


Bakgrund

• IdA-programmet (Integration through Exchange) drevs av 
Tyskland 2007-2013

• Därefter följde en gemensam satsning inom lärandenätverket 
ESF Transnational Learning Network, TLN Mobility som 
initierades av EU-kommissionen 

• 2015 beviljade Svenska ESF-rådet fyra projekt i regionerna 
Östra Mellansverige, Västsverige och i Sydsverige med 
inriktning på unga i mobilitet. Tre av dessa genomfördes: Active 
Mobility, SPACE och Mobile You.

• 2017-2018 genomfördes en klusterutvärdering av projekten.

• 2019 genomförde Svenska ESF-rådet en nationell utlysning för 
projekt inom ”Unga i mobilitet” med 30 miljoner kronor i 
finansiering. SKR sökte hela beloppet, vilket resulterade i 
projektet Moves.

https://www.sjusam.se/wp-content/uploads/2019/01/Slutrapport-klusterutv%C3%A4rdering-mobilitetsprojekt-181221.pdf


Syfte och mål

• Etablera effektiva mobilitetsinsatser i grupp för kvinnor 
och män i åldrarna 18-30 år så att de lyckas bryta en 
negativ social kontext och uppnår personlig utveckling.

• Minst 200 personer (100 män och 100 kvinnor) i 
målgruppen ska beröras direkt av åtgärderna

• Kommuner och andra myndigheter ska få ökade 
incitament att använda utlandspraktik som metod för 
att minska utanförskapet inom målgruppen

• Stödja ungdomarna så att de ska kunna komma in och 
stanna kvar på arbetsmarknaden.



Tidsramar

Startdatum: 2019-12-01

− analysfas: 1 dec 2019 – 31 maj 2020 (6 mån)

− genomförandefas: 1 juni 2020 – 30 mars 2022 (22 mån)

o Mobilitetsgrupp 1: HT 2020

o Mobilitetsgrupp 2: VT 2021

o Mobilitetsgrupp 3: HT 2021

− avslutningsfas 1 april – 30 juni 2022 (3 mån)

Slutdatum: 2022-06-30



Aktörer

Nationell nivå:

• SKR: projektägare

• MUCF

Lokal nivå:

• Stiftelsen Activa, Furuboda folkhögskola, 
Företagsutveckling AB, Sundbybergs folkhögskola, 
Sunderby folkhögskola, Sjuhärads samordningsförbund

Samverkande aktörer:

• Kommuner, samordningsförbund, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Folkbildningsrådet, näringslivet, 
föreningslivet, utländska partners etc.



Målgrupp

• Unga kvinnor och män 18-30 år boende i Sverige som 
står långt ifrån arbetsmarknaden. 

• Ungdomar som under längre tid stått utanför 
arbetskraften, exempelvis på grund av ohälsa där det 
primära etableringshindret handlar om att bristande 
självtillit, initiativförmåga och handlingskraft

• Då kostnaden för mobilitetsinsatser anses höga är det en 
förutsättning att deltagare ur rätt målgrupp nås av 
insatsen.



Varför utlandsmobilitet?

• Utlandspraktiken medför ökad sannolikhet att 
deltagarna fullföljer och därmed utvecklas i 
större utsträckning.

• Utlandspraktiken innebär en större utmaning och 
därmed en ökad möjlighet till utveckling. 

• Utlandspraktiken innebär ett kontextbyte. 
Kontextbytet medför i sin tur en möjlighet för 
deltagarna att frigöra sig från en negativ 
självbild.

• Utlandspraktiken fungerar som en motivator för 
att bryta hemmasittande och förändra den egna 
situationen.



Upplägg för deltagarna

• Förberedelsefas: coachning, kompetensanalys, arbetsträning, gruppstärkande 
övningar, arbetslivskunskap och språkundervisning. Syftet är att förbereda 
deltagarna på utlandspraktiken

• Utlandspraktik: pågår i 6-8 veckor. Projekten ska ha en tydlig 
överenskommelse med mottagarorganisationen utomlands. Praktiken görs 
under handledning 

• Uppföljningsfas: syftar till att stötta deltagaren vidare till arbete eller studier i 
Sverige, samt att vid behov slussa deltagaren till efterföljande stödjande 
insatser

• Tid i projektet: ca en termin



Projektmodell och styrning

Styrgrupp:

- SKR

- MUCF

Projektkansli (SKR)

- Projektledare

- Ekonom

- Uppdragsansvarig

Delprojekt (6 st.)

Referensgrupp:

- Arbetsförmedlingen

- Försäkringskassan

- Folkbildningsrådet

- Offentligägda folkhögskolors 

intresseorganisation

- Rörelsefolkhögskolornas 

intresseorganisation



Tack!


