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Vision

My Dream Now skapar inspirerande samverkan mellan 
skola och arbetsliv. Vår vision är att alla unga ska känna 
sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och 
drömmar. Vi prioriterar områden med stor potential,  
där det är högre arbetslöshet och många unga saknar 
vuxna förebilder i arbetslivet. 

Vi pratar konsekvent om områden med stor potential  
för att vi vill vända på den uttjatade mediebilden där 
områden i städer ofta benämns som “utsatta områden”  
och oftast endast förknippas med problem. I rapporten 
använder vi ibland begreppet “utsatt område” när vi  
hänvisar till rapporter med statistik från specifika  
områden med den benämningen. 

I denna rapport redogör vi för verksamhetsåret 
2019/20 och visar hur vår verksamhet har effekt  
och gör skillnad.

 
 
5    |   Hur tar vi reda på om vi gör skillnad?  
          

6     |   Vilka är problemen för unga  
            och samhället?

10   |   Vad gör vi åt problemet?

12    |   Genomförd verksamhet 

16    |   Vår digitala omställning

18    |   My Dream Now appen

19    |   Utfall och resultat

20   |   Vad säger eleverna?

21    |  Feedback

22   |   Vad säger skolpersonalen?

23    |   Vad säger klasscoacherna?

24    |   Vad har vi för effekt?

25    |   Var det värt tiden och pengarna?

26    |   Lärdomar

27    |   Tack till alla våra engagerade partners

28    |   Referenser

29    |   My Dream Now

Innehåll 



Sammanfattning 2019/2020

Vad är problemet och vad kan vi göra åt det? 

 - Hög ungdomsarbetslöshet. Under 2019 var 
det totalt i Sverige 65 000 unga som varken 
arbetade eller studerade i åldern 15-24 år. 
Ungdomsarbetslösheten är dubbelt så hög i den 
typ av områden vi prioriterar, som i övriga landet. 
  

-  Elever får sällan kunskap och kontakt med 
arbetslivet via skolan. Det drabbar framför allt 
elever som bor i områden med stor potential. 
När de eleverna inte får förebilder och känner 
till möjligheterna i arbetslivet tappar de lätt 
motivation i skolan. De eleverna får även sämre 
förmåga att ta sig till jobb när de inte känner 
till betydelsen av t ex kontakter, referenser och 
organiserade fritidsaktiviteter för att ta sig  
till jobb. 

Vår metod: Ett team med fyra frivilliga 
klasscoacher från olika arbetsgivare träffar en 
klass 2-4 gånger per år och genomför övningar 
med vår metodik under två timmar. Elever får 
besöka arbetsplatser på två timmars studiebesök 
och längre besök s k branschdagar.  

Vår förändringsteori är att vår metod har en 
positiv effekt i det korta perspektivet, då eleverna 
tack vare vårt program blir mer motiverade i 
skolan, får en bättre förståelse för arbetslivet 
och ökad förmåga att ta sig till jobb. Det är då 
sannolikt att det långsiktigt leder till minskad 
arbetslöshet för unga som deltagit i aktiviteter 
med My Dream Now. 

Vår vision är att alla unga ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och 
drömmar. Vi skapar inspirerande samverkan mellan skola och arbetsliv. Vi prioriterar områden 
med stor potential där arbetslösheten är hög.

Den här rapporten handlar om My Dream Nows 
verksamhet i Sverige. Sedan 2018 drivs My Dream 
Now även i Nairobi, Kenya. Verksamheten i Kenya 
beskrivs närmare i en egen rapport. 

“Jag har fått mer inblick i hur yrkeslivet är  
och svar på frågor som jag undrat över.  
Jag har också lärt mig om hur man söker  

jobb. 

Jag tycker det är väldigt bra just för att det 
handlar väldigt mycket som sin egen framtid. “ 

 
- Elev, Frejaskolan årskurs 8.



Höjdpunkter
Tillsammans med arbetsgivare och frivilliga planerade vi ytterligare 52 fysiska klasscoach-
träffar och 58 studiebesök under våren 2020, som vi tyvärr blev tvungna att att ställa in  
när COVID-19 drabbade Sverige.  
 
Från slutet av april körde vi igång med en digital samverkan mellan skola och arbetsliv som 
innebar digitala klasscoachträffar, digitala studiebesök och lanseringen av My Dream Now 
Appen som gör de möjligt för ännu fler unga att hitta kontakter i arbetslivet.

Vi träffade  
2087 elever

49 övriga  
aktiviteter  
på skolor

Vi engagerade och utbildade  
255 frivilliga klasscoacher som 

genomförde 143 klasscoachträffar  
(varav 11 digitalt). 

Samarbete med 18 skolor och 
89 klasser i Stockholm, Botkyrka, 

Huddinge, Göteborg, Malmö  
och Helsingborg.

Vi engagerade  
44 betalande  

partners

85 studiebesök  
(varav 22 digitalt)  

och 4 branschdagar 
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1.  Vilka är problemen och vad  
kan man göra åt dem?  
Vilka är problemens rotorsaker och 
målgruppens behov? Vilken är vår 
förändringsteori - vilken förändring 
vill vi åstadkomma genom vilken 
insats? 

2. Vad har vi gjort?   
Hur stor insats, hur mycket aktivitet 
har vi presterat för hur många?  
Vilken är vår prestation?

3. Vad blev det för resultat?  
Vilken förändring, vilket utfall har  
det resulterat i? Vilket utfall kan 
vi anta utifrån intervjuer, kvalitativ 
metod? Vilket utfall har vi kunnat 
mäta med kvantitativ metod? 

Hur tar vi reda på om vi gör skillnad? 
För att mäta effekt och se om vi verkligen gör skillnad, utgår vi från den 
effekttrappa och de begrepp som nu etableras som standard för effekt-
mätning i sociala företag. 

4. Vad fick det för effekt?  
Hur stor del av utfallet är ett resultat 
av insatserna, vad hade inträffat ändå? 
Vilken är alltså vår effekt? 

5. Var det värt tiden och pengarna?  
Vilka blir de monetära besparingarna 
och vinsterna för individ och 
samhälle? Vilken blir den sociala 
avkastningen?

1
2

3
4

5
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Vilka är problemen för  
unga och samhället? 

I första steget definierar vi problemen  
som vi försöker motverka och orsaker  
till problemen.

Arbetslöshetstalet för unga i åldern 15-24 år 
ökade med 6,1 % mellan maj 2020 och maj  
2019 (Källa: SCB AKU, maj 2020)

Dubbelt så hög ungdomsarbetslöshet i 
Sveriges 61 utsatta områden jämfört med 
övriga Sverige. 4,7 % i åldern 18-24 år  
öppet arbetslösa och 8,7 % i åldern 25-29 år  
i övriga Sverige 2,7% respektive 3,8 %. 
(Källa: Fakta för förändring, 2019)

Problem:   
Hög arbetslöshet bland unga från  

områden med stor potential     
•  65 000, i åldern 15-24 år, 5,6 %  
varken arbetar eller studerar 2019     •  18 000 i åldern 15-19 år, 3,1 %    • 47 000 i åldern 20-24 år, 8 %

Hög arbetslöshet kan orsakas av brist på 
arbetstillfällen. Men statistiken visar det 
motsatta: 

- Arbetsgivare har problem med 
kompetensförsörjning. 

- 72 % av företag hade år 2017 svårt  
eller mycket svårt att hitta arbetskraft.

- Brist på personer med rätt attityd och 
engagemang är den vanligaste orsaken  
till att företagen haft svårt att rekrytera.  
(Svenskt Näringsliv, Rekryteringsenkäten, 
2018). 
 
 
Vilka är orsakerna till 
ungdomsarbetslöshet i  
områden med stor potential?

Det finns flera olika orsaker till 
ungdomsarbetslöshet i de områden  
vi prioriterar.  
 
 

 
Nedan klargör vi några orsaker:  

• Låg utbildningsnivå och utländsk 
bakgrund ökar risken för långvarig 
arbetslöshet

• Arbetslösheten 2019 var 6 gånger högre 
för lågutbildade än för de med minst 3 års 
eftergymnasial utbildning. 

• Av alla arbetslösa mellan 15-74 år med 
endast förgymnasial utbildning, var drygt 
70 procent utrikesfödda.

• Unga med utländsk bakgrund och unga 
utan fullständiga gymnasiebetyg riskerar 
långa tider i arbetslöshet. (IFAU, 2016:1) 

• Unga med utländsk bakgrund 
diskrimineras på arbetsmarknaden 
 

Fördomar och diskriminering av människor 
med utländsk bakgrund förekommer 
idag på arbetsplatser, framför allt på 
arbetsplatser med bristande mångfald. 
 
Forskning visar även att arbetsgivare 
som anställer oprövad arbetskraft 
övervärderar enkelt observerade attribut vid 
anställningstillfället. (Källa: IFAU 2018:21)

I de områden vi prioriterar har majoriteten 
av eleverna utländsk bakgrund. 74 % av 
invånarna i utsatta områden har utländsk 
bakgrund. (Källa: Fakta för förändring, 2019)

Avsaknaden av förebilder och brist på 
motivation i skolan är en bidragande  
orsak till dåliga studieresultat. På grund av 
den höga arbetslösheten sak-nar många 
unga vuxna förebilder i sin närhet som 
har jobb som de trivs med. I Sveriges 61 
utsatta områden förvärvsarbetar 61 % 
av befolkningen i ålder 20-64 år. I övriga 
Sverige: 80 %. (Källa: Fakta för förändring, 
2019)
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Avsaknad av förebilder  
och kontakter i arbetslivet
Forskning visar att ungas yrkesval 
begränsas av stereotypa uppfattningar 
och förenklade föreställningar om yrken. 
Anställningsbarhet väger tungt och ung-
domar beskriver det som riskfyllt att  
välja utifrån intresse, om det är norm-
brytande. 
 
Ungdomar beskriver ofta framtiden som 
full med stängda dörrar, att det är för 
sent att välja yrkesbana efter att valen till 
gymnasiet är gjorda. (Att förstå ungdomars 
identitetsskapande, 2014)

Avsaknaden av förebilder och förståelse 
för möjligheterna i arbetslivet kan bidra  
till att elever har svårare att förstå kopp-
lingen mellan att sköta sina studier idag  
och få ett jobb i framtiden. Detta kan i sin 
tur bidra till bristande motivation i skolan 
och dåliga studieresultat.

De flesta skolorna i områden med stor 
potential har ett studieresultat som ligger 
under det genomsnittliga i landet. Andel 
behöriga till gymnasiets yrkesprogram efter 
årskurs 9 i utsatta områden är 70 % och i 
övriga Sverige 87 %.

Andelen som tar en examen inom fyra år 
efter påbörjade gymnasiestudier är 46 % för 
boende i utsatta områden och 73 % i övriga 
Sverige. (Källa: Fakta för förändring, 2019)

Låg kunskap hos ungdomar om vad 
det finns för jobb, hur arbetsmarknaden 
fungerar, hur företag rekryterar och hur  
man söker jobb. Skolor ger sällan elever 
kunskap om olika möjligheter  
på arbetsmarknaden. 

Skolinspektionen konstaterar att eleverna 
normalt inte får den “vägledning i vid 
bemärkelse” som de har i uppdrag att  
ge eleverna enligt läroplanen.  
 
Skolan tar då inte sitt kompensatoriska 
uppdrag, för att kompensera för socio-
ekonomiska skillnader inom det området. 
(Källa: Skolinspektionens rapport, 2013:5)

Få ungdomar har besökt arbetsplatser 
som olika typer av kontor, industrier, lager, 
sjukhus. Unga från områden med stor 
potential har därför få en uppfattning av  
vad de kan jobba med.

Elever från områden med stor potential, där 
arbetslösheten bland vuxna är hög, har inte 
många kontakter i arbetslivet som kan hjälpa 
dem till jobb.  

Utan kontakter i arbetslivet är det svårare 
att få jobb. Idag får 6 av 10 jobb  
via kontakter och 1 av 10 via Arbets- 
förmedlingen (Källa:Arbetslöshetsrapporten, 
2020) De flesta unga får jobb via informella 
kontakter. (Källa: IFAU 2013:20)

Idag är informella kontakter och nätverk det 
vanligaste sättet att rekrytera. Det använder 
vart tredje företag och det är den kanal som 
företagen uppger fungerar bäst. 
(Källa: Svenskt Näringslivs Rekryterings-
enkät, 2018)

Få unga har en organiserad fritid och missar 
då chanser till att utveckla kompetenser 
och erfarenheter som många arbetsgivare 
efterfrågar.
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Många rekryterare och karriärcoacher 
betonar vikten av att ha en aktiv fritid 
eller ett ideellt engagemang. Det visar 
att du är en aktiv och enga gerad person, 
du kan få testa dina ledaregenskaper, 
lära dig administration och organisation, 
engagemanget kan ge dig nya insik ter, 
referenser, kontakter och bidra till  
personlig utveckling. (Källa: Publikt, 2014) 

Allt fler forskningsresultat visar på stora 
potentiella fördelar och egenvärden 
av fritidsaktiviteter och en så kallad 
deltagarkultur, då det sägs kunna förse 
unga med meningsfullhet, en känsla av 
sammanhang, avancerade färdigheter av 
olika slag och med en medvetenhet om 
möjligheterna att aktivt påverka samhället. 
(Källa: MUCF, 2014)

I områden med stor potential är det 
mindre vanligt att vara med i en förening 
och att delta i musik- och kulturskolan.
Orsakerna kan ses i att föräldrarna inte 
bär på erfarenheter från föreningsliknande 
verksamhet och att de bor i områden med 
ett relativt lågt föreningsutbud.  
(Källa: MUCF, 2014)

Det är vanligare att unga med utländsk 
bakgrund och utrikesfödda, än att unga med 
svensk bakgrund och inrikesfödda, vill delta i 
en idrottsförening eller i kulturskolan,  
men inte gör det. (Källa: MUCF, 2014)

Det är många av orsakerna ovan som vi inte 
påverkar med vår verksamhet. Exempelvis 
den höga arbetslösheten hos vuxna och 
sämre studieresultat på grund av hur 
skolorna bedrivs. Vi kan dock påverka 
flera viktiga faktorer, som ökar ungdomars 
möjligheter att ta sig till jobb. 

De faktorer vi kan påverka är framförallt:

• Motivation i skolan, tack vare förebilder 
och inspiration från arbetslivet och vuxna 
som tror på ungdomarna och deras 
potential. 

• Kunskap om olika möjligheter i 
arbetslivet

• Kontakter i arbetslivet och förmåga att  
få kontakter.

• Förmåga att söka jobb

• Minska diskriminering och utmana 
fördomar när vuxna i arbetslivet  
möter begåvade ungdomar 

• Förståelse för värdet av att delta i 
organiserade fritidsaktiviteter och 
motivation att hitta fritidsaktiviteter  
de gillar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Jag har lärt mig att det inte bara 
behövs bra betyg för att få ett jobb.  

Det krävs bra erfarenhet och 
personlighet osv. Bra att MDN finns,  

om man behöver hjälp med att hitta den 
rätta jobben och vad man vill plugga  

i gymnasiet så är MDN det rätta.” 
 

- Elev, Enbacksskolan, åk.8

Motivation

Kontakter
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Problem för ungdomar och 
samhället definieras även i  
FNs globala hållbarhetsmål.  
 
För att vi gemensamt ska bygga 
ett hållbart samhälle är flera sociala 
utmaningar och lösningar definierade  
i dessa hållbarhetsmål.  
 
Nedan tar vi upp de mål och respektive 
underrubrik där My Dream Now mest 
tydligt bidrar.

• 4. God utbildning 4.4 öka antalet 
personer med färdigheter för  
ekonomisk trygghet: Till 2030 väsentligen 
öka det antal ungdomar och vuxna som 
har relevanta färdigheter, däribland 
tekniska färdigheter och yrkeskunnande, 
för sysselsättning, anständigt arbete  
och entreprenörskap.

• 8. Anständiga arbetsvillkor 8.6  
Främja ungas anställning, utbildning  
och praktik: Till 2030 väsentligt minska 
den andel ungdomar som varken arbetar  
eller studerar.

• 10. Minska ojämlikhet  
10.1 Minska inkomstklyftorna  
Till 2030 successivt uppnå och upprätthålla 
en inkomsttillväxt högre än det nationella 
genomsnittet för de 40 procent av 
befolkningen som har lägst inkomst.  
 
10.2 Främja social, ekonomisk  
och politisk inkludering. Till 2030 
möjliggöra och verka för att alla 
människor, oavsett ålder, kön, 
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, 
ursprung, religion eller ekonomisk eller 
annan ställning, blir inkluderade i det 
sociala, ekonomiska och politiska livet.

• 16. Fredliga och inkluderande samhällen 
16.1 minska våld, 16.2 skydda barn 
mot våld.16.4 bekämpa organiserad 
brottslighet.

• 17. Genomförande och globalt 
partnerskap. 17.17 Uppmuntra 
effektiva partnerskap. Uppmuntra och 
främja effektiva offentliga och offentlig-
privata partnerskap samt partnerskap 
inom det civila samhället vilka bygger på 
erfarenheterna från andra partnerskap  
och deras finansieringsstrategier. 

Barnkonventionen som blev lag  
 
Den 1 januari 2020 blev även FNs 
barnkonvention lag i Sverige, barn-
konventionen definerar barn och ungas 
rättigheter. Där finns flera rättigheter  
som vi i Sverige idag inte lever upp till  
och som vi genom vårt program jobbar  
för att tillgodose: 

• 28. Barnets rätt till utbildning. 
göra utbildnings- och yrkesrelaterad 
information och vägledning tillgänglig  
och åtkomlig för alla barn

• 29. Barnets utbildning ska syfta till att: 
utveckla barnets fulla möjligheter i fråga 
om personlighet, anlag och fysisk och 
psykisk förmåga

• Läs gärna hela texten här: https://unicef.
se/barnkonventionen/las-texten#hela-
texten

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten
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Vad gör vi åt problemet? 
Klasscoachprogrammet

• Vi utbildar frivilliga medarbetare från 
olika företag och arbetsgivare, så kallade 
klasscoacher. Klasscoacher kan även vara 
högskolestuderande vuxna. 

• Vi skriver avtal med rektorer på 
högstadie- och gymnasieskolor där 
majoriteten av eleverna kommer från 
områden med stor potential och hög 
arbetslöshet där studieresultatet ligger 
under genomsnittet i Sverige. 

• Vi koordinerar ett klasscoachprogram 
med lärare så att ett team med 3-5 
klasscoacher kan genomföra 2-4 
klasscoachträffar per läsår med  
samma klass. 

• Vi utvecklar metodik och skriver program 
så att klasscoacherna kan genomföra 
engagerande och motiverande övningar 
med eleverna under 2 timmar per 
klasscoachträff.  
 

 
 
 
Vår metodik bygger på olika teman där 
klasscoacherna och eleverna med ett 
gemensamt undersökande förhållningssätt 
diskuterar drömmar, arbetsmarknad och 
yrkesval.

• Varför det är viktigt att våga drömma  
och sätta mål?

• Vad kan en aktiv fritid leda till?

• Hur ser arbetsmarknaden ut?  
Vad finns det för jobb?

• Hur tar man sig till jobb?  
Hur kan ett jobb leda till ett annat?

I årskurs 9 och gymnasiet gör vi även 
konkreta övningar i valkompetens till 
gymnasiet och övar på söka jobb,  
genom att skriva CV, personliga brev  
och rollspela anställningsintervjuer. 

 
 
 
 
Studiebesök och branschdagar 
 
Vi skapar kontakt med arbetsgivare och 
bokar in studiebesök. En grupp på 10-15 
elever besöker en arbetsplats under två 
timmar, då de får träffa medarbetare med  
olika yrken och bakgrund, se olika arbets-
miljöer och interagera med medarbetarna.

Studiebesöken ingår i klasscoachprogrammet 
och elever får ofta besöka deras klasscoachers 
arbetsplatser och även se andra arbetsplatser 
utefter klassens intresse. 

Vi arrangerar även så kallade branschdagar 
där elever under en dag få prova olika arbets-
uppgifter i en specifik bransch, exempelvis 
hotell-dag, bank-dag och IT-dag.

Vad önskar vi att våra aktiviteter/
prestationer har för effekt på kort  
och lång sikt?  
 
Elevers möten med vuxna i arbetslivet 
genom My Dream Nows aktiviteter ska  
bidra till att eleverna får: 

• Kunskap om olika jobb, arbetsgivare 
och arbetsmiljöer. Elever kan känna efter 
vilka av dessa som är inspirerande och 
vilka de inte är intresserade av.  

• Förståelse för hur yrkesmänniskor har 
tagit sig till olika jobb tack vare olika 
utbildningar, erfarenheter och kontakter. 

• Förebilder i arbetslivet som inspirerar 
eleverna. 

• Ökad motivation i skolan, som kan 
öka sannolikheten till genomförd 
gymnasieutbildning. 

För att åstadkomma förändring genomför vi följande aktiviteter/prestationer: 
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• Bättre möjligheter att göra väl 
underbyggda val till gymnasiet, vilket 
ökar sannolikheten att fullföljer gym-
nasieutbildningen med gott resultat och 
kan sedan ta sig till jobb. 

• Kompetens att söka jobb och förståelse 
för hur olika rekryteringsprocesser kan  
gå till. 

• Förståelse för betydelsen av erfarenheter 
utanför skolan. 

• Förståelse för olika typer av utbildning 
efter gymnasiet, förutom högskola. 

• Inspiration till jobb inom olika yrken och 
ger unga motivation att satsa på att skaffa 
utbildning och erfarenheter som gör att 
de kan ta sig till de jobben. 

• Kontakter med personer i arbetslivet, 
både genom klasscoacher, studiebesök 
och via klasscoachers kontakter och betyd-
elsen av att själv skapa kontakt med vuxna.

Önskad effekt på längre sikt: 

• Fler ungdomar tar sig till jobb som 
motsvarar deras potential. 

• Färre ungdomar riskerar att fångas upp 
av destruktiva grupper och hamna i 
utanförskap.

Vad finns det för forskning som visar 
att det är sannolikt att våra aktiviteter 
faktiskt får den önskade effekten? 

Den brittiska organisationen ”Education and 
Employers” organiserar också frivilliga från 
arbetslivet i olika program på skolor. De har 
sammanställt resultat från flera olika studier, 
som visar vilken positiv effekt kontakter 
med arbetslivet under skoltiden har för 
ungdomar. De citerar en brittisk studie, som 
även citeras av EU kommissionen. Studien 
(Källa: Mann, Stanley, Archer 2014), menar 
att elever som har haft minst fyra kontakter 
med arbetslivet under sin skolgång har fem 
gånger mindre risk att hamna i utanförskap.

My Dream Now ger eleverna minst 
sex kontakter med arbetslivet per år 
genom fyra klasscoachträffar och två 
studiebesök.

Rapporten ”Lära för livet – är det värt 
något?” gjordes av konsultföretaget Payoff, 
som är experter på effektmätning av sociala 
insatser.  

Rapporten gjordes på uppdrag av Skanska 
för att utvärdera fyra av deras projekt med 
samverkan med skolor, varav ett i samarbete 
med My Dream Now. 

Rapporten visar att när elever får chans 
att förstå kopplingen mellan studier och 
arbetsliv ökar deras intresse och motivation 
att anstränga sig i skolan och därmed deras 
chanser att klara grundskola och gymnasium 
med godkända betyg.  
 
I sin tur ses detta som en av de absolut 
viktigaste faktorerna för att på sikt kunna  
få ett arbete och försörja sig själv. 

Erfarna pedagoger beskriver i rapporten 
att de själva har erfarit att dessa typer av 
insatser fungerar och skapar just dessa 
långsiktiga effekter som rapporten visar.

Forskningen visar att de bilder man har av 
vad som är möjligt och realistiskt för en själv 
har stor betydelse var man kan se sig själv 
i framtiden. Vad som upplevs som möjligt 
beror på verkliga erfarenheter och möten 
med människor i yrkeslivet, som kan koppla 
drömmen om framtiden till där man befinner 
sig idag. 

Olika sociala kategorier påverkar också 
uppfattningen om vad som är möjligt  
“för någon som mig”.  
 
Dessa bilder av vad man tror är möjligt om 
framtiden påverkar hur man agerar idag, 
exempelvis motivation i skolan.   
(Källa: Att förstå ungdomars 
identitetsskapande, 2014)



Genomförd verksamhet
PRESTATIONER - LÄSÅR 2019/2020
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2087
Elever

143
Klasscoachträffar 

255
 

Klasscoacher Partners
44

Studiebesök
85
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Statistik från läsåret 2019/2020
Den här rapporten handlar om My Dream Nows verksamhet i Sverige.  
 

 + Samarbete med 18 skolor och 89 klasser i Stockholm,  
  Botkyrka, Göteborg, Malmö och Helsingborg. 
 
 + Träffade 2087 elever.  
 
 + Engagerade och utbildade 255 frivilliga klasscoacher 
  som genomförde 143 klasscoachträffar. (varav 11 digitalt) 
 + 77 arbetsplatser har tagit emot elever på  
  85 studiebesök (varav 22 digitalt) och 4 branschdagar.  
 
 + 49 övriga aktiviteter på skolor. 
 

+ Vi engagerade 44 betalande partners.

“De lär oss mycket, får oss att bli  
mer motiverad de är glada hela  
tiden och de vill oss det bästa.  

De är grymma.” 

- Elev, Järvaskolan åk.9

2087 
elever

Totalt var det även 52 fysiska klasscoachträffar och 58  
studiebesök som tyvärr ställdes in i starten på grund av Covid-19. 



“
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“Jag har lärt mig lite om hur det är i arbetslivet, jag 
känner mig mer förberedd inför framtiden. Det är 

en bra grej för ungdomar, man får mer information 
och man känner sig allmänt trygg.” 

- Elev, Frejaskolan årskurs 8

“Jag har lärt mig om framtiden, alltså allting  
som jag behöver kunna förbereda mig till 

framtiden.”

- Elev, Grindtorpsskolan årskurs 9

“Det har varit super roligt och intressant att “Det har varit super roligt och intressant att 
kunna samarbeta med dem. Jag har lärt mig att kunna samarbeta med dem. Jag har lärt mig att 
jag behöver kunna hantera stress i framtiden för jag behöver kunna hantera stress i framtiden för 
att kunna bli det jag vill. Dem är jätte snälla och att kunna bli det jag vill. Dem är jätte snälla och 
trevliga, minst 2 gånger om åren behöver vi få trevliga, minst 2 gånger om åren behöver vi få 

besök av dem.“besök av dem.“

- Elev, Enbacksskolan årskurs 8

“My dream now är en bra organisation för 
ungdomar, ungdomar kommer att ha så mycket 

nytta utav er.“ 
 

- Elev, Handelsprogrammet årskurs 2, 
Angeredsgymnasiet 



DIGITALA 
STUDIEBESÖK

DIGITALA TRÄFFAR

16

Vår digitala omställning
Våren och den pågående pandemin 
har precis som för många andra 
försvårat vår ordinarie verksamhet, 
eftersom vi skapar fysiska möten 
mellan grupper i samhället som 
annars inte möts. 

När Covid-19 bröt ut i Sverige, tog 
vi vårt samhällsansvar och ställde in 
de planerade klasscoachträffarna och 
studiebesöken som låg närmast  
i kalendern.

När vi sedan insåg att pandemin skulle 
bli långvarig utforskade vi den digitala 
världen och alla möjligheter med att 
samhället ställer om. I slutet av april 
startade vi en digital samverkan mellan 
skola och arbetsliv. 

Vi utvecklade digitala lösningar för 
att kunna fortsätta jobba för att få fler 
unga att känna sitt värde i samhället 
och hitta egna vägar till jobb och 
drömmar. 

Vår digitala omställning har bestått av 
digitala klasscoachträffar och digitala 
studiebesök där elever träffade klass-
coacher via videomöten. 
 
I sammanställningen ovan har vi därför 
valt att räkna samman våra fysiska och 
digitala möten under läsåret, med ett 
förtydligande inom parentes.  

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6674603600288727040
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"Verkligen jätteintressant digitalt studiebesök , jag är 
enig i allt ni sagt hur man ska tänka om framtiden, Bra 
ord. Lyssna på Sia, Niklas Linda, Rebecca om hur man 

ska tänka på framtiden och studierna. Fånga dagen och 
uppskatta de ni har! Vi ser fram emot att hälsa på er på 

riktigt nu när vi fått en inbjudan att komma till er  
i Stockholm!" 

- Rektor, JENSEN gymnasium Helsingborg 

“
“Eleverna har uppskattat att de får handfasta tips från 
coacherna, de har fått chansen att upptäcka sidor och 
förmågor hos sig själva de inte trodde fanns, de har 
också fått se framför sig en vision där de faktiskt kan 

få nytta av dessa. Ett gott samarbete är a och o för att 
stärka våra elever och forma dem till starka individer och 
goda samhällsmedborgare. Genom vårt samarbete med 
My Dream Now så känner vi av, att eleverna visar större 
engagemang då eleverna känner sig delaktiga, synliga 

och lyssnade på.”

- Marita Andreasson,  
Lärare, Angeredsgymnasiet
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Vi har sedan vidareutvecklat appen tillsammans 
med Samsung. Utvecklandet av appen påbörjades 
redan år 2017, men i samband med vår digitala 
omställning var appen ett givet verktyg som vi 
ville lägga resurser på att lansera brett. 

Appen fungerar som ett digitalt verktyg för 
kontakt mellan ungdomar och vuxna. Unga kan 
söka upp olika yrken, företag eller universitet som 
de är nyfikna på. I en lista och på en karta kan de 
hitta kontakter på olika företag och skolor. Alla 
kontakter i appen har frivilligt registrerat sig med  
Bank-ID för att kunna svara på frågor via en 
chatt och/eller träffas. Unga kan ta kontakt med 
personer genom en chat för att fråga mer om 
deras jobb eller utbildning.  
 
Det finns även möjlighet att boka träff med 
kontakter på deras arbetsplatser. Genom detta 
kan ungdomar skaffa sig en inblick i hur olika 
arbetsplatser och möjliga framtida jobb kan se ut. 

Företag kan lyfta fram och synliggöra sig genom 
att profilera sig i appen med en beskrivning av 
verksamheten, länkar till relevant innehåll och 
även genom medarbetares profiler. Företag som 
profilerar sig i dagsläget är Samsung, Vattenfall, 
Amendo, Lagotto, Wästbygg, Incyte Biosciences 
Nordic AB och Discovery Networks Sweden.

 

Möjligheten att lansera My Dream Now-appen 
har påverkats av coronapandemin då vi inte har 
kunnat komma ut till skolorna och presentera 
appen som tänkt. Appen har därför inte används 
aktivt av unga ännu men hittills har cirka 200 
kontaktpersoner och ett hundratal ungdomar 
skapat sina profiler.

Appen är ett initiativ av My Dream Now och har delvis finansierats av Vinnova och även 
backats av Post- och Telestyrelsen, PTS, som också varit ute och efterlyst initiativ för en  
mer inkluderande arbetsmarknad. 

”Vi vill att ungdomar, oavsett vilket område 
de kommer ifrån, ska ha möjlighet att hitta 
kontakter ute i arbetslivet och vi vet att det 
finns många som gärna delar med sig av sina 

erfarenheter och berättar om sitt yrke.” 
 

- Petra Ramsten, programkoordinator 
My Dream Now

"Det bästa med My Dream Now-appen är att 
det är jobb fokuserad. Man pratar bara om 

jobbet inte allt möjligt. Kontaktar i appen är 
aktiva och svarar snabbt." 

 
- Amir, användare i appen

Artikel av Nyteknik

Artikel av Computer Sweden

My Dream Now appen

Läs artiklar om appen här: Ladda ner appen gratis!
Google play

App store

Hej! 
 

Med vår app är det enklare än 
någonsin att hitta kontakter  

i arbetslivet!  
 

Du som arbetar eller studerar 
kan här inspirera ungdomar att 
hitta sina vägar till drömjobb.

https://www.nyteknik.se/ingenjorskarriar/ny-app-ska-vacka-ungdomars-yrkesdrommar-6997111
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.736079/app-jobb-my-dream-now
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.creador.mydreamnow&hl=sv
https://apps.apple.com/se/app/my-dream-now/id1448692587
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Utfall och resultat

Vi utvärderar kontinuerligt vår 
verksamhet både kortsiktigt genom en-
käter till klasscoacher efter klasscoachträffar 
och studiebesök och även genom elev-
enkäter vid slutet av läsåret, för att kunna  
se vilken förändring som våra möten skapar.

De svar vi har fått pekar på att My Dream 
Nows insatser gör en märkbar skillnad för 
många elever när det gäller motivation i 
skolan, inspiration till framtiden, kunskap  
om arbetsmarknaden och kunskap om att 
söka jobb. 

Detta verksamhetsår har vi använt oss 
mer av kvalitativ data eftersom vårens 
digitala träffar har gjort det svårare 
för oss att få in ett stort underlag av 
elevenkäter. Vi kan därför inte dra slutsater 
från statistik om exempelvis graden av ökad 
motivation utifrån detta elevunderlag, men 
via våra elevenkäter har vi fått in elevernas 
generella kom-mentarer om våra program.

För att komplettera detta har vi även 
under våren gjort en större satsning på 
utvärderingar med våra kontaktpersoner 
på de skolor som vi samarbetar med. Detta 
innefattar lärare, studie- och yrkesvägledare 
och rektorer på våra partnerskolor. Dessa 
utvärderingar har gjorts muntligt via digitala 
möten/telefon och via mail och bygger på 
professionella pedagogers erfarenheter  
av våra program. 

Vi upplever deras feedback som otroligt 
värdefull då de dagligen har kontakt 
och känner eleverna som vi träffar i 
våra program. De kan därför även se den 
skillnaden på längre sikt som skapas  
i mötet mellan skola och arbetsliv.

• Vad blev det för resultat? 

• Vilken förändring, vilket utfall  
har det resulterat i? 

• Vilket utfall kan vi anta utifrån 
intervjuer, kvalitativ metod? 

• Vilket utfall har vi kunnat  
mäta med kvantitativ metod? 
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Vad säger eleverna?
“Jag har fått mer inblick i hur yrkeslivet är 
och svar på frågor som jag undrat över. Jag 
har också lärt mig om hur man söker jobb. 
Jag tycker det är väldigt bra just för att 
det handlar väldigt mycket som sin egen 
framtid.“ 
 
- Elev, Frejaskolan årskurs 8.

 
“Har lärt mig massor om jobb som jag 
faktiskt undrat.” 
 
- Elev, Frejaskolan årskurs 8. 
 
 
“Jag har lärt mig mycket och haft roligt med 
dessa träffar. Jag tycker att andra elever 
borde få ha tillgång till att få ha "My Dream 
Now". Jag älskar "My Dream Now" och ser 
upp mot varje gång vi har det.” 
 
- Elev, Frejaskolan årskurs 8.

“Det som var bra med studiebesöket var 
att jag hade ingen aning vad jag hade 
för intresse för i framtiden men efter 
studiebesöket känns det som att lacka bilar 
det var min grej.” 
 
- Elev, Bergsjöskolan årskurs 8. 
 
 
 
“Det har blivit lite lättare med att välja vad 
jag ska göra i framtiden.” 
 
- Elev, Järvaskolan årskurs 9. 

“Det bästa med studiebesöket var att vi fick 
mycket information om hela företaget och 
de förklarade mycket om de jobb som var 
tillgängliga där. Man fick bra kunskap om 
alla arbetsområden.” 
 
- Elev, Bergsjöskolan årskurs 8. 
 

“Jag har lärt mig mer om hur processen är 
när man skaffar jobb och att man kan byta 
jobb utifrån vad man gillar. “

 
- Elev, Enbacksskolan årskurs 8. 

“De lär oss mycket, får oss att bli mer 
motiverad de är glada hela tiden och de vill 
oss det bästa. De är grymma.” 
 
- Elev, Järvaskolan årskurs 9.

“Jag har lärt mig att det inte bara behövs 
bra betyg för att få ett jobb. Det krävs bra 
erfarenhet och personlighet osv. Bra att 
MDN finns, om man behöver hjälp med 
att hitta den rätta jobben och vad man vill 
plugga i gymnasiet så är MDN det rätta.” 
 
- Elev, Enbacksskolan årskurs 8.

 

"Så härligt pepp-talk" 
 
- Elev, JENSEN Gymnasium Helsingborg

“Jag tycker det är ett intressant företag 
som kan göra en intryck på elever som inte 
ännu har ett mål i framtiden. My Dream Now 
kan motivera andra att se sin framtid med 
positivitet.” 
 
 
- Elev, Handelsprogrammet  
Angeredsgymnasiet årskurs 3.
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Det är viktigt för oss att vi även tar till 
oss de konstruktiva kommentarerna om 
våra träffar. Vi vill givetvis kunna inspirera 
och motivera alla elever som vi träffar i våra 
program. Men i en klass om ca 20-28 elever 
kan inte alla elever uppleva och få ut lika 
mycket av varje klasscoachträff.  Alla elever 
har olika erfarenheter, förutsättningar och 
kunskaper. 
 
Efter varje läsår ser vi över våra program 
utifrån denna feedback och utvecklar 
programmen kontinuerligt för att 
anpassa så mycket som möjligt utifrån 
elevernas önskemål. Vi försöker göra 
klasscoachprogrammen mer interaktiva 
genom fysisk aktivitet. 
 
Exempelvis genom att undvika endast 
penna och papper-övningar, utnyttja 
klassrummets storlek genom 

4-hörn övningar samt att vi alltid 
rekommenderar klasscoacherna att använda 
sig av så kallade energizers när eleverna är 
trötta eller har svårt att sitta still.

Vi ser även över längden på våra träffar, 
där två timmar i vissa fall kortas ner för att 
eleverna ska orka hålla fokus under hela 
passet. Vi förmedlar till våra coacher, att 
känna av vad som passar bäst för just deras 
klass, just idag och att de med fördel kan 
avsluta träffarna lite tidigare om det behövs. 

“Lättare svenska/mer förklaringar” är 
även återkommande feedback från en del 
elever. My Dream Now jobbar med skolor i 
områden med stor potential där många av 
eleverna har annat modersmål än svenska. 
Det är därför extra viktigt att vi fortsatt 
betonar vikten för våra klasscoacher att 
använda sig av ett lätt och ledigt språk och 
att påminna varandra när det glöms bort.

En del elever kan även uppleva det som 
jobbigt/skrämmande att tänka på framtiden 
och kan därför bli defensiva till att vilja prata 
om dessa ämnen. 

“ Faktiskt ibland blir det för mycket 
för hjärnan.” Detta förbereder vi 
våra klasscoacher inför. Under våra 
klasscoachutbildningar pratar vi mycket 
om att när vi träffar eleverna så vet vi 
inte vad som pågår i deras liv just nu. 
Vi måste därför vara öppna för att alla 
elever inte är mottagliga i stunden att 
ta till sig diskussioner och tankar om 
framtidsdrömmar och självförverkligande. 
Det är viktigt för oss att alla elever får delta 
på sina villkor. 

I våra program, framförallt på högstadiet, 
kan det vara elever som i och med sin 
ålder har svårt att se värdet av det vi gör 
under träffarna då vissa har svårt att förstå 
kopplingen mellan det vi gör nu och 
framtiden. 

Därför är det även viktigt att få med sig 
perspektiv och utvärdera med de som träffar 
eleverna regelbundet för att kunna märka 
skillnad och se hur våra program och träffar 
påverkar eleverna under skolgången. 

“Jag har inte lärt mig så 
mycket, de mesta som vi går 

igenom har jag redan vetat om. 
Däremot vet jag inte om det är 

detsamma för resterande.” 
 

- Elev, Grindtorpsskolan årskurs 9. 
 

"Egentligen så har jag inte 
lärt mig något nytt, utan det 

har mer varit så att MDN 
uppenbarat/framfört hur 
det kan vara i arbetslivet, 

förtydligat det, samt målat  
upp hur en kan utvecklas  

(sociala kompetens).” 
 

- Elev, Enbacksskolan årskurs 8.

Feedback
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Vad säger skolpersonalen?
”My Dream Now har ökat våra elevers 
intresse och målmedvetenhet för att hitta 
arbetsplatser ute i branschen. Våra elever 
har utvecklat den sociala förmågan och mod 
att möta företag och de som arbetar inom 
dessa.” 
 
- Farhang Mati, Lärare 
Angeredsgymnasiet 

"Eleverna tyckte att det var bra träning 
att tänka långsiktigt. Vi är tacksamma 
att eleverna fick drömma och dela deras 
drömmar med er."  
 
 - Lärare, Bergsjöskolan

“För mig tänker jag att det är nyttigt att 
eleverna får se andra människor, andra 
verksamma människor som bjuder på sig 
själva, och inte bara jag.”

- Jalla, SYV Vårbyskolan

"Just det här som My Dream Now fokuserar 
på hinner man ofta inte med i ordinarie 
undervisning. Så det är ett jättekomplement, 
också komplement för mitt arbete, eftersom 
att jag inte hinner prata om det här med alla 
elever, så för mig är det ett komplement och 
en jätte avlastning. Och jag tänker att det 
också är ett komplement för hela skolans 
arbete, eftersom att skolan ska arbeta med 
studie och yrkesvägledning men inte alltid 
gör det så mycket som man skulle vilja 
kanske." 
 
Jag tycker att det är ett otroligt bra koncept. 
Jag tror att, det behövs att man som elev får 
prata drömmar och mål och inte bara prata 
betyg och bedömning. Det tror jag är en 
av dem viktigaste sakerna med My Dream 
Now, fokusera på det positiva, och inte 
begränsningar och bedömning, det tycker 
jag är det bäst.”

 
- Martina, SYV Grindtorpsskolan

“Sjuorna här frågar ju efter My Dream 
Now, de var ju helt nya med dem i höstas.
De frågar ju i januari, när kommer dem 
tillbaka? Det var så roligt, vi fick klippa ut 
bilder i tidningar, och pussla och klistra! Det 
handlade ju om deras drömmar liksom. Men 
det var ju då Corona slog till tyvärr. Men 
dem tycker ju jättebra om My Dream Now.“

 - Anki, SYV Kvarnhagsskolan

“Jag har träffat elever som har berättat om 
My Dream Now, och dem har varit väldigt, 
väldigt nöjda. Det är min erfarenhet med 
dem eleverna som jag har träffat. Det var 
både studiebesöken och skolträffarna. Jag 
har inte hört en enda elev som sagt att de 
tyckt det varit ointressant eller det här tycker 
inte vi har varit något kul. Tvärt emot, jag 
har bara hört om positiva reaktioner från de 
eleverna som pratat om det." 
 
 
- Anonym SYV 

 
“Jag tycker att My Dream Now spelar en 
viktig roll på skolan när det kommer till att 
vi hela tiden söker personer från näringslivet 
och människor som är yrkessamma för att 
vara inspiratörer till våra elever, jag tror att 
det är jätte, jätteviktigt."

- Manel, SYV Järvaskolan

“Tack vare Caset så klarade sig alla våra 
elever med godkänt betyg i samtliga 
moment, vilket vanligtvis är en stor 
utmaningen för oss på skolan.“ 

- Lärare, JENSEN Malmö
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Vad säger  
klasscoacherna?
“Kändes bra att vara där igen. Eleverna 
kände igen oss och vi de. De öppnade upp 
sig mer. De gillade övningarna.”

- Klasscoach, Bergsjöskolan årskurs 8.

“Härligt gäng där i stort sett alla var 
engagerade. Kändes kul och givande.”

- Klasscoach, Botkyrka årskurs 8.

“Så bra! Så bra respons! Alla var såå 
intresserade. Detta är en fantastisk sak att få 
vara med PÅ!”

- Klasscoach, Kärrtorps gymnasium. 

 
“Det var bra med mycket övningar, 
engagerar eleverna. Bästa responsen att de 
var delaktiga & engagerade”

 
- Klasscoach, Thorildsplans gymnasium  

“Det var bra med mycket övningar, 
engagerar eleverna. Bästa responsen att de 
var delaktiga & engagerade”

- Klasscoach, Thorildsplans gymnasium

“Detta var mitt första tillfälle och jag 
tyckte att det kändes väldigt bra. Eleverna 
lyssnade och ställde frågor och verkade vara 
genuint intresserade av att höra om våra 
erfarenheter och att lära sig om arbetslivet.” 
 
 
- Klasscoach, Järvaskolan årskurs 7.

“De sa att de tyckte att det var givande och 
vi blev nog inspirerade åt båda håll” 

- Klasscoach, Enbacksskolan årskurs 8. 
 
“Det var väldigt avslappnat och trevlig 
stämning. Klassen undrade när vi skulle 
komma tillbaka igen så det var ju kul!”

- Klasscoach, Angeredsgymnasiet
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"Jag kände mig inte utmanad och  

så fort jag inte blev utmanad blev jag 
uttråkad och då vart jag högljudd, 
pratade runt. Daniel (klasscoach) är  

en riktig förebild, jag är jättetacksam  
för att ha träffat honom.” 

 
- Nima, tidigare elev.  

Idag redovisningskonsult och VD  
på Capinax AB.

Vad har vi för effekt?

I beskrivningen av problembilden "Avsaknad 
av förebilder" på sidan 7 redovisar vi de 
brister som finns i svensk skola idag. Elever 
får inte den kontakt med arbetslivet som de 
har rätt till. Många elever hade inte fått de 
kontakterna med arbetslivet och den ökade 
motivationen i skolan om de inte fått möta 
arbetslivet genom My Dream Now.  
 
Kan vi se att effekterna består och  
inte avtar över tid?  
 
Under hösten 2019 intervjuade vi ungdomar 
som varit med i My Dream Nows program 
under sin skolgång och de vittnar om att 
programmet har haft stor betydelse för 
deras möjligheter att ta sig till jobb som 
motsvarar deras potential. 

Denna film gjordes med tre tidigare elever 
som vi lyckats behålla kontakten med. Vi på 
My Dream Now behöver dock bli bättre på 
att långsiktigt följa ungdomar in i arbetslivet 
för att kunna utvärdera effekterna av våra 
insatser över tid. 
 
Se vår film här!  
 
Vi ser därför över möjligheterna att fortsätta 
vår uppföljning av elever på längre sikt. 

Vi hoppas kunna göra detta bland annat 
genom vår app som ger oss helt andra 
förutsättningar för att behålla kontakten 
med eleverna även efter de avslutat sin 
skolgång. 

Hur stor del av utfallet är ett resultat av insatserna, vad hade inträffat ändå?  
Vilken är vår effekt?  

“Vi fick mycket motivation, att man 
vågade ta steget. Jag har fortfarande 

kontakt med dom” 
 

- Sami, tidigare elev.  
Idag audit associate  
på Deloitte Sweden. 

“Det var väl det att dom kom hela  
vägen dit, när dom väl var där var  

dom där för oss” 
 

- Abdulkarim, tidigare elev. 
Idag ekonomi och service advisor  

på Nordea.

https://www.youtube.com/watch?v=8cwELk3JjUU
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Var det värt tiden och pengarna?

För att avgöra om en verksamhet 
har god effekt behöver vi se om de 
samhällsekonomiska värdet är större än 
värdet på de resurser som använts för att 
driva verksamheten.   
 
Creador AB, som driver My Dream Now, 
hade under perioden 1 juli 2019-30 juni 2020 
intäkter på SEK 6 164 885. 

Vi engagerade i Sverige 255 klasscoacher 
som genomförde 143 klasscoachträffar = 
1716 volontärtimmar (två timmar i skolan och 
en timme förberedelse per träff/klasscoach) 

85 studiebesök (varav 22 digitala)  
3 medarbetare lägger 4 timmar var =  
1020 timmar.  
 
4 branschdagar = 4 medarbetare lägger  
6 timmar var = 96 timmar 
 
Totalt 2832 timmar.  
Värde 200/timme = 566 400 SEK.

Totalt värde på de resurser som lagts  
på verksamheten c:a 6 700 000 SEK. 

I rapporten ”Lära för livet – är det värt 
något?”  (2018) räknar konsultföretaget 
Payoff på den samhällsekonomiska  
effekten av skolsamverkan.  
 
Rapporten gjordes på uppdrag av Skanska 
för att utvärdera fyra av deras projekt med 
samverkan med skolor, varav ett i samarbete 
med My Dream Now.  
 
Payoff menar att om en elev i framtiden 
får heltidsanställning ett år tidigare än 
de skulle fått annars, utan subventioner 
på vägen, ger det en halv miljon kronor i 
samhällsekonomiskt värde på bara ett år. 

Med detta räknesätt skulle det alltså 
räcka att 14 av de 2073 elever vi träffat 
på ett år får motivation och förmåga att 
komma i jobb ett år tidigare än de skulle 
gjort annars, för att överstiga värdet av de 
resurser som lagts för att driva My Dream 
Now. 

Även om inte alla elever påverkas 
kan enskilda elever mycket väl få en 
avgörande inspiration och motivation till 
utbildningsvägar och yrkesval genom att 
få chansen att möta representanter från 
arbetslivet. 

Skolsamverkan blir även särskilt 
betydelsefull för de elever som inte får 
stöd hemifrån i att studera och skaffa 
arbete.  
 
Dessa resultat ser Payoff som tillräckliga för 
att bedöma satsningarna som både socialt 
och ekonomiskt lönsamma. 

• Vilka blir de monetära 
besparingarna och  
vinsterna för individ  
och samhälle? 

• Vilken blir den  
sociala avkastningen?
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För oss på My Dream Now är det 
viktigt med öppenhet och transparens 
gentemot våra samarbetspartners, 
partnerföretag, elever, klasscoacher  
och skolor.  

Vi vill ständigt utveckla våra program och 
vår verksamhet så vi på bästa sätt kan ge 
den inspiration och motivation som får fler 
elever att hitta egna vägar till jobb och 
drömmar och får dem att känna sitt värde  
i samhället. 

Vi har i tidigare stycke diskuterat och 
reflekterat kring elevernas feedback 
och hur vi på bästa sätt kan göra våra 
program ännu bättre. Det är också av 
vikt att reflektera kring vad vi mer har lärt 
oss under läsåret, speciellt detta år som 
inneburit annorlunda utmaningar. 

Omställningen till en digital samverkan 
mellan skola och arbetsliv har skapat 
nya slags möten, där elever fått andra 
möjligheter genom att vara på studie- 
besök som fysiskt inte hade varit möjliga. 

Vi har också insett att våra digitala 
klasscoachträffar utifrån våra klasscoachers 
perspektiv är väldigt tidseffektiva då 
coacherna inte behöver vara borta från sitt 
arbete i en längre utsträckning än om  
träffen genomförs fysiskt. 

Däremot är vi väl medvetna om att det 
fysiska mötet bidrar till mycket mer i 
samtalet, speciellt mellan unga och vuxna. 
Det har funnits utmaningar för eleverna 
att kunna vara lika aktiva och behålla fokus 
under träffarna då många elever väljer att 
inte ansluta med kamera, och där elevernas 
datorer inte alltid har en fungerande 
mikrofon. 

Vi vill även vara ödmjuka inför att vi på My 
Dream Now inte besitter teknisk expertis 
och har därför utvecklat dessa digitala 
möten utifrån de resurser som vi har. Därav 
var det väldigt spännande och utmanande 
för teamet att under träffarnas gång ag-
era IT-tekniker för att få rundgång, tysta 
mikrofoner, ej fungerande kameror och 
hackiga bilder att börja fungera igen. 

Lärarna har även ställts inför stora 
utmaningar under denna vår. Förutom 
att hantera både personalbrist och hög 
elevfrånvaro, förberedde sig även många 
lärare helt eller delvis inför en digital 
undervisning. 

Vi är därför mycket tacksamma gentemot 
våra partnerskolor och dess lärare som 
uppskattade vår digitala omställning och 
gjorde sitt bästa med att tillgodose eleverna 
med den tekniska biten så de kunde möta 
sina coacher på andra sidan skärmen.  

Lärdomar
Vi tar med oss dessa lärdomar av den 
digitala omställningen till nästa läsår, där 
vi framförallt ser värdet av att fortsätta 
utveckla våra digitala studiebesök och 
klasscoachträffar. 

Vi har lärt oss massor som vi tagit vidare för 
att kunna utveckla fler och bättre digitala 
program och lösningar så vi är redo för en 
fortsatt digital samverkan mellan skola och 
arbetsliv om situationen kräver. 

Vi ser även digitala studiebesök som ett 
fantastiskt komplement och som möjliggör 
att elever får uppleva arbetsplatser som de 
annars inte kunnat göra och där elever från 
mindre städer kan få besöka arbetsplatser i 
storstäderna, och tvärtom!

Det vi även tar med oss från detta läsår 
och utifrån perspektivet av att vara mitt i 
en global kris, är att vi idag behövs för våra 
unga mer än någonsin. 
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Tack till alla våra engagerade partners!
www.mydreamnow.se/partners

Forex 

Tenant & Partner 

Calabrio 

Kista Science City 

NOKOBY 

ANR BBDO 

ETTELVA 

Jobylon 

Länsförsäkringar Älvsborg 

Greencarrier 

Governo 

Footway 

Lernia 

Svensk Exportkredit 

DLL 

Forsen

Intresserad av ett partnerskap? Maila oss på kontakt@mydreamnow.se

http://www.mydreamnow.se/partners
mailto:kontakt%40mydreamnow.se?subject=Intresse%20av%20ett%20partnerskap
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