
ARBETSKRAFTSFÖRMEDLINGEN
 
– En ideell förening som matchar arbetsmarknadens 
behov med ung och driven arbetskraft

Arbetskraftsförmedlingen vill:

Kartlägga, sammanföra och mobilisera människor, organisationer och företag 
som kan matcha drivna ungdomar med arbetsmarknadens behov av arbetskraft

Identifiera, stötta och samarbeta med lokala nätverk som hjälper unga att söka jobb

Belysa och berätta om de goda exempel i form av människors välkomnande attityder 
och arbete som gett gott resultat för alla inblandade

Göra det enkelt för företag att anställa och ta socialt ansvar

VILKA ÄR VI?
Vi är en förening som arbetar rikstäckande med konkreta insatser för att matcha ung arbetskraft 
med arbetsmarknadens behov. Genom en ideell förening kan arbete och ekonomi hanteras på 
ett strukturerat sätt. Vi är åtta personer i styrelsen med många kontakter inom företagsvärlden, 
arbetsmarknaden, organisationer och myndigheter.

Föreningen kommer att driva kampanjer för olika unga målgrupper. Den första kampanjen, 
som går under namnet Redo, har fokus på att alla de ungdomar som har uppehållstillstånd 
genom den så kallade nya gymnasielagen ska få jobb.

BAKGRUND
Det mediala tonläget har under en längre tid ändrats i Sverige, från att vara välkomnande till 
att stänga fler och fler dörrar för unga i utsatta situationer. Detta förhållningssätt vill Arbetskrafts-
förmedlingen ändra på, och vi tror att arbetsmarknaden och företagen tillsammans kan få 
vindarna att vända. Med gemensamma krafter visar vi att de unga är en faktisk resurs i 
välfärdsutvecklingen.

VÅRT FOKUS
Vi fokuserar på att hitta arbetsgivare som vill anställa unga och drivna människor. För många 
företag är hållbarhet en viktig parameter – både miljömässig, ekonomisk och social sådan. 
Dessutom saknas det arbetskraft i många sektorer. Att anställa en ung och energisk person 
blir en win-win situation.

Vill du bli en del av det nätverk av expertis vi vill knyta till oss? Vi behöver personer, organisationer 
och aktörer som kan bidra med allt från juridisk rådgivning, stöttning av ungdomar och kunskap om 
hur regelverk kring anställning fungerar till PR och strategisk kommunikation i näringslivet. 
Vi letar även efter organisationer, företag och enheter inom offentlig sektor som har anställt och 
som vill anställa unga personer i vår målgrupp. Dessa arbetsgivare vill vi lyfta, lära av och berätta om, 
för att fler ska våga anställa. 

Vi är övertygade om att dessa unga personer är en tillgång och en resurs för vår välfärds-
utveckling. Tillsammans kan vi bli en stark kraft som lyckas skaffa jobb till dem som behöver. 

Är du en av oss? Välkommen att höra av dig med frågor och idéer till ordförande 
Kinna Skoglund på: kinna.skoglund@arbetskraftsformedlingen.se 

eller läs mer på arbetskraftsformedlingen.se


