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Mitt Södertälje - en undersökning om att vara ung och ny i  Södertälje 
är gjord av War Child Sverige och har möjliggjorts med 
 finansiering från Skandia – Idéer för livet. I undersökningen har 
vi frågat 40  nyanlända ungdomar hur de upplever Södertälje och 
resultatet presenteras i denna rapport. Undersökningen genom
fördes i  februari 2020.
 
Genom den här rapporten vill vi stärka unga nyanländas röster och 
framföra deras åsikter till organisationer, beslutsfattare och andra 
som arbetar med målgruppen. Undersökningen kommer att ligga 
till grund för War Childs fortsatta arbete för att främja välmående 
och ömsesidig integration för etablerade och nyanlända ung
domar i Södertälje. Vår förhoppning är att även andra tar till sig av 
 rapporten och har ungdomarnas åsikter i åtanke vid i planeringen 
av projekt, beslut och andra initiativ. 
 
Undersökningen speglar vad unga nyanlända tycker om  Södertälje 
och det är deras åsikter som framförs. Därför ska rapporten inte 
ses som en objektiv beskrivning av hur det är och vad som finns i 
 Södertälje. I undersökningen har ungdomarna svarat på enkäter 
och deltagit i fokusgrupper och resultatet har sammanställts av 
War Child.

SÖDERTÄLJE FÖRORD
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HÄR ÄR VI SOM VAR MED

I Mitt Södertälje har ungdomar 
som bor i och/eller går i skola i 
Södertälje deltagit. Ung domarna 
går på språkintroduktion, 
gymnasiet eller läser upp sina 
betyg på Komvux. Totalt har 40 
ungdomar, 16 tjejer och 24 killar, 
som är mellan 16–22 år gamla, 
deltagit i undersökningen. 

30 av 40 ungdomar har enbart 
bott i Södertälje sedan de flyttade 
till Sverige. 13 ungdomar har er
farenhet av att bo någon annan
stans i Sverige. De har bott på 
mellan en till fyra orter innan de 
har flyttat till Södertälje.

Ungdomarna är från 16 olika 
länder. Hälften är från  Syrien 
eller Pakistan. Ung domar 
från Mellanöstern,  Afrika och 
 Europa är represen terade. 

30% har bott på 
andra ställen i Sverige

70% kom direkt till 
Södertälje från sitt 
ursprungsland.

10 av ungdomarna 
kommer från Syrien

10 av ungdomarna 
kommer från Pakistan

ÖVRIGA ungdomar kommer från:
Palestina, Iran, Afghanistan, Marocko, 
Libyen, Spanien, Litauen, Somalia, Albanien, 
Ryssland, Etiopien, Eritrea, Irak och Egypten.

33 av ungdomarna bor 
tillsammans med sina familjer.

7 av ungdomarna bor själva 
och resterande bor antingen 
med en partner eller kompis.

25 av ungdomarna har bott 
i Sverige i ett år eller kortare 
tid. Sex ungdomar har bott i 
 Sverige längre än ett år men 
kortare än två år. Nio  ungdomar 
har bott i Sverige längre än två 
år. 33 av ung domarna bor med 
sin familj i  Sverige som kan be
stå av för äldrar och/eller syskon 
 alternativt med andra släktingar. 
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SAMMANFATTNING

Mitt Södertälje är en undersökning där 40 nyanlända ungdomar 
har fått berätta om sin upplevelse av att bo och leva i  Södertälje. 
Ungdomarnas situation skiljer sig något åt, några har varit i 
 Sverige bara några månader medan vissa bott ett par år i  landet. 
Många trivs i Södertälje trots att det finns vissa utmaningar 
 medan andra helst skulle bo någon annanstans.

Centralt i ungdomarnas liv är att komma in i samhället genom 
att skapa nya relationer och bli bättre på språket. Men för många 
tycks detta vara en svår del av vardagen. Segregationen upplevs 
som stor, vilket gör att många av ungdomarna inte känner sig 
helt hemma i Södertälje. Att lära sig svenska när precis alla i ens 
omgivning talar ens modersmål är inte det lättaste, som en av 
 ung domarna uttrycker det. 

Många av deltagarna upplever att utbudet av roliga aktiviteter 
är dåligt och de saknar platser att träffas och umgås på. Många 
spenderar mycket tid hemma själva och har svårt att hitta sociala 
sammanhang. Som unga och nya i Södertälje önskar ung domarna 
mer hjälp och stöd för att förstå hur saker och ting fungerar i 
 Sverige. I framtiden vill de flesta studera men de behöver och 
 önskar stöd och mer information om hur de ska gå tillväga. 

Ungdomarna är ambitiösa och ivriga att delta, de har många idéer 
på vad som kan utvecklas för att det ska bli bättre att leva som ung 
och ny i Södertälje. De flesta idéer handlar om att göra saker mer 
tillgängliga, genom öppettider och aktiviteter som inte kostar för 
mycket. 

Även om det finns hinder så är längtan att få känna sig som en del 
av Sverige stor. I denna rapport sammanfattas ungdomarnas upp
levelse av sitt Södertälje.

VI VILL 
HA MER 
LIV.

”



1110

JOELLE, 19 ÅR

Jag kom till Sverige för 
att ha ett nytt liv men 
jag känner inte att jag 
har det. Förstår du?

”

Joelle är 19 år och kom till Sverige 
för ett år och fyra månader sedan. 
I hennes omgivning pratar alla 
arabiska. För henne blir det en av 
utmaningarna med Södertälje.
– Det var svårt för mig att lära mig 
svenska, alla kan arabiska, jag 
behöver inte lära mig svenska. Det 
finns alltid en person eller flera 
personer som kan arabiska, överallt. 
Det är jättebra för mina föräldrar 
som är äldre, men inte så bra för 
mig. Jag måste lära mig svenska 
bättre.

Hur har du gjort för att lära dig 
svenska då?
Jag går på Komvux. Jag ville 
 också träffa svenskar och lära mig 
 s venska så jag gick till en kyrka här, 
Svenska kyrkan. Bara för att träffa 

nya människor. Där kan jag  lyssna 
och prata på svenska. Men det 
räcker inte, det finns kanske någon 
som tror inte på gud, som inte vill 
gå till kyrkan. 

Hur gick det att komma in i sam-
hället när du var ny i Sverige? 
Det gick lätt. För det är samma 
samhälle som i Syrien. Det är jätte
konstigt, men jag gillar inte det. Jag 
kom till Sverige för att ha ett nytt liv 
men jag känner inte att jag har det. 
Förstår du?

Vad skulle man kunna göra för att 
det ska bli bättre?
Jag tror man måste lämna Söder
tälje och bo någon annanstans. Så 
jag kan gå in i svenska samhället, 
inte det jag är van vid. 

Vad finns att göra i Södertälje för 
ungdomar? 
Det finns inget speciellt i 
 Södertälje, om jag vill träffa mina 
kompisar åker vi till Botkyrka, 
Stockholm, eller Heron City. Här i 
Södertälje går vi bara till Espresso 
House, det är tråkigt.

Vad önskar du fanns i Södertälje?
Mer aktiviteter, en plats som är 
 gratis där vi kan spela pingis, 
 basket och så.

Vem går du till om du behöver råd 
eller hjälp?
Jag behövde hjälp med mina 
studier när jag kom till Södertälje. 
Jag frågade jättemånga personer, 
många studievägledare. De förstår 
inte min situation. Jag kommer med 
mina betyg från ett annat land, vad 
måste jag göra för att komma in på 
universitet? Ingen kunde hjälpa mig 
fast jag hade jättemånga frågor. Jag 
fick ingen hjälp. Det var bara jag 
som kunde engelska när jag först 

kom hit, mina syskon kan inte. Så 
det var jag som kunde prata med 
människor för att fråga. Det var 
jättestressigt. Att ta ansvar för hela 
familjen. 

Vad hade du velat ha för hjälp?
Kanske att prata med någon som 
förstår situationen som jag var i. 

Vad är det bästa med Södertälje? 
Det är bra för äldre personer, men 
inte för mig. Jag vill leva som 
svenskar men jag kan inte göra det. 
Alla mina grannar är från  Syrien, jag 
träffar inga svenskar. 

Finns det ställen där du kan prata 
svenska?
Jag var på språkcafé första 
 månaden jag kom till Sverige. 
Det hjälpte mig jättemycket. Och 
det kanske är bra att jobba för att 
 lyssna på personer som pratat 
svenska. Men det är inte så lätt att 
hitta jobb när man inte kan språket. 

Jag kommer med mina betyg från ett annat land, vad 
måste jag göra för att komma in på universitet? Ingen 
kunde hjälpa mig fast jag hade jättemånga frågor.

”
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ATT BO I SÖDERTÄLJE

Ibland känns 
det som att 
staden är död.

”

Mer än hälften av ungdomarna håller helt eller delvis med om 
att Södertälje är en bra stad att bo och leva i. Det tycker 67% 
av  killarna och 63% av tjejerna. De ungdomar som har bott i 
 Sverige mellan ett och två år är mest  negativt inställda till att bo i 
 Södertälje. 55% håller bara med lite eller inte alls om att Södertälje 
är en bra stad att bo i. Jämfört med de som bott ett år eller kortare 
alternativt längre än två år där ungefär 25% tycker likadant.

Ungdomarna upplever Södertälje som tryggare än deras ur
sprungsländer. De upplever att demokrati och mänskliga rättig
heter har en central roll här i Sverige. Majoriteten av ungdomarna 
i under s ökningen har flyttat till Sverige på grund av en osäker 
situation i sina ursprungsländer och många har flytt från krig.

Södertälje är så fint! Det är inget 
fel på Södertälje. Men fler event 
för att samla folket kanske?

Segregationen upplevs som stor. Den stora andelen arabisk talande 
invånare i Södertälje lyfts fram som en utmaning av både ung
domar som själva talar arabiska och bland dem som inte gör det. 
De arabisktalande ungdomarna tycker att det är ett problem för 
att de upplever det svårare att lära sig svenska och att komma in i 
samhället. De som inte pratar arabiska känner sig istället utanför. 
Några ungdomar uttrycker att det inte är någon skillnad på att bo i 
Södertälje jämfört med ursprungslandet.
 
Några av ungdomarna upplever en osäkerhet i Södertälje. De 
 känner sig uttittade av andra och att de inte är välkomna. De 
tar upp rasism och kriminalitet som orsaker. Flera uppger att de 
ofta utan uppenbar anledning blir stoppade av polisen som ber 
om person nummer och ID, vilket även det bidrar till en känsla av 
otrygghet. I diskussionen om hur det är att leva i Södertälje ut
trycker sig en ungdom: ”Om man skulle googla den sämsta platsen 
att bo på, Södertälje skulle komma upp”. 

”



1514

AKTIVITETER

Något fler än hälften av ungdomarna, 22 av 40, håller bara med lite 
grann om att det finns roliga aktiviteter att göra i Södertälje, men 
bara en håller inte med alls. Killarna är mer positiva till utbudet av 
aktiviteter än vad tjejerna är. 54% av killarna håller helt eller delvis 
med om att det finns roliga aktiviteter att göra i Södertälje jämfört 
med 38% av tjejerna. Däremot är det ingen skillnad på ungdomarnas 
åsikt beroende på hur länge de har bott i Södertälje.

Ungdomarna lyfter fram bristen på platser att umgås och träffa 
vänner på. De träffas oftast på caféer eller biblioteket om de inte 
ses i skolan eller på bussen. När de vill hitta på något roligt brukar 
de åka till Botkyrka eller Stockholm, på grund av bristen av saker 
att göra i Södertälje. 

Det absolut vanligaste stället för ungdomarna att träffas på är 
 biblioteket. När de är där brukar de studera, läsa böcker på  olika 
språk och vara med sina vänner. Många brukar hyra rum på 
 biblioteket så att de får vara ifred. Bredvid biblioteket ligger Café 
Nova som också är ett populärt ställe att vara på för att fika och 
umgås med sina vänner. Ungdomarna vet dock att Café Nova snart 
kommer att stänga ner och tycker att det är tråkigt att det kommer 
att finnas en plats mindre att vara på. 

Många av ungdomarna tycker om att träna på gym eftersom de 
tycker att det är viktigt att röra på sig för att må bra, men bara 
ett fåtal är aktiva i någon sportförening. Några av ungdomarna 
 engagerar sig i andra typer av föreningar som har religiös eller 
 etnisk  koppling. Annars deltar ungdomarna inte i aktiviteter i 
 någon  större utsträckning. 

En anledning till att ungdomar inte deltar i aktiviteter är för att de 
som finns ofta är för dyra. Studiebidraget ska räcka till mycket och 
deras ekonomiska situation är ofta redan pressad. Då är fritids
aktiviteter något som snabbt prioriteras bort. De begränsas också 
av SLkortets giltighetstid, på vardagar gäller det till klockan 19.00 
och på helgerna gäller det inte alls. Det betyder att ungdomarna 
måste vara hemma tidigt på kvällarna och på helgerna kan det vara 
svårt att ta sig någonstans överhuvudtaget. De blir begränsade i 
sitt sociala liv och mycket tid spenderar de hemma i ensamhet. 
 
Ungdomarna uttrycker en längtan efter tillhörighet, sammanhang 
och att ha saker att göra. De upplever att livet består av att gå 
 mellan skolan och hemmet. Det mesta de brukar göra på sin fritid 
är inte specifika aktiviteter, utan de hänger runt och gör saker 
som att promenera, hänga på olika matställen och att åka buss 
från  station till station. De flesta är inte medvetna om att det finns 
fritids och ungdomsgårdar överhuvudtaget. Ännu färre har besökt 
någon och bara en av tjejerna i undersökningen har varit på tjejhuset. 

Det fiunns roliga aktiviteter i Södertälje?

Håller helt med
Håller delvis med

Håller med lite

Håller inte med

Håller helt med
Håller delvis med

Håller med lite

Håller inte med

Södertälje är en bra stad att bo i
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personporträtt

LIZA, 18 ÅR
Liza är 18 år och har bott i 
 Sverige i 11 månader. Hon bor 
till sammans med sin mamma, 
pappa, lillasyster och lillebror. 
Pappa kom till Södertälje först 
och sen flyttade hela familjen hit 
från Syrien. 

Hur är det att bo i Södertälje? 
Det är bra med det arabiska sam
hället, men det är också svårt att 
lära sig svenska här. Jag går ibland 
på gudstjänster för att lära mig 
svenska och jag pluggar mycket 
hemma.

Liza pluggar just nu i Södertälje och 
tycker bra om sin skola.
– Det finns inte diskriminering 
eller mobbing i min skola, vi pratat 
mycket om det och rektorn frågar 
mycket. Vi lär oss mycket om sam
hället också. 

Vad tycker du är mindre bra med 
 Södertälje? 
Det finns mycket hedersförtryck. 
Många kommer från andra länder. 
Det blir bättre om man säger ifrån. 
Så att alla får vara med i samhället.

Vad gör du på fritiden? 
Jag brukar gå till gymmet med min 
mamma. Springa på löpband och 
så. Sen tycker jag om att vara i 
naturen och ta selfies. 

Vad tycker du det ska finnas mer 
av i Södertälje? 
Det behövs bra platser, lekplatser, 
bio och jag vill ha en idrottshall i 
skolan.

Vill du bo kvar i Södertälje? 
Jag tror inte det. Vi har släkt i Upp
lands Väsby, där skulle jag vilja bo.

Det är bra med det arabiska 
samhället, men det är också svårt att 
lära sig svenska här. 

”

NYA VÄNNER

Ungdomarna tycker att det är jätteviktigt att integreras i det nya 
samhället. Det viktigaste för integrationen tycker de är att kunna 
svenska och att ha svenska vänner. För dem är en svensk någon 
som är född i Sverige och som även har svenskfödda föräldrar.
 
Segregationen upplevs som stor. Samtliga ungdomar som deltagit 
i undersökningen tycker att det är svårt att lära känna svenskar. 
En ungdom uttrycker att ”det bor inga svenskar här”. En annan 
ungdom menar att det är jämnåriga svenskar som är svåra att lära 
känna. De svenskar som hen kommer i kontakt med genom aktivi
teter eller projekt är vuxna. Svenskfödda ungdomar är sällan eller 
aldrig med eftersom aktiviteterna de deltar i enbart är riktade mot 
nyanlända ungdomar.
 
Huruvida det är lätt att träffa nya vänner tycker  ungdomarna olika 
om. 24 ungdomar håller helt eller delvis med om att det är lätt att 
hitta nya vänner. Elva ungdomar håller med lite grann och fem inte 
alls. Svaren ser ungefär likadana ut oavsett hur länge   ungdomarna 
bott i Södertälje. Viktigt att poängtera är dock att svårigheten 
att hitta vänner lyfts fram många gånger under diskussionerna i 
fokusgruppen och det är något som ungdomarna tycks funderar 
mycket på. Ungdomarna blir främst vänner med ungdomar från 
samma ursprungsland eller med andra som pratar samma språk 
som de själva.
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STÖD OCH HJÄLP

20 av 40 ungdomar håller helt med om att de har någon att prata 
med om de behöver stöd eller hjälp. Åtta håller delvis med och 
tolv personer håller bara med lite grann eller inte alls. Fler tjejer än 
killar tycker att de har någon att prata med. 67% av tjejerna håller 
helt eller delvis med jämfört med 34% av killarna.
 
Oftast frågar de kompisar eller familjen om hjälp. Många av 
ungdomarna har haft vänner eller släkt som har bott i  Södertälje 
eller någon annanstans i Sverige längre än vad de själva har, 
och de brukar hjälpa till. Det är svårare för de ungdomarna som 
 saknar familj som bott i Sverige en längre tid. En del vänder sig till 
 personalen i skolan och någon kan vända sig till sin  kontakt person 
på  socialtjänsten. Några av ungdomarna berättar dock aldrig om 
sina  problem för skolpersonal. De är oroliga för att det ska miss
förstås och resultera i en orosanmälan. Flera av ung domarna 
 menar också att de har fått lära sig själva utan någon hjälp. 
 Internet har inte varit till någon större hjälp för informations
sökande. Mycket information finns bara på svenska, vilket gör det 
svårt att både ta till sig och söka efter den.

Hjälpen och stödet ungdomarna anser sig behöva handlar till stor 
del om att få information. De har svårt att hitta information om 
 aktiviteter som man kan göra. De har saknat stöd för praktiska 
 saker, som hur man öppnar ett bankkonto eller hur det fungerar 
med CSN. Ungdomarna skulle också vilja ha hjälp med hur man 
gör för att hitta bostad och extrajobb. Om de själva fick  bestämma 
skulle det finnas Södertäljebor som finns tillgängliga och kan 
hjälpa till att förstå svenska system, lagar, regler och som kan visa 
dem staden.

DET ÄR INGEN SOM 
FÖRSTÅR MIG.
”Håller helt med

Håller delvis med

Håller med lite

Håller inte med

Jag har någon att fråga om 
jag behöver hjälp eller stöd

DET FINNS MÅNGA 
PLATSER SOM GER DET 
STÖD DU BEHÖVER OCH 
OM MAN BEHÖVER DET 
FINNS TOLK.

”



2120

FRAMTIDEN

För framtiden har ungdomarna många och stora drömmar. De vill 
bli ekonomer, forskare, ingenjörer, frisörer, bilmekaniker och sjuk
sköterskor. De som inte vet om de får bo kvar i Sverige är oroliga 
för framtiden och hoppas att de får stanna här. Några längtar 
tillbaka till sina ursprungsländer och planerar att flytta dit igen, 
förutsatt att det inte är krig längre.
 
De flesta ungdomar vill läsa vidare på gymnasium och  universitet 
och de är medvetna om att de kommer att behöva jobba hårt 
för det. På gymnasiet vill de allra flesta läsa naturvetenskapligt 
 program. Några av ungdomarna påpekar att de inte känner sig 
 välkomna i gymnasieskolorna i Södertälje och några uttrycker 
att ”alla är rasister där”. Istället planerar de att söka till Tumba 
 gymnasium.

Ett problem flera av ungdomarna lyfter är att det är ovisst gällande 
deras studier. Framförallt är de ungdomar som har studerat på en 
högre nivå i sina ursprungsländer osäkra på vad som krävs av dem 
för att kunna börja studera på universitet. De upplever att det är 
svårt att få hjälp att förstå vad de behöver göra både i och utanför 
skolan samt att de får olika svar beroende på vem de frågar.

När jag blir stor ska jag bli 
business man, jag vill köpa Scania!
”
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UNGDOMARNAS IDÉER

I undersökningen fick ungdomarna komma med förslag på 
 aktiviteter eller förändringar som de själva tycker skulle utveckla 
Södertälje till en bättre plats. Förslagen kretsar kring önskan av att 
tillhöra ett sammanhang, någonstans att vara och roliga aktiviteter. 
Stort fokus är på att komma in i samhället, bli bättre på att tala 
svenska och att träffa vänner. 

För att hitta nya vänner föreslår ungdomarna att det ska finnas fler 
aktiviteter. Några förslag är att campa, ha sommarskola,  festivaler 
och olika evenemang. De saknar även platser som en biograf, 
museum, simhall och fler sport och bollhallar som är öppna och 
gratis för allmänheten. Andra förslag från ungdomarna är möjlig
heter att utöva och lära sig mer om sina intressen. Då önskar de 
framförallt en musikstudio samt dans och fotokurser. De tycker 
att det är viktigt att kunna delta i aktiviteter för att de ska ha roligt 
och kunna må bra. De vill också delta i de diverse aktiviteterna för 
att träna sin svenska och komma in i samhället. Ungdomarna saknar ställen att hänga på och tjejerna vill gärna ha 

platser att vara på som bara är för dem. De vill ha platser där de 
kan umgås med vänner och samtidigt träffa nya. Många känner sig 
ensamma när de behöver vara själva hemma mycket. Ungdomarna 
saknar och tycker att det är viktigt att ha egna platser för att få ett 
sammanhang och att få vara ifred.
 
Bristen på fritidsgårdar kom upp många gånger under fokus
grupperna. Vi frågade om ungdomarna brukar vara på de fritids
gårdar som finns i Södertälje men de flesta vet inte om att dessa 
existerar. De som vet om att det finns fritidsgårdar, klagar på 
 öppettiderna. De menar att det inte är öppet tillräckligt många 
dagar i veckan och att de stänger för tidigt. De har inte fått 
 information om att det finns, och så är det även med många andra 
aktiviteter.

Det som finns är bra men vi vill ha mer öppet, 
så ungdomar har någonstans att vara. Helgen 
blir mest kaos ute. Men kommun borde får mer 
 pengar för att göra mer saker.

”

Vi behöver aktiviteter som 
Together, vi behöver mycket av 
dom, vi behöver sommarskola där 
man har det roligt där och lära 
känna några vänner.

”
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Andra förslag är att förlänga öppettider på det mesta och att sänka 
kostnader på aktiviteter för att få mer liv i Södertälje. De menar 
att fler hade deltagit om det varit mer tillgängligt. För att vara mer 
aktiv finns också en önskan om att förlänga tiderna på SLkorten. 
Då skulle det finnas fler möjligheter och alternativ på saker att 
göra. Ungdomarna är ambitiösa och ivriga att delta, men tycker att 
kostnader, tider samt språk kan vara ett hinder. 
 
För att kunna få bättre stöd och hjälp hade ungdomarna som 
förslag att de skulle vilja ha ett nummer dit de kan ringa och ställa 
frågor. Ett annat förslag är att man blev inbokad för rådgivning, 
 ungefär som hos doktorn. De tycker även att mer information om 
vad som finns att göra och hur man kan få hjälp skulle kunna för
medlas genom skolorna.

VI VILL HA 
MER LIV.
” HOTELLET SOM LIGGER 

I CENTRUM, DÄR HADE 
DOM FEST PÅ INTER-
NATIONELLA KVINNO-
DAGEN. MÅNGA  TJEJER 
 VISADE VAD DOM 
 KUNDE, DOM DANSADE, 
DET VAR KUL. DET VAR 
SÅ BRA! ALLA VAR SÅ 
GLADA, MER SÅNNA
 AKTIVITETER! 

”
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War Child har gjort den här undersökningen för att bättre förstå 
hur nyanlända ungdomar ser på Södertälje. Upp fattningen War 
Child får är att de flesta ungdomar till stor del  tycker Södertälje är 
en trygg och bra plats att bo på. Däremot tycker de flesta att det 
finns för få ställen att vara på och begränsat med saker att göra. 
Många behöver också mer stöd under första tiden i Sverige. 

Att flytta till ett nytt land samtidigt som du hittar din nya, vuxna 
identitet tar på krafterna. För att orka och utvecklas behöver du 
stöd från din omgivning och kunna sysselsätta dig med saker 
som får dig att må bra. Att spendera sin fritid på saker som känns 
 meningsfulla är viktigt för alla ungdomars välmående. En  aktiv 
fritid kan ha stor betydelse för både din fysiska och psykiska hälsa. 
Ofta minskar fritidsaktiviteter stillasittande och motion blir en 
 naturlig del av vardagen. Genom att delta i organiserade fritids
aktiviteter är du del av ett sammanhang och får vuxna förebilder, 
som är viktigt för en positiv utveckling. 

Som ett  resultat av Mitt Södertälje har War Child kommit till ett 
antal insikter: 

ÄR SOM UNGDOMAR ÄR MEST 
Nyanlända ungdomar är inte en homogen grupp och behoven är 
olika för varje individ. Men generellt är de precis som andra ung
domar: nyfikna, drivna och vill gärna utmanas och prova nya grejer. 
I de allra flesta frågorna i undersökningen har ung domarna tyckt 
ganska lika oavsett om de är tjejer eller killar, har bott i  Södertälje 
en kortare eller längre period. 

AKTIVITETER FÖR ATT FRÄMJA ÖMSESIDIG INTEGRATION 
De ungdomar som deltagit i undersökningen vill gärna ha  svenska 
kompisar – och alla tycker att det är svårt. De aktiviteter som 
 ungdomarna deltar i är oftast speciellt riktade mot nyanlända. Det 
skulle vara fördelaktigt att satsa mer på en ömsesidig  integration 

och att satsa på att inkludera nyanlända ungdomar i redan 
 existerande aktiviteter och verksam heter där etablerade ungdomar 
redan deltar.

BÄTTRE KOMMUNIKATION OM AKTIVITETER
Vi ser att det finns aktiviteter som genomförs för ungdomar i 
Södertälje. Information om dessa initiativ når dock inte alltid ut 
till nyanlända ungdomar och det är antagligen ofta anledningen 
till att de inte deltar i aktiviteter. För att göra det kan det krävas 
alterna tiva sätt att sprida information, till exempel uppsökande 
verksamhet. Det kan med fördel ske i skolan eller på andra platser 
där ungdomarna spenderar tid.

MER TILLGÄNGLIGA AKTIVITETER
En annan anledning till ungdomarnas låga deltagande i aktiviteter 
är att det kostar för mycket och att de begränsas av att SLkortet 
slutar gälla klockan 19.00. För att fler av ungdomarna ska  kunna 
delta i aktiviteter i en högre utsträckning behöver det finnas 
 alternativa sätt att finansiera aktiviteterna eller smarta system som 
motiverar till deltagande. 

RIKTAT OCH INDIVIDUALISERAT STÖD 
Ungdomarna tycker att de skulle kunna få mer och bättre stöd – 
framförallt under den första tiden i Sverige. De får ofta lära sig på 
egen hand för att sedan hjälpa föräldrar och yngre syskon att ta 
sig fram i samhället. Information behöver tillgängliggöras på flera 
språk för att ungdomarna ska förstå och ta den till sig. Det behöver 
skapas fler möjligheter för ungdomarna att lära känna personer 
som bott i Södertälje länge för att de ska få chans att lära sig om 
stan och samtidigt få nya vänner.

GENOMFÖRANDE I SAMVERKAN 
För att kunna stötta nyanlända ungdomar bättre behöver olika 
 aktörer samarbeta i enighet med de globala hållbarhetsmålen. 
Civil samhälle, privat och offentlig sektor behöver gå samman för att 
 skapa ett  socialt hållbart samhälle där nyanlända ungdomar  känner 
sig  välkomna och delaktiga.  Det kan tillexempel vara att skapa 
gemen samma initiativ eller att lyfta och främja varandras aktiviteter.

WAR CHILDS INSIKTER
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WAR CHILD I SVERIGE

Under år 2018 startade War Child sina två första projekt i 
 Sverige.  Tillsammans med starka svenska aktörer vill War Child 
skapa för ändring för nyanlända ungdomar. Genom två projekt 
i Södertälje arbetar vi för att skapa en tryggare framtid för 
nyanlända ungdomar. Så att de kan bygga upp självförtroende, 
framtidstro och motståndskraft mot framtida  utmaningar.

TOGETHER 

Det första projektet som War Child startade i Sverige är Together. 
Ett samarbete mellan War Child, Scania och Södertälje kommun. 
Genom initiativet får nyanlända tonåringar i Södertälje viktig 
vuxen kontakt genom mentorer på Scania. Initiativet fungerar 
som ett lokalt CSRengagemang där olika parter i samhället går 
 samman för att skapa positiv förändring. Till grund för projektet 
ligger War Childs psykosociala metoder som stöttar de unga i att 
bearbeta sina upplevelser samt träna på struktur och samarbete. 

Mentorerna, som har gått en särskild utbildning arrangerad av 
War Child, träffar till en början ungdomarna i grupp. Under en 
termin arbetar ungdomarna i grupp och med sin mentor för att nå 
egensatta mål. Med på träffarna finns War Childs specialutbildade 
ledare. 

Både ungdomar och mentorer har positiva upplevelser av  Together. 
Ungdomarna har skapat bra  kontakter i vuxenvärlden och fått 
 träna på svenska. För mentorerna blir det ett sätt att ge av sin tid 
och sitt engagemang för att skapa ett bättre samhälle. I januari 
2020 startade en tredje omgång av Together.

NATURKRAFT

Under hösten år 2018 inledde War Child inlett sitt andra projekt för 
nyanlända ungdomar. Initiativet går under namnet Naturkraft och 
är ett samarbete med Friskis&Svettis Södertälje. Projektet har  fått 
finansiering av Postkodstiftelsen och Radiohjälpen.

I projektet Naturkraft får nyanlända ungdomar och ledare från 
Friskis & Svettis tillsammans utforska den svenska naturen. 
 Genom engagerande aktiviteter så som vandring, skridskoåkning 
och kajakpaddling utvecklas ungdomarna till tryggare individer. 
Projektet avslutas med en flerdagars hajk med övernattning. Målet 
är att ungdomarna själva ska känna sig bekväma att vistas i skog 
och mark samt få insikt i den positiva inverkan som naturen har på 
vårt psykiska välmående.

War Childs evidensbaserade metoder för psykosocialt stöd är 
välbeprövade och har utvecklats i fält under mer än 20 år. Genom 
att kombinera psykosocialt stöd med natur och motion vill War 
Child och Friskis&Svettis ge ungdomarna verktyg för ett ökat 
psykiskt välmående och en starkare motståndskraft mot framtida 
ut maningar.

Ledarna från Friskis & Svettis genomgår en gedigen utbildning 
hos War Child som ger dem insikt i ungdomarnas situation och 
 kunskap om War Childs metoder. Några av de teman som är  centrala 
i projektet är samarbete, respekt, stresshantering och  vänskap.

Together har gett mig mycket självinsikt men 
framför allt glädjen och nöjet att träffa ung-
domar och personer som brinner för att hjälpa 
människor!

”
EN AV MENTORERNA I TOGETHER
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WAR CHILD

War Childs internationella arbete går ut på att ge krigsdrabbade 
barn en chans till en bättre framtid. Vi stöttar barnen att  bearbeta 

sina  krigs erfarenheter, återuppbygga relationer till familj och 
 vänner samt att få tillbaka sin självkänsla. Det förändrar  fram tiden, 

för både barnen och  världen. Varje år stöttar War Child 
hundratusentals personer. Mest barn, men också 

viktiga vuxna kring  barnen. 

War Child startade i Nederländerna 1995 och är idag en 
 internationell  organisation med hundratals anställda i 16 länder. 

I Sverige grundades War Child 2016. War Child har 90konto och 
samarbetar med bland andra IKEA Foundation, Drottning Silvias

Stiftelse CATCH, H&M Foundation, Södertälje kommun, 
Postkodstiftelsen, Scania och Friskis&Svettis. 

War Child är alltid intresserade av nya samarbeten för att 
kunna stötta fler ungdomar. Vill du jobba med oss? 

Hör av dig till info@warchild.se



WWW.WARCHILD.SE
info@warchild.se


