom att befästa 
handledarnas nya roll genom en särskild utbildning samt genom regelbundna 
”handledarträffar”. En kontinuerlig och väl utformad feedback var också viktig i det arbetet.  
 
Projektledaren fick motivera och förklara det viktigaste med projektet;  tillgång till Internet 
för ”samtliga” hyresgäster, säkring av en pedagogisk verksamhet för de hyresgäster som 
deltar i projektet och inte minst att främja eller förstärka de positiva sidoeffekter som uppstår 
under processens gång (dessa effekter som kan bekräfta den positiva sociala betydelsen av 
projektet). 
 

Frågan om handledarna och deras roll 
 
Handledarrollen var ny i verksamheten. Växelspelet mellan den nya roll i respektive 
verksamhet och de insatser som kom från centralt håll (utbildning, handledarträffar, positiv 
uppskattning, grupptillhörighet mm) tycks ha fungerat bra för både handledarna och 
verksamheten i sin helhet.  
 

Frågan om tid för handledning 
 
I huvudsak har projektet kunna genomföra de planerade insatserna, med undantag i några av 
anläggningarna. Arbetsinsatserna som handledare har fått stå tillbaka i de fall då de reguljära 
insatserna krävde resurser, t.ex. i situationer av personalbrist. Prioriteringen mellan olika 
insatser har sett lite olika ut i de olika anläggningarna vilket till stor del hänger samman med 
resurssituationen under projekttiden. Utbildningen av de boende har ingått i ett projekt och 
därmed inte ansetts som en del i den reguljära verksamheten. Det är dock rimligt att tro att 
även om utbildningen etableras som en reguljär verksamhet så kommer i händelse av 
personalbrist, akuta frågor i driften att prioriteras. Om utbildning och handledning ska 
prioriteras är det möjligt att det ska finnas centrala resurser för detta och som kan ställas till 
förfogande lokalt på ett planerat sätt. 
 

Handledningens problematik 
 
Erfarenheten visar att handledaren får balansera mellan rollen som lärare och rollen som ett 
slags kurator. Även om det i många avseende är positivt att kunna ha en terapeutisk roll så är 
den förmodligen professionellt mer krävande än handledarrollen. Det är inte självklart att 
personal som rekryterats på helt andra grunder är terapeutisk skicklighet ens ska beredas 
möjlighet att etablera ett terapeutiskt förhållande till de boende. Utbildningen till handledare 
bör uppmärksamma skiljelinjen mellan de två rollerna. 



 

Varför? 
 
Allt mer av vardagen finns i den ”virtuella världen”. Det blir allt viktigare för alla att ha 
tillgång till verkligheten även när den blir virtuell. Alla har olika verkligheter – så även på 
nätet. Ingen mall passar för alla. Inte ens på väg in till Internet. Var och en måste hitta sin 
egen väg dit den vill komma. Handledarna har hittat ett sätt att stödja det sökandet. Kanske 
för att de utgått från de boendes behov, inte från vad IT är. 
 
Det finns många påtagliga skäl till insatserna inom stiftelsen. Som hemlös har man ingen fast 
adress – på nätet finns man och man har en adress. Man kan få både räkningar och brev. Man 
kan söka efter sina barn och andra släktingar som man förlorat kontakten med. Det är också 
lättare att ta kontakt med barn och släkt med e-post än med telefon – både mottagaren och 
avsändaren får viktig betänketid. 
 
 

5. En del i SHIS utveckling 
 
Projektet har givit kunskap och energi för ett nytt inslag i SHIS verksamhet. Stiftelsen har 
gjort betydande investeringar i datorer och utbildnings- och konferenslokaler för stiftelsen – 
vilket också utgjort en del av en kompetenssatsning med EU medel. Stiftelsen planerar för en 
framtida uppkabling av anläggningarnas lägenheter som ett led i att Internet ska kunna vara 
ett självklart inslag i de boendes liv. Projektet kommer med stor sannolikhet att bidra till 
internationell synlighet på ett nytt område för SHIS. 
 
Stiftelsens verksamhetsplan för 2010, en plan som fastställs av kommunfullmäktige säger 
följande om projektets fortsättning: 
 
”Projekt 
 
... Vårt dataprojekt med medel från Stiftelsen för Internetinfrastruktur som avlutas och blir en 
del av den ordinarie verksamheten under 2010 bidrar till att stiftelsens hyresgäster får bra 
kunskaper om Internet och samhället. 
 
Vårt projekt med medel från socialstyrelsen erbjuder en ”boskola” där man får praktiska 
kunskaper om boendet och hyresmarknaden och när projektet avlutas under 2010 kommer 
”boskolan” att implementeras i den ordinarie verksamheten.”  
 
De resurser som projektet ”Internet för alla – även hemlösa” byggt upp kommer att ingå som 
en naturlig del i boskolan. 
 



 

 

6. SHIHs projekt som modell och förebild 
 

Ett ovanligt projekt 
 
Det finns möjligen liknande projekt någon stans i Sverige men några referenser till sådana 
projekt har inte framkommit under projekttiden. Slutsatsen att SHiHs projekt är unikt verkar 
rimligt mot den bakgrunden. För dem som varit engagerade i projektet är det en förebild. 
Projektet har givit erfarenheter som kan komma andra till nytta. 

Spridning – spridningsstrategi 
 
SHIS har ett nätverk av verksamheter av liknande slag, både i Sverige (Göteborg, Malmö, 
Landskrona, Helsingborg, Botkyrka etc.) och utomlands. Internet för alla – även hemlösa har 
redan under projekttiden uppmärksammats i nätverket. 
 
Rapporteringen från projektet kommer att användas aktivt både av Stiftelsen och av .SE för att 
sprida erfarenheterna. Rapporten ges som bidrag till regeringens utredare av den digitala 
klyftan, myndigheten Handisam. 
 

Mediabevakning 
 
Projektet rapporterades på Internetdagarna 2008. I samband med detta presenterades .SEs och 
Stiftelsen Hotellhem i Stockholms projekt i TV4 ”morgonsoffa”  och i ett särskilt av .SE 
anordnat seminarium i januari 2009. 
  



Bilaga 1. Övergripande mål 
 

Projektets övergripande mål enligt projektavtalet o ch resultat: 
 
”-Att hundra personer inom Hotellhem och Ungdomsboende rekryteras till utbildning och 
rådgivning rörande användning av tjänster på Internet. (Resultat: c:a 100 personer anmälda 
men c:a 50 personer har varit föremål för handledning.) 
-Att minst hälften av dessa når de färdigheter som nämns nedan. (Resultat: 3 personer svarar 
mot  nivå 3 i kriterielistan i bilaga 3.) 
-Att Internetanvändningen i målgruppen ökar från 20 procent till 40 procent, bl.a. genom en 
ökad tillgänglighet till Internet, en bra användarmiljö och aktiva incitament till ökad 
användning (Resultat: målet uppnått.) 
-Att Stiftelsen Hotellhem efter projekttidens utgång har 12 välutbildade handledare och en 
formaliserad kurs (kursinnehåll, kursmaterial i form av pm rörande viktiga erfarenheter och 
insikter etc) för handledare  (Resultat: i huvudsak uppnått; dokumentationen sker i slutet av 
projektet.)  
-Att Stiftelsen Hotellhem har satt upp en intern webbsite med intern information som är viktig  
ur ett ”klientperspektiv (Resultat: En intern webbsida har satts upp i samarbete med Bygg 
Din Framtid)”. 
 

Kunskapsmål enligt projektavtalet 
 
Ett övergripande mål är att fler hemlösa kan använda Internet och att Hotellhems 
hyresgäster/hemlösa skall få en egen bostad. Internetanvändandet är så lågt som 20 procent 
inom målgruppen. Bieffekter är bättre livskvalité, genom att bli aktivare i samhället. Varje 
person som deltar i projektet skall ha fått följande kunskaper  
1. Hantering av Internet Explorer och Firefox. Surfandet, sökmotorer, sökfunktioner och 
inhämtning av information. 
2. Träning och färdigheter kring inloggningar. Bostadsförmedlingen, banker, sidor med 
registerkrav, m.m. 
3. Mejlkonto: Hotmail. Yahoo, Gmail. Kontoadministration och inställningar. 
4. Att skriva och spara eller skicka vidare ett dokument. 
5. Sparfunktioner och externa (USB) enheter. 
6. Om bloggar och interaktiva sidor. 
7. Att ta del av sidor med privatekonomisk information, undersöka möjligheter till 
skuldrådgivning. 
8. Söka information på myndighetssidor som RSV och Kronofogden. 
9. Skaffa e-legitimation. 



Bilaga 2. Kunskapskriterier 
 
Kriterier för bedömning av aktuell IT- och Internetkunskap 

Surfa 
0. Ingen kunskap (behövs ständig repetition.) Inte kommit till steg 1. 
1. Starta Browser (webbläsare), Skriva in adress. 
2. Navigera sidan man sökt på egen hand. Förstå hur man navigerar runt på sidan. Backa 

tillbaka t.ex.  
3. Spara favoriter. Navigera mer precist, efter det man söker. Använda det man söker, 

fylla i blanketter etc. Ge hyresgästen en uppgift att lösa.  

Skriva/kopiera/spara 
0. Kan inte öppna programmet Word. 
1. Hitta/starta Word. 
2. Skriva samt spara dokument. 
3. Skriva, spara och kopiera dokument till specifik mapp t.ex. USB-minne. 

Inloggningar 
0. Man kan inte logga in på sina konton.  
1. Genomgång för att nå en förståelse i varför man måste logga in säkert på vissa sidor. 

(Användarnamn – Lösen ) 
2. Logga in på sin E-post. 
3. Kan skapa eget konto på diverse sidor. Te x Bostadsförmedling, Hotmail mm. 

E-post 
0.  Behöver hjälp med inloggning till E-post. 
1.  Hitta inkorgen, hitta sin mail. (kan se att man fått post) 
2.  Öppna och läsa mail samt skicka mail. 
3.  Skicka mail med bifogad fil och vidarebefordra mail. Lägga till adresser i 

adressboken. 



Bilaga 3. Anmälda hyresgäster 
 
Vid avstämningen i  mitten av 2009 var läget enligt fig. 1 nedan. 
 

 
 
Figur 1. Rekryteringsläget medio 2009. 
 

 
 
Figur 2. Rekryteringsläget i september 2009 



Bilaga 4. Handledarna berättar 
 
Många är förvånade att det finns så mycket man kan göra med få kunskaper!!!. 
 
En hyresgäst har börjat lyssna på musik efter ett uppehåll på 5 år (Youtube). 
 
En annan sparar pengar (avgifter) efter att ha lärt sig att hantera Nordeas Internettjänst med en 
dosa. 
 
Och en annan återknyter förlorade kontakter eller ser på barndomens geografi m.m. 
 
Sidoeffekterna är stora när man äntligen knäcker den enorma barriär som teknologin, utan att 
det synts tydligt, har byggt runt en kategori av människor i vårt samhälle. 
 
Efter tre veckors utbildning är deltagarna väldigt glada och tacksamma för att ha fått 
möjligheten till utbildning. De har mycket att berätta om sig själva innan vi börjar själva 
lektionen. 
 
Det största problemet har varit att lära sig använda mus och tangentbord.  
 
När det gäller själva Internet så står själva datorn ibland i vägen. Allt blir mycket svårare när 
man har problem med mus och tangentbord m.m. Jag märkte att de lärde sig tangenternas 
funktion snabbare då när tangenten fick både ett ord, ett utseende och en funktion.  
Men när de väl var över första tröskeln så gick allt väldigt mycket bättre.  
  
När man sitter med en hyresgäst och man t.ex. kollar runt på något så bubblar historierna upp. 
Ibland så kommer så mycket historier att man är tvungen att avbryta hyresgästen för att kunna 
gå vidare. Samtalet för hyresgästen verkar ibland vara lika viktigt som själva lärandet. När 
detta kombineras, t.ex. då hyresgästen själv via Eniro kan söka fram den gatan som han 
föddes på och vidare på en annan samtidigt som hans historia växer fram, då ser man 
verkligen hur hyresgästen växer.  
  
Det ger även hos hyresgästerna en enorm stolthet att kunna göra saker som t.ex. deras barn 
och barnbarn kan göra. Att inte känna sig lika okunnig längre.  
  
När hyresgästerna kommit över ”datortröskeln” och upptäcker Internets möjligheter så har de 
bara blivit mer och mer kunskapstörstiga. Vi har på sidan hittagraven kunnat konstatera att en 
hyresgästs f.d. sambo som misshandlade henne äntligen är död och begraven (hon kunde 
pusta ut för första gången på 10 år), vi har kollat vilken golfbana som har bäst väder, vi har 
letat upp telefonnummer till barn och barnbarn som hyresgäster förlorat kontakten med.  
  
Däremot så känns vägen till Internetbanken t.ex. väldigt lång för de flesta hyresgäster, men 
om någon månad så är vi nog där.. 
 
När vi informerade hyresgästerna om att vi skulle dra igång datakursen så var det inte många 
som nappade direkt. Vi var tvungna att sätta oss ner och berätta vad kursen skulle gå ut på. 
Det var lite känsligt för några av hyresgästerna som inte kunde skriva på ett tillfredställande 
sätt. Vi berättade att vi skulle hjälpas åt, att vi handledare har tystnadsplikt och att vi inte 



skulle jämföra kursdeltagare utan att vi utgår ifrån individens förkunskaper, intresse och 
behov. Vi lyckades då fylla alla platser utan problem vi hade även fem i kö.  
 
Vissa kunde lite, andra förstod inte hur man kunde flytta pilen med musen. Alla kursdeltagare 
fick en timmes självständig handledning. Det gick så bra så vi införde det som regel.  
 
Men efter ca tre månader så blev vi en heltidsanställd mindre, då blev konsekvensen den att 
data projektet fick avbrytas. Då kom kursdeltagarna och frågade om vi skulle anställa en 
personal snart så vi kunde fortsätta undervisningen men vi kunde inte lämna något besked då 
vi själva inte visste något. 
 
Det känns lite som om vi har svikit dem, vi startade en verksamhet gav förhoppningar om att 
dom skulle lära sig data men det slutade med att vi ”avslutade” (vilar) projektet efter tre 
månader. 
 
Projektet har framför allt givit deltagarna en bättre självkänsla som resulterar i att deltagarna 
själva vågar använda datorerna för att hitta lägenhet, beställa personbevis eller bara söka efter 
ett fotbollslag. 
 
Det har varit stor variation på kunskapen hos deltagarna. Vissa deltagare har använt dator 
förut för att t.ex. surfa men saknat kunskap hur man registrerar och hanterar e-post. Andra har 
aldrig rört vid en dator och behöver därför tränas i mus/tangentbords användning. 
 
Den största skillnaden jag märkt är den skillnad man ser i datarummet. Från att det förut satt 
någon i rummet ibland sitter det nu oftast en eller två personer där. Ofta är det också fler som 
står bredvid och tittar och pratar. Det märks att dataanvändningen har blivit mer avslappnad 
och rummet har blivit något av en social plats i boendet. 
 
Något som skulle kunna ses som ett problem med projektet är att många deltagare kommer 
sporadiskt vid lektionstillfällena, särskilt nu under sommaren. Jag kan också uppleva att 
deltagare tycker det är väldigt kul att lära sig söka på saker som intresserar deltagaren och 
efter detta inte är lika intresserad av t.ex. skriva/spara delen. 
 
Några har gått igenom hela kursen men man ser tydligt att det tar sin tid och 
för att det ska vara ”hållbart” känns det som att det är viktigt att inte snabba på eller ha någon 
exakt tidsplan. Om man som handledare har möjlighet att vara mycket flexibel och jobba 
individanpassat så fungerar det som bäst.  
 
Jag har en deltagare i taget. Varje person har en timma/ vecka. Detta sätt att arbeta är bra då 
självförtroendet vad gäller dataanvändning inte är det bästa hos våra deltagare. Många 
uttrycker lättnad över detta sätt att gå på kurs. 
 
Jag arbetar alltid efter individens lust att lära och surfa på nätet är en bra förstärkning för att 
gå vidare. Lättnaden över att det inte är så svårt när man vet hur man ska göra är oerhört 
positivt för alla inklusive mej själv. 
  
Tyvärr så har våra ordinarie åtaganden hindrat att vi har kunnat bedriva så mycket verksamhet 
som vi vill. 
  
De publika datorerna har fått bra gehör. 



  
Flera hyresgäster har lärt sig hur man betalar räkningar via Internet och sparar på så sätt 
pengar. De slipper stå i köer på bankkontoren, vilket är viktigt kanske främst för dem som har 
svårt att gå. 
 
De får möjlighet att kontakta vänner och familj med e-post som inte heller kostar dem ngt. 
 
De kan boka ny bostad och bli medlem i bostadskön om de inte redan är det. 
 
De anställda på anläggningarna har fått bättre kontakt med hyresgästerna. En del hyresgäster 
visar tecken på förbättrat självförtroende när dom umgås med oss, och berättar om sina 
levnadshistorier.  
 
Med längre erfarenhet av verksamheten, visade det sig att bästa sättet att arbeta är på 
individuell nivå (en timme i veckan per person). 
 
Regelbunda och på förhand bestämda tider har varit viktigt i projektet. Många av ”eleverna” 
har svårt att komma till lektionerna. En anläggning har därför försökt att anpassa tiderna till 
de enskilda individerna, vilket har bidragit till en liten ökning av deltagandet.  
 
Problemet är att det kommer bli svårt att uppnå målet där 24 deltagare ska ha klarat av kursen 
i år. 
 
Utgå ifrån brukarnas egna intressen. Sök olika sätt att visa hur Internet kan ge något tillbaka. 
Leta fram till den information de är nyfikna på och hjälp till med de ergonomiska 
svårigheterna (t.ex. att lära sig att dubbel klicka). Exempel är att Youtube med Springsten och 
Elvis, Eniro samt Googles universum m.m. verkar ha kunna öppna fönster.   
 
Man kunde konstatera att det var svårt att jobba med mer än en person åt gången. Vi försökte 
göra en individuell tidsplan för inlärning för varje deltagare.  
 
Infomötena gör att vi kan dela erfarenheter mellan de olika anläggningarna. 
 
Man kan inte beskriva eller anteckna alla situationer kring de olika arbetssätten (de var 
många). Men vi kan åtminstone säga att dialogen mellan handledarna gynnar kreativiteten när 
man behöver inspiration för att motivera andra att förändras. 
 
På en anläggning (där det finns en relativt stor omsättning av hyresgäster) har man bestämt sig 
för att tillåta ”utflyttade hyresgäster” att kunna komma tillbaka till anläggningen tills de 
kompletterat eller gått igenom hela programmet. 
 
 
 



 

Bilaga 5. Rekvisition enligt avtal 
   

        
        

     Lev 1. Lev 2. Lev. 3 
     2008-12-31 2009-06-30 2009-11-11 
Arbetskostnader       
 Projektledare   100 000 100 000 104 000 
 Experttid  40 tim à 800 kr 32 000   
   50 tim à 800 kr  40 000  
   40 tim à 800 kr   32 000 
        
 Projektledning   30 000 30 000 10 000 
        
Seminariekostnader   10 000 10 000 10 000 
        
Utvecklingskostnader  10 000 10 000 10 000 
        
Kostnad lokal hemsida  10 000 10 000 10 000 
        
Utvärdering och rapportskrivande     
 Utvärdering och slutrapport    26 000 
        
Summa    192 000 200 000 202 000 
        
Totalt    192 000 200 000 202 000 
 
 



Bilaga 6. Handledarnas erfarenheter 
 
I denna bilaga beskriver handledarna sina erfarenheter av projektet Internet för alla – även 
hemlösa. Syftet med dokumentationen är att formulera erfarenheter och att göra dem 
gemensamma för att de ska vara tillgängliga för utbildning av nya handledare. 
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Inledning 
Att starta nya projekt innebär alltid en stor utmaning oavsett omfattningen av uppdraget.  
Man skulle kunna säga att kompetens, team arbete och samverkan är essentiella grunder när 
man strävar efter en bra utveckling.  
Om inte den nödvändiga kompetensen finns i organisationen, måste den byggas upp och 
vidareutvecklas kontinuerligt. Arbetslagskänsla förstärks och frodas om det finns tillgängliga 
kommunikationskanaler med tydliga möjligheter för återkopplingar. Samverkan mellan olika 
kompetenser måste samordnas så att tempot i utvecklingen av projektet hålls någorlunda 
stabilt.  

Med engagemang, inlevelse och till och med kärlek för det som man vill åstadkomma är det 
lättare att förverkliga visioner.   

Om vi kikar lite försiktigt på vad vi har åstadkommit fram till idag, ser vi att alla dessa 
egenskaper finns närvarande i vår verksamhet. 

En större utmaning än den vi redan löst är att permanenta och vidareutveckla projektet 
”Internet för alla…”  

Detta är vår största utmaning från och med idag. 

 

Nestor Perez 

 

Stockholm, 2009-11-20 
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Projektets mål 
Projektet ska rekrytera boende inom Hotellhem och Ungdomsbostäder. 

De ska ta sig in i en användning av tjänster på internet som stärker deras makt över sin egen 
situation. De tjänster som rör den enskildes kontakter med olika samhällsfunktioner 
(bostadskö, skuldsanering, kontakt med socialsekreterare, försäkringskassa, arbetsförmedling 
mm) och med anhöriga (chatta med egna barn, maila), söka information. 

Bakgrund 
Bostadslösa använder vanligtvis Internet mindre än andra i samhället. Stiftelsen Hotellhem i 
Stockholm vill stimulera till användning bland boende i Stiftelsen hotellhem. 

Grund förutsättningar 
Följande förutsättningar anser vi är viktiga för att lyckas med projektet; 

1. Tid för projektet samt tillräckligt med tidpersonal. 
2. Personalens motivation/vilja och kunskap för att lära ut. 
3. Att det finns en efterfråga hos hyresgästerna eller att man marknadsför projektet så att 

efterfrågan skapas. 
4. Att ha en fungerande utrustning. 
5. Lugn och avskild studielokal. 

Datahandledare 
Motivation att lära ut (Viktigt vid rekrytering) 
För att datakurserna ska kunna genomföras är det viktigt att hela organisationen från högsta 
ledningen till varje verksamhet, är engagerade.  
När ny personal ska rekryteras är det viktigt att informera om projektets bakgrund, syfte och 
mål för att skaffa engagerad personal. 

Avsatt tid 
För att kunna sköta utbildning på ett seriöst och respektfullt sätt krävs det tillräckligt med tid. 
Även planering, dokumentation och utvärdering måste ges tid för att vårat arbete skall ske 
professionellt. 

Lathund för datahandledare 
För att kunna lämna över datahandledningen till vikarie eller ny personal bör varje anläggning 
ha en lathund med kursinnehåll, anvisningar för dokumentation och rutiner. Det är viktigt att 
funktionen är lätt att lämna över från person till person. 
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Professionellt bemötande 
Om det finns upparbetade rutiner är det enklare att vara väl förberedd inför varje kurstillfälle. 
Detta medför ett seriösare och mer engagerat intryck. 
Då kursdeltagarna ofta har dåligt självförtroende är det viktigt att visa stor respekt och 
anpassa undervisningen individuellt efter dennes behov. 
Datahandledaren måste vara oerhört tålmodig och lyhörd för individen. 

Flexibilitet 
Våra deltagare har ibland svårt att komma på avtalad tid pga. läkarbesök, behandlingar, 
jobbtorg och dylikt. 
I datahandledarrollen ingår att vara flexibel så att deltagaren kan genomföra kursen utan att 
det påverkar det övriga livet negativt. Det ska inte vara krångligt för deltagaren att vara med i 
kursen. 
 

Gemensamma forum 
Under projektets gång har vi haft gemensamma datahandledarmöten och även fått utbildning i 
pedagogik vilket har varit viktigt för projektets utveckling. 
Vi kommer även i fortsättningen att ses kontinuerligt för att fortsätta arbetet. 
Detta ger oss möjlighet att byta viktiga erfarenheter och ha ett gemensamt synsätt i 
datahandledningen. 

Utrustning och lokaler 
För att utbildningen ska vara effektiv, krävs det att utrustning och lokaler är formade efter 
ändamålet.  I detta fall ska en fungerande dator, installerad med den vanligaste programvaran, 
som har tillgång till internet att användas. Viktigt är att datorn står i en lugn och avskild miljö 
för att deltagaren inte ska störas av yttre påverkan.  Eftersom det är många som kommer att 
använda sig av datorn fordras det att tangentbord och mus regelbundet desinfekteras för att 
undvika spridning av bakterier och virus.   

Projektet är till för alla våra hyresgäster oavsett ålder, kön, etnisk- kulturell- eller religiös 
bakgrund. I detta delmoment är det också viktigt att lokalen är anpassad för dem som är 
beroende av hjälpmedel.  Ett alternativ om utrymmet leder till en begränsning av deltagarens 
utveckling, kan vara att en bärbar dator finns tillgänglig. 

För att deltagaren ska känna sig motiverad till fortsatt inlärning, har vi erfarit att 
införskaffande av dator högtalare ökat intresset för de stora möjligheter som internet har att 
erbjuda.  Likaså ger en skrivare likartad effekt, då denne kan se vad hon/han åstadkommit .  

I en framtida utveckling skulle en projektor kopplad till en bärbar dator kunna höja nivån för 
att fortskrida deltagandet i utbildningen. Just nu är denna möjlighet begränsad eftersom det 
behövs en datorhandledare per deltagare. 
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Introduktion 
Först delade vi ut Informationsblad till samtliga boende (Se ex. på informationsblad sid-xx) 
som förklarade målet, syftet och fördelarna med projektet. I informationsbladet fanns en 
intresseanmälningsblankett. Dessutom marknadsförde vi kurserna genom att prata med 
boende. 

Efter vi har fått intresse anmälningar planerade vi tidsschemat och kursinnehållet för anmälda 
kursdeltagare. 

Vi registrerade som statistik deltagarnas namn, lägenhetsnummer, personnummer och datum 
när de anmälde sig.  

Från och med första mötet dokumenterade vi i Paradox (protokoll i ett dataprogram) allt vi 
hade gått genom med deltagarna.  

Vid första informationsmöte frågar vi vad de var intresserade av och hur mycket erfarenheter 
av datorer de hade. 

 För att kunna väcka och bibehålla intresse har vi hela tiden i planeringen utgått från 
deltagarna egna intressen.  

Vi satte betyg efter varje utbildningstillfälle från 1-3. 

Sammanfattning 
� Informationsblad med intresseanmälan  

� Vi värvade kursdeltagare genom muntligt information 

� Planering av kursinnehåll och tider med kursdeltagaren 

Kurs - Internet för alla 
Grundkursen Internet för alla ger deltagarna grundläggande kunskaper om internet. 
Deltagarna får lära sig om datorns uppbyggnad och funktion samt viss begrepp inom IT-
området. Grundläggande färdighet ges i användningen av standardprogram 
(redigeringsprogram för dokument), skapa sina egna dokument, samt internet (t.ex. 
skicka/ladda ner filer, skapa eget e-postkonto samt lära sig söka lägenhet eller arbete på 
internet).  

Grundkurs 
Här kommer grundkurskriterierna som vi kommer att använda med deltagarna: 

Att surfa: 

• Starta Browser (webbläsare), Skriva in adress. 

• Navigera sidan man sökt på egen hand. Förstå hur man navigerar runt på sidan. Backa 
tillbaka t.ex. 
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Inloggningar: 

• Genomgång för att nå en förståelse i varför man måste logga in säkert på vissa sidor. 
(Användarnamn – Lösen ) 

• Logga in på sin E-post. 

• Kan skapa eget konto på diverse sidor. T.ex. Bostadsförmedling, Hotmail mm. 

E-post konton: 

• Hitta inkorgen, hitta sin mail. (se att man fått post) 

• Öppna och läsa samt skicka mail. 

Fortsättningskurs: 
Våra erfarenheter visar att vissa deltagare vill lära sig mer avancerade saker både på internet 
och datorn.   

Kriterier för en ev. fortsättningskurs ser ut så här; 

• Spara favoriter. Navigera mer precist, efter det man söker. Använda det man söker, 
fylla i blanketter etc. Ge hyresgästen en uppgift att lösa. 
 

• Skriva, spara och kopiera dokument till specifik mapp t.ex. USB-minne. 
 

• Skicka mail med bifogad fil och vidarebefordra mail. Lägga till adresser i 
adressboken. 
 

• Installera t ex Flash, Acrobat Reader, antivirusprogram mm. 
 

• Navigera sig runt i datorn för att ändra inställningar på datorn, t ex bakgrundsbild, 
skärmsläckare, typsnitt. 
 

• Starta t.ex. en blogg eller egen hemsida 
 

• Skriva samt spara dokument. 
 

• Hitta/starta Word. 

 
Hela kursen är individuellt anpassad, vilket betyder att vissa deltagare lär sig fortare än andra 
och då kan man gå mellan grund- och fortsättningskursen. 
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Efter varje avslutad kurs erhåller deltagaren ett kursintyg samt en kursutvärdering. 
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Hjälpdokument 

 

Anslagstavlan - Internet för alla! 
 

Nu behöver vi fler deltagare till Datakursen. 
Har du ingen kunskap, eller mycket liten om hur du 
använder en dator och internet har du rätt till gratis lektioner hos 
oss. 
 
 

Vi kommer att gå igenom: 

Surfning/sökfunktioner 

Inloggning 

Skapande av e-post konto 

Skrivprogram 
 
 

Undervisningen sker individuellt. 

 
 
Välkommen in till oss för mer information! 

Med vänliga hälsningar/ 
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Informationsblad - Internet för alla 
 
Är du nybörjare eller vill friska upp minnet är du den perfekta kandidaten för kursen. 
Projektet syftar till att ge internet samt datakunskaper till så många som möjligt då denna 
kunskap har en enorm betydelse i dagens samhälle. 

Exempel på detta kan vara: 

Kontakter med myndigheter 
Anskaffande av bostad 
Söka arbete m.m. 
 
Om du vet hur du kan använda dig av internet har du också tillgång till information från hela 
världen. 

Vi kommer att gå igenom: 
 

Surfning/sökfunktioner 

Inloggning 

Skapande av e-postkonto 

 
Efter genomförd grundkurs får du ett intyg och möjlighet att gå en fortsättningskurs där vi 
bl.a. går igenom hur man skriver och sparar dokument samt fördjupar oss i internet 
användandet. 

 
Ta kontakt med personalen för mer information. 
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Utvärdering av datakurs 
 
Namn: 

Lägenhetsnummer: 

Datum: 

Denna utvärderings enda syfte är att få reda på vad vi kan göra bättre.  
Varje fråga följs av en skala med siffrorna 1-4. Ringa in det tal som bäst överensstämmer med 
din egen uppfattning. 

1= Dålig/t     2=Mindre bra    3=Bra    4=Jättebra!  

 

Vad tycker Du om handledningen av kursen? 

1 2 3 4 

Hur tycker Du utbudet av lektioner har varit? 

1 2 3 4 

Hur känner Du för Ditt eget engagemang när det gäller närvaron? 

1 2 3 4 

Vad anser Du om kursens innehåll? 

1 2 3 4 

Har Du haft nytta av kursen? 

1 2 3 4 

 

Skriv gärna ner om Du har andra tips och idéer så att vi kan förbättra oss eller om du tycker 
någon fråga saknas i utvärderingen. 
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Bokningslista datalektion 
      

DATUM FM 0900 EM 1400 DATUM FM 0900 EM 1400 

MÅN   MÅN   

      

TIS   TIS   

      

ONS   ONS   

      

TORS   TORS   

      

MÅN   MÅN   

      

TIS   TIS   

      

ONS   ONS   

      

TORS   TORS   

      

MÅN   MÅN   

      

TIS   TIS   

      

ONS   ONS   

      

TORS   TORS   
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Kursintyg 

INTYG 
"Skriv namn"  

Har deltagit i Grundkursen internet för alla 
Utbildningen varade under perioden 

Start datum– "Slut datum"  
 
Utbildningens innehåll: 

- Starta webbläsaren och använda adressfältet samt 
andra sökverktyg 

- Navigering på hemsidor 
- Inloggning 
- Skapa och använda ett e-post konto 
- Säkerhet 
- Ställa sig i bostadskön och kontrollera plats, 

alternativt logga in på internetbank och skriva ut 
kontoutdrag. 

 
 
 
Omdöme: 
NN har varit en mycket uppskattad elev han/hon har varit punktlig, visat stort engagemang och intresse samt 
uppvisat ett trevligt bemötande.  
 
 
"Datorhandledares namn"  Ort Datum  
"X Hotellhem"   
Adress  
Postnummer  
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Kursövningar 

Användbara adresser 

E-post 
www.msn.se 
www.yahoo.com 
www.gmail.com 

Banker 
www.swedbank.se 
www.nordea.se 
www.seb.se 
www.handelsbanken.se 

Bostad 
www.hotellhem.se 
www.bostad.stockholm.se 

Jobb 
www.arbetsformedlingen.se  
www.monster.se 
www.jobbsafari.se 
www.jobbtorget.se 

Myndigheter 
www.forsakringskassan.se 
www.skatteverket.se 
www.socialstyrelsen.se 
www.kronofogden.se 
www.sosalarm.se 

Tidningar 
www.expressen.se 
www.aftonbladet.se 
www.svd.se 
www.dn.se 

Kartor och adresser 
www.eniro.se 
www.hitta.se 

Kommunikation 
www.sl.se 
www.sj.se 
www.arlanda.se 
www.taxistockholm.se 
 

Hälsa 
www.apoteket.se 
www.vardguiden.se 
www.fass.se 

Sport 
www.svenskaspel.se 
www.sportsidor.se 
www.fotbollskanalen.se 

Köp och sälj 
www.tradera.com 
www.blocket.se 

Väder  
www.smhi.se 

Musik 
www.youtube.com 

Lexikon 
www.wikipedia.org 
tyda.se 

Recept 
www.ica.se 
www.arla.se 
www.recept.nu 

Stockholm 
www.stockholm.se 
www.alltomstockholm.se 

Övrigt 
www.google.se 
www.bbcfood.com 
www.facebook.com 
www.leta.se 
www.ikea.se 
www.sf.se 
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Skrivövningar 

 

1.  Skriv en text: 

Elvis Aaron Presley 

 

Elvis Aaron Presley är född 8 januari 1935 i Tupelo i Mississippi, dog 16 augusti i Memphis i 
Tennessee. Elvis är en av 1900-talets mest framträdande underhållare och kallas ofta the king. 
Elvis Presley har sålt över en miljard skivor världen över. (källa: Wikipedia) 

2.  Spara filen och stäng. 
 

Uppgifter  

1. Öppna texten Elvis  
2. Ändra rubriken till fetstil 
3. Stryk under ordet Elvis  
4. Ändra färgen på info texten till ljusblå 
5. Spara och stäng 
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1. Skriv av texten nedan. Rubriken ”Dataprogram” skall vara i fet stil. 

Dataprogram 

I en dator finns det många olika program som kan göra olika saker. Man kan installera 
program på datorn efter vad man behöver och gillar. T.ex. ett program som heter ”Gimp” om 
man vill arbeta med bilder, eller Internet Explorer om man vill surfa på hemsidor. Många 
program kan man ladda ner gratis från internet. 

 

2. Skriv av texten nedan. Rubriken ”Ingredienser” skall vara centrerad och i storlek 24. 

Ingredienser 

3 ägg 
3 dl strösocker 
2 tsk vaniljsocker 
2 tsk bakpulver 
75 g margarin eller smör 
1 dl vatten 
3 dl vetemjöl 

Smörj och bröa en hålform, lite större än 1,5 liter. Sätt ugnen på 175°C.  

Vispa ägg och socker vitt och pösigt med elvisp.  

Tillsätt vaniljsocker och bakpulver och vispa ihop med elvisp.  

Tillsätt vetemjölet och kör försiktigt med elvispen.  

Smält matfettet (margarinet eller smöret), häll i vatten och låt koka upp. Häll sedan det i 
smeten och vispa till en jämn smet. Så fort smeten är jämn så häll smeten i formen och ställ 
direkt in den i ugnen. Det är viktigt att man är snabb eftersom värmen gör att bakpulvrets 
effekt startas.  

Grädda i nedre delen av ugnen i 175 grader, ca 45 minuter.  

Låt kakan svalna i formen en liten stund. Stjälp sedan upp den. Låt kakan kallna under 
formen. (källa: Recept.nu) 
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3. Skriv av texten nedan. Rubriken ”Badboll” skall vara i storlek 24 och i typsnitt Georgia.  
Brödtexten skall vara blå. Kopiera en bild på en badboll från internet och klistra in i texten. 

 

Badboll 

En badboll är en uppblåsbar boll i mjuk plast som framför allt används som badleksak. 
Eftersom den innehåller luft, flyter den på vattenytan och lämpar sig således för lek i vattnet. 

Den första badbollen lanserades av Jonathon DeLonge 1938. Man brukar oftast ta med 
badbollen till stränder och liknande ställen, där den kan användas vid lek eller informella 
matcher i vissa sporter, som till exempel vattenpolo. Badbollar är ofta stora och gjorda för att 
fånga med båda händerna. (källa: Wikipedia) 
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Slutuppgift 

1. Fundera ut ett ämne som intresserar dig. Använd gärna det bifogade exemplet* som idémall. 
 

2. Öppna ordbehandlaren. Leta upp information och skriv om ditt ämne. 
 

3. Namnge därefter dokumentet och spara i din mapp. 
4. Sök efter bilder på nätet, kopiera och klistra in dem i texten. Spara. 

 

5. Öppna mailen. 
6. Gör ett nytt brev och bifoga dokumentet. 

 

7. Skriv ett kort meddelande som förklarar innehållet. 
 

8. Skicka. 

 

Janis Joplin 

Janis Joplin föddes den 19 januari 1943 i Texas, USA. Hon var en av 60- talets största 
sångerskor. Redan som tio åring började hon sjunga blues 
och folkmusik.  

I mitten av 60- talet blev hon frontfigur i rockbandet Big 
Brother and the Holding Company som därefter slog igenom 
1967. En av de kändaste låtarna hon spelade in med bandet är 
Piece of My Heart. 1968 lämnade hon dem för en solokarriär, 
och skapade sitt första kompband, The Kozmic Blues Band. 
1969 turnerade bandet runt i Europa och Nordamerika, samt 
spelade på Woodstockfestivalen. Kort därefter släpptes hennes 
första soloalbum.  

Janis hade under en längre tid problem med både alkohol och droger, men lyckades nu bli fri 
från missbruket.. Ett nytt kompband bildades, Full Tilt Boogie, och hennes andra soloalbum 
Pearl var igång att spelas in.  

Tyvärr kunde Janis inte längre hålla sig borta från drogerna, vilket slutade med en allt för 
tidig död den 4 oktober 1970.  

Janis Joplin blev 27 år. 
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Pearl släpptes efter hennes död och innehöll kanske Janis mest kända sånger, bland andra 
Mercedes Benz och Me and Bobby McGee.   

 

Källor: wikipedia 

www.amoeba.com (bild) 

Sammanställt av följande handledare 
 

Alexander Thylén 

Brittmarie Sonelius 

Bo Gäverström 

Doina Ilnitchi 

Fouad Chaibi 

Helen Svendgaard 

Johan Schierbeck 

Maria Scheuer 

Marlene Örnberg 

Ricardo Vanderlei 

Shayan Fhirazifard 

 

 

Med hjälp av 

Lena Taavo Ekblom 

 

 
 
 
 
 


