Fast Track Arbetsförmedlingen 2020
Fast Track är ett informellt kunskapsprogram inom molnteknik och data engineering.
Programmet syftar till att deltagaren ska få kunskaper om och hands-on erfarenhet av de mest
efterfrågade moln-plattformarna på marknaden i en studietakt som är anpassad efter
deltagarnas förkunskaper och förutsättningar.
Programmet riktar sig till personer med en bakgrund från t.ex. IT-program på gymnasiet eller
motsvarande grundutbildning, men även personer med arbetslivserfarenhet eller självlärda
kunskaper inom området. Den här omgången av programmet startades upp tidigt första
kvartalet 2020 i samarbete med Arbetsförmedlingen samt Trim Tab för stöd och matchning, och
i denna rapport summerar vi intrycken från programmet.
Den 24 februari inleddes rekryteringen till programmet med en informationsträff. Till
informationsträffen anmälde sig 15 personer och 10 antogs till programmet som är fullt tillsatt.
Vid programmets start fanns två olika typer av vänte- eller intresselistor till programmet:
●
●

Väntelista. Personer som aktivt vill vara med i programmet och som vi har träffat i
intervju: 2 personer
Intresselista aktiv. Personer som vill ha möjlighet att träffa oss och gå med i
programmet: 2 personer

Deltagarnas förkunskaper
Deltagarnas förkunskaper och förutsättningar inom teknik och IT-förståelse sträcker sig från god
till godkänd grundnivå. Alla deltagare behöver förstå att förståelse för IT-branschen och framför
allt molnteknik är mycket viktiga kunskaper och kan ge dem en större chans att komma in på
arbetsmarknaden. Deltagarnas bakgrund är skiftande, cirka 50% av deltagarna i programmet
har utländsk härkomst. Eftersom vi lägger stor vikt på teknisk förståelse och hur en deltagare
går framåt i sin utveckling är språket mycket viktigt. Deltagarna pratar svenska, engelska och
arabiska, men eftersom programmets innehåll är på engelska finns stora möjligheter att ta till sig
innehållet även för de med sämre språkkunskaper.

Cirka 30% av deltagarna i programmet har läst på högskola eller universitet och 30% har
arbetslivserfarenhet inom IT och teknik.

Progression och framsteg
De flesta deltagarna motiverade och engagerade under programmets gång. Vi märker av att
språkbarriären är en utmaning för våra nysvenska deltagare, dock har de flesta lyckats hitta sätt
att hantera detta, bland annat med hjälp av Google translate. Här är det en fördel att samtliga
videos i utbildningen finns transkriberade, så att de enkelt kan översätta dessa. Vår prognos vid
halva programmets löptid är att av de 6 mest ambitiösa deltagarna i programmet kommer 4 att
certifieras och 1-3 hinna med ytterligare certifikat inom programtiden.

Vid programmets slut såg vi att även detta program lyckades väl med de studieplaner som
sattes upp för deltagarna, och den progression vi sett vid tidigare programuppföljningar. Det
finns mycket goda förutsättningar för deltagarna att själva eller med hjälp ta sig ut på
arbetsmarknaden. Ser vi till övriga delar i programmet blir bilden tydlig att deltagarna ser detta

som en möjlighet att ta ett steg in på arbetsmarknaden, vilket visar sig t.ex. i att flertalet av
deltagarna har mobiliserat sig på t.ex. LinkedIn och självmant uppdaterat sina CV samt aktivt
gjort ansats att ta sig ut på arbetsmarknaden genom kontakter och liknande engagemang. Ett
par av deltagarna utmärker sig genom att ta till sig en mycket stor andel kursmaterial på mycket
kort tid, och vi tillskriver det nyupptäckt tro på sig själv samt kraftigt stärkt självkänsla.
Förståelsen kring det egna värdet på en marknad i städdig rörelse är svårt att underskatta när
väl insikten kring det faktumet finns hos deltagaren. Vi uppmuntrar alla deltagare att fortsätta
arbeta med livslångt lärande och självinsikter.

Avslutande ord
Vi är mycket nöjda med de insikterna om tekniska kunskaper och ökat värde på
arbetsmarknaden som deltagarna har tillskansat sig under programmets gång, och baserar
detta på de veckouppföljningar via video vi har med varje deltagare samt de avklarade
certifieringsproven deltagarna tagit. Samtliga deltagare har gjort minst 1 provförsök, och av dem
har 8 genomfört ett godkänt provresultat. Av de deltagare som tagit sig fram fort i kursen har två
tagit sig an specialistinriktningar och med beröm klarat av de fördjupade momenten det innebar.
Vi är mycket nöjda med resultatet och den möjlighet på arbetsmarknaden som programmet ger
till deltagarna. Detta resultat påvisar återigen modellens framgång och soliditet.

