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Ny satsning på integration av ungdomar från utsatta miljöer 
 
För en effektiv och samlad integration behövs broar mellan utsatta områden och andra delar 
av samhället. Det är viktigt att det finns stöd, mentorer och förebilder. Därför har NU startat 
läxverkstäder, som hålls hos utvalda företag, för gymnasieelever samt elever i åk 9 som bor i 
utsatta områden, bl.a. i Rinkeby, Tensta, Husby, Jordbro och Brandbergen. Syftet med 
läxverkstäderna är dubbelt. Elevernas kunskaper ökar och ungdomarna får på ett naturligt 
sätt arbetsrelaterade kontakter samtidigt som företagen får direktkontakt med potentiell 
arbetskraft. 
 
NU har startat läxverkstäder vid olika företag eftersom utvecklingen i dagens samhälle skapar 
socialt utanförskap. Om man t.ex. flyttar från ett land till ett annat eller från en region inom ett 
land till en väldigt annorlunda region kan det rubba en persons normer, praxis och sociala 
relationer på ett sätt som orsakar socialt utanförskap. För att förebygga och minska 
utanförskap är det viktigt att det finns en bro mellan utsatta människor jämte områden och 
andra delar av samhället, att det finns stöd, mentorer och förebilder.  
 
Syftet med läxverkstäderna är att ge ungdomarna ett första steg in till arbetslivet, att skapa 
positiva spiraler för ungdomarna när de etablerar sig på arbetsmarknaden efter studierna. Det 
är ungdomar som i de flesta fall inte har kontakter och inte heller föräldrar som har tillräckliga 
kontakter i branschen. Genom att vara med i en läxverkstad får ungdomarna hjälp med sina 
läxor samtidigt som de kommer i kontakt med anställda och företag, och får inblick i branschen. 
Det bildar en bra bas när de vidareutbildar sig och kommer ut på arbetsmarknaden.  
 

- Det vi gör är väldigt praktiskt inriktat och vi öppnar dörren där gapet är som störst. 
Genom NU:s läxverkstäder skapas positiva spiraler för ungdomarna, ett första steg in till 
arbetslivet när de etablerar sig på arbetsmarknaden efter studierna, säger Sanna Wolk 
som är medgrundare av NU 

 
Fördelarna för ett företag att vara med i en läxverkstad är många. För företaget leder det till 
direktkontakt med potentiell arbetskraft, både under studietiden och efter studierna, samtidigt 
som det är ett givande sätt för företaget att ta socialt ansvar. Ett företag som är engagerad i 
samhällsutvecklingen ger också ökad sammanhållning hos de anställda. Det gör de anställda 
stolta över sin arbetsplats och arbetsgivare. 
 

- Den första läxverkstaden är vid advokatbyråer för elever som pluggar ekonomi/juridik 
eller samhällsvetenskap i gymnasiet. Men under våren startas fler läxhjälpsverkstäder 
med olika inriktningar som IT, ekonomi och journalistik, säger Sanna Wolk 
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Medverkande advokatbyråer i juridikverkstaden är Kastell Advokatbyrå, Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå, Baker McKenzie Advokatbyrå och MAQS Advokatbyrå. Varje advokatbyrå 
har hand om 2-3 tillfällen/termin i sina lokaler under 2 h kvällstid mellan kl. 17.00- 
19.00. I juridikverkstaden ingår 10 elever från åk 9 och gymnasiet. 
 
 
För mer information, kontakta 
 
Sanna Wolk på 0709-62 62 82 eller sanna@nollautanforskapet.nu  
(NU: Nolla Utanförskapet) 
 
Jenny Bildsten på 0703-18 90 43 eller jenny.bildsten@bakermckenzie.com  
(Baker McKenzie) 
 
Helena Sjöholm på 040-698 5934 eller helena.sjoholm@msa.se  
(Mannheimer & Swartling) 
 
Nilla Ljungh på 072 525 1616 eller nilla.ljungh@kastelladvokatbyra.se  
(Kastell) 
 
Kristina Lystad på 0766-23 03 02 eller kristina.lystad@maqs.com  
(MAQS) 
 
  

 


