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Projektbeskrivning 

Projektet vill i ett antal olika piloter och förstudier utvärdera och testa förutsättningarna att bättre 

nyttja befintliga och nya lösningar. Framförallt genom att ta fram en ”kompetens-app” och se om och 

hur olika delar i kompetenshaneringen kan kvalitetssäkras effektivare och säkrare. 

 

Projektets primära mål 
 

Till vilken grad anses målen vara uppfyllda 
Betyg: 1-Inte alls, 5-Mål helt uppfyllt  

Säkerställa  

• Vem som har närvarat vid en utbildning mm 

• När individen kom och gick (incheckning och 
utcheckning) 

• Vem som är utbildare och att givna rutiner följs 
(gemensamma rutiner tas fram 

Betyg: 4 
Kommentar: En bra början som nog behöver testas mer i 
olika verksamheter för att säkerställa att det är en 
fungerande lösning som FAKTISKT kommer att användas, 
framförallt av de som är målgruppen. 
 

 

 

 

Projektets sekundära mål Till vilken grad anses målen vara uppfyllda 
Betyg:   1-Inte alls, 5-Mål helt uppfyllt  

Individen får insyn och bättre kontroll på: 

• Sin kompetens (utbildningar mm) 

• Information och påminnelser om utbildningar mm 

• Hantering av personuppgifter (GDPR) 

 

Betyg: 3,3 
Kommentar: Svårt att se attt individen fått bättre insyn 
och kontroll på sin kompetenssituation i och med denna 
demo. Kan säkert utvecklas, men beror helt utvecklingen 
för de befintliga tjänster som jobbar med detta idag. 
Påminnelsefunktionen funkar ok 
Lite oklart ännu hur hanteringen av individens 
personuppgifter kommer att lösas när det blir skarpt läge 
och man faktiskt ska kunna välja var informationen ska 
lagras och  vem som ska få ta del. 
 

Arbetsgivaren får: 
• Bättre kontroll på underentreprenörers kompetens 

• Möjlighet att bättre kvalitetssäkra utbildare 

Betyg: 2,4 
Kommentar: Oklart – beror helt på hanteringen av denna 
data och vem som ska få tillgång. 
Definitiv höjning kvalitetskontrollen i och med denna 
lösning. 
 

Utbildarna får: 

• Kvalitetssäkrad utbildningskedja 

• Enklare och standardiserad id kontroll 

 

Betyg: 3,4 
Kommentar: Utbildarna får förhoppningsvis bättre koll 
på vilka som är anmälda, vilka som tänker komma och  
vilka som faktiskt var där. 
Med hjälp av t.ex. 365ID är det lätt att tillsammans med en 
okulärbesiktning säkerställa identiteten hos den som går 
en utbildning och att det faktiskt är den som angett 
intresse för att gå utbildningen. 



Projektet skulle genomföra förstudier (för att identifiera behoven) samt ett antal piloter (för att testa 

lösning)  

Hur väl anser du att förstudien genomförts och att era behov beaktats 
Betyg:   1-Ej tillfredställande, 5-Helt tillfredställande 
Betyg: 4 
Kommentar: Vi har kunnat testa de behov vi har och utifrån de begränsade funktioner som vi har användning av. 

 

 

Hur väl anser du att piloter genomförts och att era behov kan kunnat testats 
Betyg:   1-Ej tillfredställande, 5-Helt tillfredställande 
Betyg: 4 
Kommentar: Samma som ovan 

 

 

Nytta med framtaget lösningsförslag 

Den i projektet framtagna lösning och de identifierade kompletteringarna/justeringarna. 

(1- Ingen alls, 5 -Mycket stor) 
 

Till hur stor grad anser ni att den kan 
skapa en nytta hos er/ Hur stor anser 
du nyttan vara 
 
 

Betyg: 3 
Kommentar: I BYNs verksamhet är nyttan begränsad, men vi ser vinster för 
andra parter som påverkar vår verksamhet. 
 

Beskrivning av nytta 
 

…………………… 
 

Kan nyttan finnas för fler 
organisationer än er / Hur stor anser ni 
nyttan kunna vara 
 

Betyg: 3 
Kommentar: Ja, som beskrivet ovan. Våra parter och eventuellt godkända 
utbildningsgivare kan ha nytta av lösningen. 
 

Beskrivning av nytta 
 
 

I vår nya valideringsmodell kommer vi att använda oss av 
idenfieringslösningen. För våra parter som i vissa fall kör egna utbildningar 
kan det definitivt vara en användbar lösning. För godkända utbildningsgivare 
kan eventuellt använda lösningen om de har kortare utbildningsinsatser. 
Eventuellt ser de användningsområden som jag inte ser idag, i all ödmjukhet 

      

 

Fortsättningsprojekt /ytterligare samarbete 

Betyg:   1-Inte intresserade, 5-Mycket intresserade 

Till vilken grad vill ni fortsätta med ett 
”fortsättningsprojekt” för att ta fram och 
testa en ”färdig” lösning (utifrån de i 
projektet identifierade och testade 
lösningarna) 
 
 

Betyg: 3 
Kommentar: Inte så intresserade utifrån utvecklingen av vår 
verksamhet. Men vi kanske deltar om våra parter önskar det. 
 

Vad anser ni att ett fortsättningsprojekt 
bör innehålla/ fokusera på för att ni skall få 
största nytta 
 
 

……………. 
……………? 
…………… 
 

 

 


