


Vad är IT-guide?

Unga nyanlända som till vardags går på språkintroduktion på 
gymnasiet rekryteras och utbildas till IT-guider (guider inom IT 
såsom hur man laddar ned appar, hanterar telefoner, beter sig 
på social media, hur använda e-tjänster osv.). 

Rör sig om ett vinna-vinna-koncept då seniorer och andra 
behövande får vägledning i IT och nyanlända får ett feriejobb 
och språkträning i svenska. 

Omsorgsnämnden ansökte under hösten 2017 om medel från 
kommunstyrelsen för att testa konceptet IT-guider under 2018 
inom ramen för budgetuppdraget att ”korta etableringstiden 
för nyanlända ungdomar”. Äldrenämnden ställde sig positiva 
till förslaget.



IT-guider – fakta om konceptet

• IT-Guider som verksamhet startades 2010 av den ideella 
föreningen Enter Sweden i Örebro. 

• Konceptet finns numera i ett 15-tal kommuner runt om i 
landet. 

• 2016 fick de utmärkelsen Årets samhällsentreprenör av SKL.

Film: https://www.youtube.com/watch?v=WyaNcEaQL0Q

• 2018 nominerade till Årets dörröppnare 

https://www.youtube.com/watch?v=WyaNcEaQL0Q


IT-guide - syfte

• Nyanlända IT-guider stödjer seniorer och andra behövande 
inom IT-området på lördagarna. På vardagarna finns 
Hagdahlska huset.

• Mötena mellan IT-guider och seniorer/ andra behövande 
ger utbyte av kunskap och leder till feriejobb, språkträning 
och empowerment för både givare och mottagare. 

• Mötena bidrar till kulturmöten som kan minska fördomar 
och öka en etablering och integration i samhället.

• Mötena kan också vara ett sätt att umgås. IT-guiderna är 
inte främmande för några samtalsämnen. De önskar 
kontakt för att få användning av sina kunskaper inom IT, för 
att få träna språket och således få ”utöva sitt uppdrag”.



IT-guide –roller
• Enter Sweden rekryterar, utbildar och handleder 

ungdomarna/ IT-guiderna.

• Hittills är 11 anställda, 6 flickor och 5 pojkar. Alla läser på 
språkintroduktion, gymnasiet.

• Kommunens uppgift är att tillhandahålla lokaler med wifi
samt knyta nyckelpersoner till styrgruppen.

• I Linköpings styrgrupp ingår e-hälsa, bildning 
(språkintroduktion/gymnasieskolan), hagdahlska huset och 
stadsbiblioteket. 

• Start för IT-guiderna var lördagen den 14 april på 
stadsbiblioteket och Attendo serviceboende i Skäggetorp, 
centrum 4C.



Linköpings IT-guider

Välkomna på Drop-in på lördagarna kl. 11-14 
på stadsbiblioteket och Attendo serviceboende 
i Skäggetorp, Skäggetorp centrum 4C.



Kontaktuppgifter

IT-guiderna är pigga på att vara med där det ”händer saker” 
och där de behövs/ är efterfrågade. Observera att det kan vara 
svårt på vardagarna då de går i skolan, men pröva gärna då de 
önskar publicitet/ marknadsföring. 

Om ni har något möte/ evenemang eller dylikt ta gärna 
kontakt med dem:

• Morteza Akbari, projektsamordnare, 072-921 05 93 eller 
morteza.akbari@it-guide.se

• Johanna Palmstierna, planeringsledare, 013-294660 eller 
johanna.palmstierna@linkoping.se
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