
Ung Kraft - vägar till arbete
I det AMIF-finansierade projektet Ung Kraft jobbar Rädda Barnen 
tillsammans med unga 15–24 år som är nya i Sverige, för att skapa en 
trygg och hållbar framtid.

Genom bättre hälsa och stärkt självkänsla, ökad kunskap och större nätverk får 
ungdomarna stöd och vägar till arbetslivet. Långsiktigt förväntas projektet öka 
sysselsättningen hos unga och därmed bidra till social hållbarhet och minskade 
samhällskostnader.

Om projektet

 Fokusområden för hållbar inkludering 

Samverkan från Umeå i norr till Malmö i söder

Projektet genomförs på åtta orter i Sverige där vi samverkar med lokala 
aktörer inom näringsliv och offentlig sektor. Genom långsiktiga samarbeten 
kan vi ge ungdomarna rätt förutsättningar att klara sig själva, chans till en 
varaktig etablering och ökat välmående samtidigt som vi rustar samhället med 
den kompetens som efterfrågas. Projektet finns i Umeå, Hudiksvall, Gävle, 
Kalmar, Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan och Malmö.

HÄLSA & SJÄLVKÄNSLA

KUNSKAP & KOMPETENS

NÄTVERK & ARBETSLIV

• Hälsoträffar
• Individuellt stöd
• Gruppaktiviteter

• Jobbcoaching
• Kompetensinsatser
• Validering
• Kartläggning av kompetens för att  
 matcha behov hos arbetsgivare

• Matchning 
• Studiebesök 
• Rekryteringsevent 



 
Rädda Barnen har arbetat med barn och unga på flykt i 
över 100 år. Vi har mött tusentals barn och unga som 
kommit till Sverige. Många av dem har en svår flykt i 
bagaget, och långa väntetider i asylprocessen skapar 
stress och oro. Vi möter både unga som kommit ensamma 
och de som kommit med sin familj. Ett speciellt fokus i 
projektet är de unga som har tillfälligt uppehållstillstånd 
via nya gymnasielagen. De flesta lever i en tillvaro med 
otrygga boendesituationer, orimliga studiekrav och 
pressen att få en fast anställning för att få stanna. 
Covid-19 har ytterligare försvårat för dem. 

Trots utmaningarna ser vi hur ungdomarna har kraft och 
en vilja att studera och etablera sig på arbetsmarknaden. 
Många av dem har dessutom precis den kompetens som 
arbetsmarknaden letar efter inom hotell och restaurang, 
vård och omsorg, barn och fritid, fordon och transport 
eller handels. Speciellt när ekonomin återhämtat sig igen.

Ungdomarna vill bli en del av, och bidra till vårt samhälle, 
men unga som kommer till Sverige i tonåren saknar ofta 
det nätverk som redan etablerade har. Det vill vi ändra på!

 Ungdomar med kraft och vilja 

”Jag gick till skolan och klarade 
utbildningen, så nu är tiden att 
jag ska hjälpa tillbaka, jobba 
och betala skatt till Sverige.” 
19-åring med tillfälligt uppehållstillstånd 
           

“Grabbarna är helt fantastiska, så jag är så glad att de är kvar. De har utvecklats 
mycket, även om vi tidigt såg att de hade rätt inställning och kvalitéer för lyckas. 
Jag tycker att det märks att det är stolta över sitt jobb och vad de har åstadkom-
mit, och det ska dom verkligen vara.” 
Arbetsgivare från arbetsmarknadssatsning med Rädda Barnen            

Har du frågor eller funderingar?
Kontakta annatora.huss@rb.se eller alexandra.fritzson@rb.se 
projektledare för Ung Kraft

Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva ett projekt 
som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.


