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Sammanfattning 

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. 
 
Genomförd verksamhet  

• Samarbete med 18 skolor och 80 klasser i Stockholm, Botkyrka,  Göteborg, Malmö. 
• Startat samarbete med 1 skola och 3 klasser i Nairobi, Kenya.  
• Träffade totalt 1793 elever.  
• Engagerade 267 frivilliga klasscoacher som genomförde 179 klasscoachträffar.  
• 126 arbetsplatser har tagit emot elever på 141 studiebesök och 8 branschdagar. 
• 39 övriga aktiviteter på skola.  
• 22 övriga aktivitet på arbetsplats.  
• Vi engagerade 36 betalande partners.  

 
Resultat 
Utvärdering med elevenkäter 

• 61 % av eleverna upplever sig vara mer/mycket mer positiva till framtiden och jobb  
• 75 % av eleverna har sökt eller fått jobb (årskurs 8, 9 och gymnasiet)  
• 37% av alla elever som svarat på enkäten uppger att de har blivit mer motiverade i skolan 
• 46% av de eleverna som uppger att de inte var motiverade tidigare, svarar att de nu har blivit 

mer motiverade. 
 

”Jag hade inte riktigt ett intresse för framtiden (jobb & yrke) men senare när vi gjorde massor av 
aktiviteter osv tycker jag att framtiden är super viktigt. Det har varit jätteroligt med träffarna.” 

 
”Jag har lärt mig om hur man ska hitta ett jobb. Jag har blivit mer motiverad.” 
 
”Jag har lärt mig att det finns fler yrken än jag trodde. Jag har även lärt mig att man kan nå sina drömmar på 
många olika sätt.” 
 
”Jag har lärt mig hur man skriver ett CV och personligt brev samt hur man kan komma in på 
arbetsmarknaden. De gav oss hopp och råd inför framtiden.” 
 
Effekt 
Vår partner Skanska lät 2018 en utomstående konsult, specialiserad på sociala effekter, utvärdera 
samhällsnyttan med Skanskas skolsatsningar, inklusive samarbetet med My Dream Now.  Slutsatsen är 
att satsningarna sannolikt är samhällsekonomiskt mycket lönsamma.    

- 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 därav deras chanser att klara 
grundskola och gymnasium med godkända betyg. Det i sin tur ses som en av de absolut 
viktigaste faktorerna för att på sikt kunna få ett arbete och försörja sig själv.  

- Om en elev i framtiden får heltidsanställning ett år tidigare, utan subventioner på vägen, ger 
det en halv miljon kronor i samhällsekonomiskt värde. 

- Det räcker alltså att 12 av de 1793 elever vi träffat på ett år kommer i jobb ett år tidigare än de 
skulle gjort annars, för att överstiga värdet av all frivilligtid och den sammanlagda kostnaden för 
att driva My Dream Now.   
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Vad är 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. I vårt klasscoachprogram utbildar 
vi frivilliga från arbetsliv och högskola, som träffar högstadie- och gymnasieklasser på skoltid 
fyra gånger per år. Arbetsgivare erbjuder anställda att engagera sig och tar emot 
studiebesök. Vi arrangerar branschdagar, som kan räknas som praodag, där elever får prova 
på arbetsuppgifter i branscher som hotell och IT.  
 
Vi prioriterar områden med stor potential, där det idag är hög arbetslöshet. Målet är att ge 
eleverna ökad förståelse för sina möjligheter och motivation att arbeta mot sina egna mål för 
att ta sig till jobb.  
 
My Dream Now grundades 2011 i Husby i Stockholm, av Jonas Bygdeson, ägare till det sociala 
företaget Creador AB, som driver My Dream Now. Företaget är inte vinstdrivet, utan drivs 
enligt internationella principer för socialt företagande. Verksamheten finansieras i huvudsak av 
arbetsgivare och till en mindre del av medverkande skolor. 
 
Vi har i Sverige verksamhet i Stockholm, Botkyrka, Göteborg och Malmö. Under hösten 2018 
startade vi även på en skola i Nairobi, Kenya. DHL är där med som nationell partner och har 
erbjudit sina medarbetare lokalt att engagera sig. Även medarbetare från försäkringsbolag, 
sjukhus och andra arbetsgivare har medverkat som klasscoacher. Programmet genomförs på 
liknande sätt som i Sverige, med fokus på skolor i låginkomstområden. 
 
”Det finns inga ord på hur mycket My Dream Now har hjälpt mig” 
 
Behov av My Dream Now?  
 
Ojämlik skola – områden med stor potential  
Samhället har stora utmaningar och ojämlikheten mellan skolor i olika områden är stor. I flera 
skolor i Sverige når inte ens hälften av eleverna godkänt i alla ämnen i årskurs 9. En anledning är 
att det är betydligt färre elever i områden som Tensta, Bergsjön och Rosengård som har vuxna 
förebilder i arbetslivet. Unga kan ha svårt att förstå vilka möjligheter skolan ger och hur de kan 
nå sin fulla potential i arbetslivet. De förstår inte alltid värdet av att skaffa sig erfarenheter utanför 
skolan för att öka möjligheterna till anställning i framtiden. Vi prioriterar därför den typen av 
områden med stor potential, där det i dag är relativt hög arbetslöshet. 
 
I Göteborg kan vi exempelvis se att även om resultaten i flera skolor i de områden vi prioriterar 
har förbättrats, finns det mycket kvar att göra för att få en likvärdig skola. Sammanställningarna 
på nästa sida är från kommunala grundskolor i Göteborgs kommun och visar fortsatt stora 
skillnaderna mellan skolorna i kommunen.  (Se tabell på nästa sida) 
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Kommunala grundskolor i Göteborg med flest andel elever i årskurs 9 som fick godkänt i alla ämnen 

 

Kommunala grundskolor i Göteborg med lägst andel elever i årskurs 9 som fick godkänt i alla ämnen 

Bergsjöskolan 25,9 (32,8) % 

Sjumilaskolan 28,9 (40,9) % 

Vättleskolan 29,3 (44,0) % 

Svartedalsskolan 31,3 (43,8) % 

Utmarksskolan 32,3 (50,0) % 
För att ha gymnasiebehörighet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i 
minst fem andra ämnen från grundskolan. Andel av eleverna som uppnådde behörighet till yrkesförberedande program är 
angivet inom parantes. (Göteborgs kommun, 2017) 

Skolresultaten har försämrats kraftigt under en längre tid i många områden med låga 
medelinkomster, samtidigt som de har varit på en jämn hög nivå i områden med en högre 
medelinkomst. Elever som presterar sämre tenderar ofta att komma från områden med en låg 
andel högutbildade föräldrar och en låg medelinkomst.  (Göteborgs kommun, 2017) 
 
Matchningsproblemen ökar på arbetsmarknaden 
Enligt Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät anser 72 % av företagen att det i dag är 
mycket eller ganska svårt att rekrytera 
medarbetare. Detta är en ökning med 16 
procentenheter sedan 2015. I många fall är 
det så besvärligt att hitta en person med 
rätt kompetens att det inte blir någon 
rekrytering. Undersökningen visar också 
att många olika utbildningsnivåer 
efterfrågas på arbetsmarknaden och 
därför är det viktigt att ungdomar känner till 
dessa möjligheter. 
(Svenskt Näringsliv, 2018) 
 

Nordlyckeskolan 95,4 % 

Kärralundsskolan 94,9 % 

Nya Påvelundskolan 93,4 % 

Torpaskolan 92,0 % 

Johannebergsskolan Montessori 90,6 % 
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Unga i områden med hög arbetslöshet måste tidigt få hjälp att förstå sina möjligheter och 
känna sig välkomna till arbetsmarknaden för att kunna skaffa den utbildning och erfarenhet som 
krävs för att bli anställningsbara.   
 
Livslångt utanförskap kostar samhället miljoner 
Enligt arbetslöshetsrapporten (2018) är det i dag 71 000 unga som varken arbetar eller studerar, 
samtidigt som både offentliga och privata arbetsgivare har svårt att rekrytera. Antalet 
arbetslösa ungdomar har minskat, men det är fortsatt stora skillnader mellan olika grupper och 
områden. År 2017 uppgick arbetslösheten bland utrikes födda till 15,1 % medan motsvarande 
siffra för inrikes födda var 4,4 %. (Arbetslöshetsrapporten, 2018)  
 
Tidiga investeringar för att motverka utanförskap är samhällsekonomiskt mycket lönsamma 
och allt mer nödvändiga. För att öka ungas möjligheter att slutföra sin utbildning samt etablera 
sig på arbetsmarknaden och i samhället krävs att betydligt större fokus läggs på 
förebyggande arbete än vad som görs i dag.  
 
Vad gör My Dream Now åt problemet?  
 
Syfte och målgrupp 
My Dream Now verkar för att elever ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till 
jobb och drömmar. Vi jobbar för att minska utanförskap och ungdomsarbetslöshet genom att: 
 

• Få eleverna att känna sig välkomna till arbetslivet och känna sitt värde i samhället  
• Ge eleverna en bred bild av olika 

möjligheter i arbetslivet  
• Förbättra elevernas kunskap om 

vägar till olika typer av arbeten  
• Förbättra elevernas förståelse för 

att erfarenheter utanför skolan är 
värdefulla 

• Öka studiemotivationen hos de 
elever som inte tidigare var 
motiverade 

• Möjliggöra för eleverna att 
formulera en dröm samt 
formulera realistiska mål på 
vägen 
 

Vår målgrupp under skolåret har varit elever i årskurs 7, 8 och 9 i grundskola och grundsärskola 
samt alla årskurser på gymnasiet. My Dream Now fokuserar på områden med hög 
arbetslöshet, där fler elever har svagare studieresultat och sämre kunskap om 
arbetsmarknaden.   
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Metod - våra program läsåret 18/19 
Vi frågar rektor och lärare hur de vill utveckla samverkan med arbetslivet. Med utgångspunkt i 
våra program (se nedan), utformar vi ett samarbete som passar skolan.  
 
• Klasscoachprogram – Frivilliga klasscoacher från arbetsliv och högskola träffar en klass 

på skoltid fyra gånger per år. Ett team om fyra frivilliga från olika företag, med olika 
bakgrund och sysselsättning träffar samma klass varje gång. Arbetsgivare tar emot 
studiebesök. 

• Praoprogram – Vi har haft två olika praoprogram, för att ge skolorna stöd att leva upp till 
den nya lagstiftningen som säger att eleverna ska få tio dagars prao under årskurs 8 och 
årskurs 9. 

o Branschdag, praodag: En eller flera klasser besöker en arbetsplats en dag och 
får prova på många olika yrken. Vi har under läsåret arrangerat branschdagar 
inom hotell, IT och bank. Det har varit mycket lyckade dagar, som vi kommer 
erbjuda i större skala under kommande år.  

o Traditionell prao: Vi provade under året att erbjuda och samordna traditionell 
prao, då en elev är på en arbetsplats i fem dagar. Slutsatsen under skolåret var 
att det är bättre att skolan samordnar praoplatser.  

 
• På gymnasiet erbjuds förutom klasscoachprogram: 

- Rådgivare till elevers UF-företag: Klasscoacherna är också rådgivare när eleverna 
startar egna företag inom ramen för Ung Företagsamhet. 

- Studiebesök och gästföreläsningar: Anpassade teman som passar skolans 
undervisning.  

- Caseprogram: Företag ger elever i uppgift att lösa en riktig utmaning från företaget.  
- Jobbdagar: Under en heldag coachar klasscoacher elever när de skriver CV och 

personliga brev och har anställningsintervjuer för riktiga jobb!  
 
Resultat och effekt – Social impact    
 
Elever, lärare, frivilliga klasscoacher 
och arbetsgivare berättar att My 
Dream Now har positiv effekt. Men 
det räcker inte för oss. Vi vill mäta 
effekt trots att det är svårt. 
 
Vi utgår då från nedanstående 
metodik för att mäta SROI – Social 
Return On Investment.  Vi utgår då från 
kedjan insats - aktivitet - utfall - resultat 
- effekt. Man jämför om värdet av 
effekten är betydligt högre än  
insatsen. 
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Insats 
My Dream Now är ett icke vinstdrivet bolag och finansieras i huvudsak av betalande partners 
(arbetsgivare som erbjuder anställda att engagera sig) samt till mindre andel av medverkande 
skolor. De resurserna täcker kostnader för våra medarbetare, kontor, IT, resor etc.  Dessa 
insatser i arvode möjliggör My Dream Nows metodik, processer och system eftersom vi kan 
anställa medarbetare med den kompetens som efterfrågas. Den frivilliga tiden våra 
klasscoacher bidrar med är även en insats som möjliggör vår verksamhet i praktiken, där 
representanter från arbetslivet möter skolungdomar.  
 
Kostnaden för att driva och utveckla My Dream Now-programmet var ca 5 100 000 kr för 
skolåret 18/19. Utöver det lade 267 frivilliga klasscoacher ca 2300 frivilligtimmar för att 
förbereda och genomföra klasscoachträffarna. Minst 470 medarbetare har dessutom lagt 

Insats Vilka resurser hade vi? 
Aktivitet Vad gjorde vi som jobbar? 

Utfall Vad hände? 
Resultat Blev det bra? 

Effekt Var det värt mer än insatsen? 

05
INSATS

04

03

AKTIVITETER

UTFALL

RESULTAT

INSATS
• Metodik
• Processer och system
• Kompetens medarbetare
• Partnerföretag
• Arvode partners och skolor
• Tid frivilliga
• Varumärke förtroende

AKTIVITETER
• Utveckla metodik
• Rekrytera, utbilda och koordinera frivilliga
• Boka studiebesök
• Sälja till skolor och arbetsgivare
• Arrangera partnerträffar

UTFALL
• Klasscoachträffar  • Antal klasscoacher
• Studiebesök • Antal skolor
• Gästföreläsningar   • Antal partnerföretag 

SOCIALA EFFEKTER
•  Fler elever når sina mål och drömmar
• Unga känner sitt eget värde i samhället
• Färre unga i arbetslöshet och utanförskap
• Ökad trygghet, minskad brottslighet

Besparingar för samhället 
• Ökad social hållbarhet och förståelse 
mellan olika delar av samhället 
• Förbättrad kompetensförsörjning 
till arbetsgivare 

RESULTAT  
Elever 
• Blir mer motivativerade i skolan 
• Gör välgrundade val till gymnasiet
• Får förebilder 
• Ökad förståelse för arbetsmarknaden 
- Ökad förståelse för betydelse av 
erfarenheter utanför skolan
• Kan formulera vision om framtiden och sätta mål
• Ökad självkänsla och självförtroende

Arbetsgivare 
• Blir mer benägna att anställa unga 
från områden med stor potential 

SOCIALA 
EFFEKTER

01

02
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över 1400 timmar för att genomföra besök på arbetsplatser. Med ett värde på 135 kr/timme, 
sätter vi ett värde på 500 000 för frivilliginsatsen.  Den totala insatsen kan vi alltså uppskatta vara 
värd ca 5600 000 kronor.  
 
Aktiviteter 
De huvudaktiviteter våra medarbetare genomför:  

- Utbildar och koordinerar frivilliga klasscoacher  
- Utvecklar samarbeten med arbetsgivare och skolor  
- Bokar och koordinerar studiebesök och branschdagar  
- Utvecklar metodik, processer och system för att verksamheten ska fungera.  

Det är några av de aktiviteter vi gör för att sedan kunna få utfallet med den verksamhet som 
frivilliga genomför nedan.  
 

Utfall - genomförd verksamhet läsår 2018/19 
• Samarbete med 18 skolor och 80 klasser i Stockholm, Botkyrka, Göteborg, Malmö. 
• Startat samarbete med 1 skola och 3 klasser i Nairobi, Kenya.  
• Träffade 1793 elever.  
• Engagerade 267 frivilliga klasscoacher som genomförde 179 klasscoachträffar.  
• 126 arbetsplatser har tagit emot elever på 141 studiebesök och 8 branschdagar. 
• 39 övriga aktiviteter på skolor.  
• 22 övriga aktiviteter på arbetsplatser.  
• Vi engagerade 36 betalande partners. 

 
Resultat - enligt My Dream Nows enkätundersökning med elever i klasscoachprogrammet 
Vi utvärderar kontinuerligt vår verksamhet både kortsiktigt genom enkäter till klasscoacher 
efter klasscoachträffar och genom elevenkäter vid slutet av läsåret.  De svar vi har fått pekar på 
att klasscoacherna och My Dream Nows insatser gör en märkbar skillnad för eleverna när det 
gäller motivation i skolan, kunskap om arbetsmarknaden och kunskap om att söka jobb. Detta 
läsåret visade våra elevenkäter att: 
 
• 70 % av eleverna tycker att klasscoachträffarna var bra eller jättebra 
• 61 % av eleverna  upplever sig vara mer/mycket mer positiva till framtiden och jobb  
• 75 % av eleverna har sökt eller fått jobb (årskurs 8, 9 och gymnasiet) 
• 37 % av alla elever som svarat på enkäten uppger att de har blivit mer motiverade i 

skolan 
• 46 % av de eleverna som uppger att de inte var motiverade tidigare, svarar att de nu har 

blivit mer motiverade 
• 21 % av eleverna har blivit mer aktiva på fritiden 

 
I vårt resultat inkluderar vi även kvalitativa mått, eftersom det vi mäter är individens 
upplevelser, subjektiva värden som ibland kan vara svårt att sätta en siffra på.  



 

 My Dream Now - Social Impact Report, läsår 2018/19 Sid 9 av 13 

Våra enkäter inkluderar därför även öppna frågor där eleverna själva får uttrycka vad de tycker 
om My Dream Now. Vi genomför även möten med fokusgrupper bestående av elever i syfte 
att utvärdera och förbättra våra klasscoachprogram.  Lärare och rektorer ger även 
återkoppling vid möten.  
 
Här kommer ett axplock av citat från läsårets elevenkäter: 
 
Årskurs 7 
• Jag har lärt mig nya yrken och hur man jobbar i olika jobb 
• Jag har lärt mig att du kan uppnå dina drömmar oavsett vad som helst 
• Jag tycker dem har hjälpt mig med mina mål och vad jag vill bli när jag blir äldre 
• Jag hade inte riktigt ett intresse för framtiden (jobb o yrke) men senare när vi gjorde  

massor av aktiviteter osv tycker jag att framtiden är super viktigt. Det har varit jätte roligt 
med träffarna. 

• Jag har lärt mig om hur man ska hitta ett jobb. Jag har blivit mer motiverad. 
 
Årskurs 8 
• Jag har fått mycket hjälp med olika jobb och inspiration. 
• Tycker det är bra och hjälper sjukt mycket för 

framtiden. 
• Jag har lärt mig att det finns flera jobb att söka 

på som jag inte har tänkt på. Det som var bra 
med träffarna var att det ger mig mer idéer 
vad jag ska jobba i framtiden. 

• De är fantastiska personer som tar sin tid för att 
lära oss vilka möjligheter vi har!!! 

• Jag har lärt mig att det finns fler yrken än jag 
trodde. Jag har även lärt mig att man kan nå sina 
drömmar på många olika sätt. 

• Att man går aldrig i en rak linje här det gäller att 
följa sina drömmar. Man ska inte ge upp. 

• Grymt bra, viktigt med snack om framtid. Dom 
borde vara här oftare. 

 
Gymnasiet 
• Jag blev inspirerad och ser fram emot framtiden 
• Jag har lärt mig hur man skriver ett CV och personligt brev samt hur man kan komma in i 

arbetsmarknaden. De gav oss hopp och råd inför framtiden. 
• Det som har varit bra är att man har fått en insyn i arbetslivet och lärt sig om 

arbetsmarknaden. 
• Har lärt mig mycket och blivit inspirerad till att nå mina drömyrken. Hur man tar sig vidare 

så man blir attraktiv i arbetsmarknaden. 
• Att ta kontakt och våga göra det man tycker är intressant. 
• Jag har blivit mer mån om att tänka på min framtid. 
• Jag har lärt mig hur en intervju fungerar och vad man ska säga. Men också mina styrkor. 
• Det har varit jättelärorikt då jag har fått tips om vad jag kan lägga in i mitt CV och även hur 
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man ska bete sig. 
Sociala effekter  
 
Värde för samhället – Enligt Skanska och Payoff  

- Fler unga tar sig till egen försörjning och betalar skatt istället för att hamna i arbetslöshet 
och utanförskap 

- Färre unga hamnar i kriminalitet, vilket ger lägre kostnader och ökad trygghet 
- Arbetsgivare får bättre möjlighet att anställa kompetenta och motiverade anställda 
- Ökad förståelse mellan olika delar av samhället, ökad social hållbarhet 

 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.  

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. 
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:  

”Om stödet från Skanska bidrar till att enbart fyra av de 490 eleverna som ingår i satsningen 
motiveras så att de klarar sin skolgång med godkända betyg och att de sedan 
kan komma in på arbetsmarknaden ett år tidigare kommer insatsen att betala sig på 
mindre än ett år.”  (Payoff, 2019. s 31) 

Payoff bedömer således att Skanskas skolsatsning gör skillnad på riktigt. 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 att 
studera och skaffa arbete.  Dessa resultat ser Payoff som tillräckliga för att bedöma satsningarna 
som både socialt och samhällsekonomiskt lyckosamma. 
 
Applicerar vi detta räknesätt på My Dream Nows verksamhet skulle det alltså räcka att 12 av de 
1793 elever vi träffat på ett år kommer i jobb ett år tidigare än de skulle gjort annars, för att 
överstiga värdet av all frivilligtid och den sammanlagda kostnaden för att driva My Dream 

Bildkälla: Payoff, 2018. S7 
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Now. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Viktigt att komma ihåg är att dessa insatser vanligtvis är av engångskaraktär, medan intäkterna 
återkommer årligen. Detta medför att lönsamheten för dessa satsningar ackumuleras över tid, 
så länge som effekterna kvarstår. Trots en svag eller fördröjd effekt under det första året kan 
alltså dessa insatser på sikt vara av betydande värde för samhället. (Payoff, 2018) 
 
Vidare framhäver rapporten värdet av samarbete med professionella partners:  
”I Malmö har My Dream Now anlitats för att till stor del planera och skapa en struktur för insatsen, 
i vilken medarbetare från Skanska och andra företag sedan deltagit. (…) Genom att samarbeta 
med professionella parter kan Skanskas egna resurser utnyttjas på̊ ett effektivt sätt och 
dessutom kan samarbetspartnern bidra med struktur, avlastning och kunskapsöverföring av 
erfarenheter som de har fått i andra projekt och insatser. I Skanskas fall har My Dream Now varit 
en sådan extern samarbetspart.”  (Payoff, 2018. S28) 
 
Skolsatsningar så som My Dream Nows program kan således bidra till att inspirera och 
motivera eleverna på både kort och lång sikt. De kortsiktiga effekterna ger sociala värden som 
ökat intresse för undervisning och ett ökat intresse och engagemang för elevens egna bild av 
sin framtid. De långsiktiga effekterna visar på positiva samhällsekonomiska effekter. För att helt 
kunna verifiera samhällsekonomiska effekter krävs dock studier över en längre tid.  
 
Däremot beskriver erfarna pedagoger i rapporten att de själva har erfarit att dessa typer av 
insatser fungerar och skapar just dessa långsiktiga effekter som rapporten visar. Resultaten i 
Payoffs rapport kan således anses vara tillräckliga för att bedöma Skanskas satsningar som 
både socialt och samhällsekonomiskt lyckosamma.  
 

Internationella studier - effekt av kontakter med arbetslivet under skoltiden 

Det finns även fler studier som styrker Payoffs slutsatser. Den brittiska organisationen ”Education 
and Employers” organiserar också frivilliga från arbetslivet i olika program på skolor. De har 
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sammanställt resultat från flera olika studier, som visar vilken positiv effekt kontakter med 
arbetslivet under skoltiden har för ungdomar.  

Bland annat visar en brittisk studie (Mann, Stanley, Archer 2014), citerad även av EU 
kommissionen, 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.  

Dessa studier visar att vår verksamhet sannolikt är mycket samhällsekonomiskt lönsam.  
Vi anser dock att den viktigaste vinsterna ändå är de ungas tro på sig själva och sin förmåga att 
kunna hitta sina egna vägar till jobb och drömmar!  
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