


• Projektet har initierats, utvecklats och medfinansieras av kommunerna i 
Jönköpings län.

• Utgör delvis en fortsättning på integrationsprojektet CHANGE.

• Chefer och medarbetare på ekonomiskt bistånd samt 
arbetsmarknadsenheter.

• Europeiska Socialfonden (ESF) medfinansierar 53 % (Programområde 2).

• Regional utveckling medfinansierar (5%).

• Samverkansaktörer: Arbetsförmedlingen, My Human Rights, NBV, KNUT. 

• Tidsperiod 1 januari 2020 till 30 juni 2022 

• Projektledning: Kommunal utveckling, område arbete och delaktighet 



Genom projekt Räkna med mig!, vill kommunerna i Jönköpings län 
gemensamt och tillsammans med ESF göra skillnad för personer 
som inte kan delta i samhället på samma villkor som personer med 
arbete. 

Genom projektet ska en ny och innovativ modell för 
kompetensutveckling tas fram som ökar personers delaktighet i 
såväl det fysiska som det digitala samhället. 

Projektet genomsyras av en grundsyn på människan som kapabel 
att ta ansvar för sitt eget liv, och att varje människa ska ses som en 
tillgång för kommunerna i Jönköpings län. 



Räkna med mig handlar om 
att skapa hopp och drömmar! 

Varje människa ska förstå och 
känna sitt eget värde! 



Räkna med mig!-appen





• Appen tillsammans med en surfplatta utgör deltagarnas redskap.

• 20 träffar under 10 veckor med olika teman som leds av gruppledare. 

• 8-10 pers/grupp. Frivillig insats genom ekonomiskt bistånd/AME. 

• Teman: Kunskap, Min Digitala värld, Rättigheter, Organisering, Påverkan. 

• Version 2 fungerar på alla mobila enheter. 

• Funktioner: Lätt svenska, MR-kort, Ordboken, Quiz, Pussel

Självutvärdering 





Efter tio veckor i Räkna med 
mig! är målet att du ska 
känna: 

Jag är någon att räkna med 

Jag betyder något 

Jag är viktig – igår, idag och 
imorgon 



Övergripande mål

Deltagarna ska nå ett självständigt liv i 
egen försörjning. 

Så, hur når vi dit? 

Rusta 

Utbilda 

Stärka 

Identifiera styrkor, förmågor, resurser 

Utgå från forskningen 

Nära samverkan med medarbetarna i 
kommunerna 



Lärdomar 

• Gruppens kraft är stor, känsla av sammanhang. 

• Stark påverkan för självförtroendet av att 
utvecklas digitalt. 

• Att vara språksvag/analfabet är inget hinder för 
att kunna lära sig digitalt. 

• Omställning till digitala träffar gick bättre än 
förväntat. 

• Hemuppgifter har gjorts med stort engagemang. 



Utmaningar 

• Pandemin som sätter stopp för fysiska träffar. 

• Hitta en nivå som passar alla deltagare 
(tolkbehov). 

• Steget efter Räkna med mig! (kommunernas 
ansvar).

• Att bygga en app tar tid och energi. Gäller att 
hitta rätt avgränsningar. 



Gruppledarna summerar grupp 1 i Nässjö: 

Alla deltagare har klättrat uppåt och gjort stora 
framsteg på olika plan. Många uttrycker att de 
känner sig mer trygga och nu kan fler saker på 
egen hand, t.ex: ” Jag klarar mig själv”, ”Jag 
behöver inte fråga mina barn om hjälp på samma 
sätt som tidigare”. 

De flesta deltagare är eniga om att de har 
utvecklat sin digitala förmåga som möjliggör för 
dem att ta plats i samhället på ett annat sätt än 
innan. 

Tacksamhet över allt de fått med sig i form av 
kunskap, erfarenheter, nya vänner, ett 
sammanhang. De upplever att de har blivit sedda 
och lyssnade på, inspirerats till att drömma och 
se framåt.



En av deltagarna visade sig ha stora 
konstnärliga talanger. I denna bild 
illustreras projektet som ett träd med starka 
rötter, där gruppledarna skapar en stadig 
stam och där deltagarna är blomblad, redo 
att fortsätta växa och blomma ut!



Tack för att ni har lyssnat!
Kontakt och frågor: 

Karin Fröderberg, projektledare 

karin.froderberg@rjl.se

mailto:karin.froderberg@rjl.se

