PROJEKTRAPPORT

ON TRACK
2018

15 APRIL
STIFTELSEN UPPSTART MALMÖ
Författare: Åsa Kalee

1

2

FÖRORD MED ANLEDNING AV COVID-19
Arbetslösheten har de senaste åren gått både upp och ner. När denna rapport
började författas anades inte påverkan Covid-19 skulle få för samhället. Än mindre
kan vi idag, alldeles i början av april, säga vilka effekter det kommer att få
framöver. Just nu råder det extrema situationer på arbetsmarknaden. De
målgrupper ON TRACK har arbetat med har idag fått sällskap av tusentals
personer med varierad grad av ålder, utbildning och erfarenhet. Personer
uppsagda av företag som från en dag till en annan mist alla sina kunder.
Det är vår oro och vår bedömning att de personer ON TRACK arbetar och arbetat
med har fått ytterligare utmaningar i och med effekterna som följer av
uppsägningar, konkurser och ökad konkurrens på arbetsmarknaden.
Förutsättningen för att en person utan erfarenhet, nätverk och kanske till och med
språk ska kunna konkurrera om de lediga jobben har minskat drastiskt.
Det är mycket sannolikt att de nyare företag som funnits i stiftelsens program för
utveckling och tillväxt kämpar extra hårt i den rådande stiltjen. Vid uppsägning är
det de unga och nyanställda som får gå först. För någon som varit utan arbete
under lång tid och som tidigare tvivlat på sin kapacitet och förmåga på
arbetsmarknaden är effekten av en uppsägning ofta mycket kännbar.
Coachning och stöd till de kandidater som anställts på olika företag genom ON
TRACK fortsätter oftast en längre tid efter anställningens början. Personerna
kontaktar många gånger ON TRACK vid upplevelser av förändring på
arbetsplatsen, för att diskutera utveckling och för ett rent mellanmänskligt stöd.
Dessa alumnisamtal är uppskattade av både kandidat och arbetsgivare och är en
del av de förutsättningar som gör att anställningarna håller.
Om ON TRACK skulle avsluta verksamheten den 30 juni som planerat skulle en stor
andel av de personer som stöttats genom initiativet och som har både ett, två eller
sju år i arbetslöshet bakom sig famla i ett tomrum. I ljuset av den pågående krisen
hoppas vi hitta möjligheter att driva ON TRACK vidare. Men utan stabil finansiering
från offentliga aktörer är detta dock inte möjligt.
Malmö 2020-04-10
Åsa Kalee
Verksamhetsansvarig ON TRACK
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ON TRACK BY STIFTELSEN UPPSTART MALMÖ
ON TRACK är Stiftelsen Uppstart Malmös tredje projekt med målgruppen unga
arbetssökande. Utöver unga har arbetet i ON TRACK även vänt sig till
långtidsarbetslösa i alla åldrar.
Projektet är en del av Tillväxtverkets projektportfölj inom ”Enklare vägar till jobb
2.0” med projektstart juli 2018. Projektets syfte är att arbeta med metodutveckling
inom området ”vägar mot arbete” samt kompetensförsörjning för företag.
Stiftelsens tidgare projekt Uppsök Malmö samt Good Malmö ligger till grund för en
stor del av det lärande som lett fram till valet av utforming av ON TRACK. I denna
rapport är syftet att dels beskriva det arbete och de lärdomar som är gjorda. Men
även att lyfta fram de berättelser vi får ta del av från några av de personer vi mött.
Vi hoppas att det ska ge en fördjupad förståelse för både arbetssökandes situation
och utmaningar samt det arbete vi utför på Stiftelsen Uppstart Malmö.

” Att få komma till er och de ljusa lokalerna ni sitter i och
se att det inte var så stort - att ni som jobbar här är ett
litet team - gjorde att jag kände mig sedd och
betydelsefull. Mötena med er kändes äkta och att ni
faktiskt har ett genuint intresse i en och att ni lyssnar.”
- M, kvinna 52 år
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R – 47 år
R är en kvinna i 45-års åldern som kommer från Syrien. Hon har bott i Sverige i 4,5
år, men hennes svenska är förhållandevis svag och behöver tränas lite mer. Början
på hennes svenska liv var tufft, hon väntade länge på uppehållstillstånd samtidigt
som hennes hälsa försämrades. Den långa väntan och sjukdomen påverkade
hennes möjligheter att lära sig och träna svenska, söka jobb och bidra till samhället.
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R arbetade flera år inom administration och som fastighetsmäklare i Syrien. Väl i
Sverige söker hon arbete efter arbete, men får aldrig någon återkoppling. Frustrerad
ber hon handläggaren på Arbetsförmedlingen om hjälp i ansökningsprocessen.
Hon får några tips på hur hon ska skriva i sitt CV, men trots nytt CV uteblir svaren på
ansökningarna på de tjänster hon är intresserad av.
Sommaren 2019 lyckas hon få ett tillfälligt jobb som servitris, men när sommaren är
slut blir vikariatet inte förlängt. Men sommarvikariatet har i alla fall väckt tanken på
att fortsätta arbeta i en bransch, som i motsats till många andra, tar emot henne.
Vi kommer i kontakt med R när hon söker en tjänst på en restaurang vi rekryterar
timpersonal till. Hon gör ett gott intryck på oss, men går tyvärr inte vidare i just den
processen. Vi bokar upp ett möte med R, för att se hur vi kan hitta andra potentiella
arbetsgivare för henne. I samtalet framgår att hon känner sig uppgiven.
Hon känner sig inte välkommen i Sverige. Hon upplever att hon gjort allt hon kan,
men ändå är dörrarna in i samhället hopplöst stängda. Hon menar att det är hennes
namn, hennes ursprung och hennes ålder som gör att hon aldrig får en chans. Hon
uttrycker att hon skäms för att ta emot ekonomiskt bistånd. Att det är ett
misslyckande att hon inte jobbar och inte kan försörja sig själv. När vi möter henne
ser hon ingen väg ut.
Redan efter första mötet märktes en stor förändring i R’s energi. Hon uttryckte en
glädje över att ha fått ”komma in”, för att hon började få lite hopp igen. Det inre driv
R har gett utryck för att hon egentligen har verkar vara på väg tillbaka.
December månad. Vi fortsätter att träffa R. Vår roll är att få R att börja tro på sig själv
och på möjligheterna i framtiden. Att förbättra hennes CV och hennes ansökningar
så att de blir mer tydliga och säljande, att lära henne nya strategier att söka jobb. Vi
behöver även uppmärksamma henne på att restaurangbranschen möjligen inte är
den mest stabila av branscher när det gäller anställningsformer.
Restaurangbranschen är å andra sidan en av de branscher som vi upplever är bäst
på att hitta sätt att integrera personer med olika språk, olika bakgrund och olika
ålder. Men anställningarna är ofta timbaserade och arbetet fysiskt krävande. För R
kan det innebära ett bra steg in på arbetsmarknaden och möjligheten att öva
språket i vardagen. Även om R. i längden behöver ett arbete och en trygghet som
inte påverka hennes hälsa så mycket.
Februari 2020 – R. får ett jobb som barista och ska börja den 1 mars. Tyvärr gör
coronavirus-pandemin att restaurangen stänger ner och R. förlorar därmed
chansen till ett arbete. Även operationen på handleden som påverkar hennes
arbetsförmåga har skjutits på framtiden och R. uppger återigen att hon har tappat
hoppet.
- Kandidatcoach ON TRACK
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BAKGRUND
När arbetet med att forma projektet
ON TRACK startade (under vår/sommar
2018) minskade arbetslösheten något
för de flesta målgrupperna utanför
arbetsmarknaden. Unga som hade
fullständig utbildning fick i högre
utsträckning än tidigare arbete.
Etableringstiden för nyanlända
personer med akademisk bakgrund
minskade. Det fanns en generell positiv
trend för situationen för de arbetssökande i samhället 2018. Men det fanns
målgrupper där utfallet och arbetslöshetssiffrorna inte vek. Arbetslösheten
minskade till exempel inte för den som hade längre väg till att vara anställningsbar.
Unga utan erfarenhet eller utbildning samt långtidsarbetslösa personer var i lika
hög utsträckning som tidigare fortsatt arbetslösa.
Stat och kommun har olika ansvar för målgrupper som befinner sig i olika faser på
skalan från ”ej sysselsatta” till aktivt arbetssökande. Att så många av Malmös och
Skånes framtida medarbetare/kollegor/chefer idag står utan arbete kommer att få
stora effekter på möjligheten för konkurrenskraft och tillväxt.
Stiftelsen Uppstart Malmö är grundat i näringslivets nätverk och finns mitt ibland de
företag som både växer och anställer. Det säkerställer att det finns ett öra mot rälsen
och att verksamheterna håller sig a jour med de behov företagen i Malmö har.
Genom nätverket säkerställs att alla projekt och verksamheter inom stiftelsen
arbetar nära företagen i Malmö. Men också att det i andra riktningen, genom den
erfarenhetsbas som finns på stiftelsen, finns stora möjligheter att påverka företagen
i nätverket.
Stiftelsen har tidigare drivit två framgångsrika projekt (Uppsök Malmö 2012-2016
samt Good Malmö 2015-2018) med syfte att skapa möjligheter för framförallt unga
personer att ta sig in på arbetsmarknaden. I ON TRACK fortsätter detta arbete med
gott resultat och stora positiva effekter för de som kommer i kontakt med
verksamheten.
I tidigare projekt, som Good Malmö, har arbetet varit fokuserat på unga. I ON TRACK
testas de metoder och lärdomar som gjorts i de tidigare projekten även på andra
målgrupper där vägen till etablering på arbetsmarknaden är lång.
Målgruppen utan arbete är komplex. Att förflytta sig från steg 0 till etablerad på
arbetsmarknaden kan vara lika enkelt som ett samtal bort som det kan vara
komplicerat med gemensamma insatser från många olika aktörer.
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SYNEN PÅ ARBETSLÖS OCH ARBETSKLAR
Målet är att individen gör en förflyttning från ej arbetsklar mot anställningsbar. Men
det är viktigt att komma ihåg att det finns faktorer som påverkar rörelsen i negativ
riktning. För någon med ett tryggt socialt nätverk, rätt förutsättningar samt tidigare
erfarenhet och etablering på arbetsmarknaden kan stegen tillbaka till ett arbete
vara väldigt kort. Men faktorer som psykisk ohälsa, missbruk och långtid i
arbetslöshet kan göra att även de med tidigare erfarenhet och rätt utbildning gör
en förflyttning i fel riktning. Tiden är många gånger avgörande för hur insatserna
stöttar.
När teamet i ON TRACK möter och coachar personer i förflyttningen från icke
arbetsklar mot arbetsredo görs det med den samlade erfarenheten av de flera
hundra rekryteringar som är gjorda i stiftelsens projekt under åren. En av de stora
framgångsfaktorerna och huvudanledningen till att rekryteringarna går så bra och
anställningarna är långsiktiga är att de sker på en bas av gemensam förståelse för
arbetsklar ur ett företagsperspektiv.
Det betyder inte att alla de personer som teamet på ON TRACK möter kan matchas
mot arbete, några lotsas till andra insatser och utbildning, men när en rekrytering
och en matchning mot arbete sker är både kandidat och företag överens om vad
det innebär.
Att vara arbetslös beskriver ett tillstånd, inte en personlighetstyp. Det innebär att
både yttre och inre faktorer kan bidra till att förändra detta tillstånd. Det finns
försvårande omständigheter (språkliga hinder, ovana vid vissa sociala situationer,
social fobi, ofullständigt gymnasium/utmanande skolgång, psykisk ohälsa eller brist
på kontaktnät) som ensamma eller i kombination utgör hinder på vägen. Få av
dessa hinder är omöjliga att forcera eller hantera. Men det kan vara utmanande för
en person att på egen hand göra sig en bild över vad som kan göras. Ett av de
vanligaste symptomen på långtidsarbetslöshet är passivitet. I ON TRACK arbetar
teamet efter synen att om man möjliggöra för individen att möta dessa hinder med
ett steg i taget istället för oöverstigliga mål skulle färre personer befinna sig i denna
passivitet.
Nästan alla har förmågan att göra något som bidrar till att närma sig slutmålet. Men
processen från insikt till förståelse och handling behöver många gånger stöttas.
Oavsett om det handlar om att få en klar bild av vilka styrkor man har, vad man kan
eller modet att lyfta luren och ringa det där samtalet. ON TRACK erbjuder stöd och
guidning i alla dessa steg. Ett erbjudande i mellanrummen mellan alla de
fantastiska insatser och program som finns i Malmö. Så att, utifrån de framtida
arbetsgivarnas perspektiv, genomföra möjlig förflyttning idag som leder till
kompetens och arbetskraft i framtiden. Att vara ett individuellt acceleratorprogram.

9

L. – 19 år
Vi träffar L. första gången i september 2019, en ung tjej som precis tagit studenten.
Under gymnasietiden har L. läst ett program med musik och sång-inriktning, men
det är inom serviceområdet hon vill arbeta så att hon kan tjäna pengar och flytta
hemifrån.
L. har tidigare erfarenhet från arbetslivet genom några års sommarjobb i
receptionen på en camping. Ett arbete hon trivts mycket bra med trots både högt
tempo och fysiskt slit. På grund av sin ADHD har L. ett utökat behov av struktur och
balans, att känna sig förberedd och arbeta med en god planering som grund är a
och o.
Det finns mycket energi i L. och efter en bra start med en till en-samtal och
praktiska förberedelser, som CV och personligt brev, är hon redo för att börja träffa
arbetsgivare. Vi hittar flera tjänster och hon går flera gånger vidare och får komma
på intervjuer. Ett av de företag vi rekryterar åt söker timpersonal till sin restaurang,
en pizzeria. Arbetet är varierande och innehåller allt ifrån matleverans till
pizzabakning till städning. L. är taggad och redo för att komma igång.
Tyvärr blir utmaningen med de korta ställtiderna och bristen på att i förhand veta
vad som ska hända allt för stor för L. Hennes behov av framförhållning och struktur
gör att hon upplever en allt större stress och oro och hon väljer att avsluta sin
timanställning. Med en erfarenhet rikare arbetar vi nu vidare tillsammans med
Louisa för att se över möjligheterna att kanske läsa vidare. För att än bättre vara
rustad för ett det arbetsliv som idag kräver stor flexibilitet och snabba ryck.
Inte långt efter så hittar L. en rad tjänster ute som bjuder på en arbetsroll där just
struktur och rutiner är tydligt beskrivna. Efter några intervjuer – där vi ses innan för
stöd och peppning – så får L. ett erbjudande som passar henne perfekt. En
administrativ roll in house där hon får en bra balans mellan rutinerna men också en
hel del service där hennes fantastiska bemötande kommer till sin rätt. Trots
utmaningar som ADHD, ung utan nätverk och med en låg självkänsla så lyckades
hon hitta rätt plats på arbetsmarknaden.
- Kandidatcoach ON TRACK
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SYFTE OCH MÅL
Det övergripande syftet med ON TRACK är att vara ett individuellt
acceleratorprogram för arbetssökande (i huvudsak unga). ON TRACK möter de unga
på platser där de är och coachar med insikten om vad företag behöver och hur den
unga personen kan ta sig dit.
Genom uppsökande verksamhet, arbetsinriktad coachning, workshops och
matchningar mot arbete möjliggör ON TRACK för arbetssökande personer att i
större utsträckning möta sina framtida arbetsgivare. ON TRACK syftar också till att
arbeta för att främja ett gott företagsklimatet genom aktiviteter och samverkan
mellan stad och företag i den viktiga frågan om kompetensförsörjning. I mötet
mellan den som söker arbete och de företag och verksamheter som är nya på
marknaden behövs många gånger någon som kan guida båda parter genom
processen.
Målet är att inspirera arbetssökande inom de olika målgrupperna (unga,
långtidsarbetslösa och nyanlända, med fokus på unga) att genomföra den
attitydmässiga förflyttning som måste ske för att en individ ska ändra det tillstånd
av arbetslöshet hen befinner sig i och börja sin resa mot en tillvaro där personen har
rådighet över sin egen situation. Att hjälpa unga att genomföra förflyttningen från
insikten om situationen, till medvetenheten om att endast hen kan påverka sin
attityd till de handlingar som krävs för att ta stegen mot en mer hållbar framtid.
Genom att skapa möten mellan anställande företag och unga påverkas förståelsen
för både den arbetssökande och det anställande företagets möjligheter och
utmaningar. Det ökar kunskapen om hållbar rekrytering. Med erfarenhet från
tidigare lyckade projekt (Good Malmö, Uppsök Malmö) fortsätta stötta/pusha och
utmana anställande företag att ta ett större samhällsansvar. Både för de ungas skull
och för sin egen framtida kompetensförsörjnings skull.
ON TRACK vill i samarbetet med andra initiativ, organisationer och projekt
medverka till att situationen för arbetssökandes situation i Malmö blir bättre och att
ingen ung eller långtidsarbetslös person riskerar att hamna mellan stolarna.
Projektet har stöttat andra initiativ och projekt med de kontakter av anställande
företag som finns i Stiftelsen Uppstart Malmö. Stiftelsens roll i Malmö har och
kommer fortsatt vara att skapa förutsättningaar för goda samarbeten mellan
företag, idéburen och offentlig sektor så att kunskapen om modeller för samverkan
kan stärkas och utvecklas. Allt arbete som sker, sker i ljuset och erfarenheter om hur
det är att driva företag, hur det är att rekrytera och i vilken utsträckning företag i
olika branscher, storlekar och förutsättningar kan bidra till ett ännu bättre Malmö.
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J. – 30 år
J. är en svensk kille på 30 år. Efter gymnasiet gick J. en KY-utbildning och fick titeln
installationsingenjör. J. fick trots sin utbildning som ingenjör inget arbete och 6 år
senare påbörjar han en YH-utbildning som IT-kravanalytiker. Det blev inte enklare
för honom att få jobb efter den utbildningen. 2 år efter avslutad utbildning till ITkravanalytiker var han fortfarande utan arbete trots en stor efterfrågan från IT
branschen. När vi träffade honom för första gång i december 2018, var det enda han
hade i sitt CV en månads anställning som lokalvårdare i 2009, och några timmar
som intervjuare 2015.
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Han hade slutat rapportera till Arbetsförmedlingen två månader innan och svarade
inte på mejl från sin handläggare. Han tyckte inte att det var lönt att göra det om
Arbetsförmedlingen inte hjälpt honom på så lång tid. Han hade två omgångar med
stöd och matchning bakom sig, men han kände inte att han fick ut mycket av dem.
Inget jobb i alla fall, kanske några enstaka telefonintervjuer efter att de förbättrade
hans CV.
J. kom försent till de första två möten och från första stunden var det tydligt att han
levde ett ohälsosamt liv. Han saknade en stor del av den sociala kompetensen som
är en förutsättning för arbete. Vi tog fram en plan för hans utveckling med oss och
började med att prata om vikten att återetablera kontakten med och att rapportera
till AF.
Vi hjälpte honom att svara på mejlen från handläggaren. I ett av dem erbjöds han
ett möte med en SIUS-konsulent, men J. visste inte vad det betydde. Han beskrev
en allmän känsla av besvikelse och angav att han inte tänkte ge det en chans. Vår
roll här var att övertyga honom att testa föreslagen lösning för att komma vidare.
J.’s CV uppdaterades med de två LIA-perioder han hade på sin YH-utbildning. Vi
jobbade mycket även på hans pitch. Hans driv väcktes och han började ivrigt öva
pitchen hemma med familjen och genom inspelningar. Han började rapportera till
AF och bokade ett möte med SIUS. J. påbörjade även intervjuträning för att ges
redskapen att sätta ord på sina kompetenser och erfarenheter.
Vår bedömning är att det inte var Js CV, pitch eller intervjuträning som var det
viktigaste under de möten som hölls. Det som var och är extra viktigt i arbetet med
kandidater med utmaningar som liknar J.’s är motivation till att träna den sociala
kompetensen. Det är en avvägning att handleda personer som J. Det förutsätter en
fingertoppskänsla och en avvägning i hur budskapen lämnas. Då kraven samhället
ställer för arbete så tydligt krockar med bristande social kompetens och egen insikt.
Det är inte utan eftertanke att råda en arbetssökande person i till exempel personlig
hygien och sociala koder. Där råden för att få arbete gränsar till råd av mer
psykosocial karaktär. Här är samarbetet mellan J., SIUS och ON TRACK ett gott
exempel på hur vägen framåt blev en mix av olika typer av stöd.
Ett halvt år efter vi påbörjade coachningen landade J. sitt första riktiga jobb, ett
årskontrakt som IT-servicetekniker. J.s utveckling och ökade självkänsla med stödet
från ON TRACK och den kontakten som etablerades med Arbetsförmedlingen samt
träning i den sociala förmågan gjorde mirakel. Tack vare dessa gemensamma
krafter förvandlande Js liv efter 10 år av en kamp mot osynliga hinder till möjligheter
för framtiden.
- Kandidatcoach ON TRACK
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MÅLGRUPPER
Målgrupp 1 – Arbetssökande

ON TRACK vänder sig till framförallt till unga utan förankring på arbetsmarknaden
och till långtidsarbetslösa personer i alla åldrar. Personerna kan ingå i både det
statliga och det kommunala ansvaret och individens behov styr aktiviteter och
coachning i ett personligt acceleratorprogram. Deltagandet i ON TRACKS aktiviteter
och event bygger på frivillighet. En stor del av de personer (30 %) som coachas och
deltar är trots lång eller mycket lång tid i arbetslöshet inte inskrivna på
Arbetsförmedlingen när de först kommer i kontakt med verksamheten.
Arbetslös beskriver ett tillstånd och inte en personlighetstyp och de personer som är
utan arbete är inte på långa vägar en homogen grupp. Rapportens mening är ett
försök att bidra till en fördjupad förståelse för målgruppens varierande behov och
förutsättningar och därmed vikten av långsiktiga och anpassade insatser.
Personerna som kommer i kontakt med ON TRACK är mellan 19-59 år gamla. De har
olika utbildningsbakgrund och erfarenhet. Fördelningen mellan män och kvinnor
som kommer i kontakt med, genomgår coachning och workshop samt matchas
mot företagen är jämn. Tiden i arbetslöshet är lång till mycket lång, genomsnittet i
arbetslöshet är drygt 2 år. Där några varit utan arbete så lång tid som 9 år innan de
matchas mot arbetsgivare genom ON TRACK. Tiden i arbetslöshet för unga är något
kortare.
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Målgrupp 2 - Företag
Stiftelsen Uppstart Malmö är
grundat i näringslivet av erfarna
entreprenörer. Det nätverk
stiftelsen byggt upp genom
grundare, investerare, tidigare
projekt samt genom den del av
verksamheten som är direkt
kopplade till affärsutveckling utgör
basen för den breda förankring
som finns i näringslivet.
De företag som ON TRACK arbetar
med kan delas upp i två grupper.
Dels utgörs den av företagen som
finns i det omedelbara nätverket till
Stiftelsens andra projekt Tillväxt
Malmö och dels av det nätverk av
medelstora till stora företag som
byggdes upp under Good Malmötiden.
Under Good Malmö-tiden skedde huvuddelen av alla rekryteringar till de större
företagen medan det i ON TRACK huvudsakligen skett i de mindre bolagen.
Anledningen till denna förskjutning kan dels förklaras i att ON TRACK vänder sig till
en målgrupp av personer som står längre ifrån arbetsmarknaden än de personer
som anställdes genom Good Malmö. Vilket gör att de rekryteringar som sker
behöver vara mer anpassade för dessa förutsättningar. Dels att stödet i
rekryteringsprocessen är avgörande för mindre företags växande och överkevnad.
Sammantaget gör det att samarbetet med företaget som ska anställa också är mer
indivudellt anpassat.
Grupp 1
De större företagen har många gånger etablerade rutiner, regler och kanaler samt
har ett större eget kandidatinflöde av sökande. De sökande utgörs av en mix av
personer som redan är i arbete och har efarenheten och de kandidater som tex ON
TRACK vänder sig till. Det gör att de kandidater som presenteras för de större
företagen många gånger utgör en liten del i ett större flöde. De större företagen
som trots allt medverkar har i hög utsträckning startat och oftast kommit en bit i sitt
utvecklingsarbete gällande hållbarhet och samhällsengagemang. I arbetet med tex
sociala avtal och projekt med syfte att bidra till samhället omkring passar
samarbetet med t.ex ON TRACK bra in i profilen.
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De större företagen som samarbetar med ON TRACK anställer företrädesvis unga
personer med utbildning och erfarenhet. De har mellan 25 och 250 anställda och
har kommit över den nivån där alla medarbetare är experter eller seniora. De har fått
stödfunktioner och har erfarna medarbetare på plats som har möjlighet att agera
mentorer för nya kollegor och funktioner.
I inledningen sker kommunikationen med ledningen. Frågan lämnas över till HRavdelningen i anställningsfasen. Men därefter sker arbetet ute på avledningen eller
med andra kollegor. Det är därför väldigt viktigt att hela organisationen är delaktiga
i medverkan och förståelse för syftet med detta.
Kraven som ställs på de rekryteringar ON TRACK gör är hög, då man ofta har
kommersiella rekryteringsföretag som jämförelse.
Grupp 2
Företagen som genomgår tillväxtprogrammen har många gånger inte den
kunskap och de resurser som krävs för kvalitativ rekrytering, vilket gör att behovet av
stöd i rekryteringsprocessen blir direkt avgörande för om de ska lyckas att anställa
och därmed växa.
Upplevelsen är att många av Malmös nystartade företag vill arbeta aktivt med sin
profil som ansvarstagande arbetsgivare, där kultur och ett gott ledarskap är mycket
närvarande. Detta gäller både för företag som genomgår Tillväxt Malmös
växaprogram och de mindre företag som ligger utanför detta nätverk. Utöver
arbetet med företag i ON TRACK och Stiftelsen befintliga nätverk sker en del
rekryteringar och matchningar med företag som hört talas om ON TRACK och
kontaktar Stiftelsen på egen hand.
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Delar av teamet är aktiva i olika företagsnätverk och har över åren blivit inbjudna att
prata kompetensförsörjning och samarbeten mellan näringsliv, offentlig sektor och
privata initiativ. Denna typen av spridning och öppna dialoger är också en av de
bidragande orsakerna till att förtroendet för att arbeta med ON TRACK ökar och
därmed möjligheten att träffa personer man annars inte skulle komma i kontakt
med.
Ett antal mer aktiva bolaget i nätverket har genom åren stöttat Stiftelsens projekt
med både kontanta medel, kontakter, genomförda anställningar och tid pro bono.
Tiden de donerat till ON TRACK har använts till att kunna skräddarsy
övningsintervjuer med företag ur samma bransch som en person är intresserad av
att arbeta inom eller till inspirationsföreläsningar för andra företag eller potentiella
kandidater. Inspelen hart varit värdefulla för alla parter i överenskommelsen.

M – 52 år
Vi mötte M. första gången i september
2018. Hon hade då varit arbetssökande
och sjukskriven sedan två år tillbaka. M.
ville bort från ansvaret som chef och
beskrev sig som osäker i sitt
arbetssökande.
Som många andra arbetssökande tvivlade
M. på sina egna starka sidor, både vad
gäller de egenskaper hon hade och hur de
skulle beskrivas. Frågor som vilken roll hon
nu kunde ha i arbetslivet, vilka
kvalifikationer som skulle krävas i den nya
rollen och vilka jobb hon skulle söka fanns
högst närvarande.
M. mötte oss vid flera tillfällen och fick
mellan gångerna feedback på vilka arbeten hon kunde söka och hur hon skulle
kunna förmedla sina kvalifikationer och goda egenskaper på bästa sätt gentemot
en arbetsgivare. I april 2019 började M. som administratör hos Polisen.
- Kandidatcoach ON TRACK
”Att få komma till er och de ljusa lokalerna ni sitter i och se att det inte var så stort att ni som jobbar här är ett litet team - gjorde att jag kände mig sedd och
betydelsefull. Mötena med er kändes äkta och att ni faktiskt har ett genuint
intresse i en och att ni lyssnar.” - M
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GENOMFÖRANDE
Insatserna och arbetet i ON TRACK är designat enligt servicedesignteorier och
bygger på att det är behoven hos målgruppen som i grunden styr utformningen av
verksamheten inom projektet. ON TRACK är, fram till 30 juni 2020, en del av
Tillväxtverkets utlysning ”Enklare vägar till jobb 2.0” som syftar till att stötta företag
och organisationer som vill arbeta med metodutveckling för att möta
utmaningarna i samhället gällande kompetensförsörjning och arbetslöshet. Arbetet
i projekten är fokuserat på kvalificerat utvecklingsarbete där teorier och antaganden
testas i förhållande till målgrupp och tänkt lösning.
Aktiviteter och event planeras och genomförs inom 4 olika huvudråden,
grundmoduler. Dessa är Uppsökande verksamhet, Coachande samtal, Workshops
och rekryteringar. Utöver grundmodulerna finns långtgående planer och piloter
testade för företagshandledarutbildning för att öka företags möjligheter att anställa
personer som står längre från arbetsmarknaden och ett ON TRACK ONLINE för att
nå fler arbetssökande personer.
Det är behovet hos personen som kommer i kontakt med ON TRACK som avgör hur
det personliga acceleratorprogrammet kommer att se ut. Ålder, bakgrund, tidigare
erfarenhet och/eller psykisk och fysisk ohälsa ger alla olika förutsättningar.
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Hur en person kommer i kontakt med ON TRACK varierar. I början av projekttiden
hade få hört talas om ON TRACK. En stor del av Good Malmös nätverk av talanger
användes för att sprida informationen om det nya projektet i sina nätverk.
Medarbetarna i teamet har också, genom egna nätverk och kontakter ytterligare
bidragit med spridning.
Den uppsökande verksamheten sker på olika naturliga mötesplatser i Malmö. ON
TRACK har haft stor framgång i det uppsökande arbetet på rundvandringar runt om
i Malmö och genom en fast plast i lobbyn på Malmö Stadsbibliotek. Syftet med det
uppsökande arbetet är att skapa relationer med de arbetssökande som inte genom
eget initiativ kontaktar tex Arbetsförmedlingen. Personerna från rundvandringarna
är i regel yngre (16-19 år) medan de som möts på de publika mötesplatserna
(Stadsbiblioteket, mässor, Centralen, språkcaféer mm) har en högre medelålder.
25 % av de personer som matchas mot arbete är inte inskrivna på
Arbetsförmedlingen när de först kommer i kontakt med ON TRACK. För de yngre
personerna, som tillhör målgruppen UVAS och där med i högre utsträckning ingår i
kommunens program anger drygt 30 % att de ”inte är inskrivna någonstans”.
I de coachande samtalen fokuseras arbete på personens tidigare erfarenheter och
kompetensen och hur de kan användas i ett mer aktivt arbetssökande. Här finns det
en enorm styrka att teamet består av personer med olika erfarenheter från eget
arbetssökande. Genom att arbeta med varje kandidat som team handleds personen
av olika personer i teamet beroende på behov och förutsättning.
ON TRACK genomför workshop för både arbetssökande och företag. Till
arbetssökande är workshopen inte bara ett sätt att förfina tex intervjuteknik och
förståelsen för kultur i arbetslivet utan också ett sätt att möta andra personer i
samma situation. ON TRACK har bjudits in till ett flertal organisationer och
folkhögskolor för att hålla gemensamma återkommande workshop för deras
klasser. Flera elever har kontaktat ON TRACK efter avslutade utbildningar för att få
mer individuellt stöd i sitt arbetssökande.
Redan från starten av ON TRACK har det funnits tankar om att utveckla delar av
projektet för en mer digital tillvaro, ett ON TRACK online. Ett sätt att ytterligare
tillgängliggöra det arbete som görs. Tankarna och utvecklingen av den digitala
delen har fått ytterligare eld på grund av den rådande situationen.
Under februari, mars och med stor sannolikhet resten av våren sker huvuddelen av
det uppsökande och coachande arbetet via dator eller telefon. Teamet har tagit
kontakt med och följt upp utvecklingen för de personer som varit mitt i pågående
coachningsprocesser eller rekryteringar samt lagt extra tid på att gemensamt
analysera och utveckla framtida mötesplatser, aktiviteter och workshop-program.
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KUNSKAPSSPRIDNING OCH HÅLLBARHET
Ambitionen i ON TRACKS har varit att sprida förvärvad kunskap till andra aktörer.
Dels genom att öppet kommunicera de lärdomar som gjorts i ett nätverk av företag
och andra aktörer, delas genom att samverka med andra aktörer i det dagliga
arbetet. Effekten behöver inte bli samma i alla organisationer, men förståelse för
varandras utmaningar att lösa bör finnas.
ON TRACKS arbete bygger på öppenhet och samverkan och det är en förutsättning
för ett lyckat arbete. Helheten blir större än de enskilda delarnas eget värde.
Inställningen ställer höga krav på kommunikationen i verksamheten, men
möjliggör också för en spridning som är mycket större än en envägssändning av ett
budskap.
Genom att lyfta fram framgångar genom unga personers egna upplevelser kan ON
TRACK förhoppningsvis använda förvärvade kunskap för att möjliggöra för fler.
Framgångssagor attraherar och inspirerar och inom stiftelsens alla projekt och
verksamheter har det under åren använts som ett kraftsfullt verktyg.
Kommunikationen och spridningen av ON TRACKS aktiviteter och resultat sker
genom många olika kanaler och har skett så under hela projekttiden och tar vid i
den väl upparbetade strategin för kommunikation som finns i teamet sedan
tidigare. Kommunikationen sker genom Facebook, instagram, nyhetsbrev och
genom mötes på mötesplatser och word to mouth. För att säkerställa att ON TRACK
når så många som möjligt samt är välkomnande för alla oavsett bakgrund, kön och
religiös tillhörighet har teamet tagit hjälp av externt stöd (antidiskiminering,
jämställdhet, interkulturella samtal) och utbildning för genomlysning.

TEAMET
Arbete med människor i utsatta situationer ställer höga krav på projektens
möjlighet att resurssätta med rätt kompetens. Det är inte en slump att de personer
som kommer i kontakt med ON TRACK upplever ett stärkande bemötande och en
känsla av att bli sedd. Teamdynamiken och sammansättningen av de personer som
ska arbeta i stödjande projekt gentemot arbetssökande behöver skräddarsys på
samma sätt som vilket team som helst.
I teamet pågår en ständig dialog och analys av både aktiviteter och resultat kopplat
till genomförda samtal och aktiviteter. Att samverka med andra projekt på ett
framgångsrikt sätt förutsätter att samarbete inom projektet fungerar. Teamet
bakom ON TRACK arbetar för att de arbetssökande få en så bra upplevelse av sitt
arbetssökande som möjligt.
I teamet, som består av 4 personer, finns personer med olika inriktningar,
kompetens och nätverk, vilket breddar och möjliggör för stöd till en bredare
målgrupp. Varje person som möter ON TRACK har olika förutsättningar och
bakgrund och behöver därför olika typer av aktiviteter och stöd. Det tar tid att
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komma in i arbetet i ett komplext projekt där varje detalj, i allt från utformandet av
GDPR policy och rekryteringar är designade efter optimal effekt för kandidaterna.
Det går inte nog att understryka att framgången i ON TRACK beror till stor del på de
personer som arbetar där.

KATARINA – En kandidatcoach med fingertoppskänsla och en lyhörd medspelare i
rekryteringsprocessen, som funnits på Stiftelsen Uppstart Malmö sedan Good
Malmö-tiden. Katarina arbetar med både kandidater och företag och leder arbetet i
de rekryteringar som genomförs och skapar förutsättningar för en lyckad
matchning.
SARAH – En nätverkare med sinne för service och relationsskapande. Sarah möter
både arbetssökande och arbetsgivare och genomför tillsammans med Katarina en
stor del av de coachande samtal som sker på kontoret. Genom ett stort kontaktnät
tillgängliggör Sarah vårt initiativ till andra organisationer och personer.
HUSSNI – Vår kreativa uppsökare, är ofta den första unga personer möter. Hussni’s
förmåga att se och bygga relationer med personer som saknar tillit till samhället gör
stor skillnad för de yngre kandidaterna. Med en bakgrund i föreningsvärlden, med
välkända initiativ som Hela Malmö och Bricks, hittar Hussni samarbeten med hela
engagemangs-Malmö.
ÅSA – Samverkansveteran och möjliggörare arbetar övergripande som
verksamhetsansvarig för ON TRACK.
STYRELSEN – arbetet i stiftelsen hade inte varit möjligt utan engagerad ordförare,
grundare och investerare. Deras erfarenhet och stöd är värdefullt i utveckling och
kontaktnät.
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PROJEKTMÅL
Det övergripande målet i ON TARCK är som tidigare beskrivet att bidra med stöd så
att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden genom personligt anpassad
arbetsinriktad coachning och workshops kan matchas mot anställande företag.
Delar av projektets syfte är att förändra inställning och attityd, vilket kan vara svårt
att mäta på gruppnivå. Nedanstående mål är framtagna framförallt för att se det
direkta och mätbara arbetet inom ON TRACK.
Målen uppdelade per kalenderår 2018/2019/2020, där 2018 och 2020 är halvår
100 (20/50/30) personer i arbete
Personer i arbete
125 (20/50/30) varav 25(5/10/10) unga
Personer lotsade och inskrivna på
(UVAS)
utbildning, insats eller Arbetsförmedling
200 (50/100/50)
Coachande samtal
30 (5/15/10)
Workshops för kandidater
100 (25/50/25
Uppsökande tillfällen
12 (3/6/3)
Seminarier för företag
2 (0/1/1)
Andra städer inspirerade av ON TRACK
Målen sattes vid utformandet av projektet ON TRACK, med utgångspunkt i resultat
från de två tidigare projekten Uppsök Malmö och Good Malmö. De framtagna
målen anger både resultat av verksamheten och aktiviteter inom verksamheten.
Som ett led i den metodutveckling som ON TRACK arbetat med har målen under
vägs gång reviderats. Till exempel har effekten av de coachande samtalen och det
uppsökande arbetet visat sig vara långt mer gynnsamt för det övergripande målet –
att få unga och långtidsarbetslösa personer i arbete, än tex längre seminarier i
grupp för företag.
Seminarierna för företagen har ersatts av direkta möten med över 180 enskilda
arbetsgivare, för att i tätare samarbeten får en bild av de anställande företagens
unika situation.

22

RESULTAT
Att redovisa vilka ON TRACK arbetar med, om än i syfte att beskriva resultatet, utan
att beskriva mer på djupet VEM projektet möter är svårt. Delar av utmaningen när
det handlar om att möta och motverka arbetslöshet och utanförskap är att många
av de beslut som fattas angående de arbetslösa inte i tillräckligt stor utsträckning
fattas med förståelse för målgruppens komplexitet och därmed individuella
förutsättningar.
Resultat (feb 2020)
75 (ytterligare rekryteringar pågår)
70

Personer i arbete
Personer lotsade och inskrivna på
utbildning, insats eller Arbetsförmedling
Coachande samtal
Workshops för kandidater
Uppsökande tillfällen
Seminarier för företag
Andra städer inspirerade av ON TRACK

350
30
200
4 + 189
2

Sedan ON TRACK startade i juli 2018 har teamet genomfört drygt 350 coachande
samtal, utfört uppsökande arbete vid 200 tillfällen ute i staden samt genomfört över
30 st workshops.
75 personer har fått arbete på företag som valt att rekrytera genom ON TRACK. Det
är mycket sannolikt att fler personer än 75st har fått arbete genom stöd de fått från
ON TRACK, men då de inte återkopplat på kontaktförsöken från teamet är det inte
möjligt att ange dem i statistiken. Drygt 70 personer angett att de skrivits in på olika
projekt eller att de inlett eller återupptagit studier.

Utöver de dokumenterade coachande samtalen har teamet följt upp med
hundratals arbetssökande via mail eller kortare telefonsamtal, men där personern
sedan av olika anledning inte haft förmåga eller möjlighet att fullfölja möten. På
samma sätt har arbetet med vissa rekryteringar ibland krävt enormt mycket arbete,
utan resultat. Det kan handla om en arbestgivare som inte är riktigt redo att anställa
eller att den kandidat som de söker inte finns i målgruppen alls.
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M – 21 år
Alla sagor är inte framgångssagor. Vissa av de öden och livsberättelser vi får ta del av slutar
inte på ett sätt vi hoppas på. De är lärorika, gör oss förhoppningsvis mer ödmjuka och bättre
rustade för framtida samtal och arbete, men det är smärtsamma storys som berör oss långt
tid efter att de spelats upp framför våra ögon.
Vi vill berätta om M, en ung man vi träffade redan under stiftelsens förra projekt - Good
Malmö. En kille med energi, vilja och driv, men som aldrig nådde riktigt hela vägen fram i
rekryteringar som var mer inriktade på redan arbetsklara talanger. Det M behövde då var
inte matchning mot arbetsgivare, utan stärkande arbetsinriktad coachning. Han var inte
arbetsredo.
När vi åter fick kontakt med honom, våren 2019, var han redan uppgiven efter en del bakslag
i det egna arbetssökandet. Han hade sökt in och gått på Komvux för att läsa upp sina betyg,
men uttrycker trots detta ingen tilltro till sig själv eller samhället. Vi får pusha, locka och
övertyga för att han ska mäkta med att komma till oss. Men han gör det om än motvilligt,
möter oss i några samtal och arbetar tillsammans med oss på sitt CV och personliga brev
riktade till lediga tjänster han är intresserad av.
Han presenteras för några av de arbetsgivare vi arbetar med och bjuds in till tre olika
intervjuer. M kommer för sent till första intervjun och uteblir helt från de två andra. Han
meddelar via sms att han inte klarar av att komma. Han utrycker en känsla av uppgivenhet
och menar att han sviker oss som lagt ner sådan kraft på att stötta. Men M har inte svikit oss,
han svarar bara för sig själv och just nu mäktar han inte med att se ljusningen i sin tillvaro. Vi
fortsätter att bjuda in till samtal och kontakta honom. Men slutligen klarar han inte heller av
att svara på de sms, telefonsamtal och mail han får av oss.
En av ON TRACK’s styrkor är teamet. Sådant blir märkbart särskilt i situationer och möten
med personer som lider av svår psykisk ohälsa. Att då vara fler, att kunna ventilera med
varandra, att kunna möta personer med olika behov utifrån flera olika personers
kompetenser gör att vårt arbete får en helt annan kraft.
Vi arbetar med arbetsinriktad handledning/coachning, det vill säga stärkande samtal med
arbete och jobb som fokus. Vi är varken psykoterapeuter eller legitimerade samtalscoacher,
men vi möter människor i situationer som ibland är för mycket för alla inblandade. Vid varje
sådant tillfälle råder vi kandidaten att söka professionellt stöd inom tex psykiatrin. Vi berättar
om hur det går till att söka vård genom vårdcentralen. Framförallt är vi medmänniskor.
Varje möte ska göra skillnad för en persons möjlighet att finna, få och behålla ett arbete.
Men vi kan inte vaccinera oss mot möten som ibland går lite djupare än så.

- Kandidatcoach ON TRACK
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VAD KOSTAR ARBETSLÖSHETEN?
Det har gjorts många försök att ta fram hållbara samhällsekonomiska modeller för
att beräkna kostnaden för utanförskap och arbetslöshet. Det går aldrig att få en helt
igenom korrekt prislapp på utanförskapet på individnivå, då en stor del av
kostnaden inte kan mätas i monetära värden. Men för att göra någon form av
jämförelse av den ekonomiska effekten i det arbete som är utfört i ON TRACK har vi
nedanstående modell gjort en beräkning efter den kostnad som Ingvar Nilsson och
Anders Wadeskog tagit fram i sin rapport ”Vad kostar Arbetslösheten” från 2015.
Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog menar att den samhälleliga kostnaden för en
arbetssökande person är 500 000 år årligen. Tiden är kritisk och ju längre en person
är arbetslös desto högre är risken att personen förblir arbetslös. Snabba insatser
tidigt minskar dels personens möjlighet att bryta utanförskapet dels minskar det
den ackumulerade samhällskostnaden. I enlighet med Nilssons & Wadeskogs
modell är 3,1 Mkr för en person som är arbetssökande i perioder i sitt liv.
Modellen nedan visar ett försök att översätta den samhällsekonomiska modellen på
ON TRACK så som det såg ut efter ett år. Modellen beskriver den ekonomiska
situationen för personer med kortare tid i arbetslöshet. Dvs kostanden för de yngre.

Då ON TRACK efterhand har arbetat med en målgrupp som i större utsträckning
har varit arbetssökande under längre tid är det inte orimligt att anta att
samhällskostnaden är långt högre än 500 000 kr. Används Nilssons & Wadeskogs
schablon om 3,1 MKr innebär det att en enda framgångssaga minskar kostnaden för
samhället med mer än det kostar att driva projektet under ett helt år.
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PROJEKTFORM och ”ENGAGEMANGSBRANSCHEN”
I engagemangsbranschen är de flesta insatser skapade i projektform. En
framgångsrik arbetsform i fråga om att fokusera på specifika lösningar, att ta fram
metoder och att mäta resultat i förhållande till avgränsad ekonomi och tid. Men
projektformerna innebär också nackdelar, när det kommer till upparbetade
relationer och förtroende.
För den person som möter ett team av engagerade projektmedarbetare är
organisationsformen oväsentlig. För den person som påbörjat en väg mot arbete
genom t.ex ON TRACK är det viktiga att utlovat stöd fortsätter och att det inte är
ytterligare någon som sviker det sköra förtroende som börjat växa.
Det finns många organisationer och finansiärer som stödjer arbetet i projektform.
Försärkingsbolag, banker, statliga myndigheter, föreningar och kommuner.
Antingen mycket korta insatser - piloter, eller lite längre – metodutveckling.
Utmaningen uppstår när de projekt och initiativ och som är framgångsrika och gör
en reell skillnad vill söka medel för fortsättning.
Projektmedel får oftast endast användas till nya påhitt och aktiviteter. Inte att arbeta
vidare med, eller utveckla befintliga och bevisat effektiva arbetssätt. För Stiftelsen
Uppstart Malmö har detta varit en verklighet i de två senaste projekten och nu i ON
TRACK.
Stiftelsen Uppstart Malmö är startade i näringslivet av representanter från
näringslivet för att hjälpa till att lösa en av samhällets stora utmaningar, arbetslöshet
och utanförskap. Närheten till företagen och till personer som vill göra skillnad för
personer i samhället är en av framgångsfaktorerna. Projekten och initiativen som
stiftelsen varit med och drivit har drivits av en mix av offentliga och privata medel.
De kontanta tillskotten från grundare och investerare har använts för att
komplettera söka projektmedel så att verksamheten har varit möjlig att driva. Under
åren har flera tusen arbetstillfällen skapats i Stiftelsens projekt och många hundra
unga har fått arbete och möjlighet till egenförsörjning. Alla personer som är
involverade i Stiftelsen Uppstart Malmö vill fortsatt stötta projekten och
verksamheten i stiftelsen, med både tid och med tillskott till medfinansiering till
projektmedel. Men att ensamt, som privata aktörer, är det inte möjligt.

ANSVARSFÖRDELNING för samhällsutmaningar
Det vilar ett ansvar på verksamhetsansvarig och projektdesigner, att utforma
verksamheten så att den möter behovet med bevisat verksamma och
kostnadseffektiva metoder och aktiviteter. Det är projektmedarbetarnas ansvar att
utveckla och förfina metoderna och att möta stadens unga arbetssökande med
öppet sinne och att leva värderingarna om varje persons egen kraft.
Det är styrelsens ansvar att fatta kloka beslut om vilka utmaningar verksamheterna i
stiftelsen ska fokusera på att möta i framtiden. Det är de framtida arbetsgivarnas
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ansvar att utgöra goda platser att växa och utvecklas på för den medarbetare som
får chansen att visa sin fulla potential och det är kommuner och statens ansvar att
se till att varje person får möjlighet att utbilda sig, arbeta och leva i ett tryggt och
hållbart samhälle.
I ljuset av det kan det ekonomiska ansvaret att driva initiativ och projekt som ON
TRACK inte ensamt vila på oss som privata aktörer.

FRAMTID
ON TRACK är Stiftelsen Uppstart Malmös tredje framgångsrika och
kostnadseffektiva projekt för att minska arbetslöshet och utanförskap i Malmö.
Arbetet uppmärksammas, liksom tidigare initiativ, nationellt för både det
uppsökande arbetet och för utvecklingen av de metoder som når målgruppen som
är svårare att nå.
Arbetet i ON TRACK når framgång tack vare en rad olika faktorer, där nätverk med
företag, kompetenta medarbetare och en gedigen kunskap om målgruppens
förutsättningar och behov är några. Det finns ett flertal utvecklingsmöjligheter, där
upparbetad kunskap kan komma att bidra till lösningar för samarbeten mellan
organisationsgränserna. Att ON TRACK finns bidrar till andra projekt och
verksamheters framgång.
Genom en fortsättning kan fler metoder för framgångsrik stöttning av
arbetssökandes återinträde på arbetsmarknaden ske. Bland annat finns möjlighet
att vidareutveckla den handledningspilot till företag som testats i ON TRACK.
Handledarutbildningens syfte är att stötta företagens egen förmåga att ta anställa
personer som står längre ifrån arbetsmarknaden med en kombination av ökad
kunskap och coachande stöd till den nyanställda.
ON TRACK ONLINE bygger på en digital utveckling av det som varit framgångsrikt.
Ett sätt att tillgängliggöra och skapa ett interaktivt verktyg för självstärkande
arbetssökande. Eller att koppla tex arbetsförmedlingens insatser med rätt person
och företag.
Ett projekt definieras av ett tydligt mål och ett tydligt slut. I fallet med ON TRACK är
det tydligt att det finns ett tydligt mål, avgränsande faktorer som gör att det liknar
ett projekt. Men det som krockar är att utmaningen som är satt att lösas ännu inte
är löst. För arbetslösheten i Malmö har ännu inte minskat till en nivå där projekt och
insatser som ON TRACK eller organisationer som Stiftelsen Uppstart Malmö inte
längre behövs. Vi behöver fortsätta att arbeta tillsammans för ett ännu bättre
Malmö.
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