


Bakgrund
Mitt Livs Val grundades av Mitt Livs AB (svb) november 2015. Mitt Liv 
grundades 2008 av Sofia Appelgren. Deras vision är att arbeta för ett 
inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. 
Detta gör de genom ett mentorprogram som riktar sig till personer med 
utländsk och eftergymnasial bakgrund. Programmet syftar till att sänka 
trösklar till att komma in på arbetsmarknaden. 

I samband med flyktingvågen 2015 ville Mitt Liv även vara med och göra 
skillnad för ungdomar genom att skapa starkare koppling till utbildning och 
på sikt arbetsliv. För att täcka gapet och skapa en brygga mellan utbildning 
och arbetsmarknad startade Mitt Liv insamlingsstiftelsen Mitt Livs Val.

Mitt Livs Val har som ändamål att inspirera och motivera nyanlända 
ungdomar i åldern 16-20år till fortsatta studier. Huvudkontoret ligger i 
Göteborg och sedan hösten 2017 har vi även påbörjat uppstart av 
verksamhet i Stockholm. Sammanlagt har drygt 400 nyanlända ungdomar 
och ca 250 studenter genomgått Mitt Livs Vals gruppmentprogram.



Göteborg, mars 2018

Att vara född i Sverige med allt vad det innebär, rent 
vatten, fantastisk natur samt kostnadsfri sjukvård och 
skola för alla, är något som känns som självklart och lätt 
att ta för givet. Att leva i ett land som inte deltagit eller 
varit utsatt för krig på flera hundra år är för många en 
ynnest.

Under senare år har livet blivit rent outhärdligt för många 
i tex Syrien, Afghanistan och vi har fått stora kullar av 
ensamkommande barn, flyktingar och andra som söker 
en tillflykt hos oss. Kulturskillnaden blir väldigt stor och 
utmaningarna många, både för oss som bor här men 
framförallt för de som kommer hit med fruktansvärda 
minnen, och hemska upplevelser på vägen. 

Att snabbt få kontakt med svenska samhället, 
utbildningsväsendet, förebilder som ger hopp och 
drömmar om att själv skapa sig en framtid och kunna 
försörja sig själv är en förutsättning för ett framtida liv i 
Sverige.

Mitt Livs Val har just skapat den möjligheten för de 
som vi får in i vårt program. Att träffa unga människor 
som studerar, besöka arbetsplatser kanske få en 
praktikplats som lockar till vidare studier kan vara just 
det som gör skillnaden.

Att ge hopp och drömmar och ”öppna dörren” till 
Sverige. Bara tanken att en 16 åring kommer ensam, 
långt hemifrån helt utan några egna kontakter är svårt 
att föreställa sig hur det kan kännas. Självklart är det 
lätt att hamna snett och lockas in i miljöer allt för att 
hitta en fristad och samhörighet.

För mig som själv har barn, idag vuxna, kan jag bara 
vara tacksam att jag idag har möjligheten att i min roll 
som ordförande i Insamlingsstiftelsen Mitt Livs val 
kunna göra skillnad.

Anne Almlund Rosengren
Ordförande
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Organisationens uppbyggnad



SYFTE
Mitt Livs Val vill sänka tröskeln till fortsatta studier genom att skapa 
en mötesplats där nyanlända och ensamkommande ungdomar 
träffar studenter och får en chans till att utvecklas, känna ökad 
studiemotivation och känna framtidstro

VISION
Mitt Livs Val arbetar för ett inkluderande samhälle där alla 
ungdomar har förutsättningar att påverka sin framtid

MÅLGRUPP
Ensamkommande och nyanlända 
ungdomar i åldern 16-20år

ÄNDAMÅL
Mitt Livs Val har som ändamål att inspirera och motivera nyanlända 
och ensamkommande ungdomar till fortsatta studier

VOLONTÄRER
Studenter från universitet, 
högskolor och yrkeshögskolor



Mitt Livs Val

Mitt Livs Val bedriver ett gruppmentorprogram där studenter från 
högskolor och universitet är mentorer som motiverar och inspirerar 
nyanlända och ensamkommande ungdomar till fortsatta studier efter 
gymnasiet. Studenterna ställer upp på ideell basis (volontärer) och 
rekryteras från olika universitet, högskolor och yrkeshögskolor. Samtliga 
studenter som deltar i programmet utbildas i mentorskap och mångfald 
av Mitt Livs Vals projektledare. Mitt Livs Val samarbetar med 
Handelshögskolan i Göteborg och Stockholm, Sahlgrenska Akademin 
och andra fakulteter på Göteborgs Universitet. Ungdomarna som deltar 
i gruppmentorprogrammet rekryteras genom att Mitt Livs Vals 
projektledare är ute på gymnasieskolor och informerar om 
programmet. Ungdomarna anmäler sig därefter på plats.

Genom Mitt Livs Vals gruppmentorprogram, som innefattar en direkt 
koppling till näringsliv och högskolor/universitet, möjliggör vi för dessa 
ungdomar att få en chans till att utvecklas, känna ökad 
studiemotivation, framtidstro och få hopp om en meningsfull framtid. 



3 av 10 ungdomar födda utanför Europa, som har invandrat vid 13 års ålder 
eller senare, har slutbetyg från gymnasiet.



Därför behövs Mitt Livs Val
I Sverige finns det idag 23 717  nyanlända ungdomar i åldrarna 15-20år. I vår 
verksamhet möter vi de ungdomar som har invandrat till Sverige vid 13års 
ålder eller senare. Siffror från Statistiska Centralbyrån  visar att denna 
målgruppen har det som allra tuffast i skolan. Endast 20 procent av dessa 
elever har slutbetyg från gymnasiet vid 24års ålder. I genomsnitt så har endast 
24% av männen och 30% av kvinnorna behörighet till högskola i denna ålder. 
Jämfört med inrikes födda i Sverige är siffran ca 70% som har 
högskolebehörighet. Ungdomarnas möjligheter att klara av 
skolarbetet påverkas även i allt högre utsträckning av faktorer som till 
exempel boendekommun, socioekonomisk bakgrund och föräldrarnas 
utbildningsnivå.

I en tid då allt fler har en högre utbildning står man idag dåligt rustad på 
arbetsmarknaden utan en gymnasieutbildning. Att klara skolan är den enskilt 
viktigaste faktorn för ungdomars utveckling och framtid. Forskningen 
beskriver utbildning som den viktigaste faktorn för att bryta socialt 
utanförskap bland barn och unga. Att prestera bra i skolan och en fullföljd 
gymnasieutbildning är ett viktigt skydd för ungdomar. Det minskar riskerna för 
framtida ohälsa, missbruk, kriminalitet och problem med självförsörjning. En 
oavslutad gymnasieutbildning ger betydligt mindre chans till fortsatta studier, 
etablering på arbetsmarknaden och stabil inkomst.

Källor:
1. https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Aktuell-statistik.html
2. https://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0105_2011A01_BR_BE57BR1101.pdf   
3. https://www.scb.se/Statistik/Publikationer/LE0105_2016A01_BR_LE0105BR1602.pdf 
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Framgångsfaktorer enligt forskning
Forskningen bekräftar och belyser vikten av breddat socialt nätverk, 
förebilder, kunskap om utbildningsmöjligheter och ökade kunskaper i 
svenska språket som några av de främsta framgångsfaktorerna för 
inkludering, integration och utveckling till fortsatta studier hos 
nyanlända och ensamkommande ungdomar. Detta påpekas i flera 
studier, bl.a. i regeringens rapport om hur fler unga ska uppnå 
behörighet på gymnasiet. I rapporten framkommer att en av de 
viktigaste framgångsfaktorerna för nyanlända och ensamkommande 
ungdomar är bl.a. betydelsen av vägledning inom studier, och det 
anses särskilt viktig för de sent anlända som behöver extra stöd i att 
förstå vilka möjligheter det svenska utbildningssystemet erbjuder. 

En annan nyckel är att förse nyanlända och 
ensamkommande ungdomar med sociala nätverk, och 
förebilder som har gått före och tagit plats i samhälle. 
Detta då flera av dessa ungdomarnas föräldrar har en lägre 
eller ingen utbildningsnivå alls, vilket också direkt påverkar 
resultaten och motivationen negativt i skolan. Detta anses 
som en mycket viktig del i ungdomarnas skolresultat och 
utveckling till fortsatta studier. För att inte tala om de 
ensamkommande barnen som har lämnat sitt sociala 
nätverk bakom sig och ofta känner en saknad efter 
föräldrar, familj och vänner. Dessa framgångsfaktorer ligger 
till grund för Mitt Livs Vals metod.En annan framgångsfaktor som nämns i studien är att ungdomarna 

skall ges möjlighet att träna sig i svenska språket. Elevernas bristande 
kunskaper i svenska språket kan vara ett problem och orsak till såväl 
bristande skolframgång som social isolering och marginalisering. 
Utifrån nuvarande forskning är forskarna överens om att eleverna 
utvecklar sitt vardagsspråk bättre om de får möjlighet att använda det 
och interagera i större och mindre grupper med personer som nått 
längre i sin svenska. 

Källor: 
http://www.regeringen.se/49c292/contentassets/07b765bfe914435eae8f5a4b64308821/fler-nyanlanda-
elever-ska-uppna-behorighet-till-gymnasiet-sou-201754.pdf 
Bunar (2015). Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering. 
Kästen-Ebeling & Otterup (2016). En bra början – mottagande och introduktion av nyanlända elever.
Skolverket (2012). – Greppa språket! Refererar till Monica Axelsson, Gun Hägerfelth, Caroline Liberg och 
Inger Lind. 



Mitt Livs Val erbjuder ett gruppmentorsprogram där studenter 
från universitet/högskolor blir mentorer och förebilder för 
nyanlända och ensamkommande ungdomar. Programmet syftar 
till att inspirera och motivera ungdomar till fortsatta studier. 
Detta gör vi genom att ge kunskaper om utbildning, träna på 
studieteknik, visa på olika utbildningsmöjligheter, stärka 
självförtroende för att studera vidare, skapa framtidstro och förse 
ungdomarna med ett större nätverk och förebilder. Själva 
genomförandet sker i form av interaktiva och dialogbaserade 
workshops och aktiviteter och gruppträffarna hålls i lokaler på 
universiteten och högskolorna. Tillsammans med studenterna vill 
vi rusta ungdomarna med kunskap och nätverk som i sin tur leder 
till minskad marginalisering och socialt utanförskap och på så vis 
skapa starkare koppling till utbildning och på sikt arbetsliv. 

Vår lösning



UNGDOMAR BERÄTTAR

Namn: Khalil Azami
Ålder: 20år

Khalil Azami är 20 år och han kommer från en by som ligger nära gränsen mellan Iran och Irak i Salas Babajani, Kermanshahprovinsen. År 
2016 kom till Khalil till Sverige, han gick själv hela vägen till fots, själv. Khalil berättar för oss att han till en början tyckte det var väldigt 
svårt i Sverige. Han kände en avsaknad av framtidstro och upplevde en stor oro inför sin framtid i Sverige. I sitt hemland hade han gått 
gymnasiet vilket innebar att han ville fortsätta utbilda sig i Sverige. Det enda problemet var att han inte visste hur eller vad. Khalil 
började så småningom på språkintroduktion på Angeredsgymnasiet i Göteborg för att börja lära sig svenska språket. En dag kom Mitt 
Livs Val till hans skola och berättade om sitt gruppmentorprogram. Khalil kände direkt att detta var något honom. Han ville veta mer om 
vilka utbildningsmöjligheter som fanns, träffa studenter och nya vänner och träna svenska språket. Khalil berättar: 

”I Mitt Livs Vals gruppmentorprogram har jag lärt mig mer svenska och jag har fått mycket nya erfarenheter och lärt mig vilka möjligheter 
jag har. Jag har fått information om hur jag kan utbilda mig vidare och vad jag behöver göra för att ta mig dit. Min högsta dröm är att bli 
Jurist och nu vet jag vilka betyg som krävs och vilka möjligheter jag har på vägen dit. Mitt Livs Val har lärt mig alltifrån nya ord, vilka 
utbildning som finns, olika normer i Sverige och hur det är att studera på universitet. Jag har fått nya vänner och håller kontakten med 
flera studenter som peppar mig dagligen på min väg framåt. Från början hade jag även svårt att prata inför en grupp men efter att jag 
fick träna på detta hos Mitt Livs Val så kan jag faktiskt säga att jag har lärt mig att våga göra detta nu. Allt som allt, så har Mitt Livs Val och 
alla fina studenter hjälpt mig att ändra mina tankar om min väg framåt, nu vet jag vad som krävs, jag vågar ta plats, och jag ska göra allt 
jag kan för att ta mig till mina mål och min utbildningsdröm – Jurist.”



Mitt Livs Vals gruppmentorprogram baseras på en 4-stegsmodell som fokuserar på motivation, inspiration, kunskap och sociala relationer. Genom 
aktiviteterna ser ungdomarna att de själva skulle kunna läsa vidare, de bygger kunskaper, etablerar viktiga kontakter, adresserar hinder, får förebilder 
och kan själva börja drömma om en fortsatt utbildning. Med vår metod vill vi öka framtidstron och skapa en målmedvetenhet som genererar framtida 
meningsfulla val för ungdomarna genom öka studiemotivationen, öka självkänsla och öka kunskapen om olika utbildningsvägar.

Workshop 1: Lär känna din nya studentkompis!
Syftet med programmets första workshop är att lära känna varandra genom en ordentlig presentation av varandra och olika interaktiva och 
dialogbaserade teamövningar med fokus på teambuilding. Under workshopens sista del kommer vi få lyssna till en person som håller i en riktigt pepp -
och inspirationsföreläsning om motivation, passion och mål. Ungdomarna får konkreta verktyg i motivation och hur de kan fortsätta jobba mot sina 
utbildningsmål. 

Workshop 2: Hitta din studieväg!
Syftet med denna workshop är att öka kunskapen om det svenska utbildningssystemet genom att gå igenom och svara på frågorna; Vilka 
utbildningsvägar finns? Vad krävs för att sig dit? Vilka möjligheter har jag efter min gymnasieexamen? Vad är skillnaden mellan universitet och 
yrkeshögskola? Vilka utbildningar finns? Vilken behörighet krävs? Ungdomarna får träffa en Studie –och yrkesvägledare från universitet.
Vi kommer även att hålla i en värderingsövning kopplat till temat utbildning samt en övning där alla studenter berättar och delar med sig av sina egna 
erfarenheter som student.  

Workshop 3: Bli expert på plugget!
”Bli expert på plugget” är en workshop där vi koncentrerar oss på studieteknik och betydelsen av att sätta mål. Fokus ligger vid att förstå hur vi ska ta 
oss till våra mål och utbildningsdrömmar och detta gör vi genom olika gruppövningar med fokus på målformulering för att stärka självförtroende. Som 
inspiratör inom temat har vi en studiecoach/expert på plats som lär oss hur vi pluggar rätt och bäst. 

Workshop 4: Tro på dig själv och dina utbildningsdrömmar!
Programmets sista workshop syftar till att stärka ungdomarnas självkänsla och självförtroende genom att de får lyssna, inspireras och motiveras av en 
person som har gått före och gjort en egen resa. Allt detta för att ta sig närmare sina mål och utbildningsdrömmar efter programmets slut. Vi ger även 
utrymme för summering och reflektion innan vi avslutar med diplom och utvärdering. 

Vår metod



Volontäruppdraget

Att som student vara Mentor i våra gruppmentorprogram är ett 
volontäruppdrag. Genom att erbjuda studenter en möjlighet till att vara 
mentorer får även de en viktig utbildning och erfarenhet för sin professionella 
framtid. Vi utbildar alla studenter i en Mentor -och Mångfaldsutbildning innan 
de blir mentorer. Med utbildningen vill vi utveckla studenternas 
mångfaldsförmåga och vidsynthet. Detta gör vi genom att prata om 
inkludering, integration, mentorskap, mångfald utifrån ett normkritiskt 
förhållningssätt samt öka kunskapen om målgruppen ensamkommande och 
nyanlända ungdomar. Vi vill främja ömsesidig förståelse och vi tror på att en 
framgångsfaktor för att skapa integration och inkludering är att arbeta med 
båda leden. På så vis blir studenter mentorer som vägleder yngre som i ett 
kretslopp, där de två målgrupperna behöver och stöttar varandra. Målet med 
detta är att skapa ett samhälle med färre i utanförskap och fler studenter som 
också blir framtida inkluderande kollegor, chefer och samhällsmedborgare.
Ensamkommande och nyanlända ungdomar får hopp och motivation till att 
utbilda sig vidare. 



Social Impact

Under hösten 2017 påbörjade Reach for Change (R4C) Social Impact-team en genomgång av Mitt Livs Vals 
gruppmentorprogram. R4C har tagit fram utvärderingsverktyg baserat på ett forskningsramverk utvecklat av Alastair Ager och 
Alison Strang (2008) forskare vid Queen Elisabeth University Edinburgh, som har identifierat områden integrationsprogram bör 
stärka för att uppnå lyckad integration. Under 2018/2019 kommer R4C stötta och hjälpa Mitt Livs Val med att mäta, förstå och 
dokumentera effekterna av våra program och vilken skillnad programmet gör i ungdomars liv. Mätningen görs utifrån våra 
effektmål: ökad motivation till studier, ökad självkänsla och ökade kunskaper om utbildningsvägar. Även räckvidden av vårt 
program mäts utifrån antal ungdomar som nås i programmen. I resultatet från i höstas framkom bl.a. att 89% av deltagarna i 
Mitt Livs Val uppgav att programmet ökat deras studiemotivation och 96% uppger att programmet ökat deras kunskap om 
studievägar. Svaret är baserat på 60 personer, av totalt 241 personer som deltog i programmet 2017. Urvalet gjordes genom att
samtliga deltagare vid två kurstillfällen under hösten tillfrågades. Under 2018 är ambitionen att fånga upp samtliga deltagare i
programmet. Utöver detta används även Facebook för att hålla ihop våra grupper av ungdomar och studenter som tidigare har 
medverkat i programmet och för att fortsätta att stötta och erbjuda möjligheter till att vara med på mässor, studiebesök eller 
andra event.

” Det bästa med Mitt Livs Val är att träffa och lära känna varandra, det tycker jag är 
superbra. Bra att träffa nya kompisar och träffa studenter som går olika utbildningar” 

Ungdom, Mitt Livs Val 2017.

”Jag vet mycket mer om vad jag ska studera och hur jag ska nå mitt 
mål. Jag tycker att Mitt Livs Val är bra för mig som ny i Sverige att 

lära sig om svenska samhälle” Ungdom, Mitt Livs Val 2017.

”Jag är mycket nöjd med Mitt Livs Val. Inget var dåligt. Det var 
bra att jag fick träffa studenter på universitet och lära mig  om 
olika saker och utbildningar i livet” Ungdom, Mitt Livs Val 2017.



UNGDOMAR BERÄTTAR

Namn: Rahmat, 17år.
Ålder: 17år

Rahmat studerar på språkintroduktionsprogrammet för att lära sig svenska språket och även läsa in grundskolan. Rahmat
har varit i Sverige i lite mer än ett år och kommer ursprungligen från Afghanistan. Han sökte asyl i Sverige för ungefär ett år 
sedan och han väntar fortfarande på besked från migrationsverket om han får stanna i Sverige eller inte. 

Rahmat deltog i Mitt Livs Vals gruppmentorprogram under 2017. Innan Rahmat deltog i Mitt Livs Vals gruppmentorprogram 
kände han sig ensam och var väldigt blyg när han träffade nya människor. Han var engagerad i skolan och hade lärt sig det 
svenska språket, men fick aldrig riktigt möjligheten att använda denna kunskapen utanför skolan. Rahmats drömmar är att 
bli polis, men innan han deltog i Mitt Livs Vals gruppmentorsprogram så hade han ingen aning vad han behövde för att ta 
sig dit. Nu vet Rahmat vilka utbildningsmöjligheter han har och vad han behöver för att utbilda sig till polis. Han känner sig 
också mer trygg i att prata svenska inför folk. I gruppmentorprogrammet fick han träna på språket och lära sig nya ord. Han 
är även glad över att han fått dela med sig av sin berättelse och fått känna sig lyssnad på. Rahmat är väldigt tacksam över  
att han har fått chansen att delta i Mitt Livs Vals gruppmentorprogram och fått träffa etablerade svenskar.  



Studiebesök & 
Sociala aktiviteter

Utöver programmets workshops ingår även moment som 
olika studiebesök, inspirationsföreläsningar och sociala 
aktiviteter som ungdomarna och studenterna gör 
tillsammans. Frölunda Indians, AIK Hockey och BK Häcken 
sponsrar med matchbiljetter som studenterna och 
ungdomarna får möjlighet att gå gemensamt på. Frölunda 
Indians och AIK Hockey ordnar skridskoskola för våra 
ungdomar och studenter. I programmet ingår även 
studiebesök på bl.a. SVT, Sveriges Radio, Liseberg, 
Göteborgsoperan, Scandic, polisen och folkhögskolor m.fl. 
Allt detta för att stärka ungdomarna, ge dem en möjlighet 
att knyta nya kontakter och visa på olika yrken och 
arbetsplatser. 



CV-skola 

Månadsvis erbjuds programmets ungdomar en CV-skola där 
projektledare från Mitt Livs Val tillsammans med studenter från 
högskolor/universitet håller en workshop om hur man skriver ett 
CV och personligt brev. Ungdomarna får även individuell stöttning 
såsom hjälp med att skriva ett CV och personligt brev och tips på 
sommar -och extrajobb. Under 2018 har vårt partnerföretag 
Castellum avsatt ett visst antal sommarjobbsplatser som 
programmets ungdomar får möjlighet att söka inför sommaren. 



”Mitt Liv och Mitt Livs Val är två fantastiska möjligheter för unga nysvenskar i Göteborg och på andra platser där de finns 
representerade. Som lärare på mångkulturella Angeredsgymnasiet möter jag nästan dagligen såväl de verkliga som de inbillade 

hinder som på olika sätt försvårar elevernas väg in i arbetslivet. Ibland är dessa hinder tyvärr alldeles riktiga genom att till
exempel oförstående arbetsgivare väljer att sortera bort ovana namn ur CV-högarna när de skall kalla till anställningsintervjuer. 
Ibland är hindren bara spöken i ungdomarnas egna hjärnor efter att de sett alldeles för många äldre släktingar utan jobb och så 
drar de själva felaktiga slutsatser om sina egna möjligheter av detta. I arbetet med att öppna arbetsgivares sinnen och hjärtan 

för mångkulturens alla möjligheter och samtidigt få unga med invandrarbakgrund att själva se och uppvärdera sin potential och
sina karriärchanser har Mitt Liv och Mitt Livs Val gjort stor skillnad genom åren. Jag har haft förmånen att följa med på resan 
ända sedan starten och har sedan dess sett mängder av unga människor som vuxit och vunnit ökat självförtroende i takt med 

nya möten med projekten. Genom  att få tillgång till besjälade mentorer, engagerade kursledare och andra människor som gått 
före har de fått kunskaper, kontakter och – inte minst – förebilder för att våga satsa på jobb, utbildningar och egna företag.

Mitt Liv gjorde en korrekt analys redan 2008, när Sofia Appelgren insåg att invandrare mötte andra arbetsmarknadshinder än 
en svenne. Att inse att Mitt Liv och Mitt Livs Val ännu idag, tio år senare, behövs som stöd för människor som saknar 

kontaktnät, förebilder och svenska ”koder” är precis lika klarsynt. Därför fortsätter jag att rekommendera mina elever att söka 
till de olika programmen”

Torbjörn Stenson
Förstelärare Angeredsgymnasiet



STORT TACK TILL VÅRA SPONSORER 
OCH SAMARBETSSKOLOR!


