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Den tidigare delen av samarbetet, som pågick hösten 2021, blev ett tydligt bevis på vilka 

positiva effekter träningen har, bland annat för att skapa bättre förutsättningar för 

jobbsökande. Under den första fasen av samarbetet fick hela 18 av 25 ungdomar ett 

jobb under året och nästa del syftade till att hjälpa ännu fler ungdomar genom att ta vara 

på träningens fördelar. Under hösten 2022 genomförde även SATS en medlemvärds- 

utbildning för ungdomar från Right To Play. I den här effektrapporten finns samarbetets 

spännande resultat uppdelat utifrån samarbetets tre faser: Fas 1, Fas 2 och Fas 3.

Ett samarbete mellan SATS och Right To Play Sverige

Träning leder till jobb!

- Ungdom på Right To Play

Innan vi började med denna träningen så tränade jag ingenting. För det första så hade 

jag inte råd att betala. För det andra så hade jag ingen att umgås och träna med, för det 

tredje jag var lite blyg för att börja med träningen ensam. Så det var jättekul att börja 

träna med SATS och umgås mer med ungdomar i Right To Play. Och dessutom få träna 

med en FANTASTISK tränare som har lärt oss jättemycket.



Ungdomarna är gladare, mer sociala och de verkar ha hittat ett 

“varför”. De kommer på passen och är engagerade och ställer 

frågor. 

26 av 35 ungdomar har 
fått jobb hittills 

Helt plötsligt började tjejerna och killarna prata med varandra och skrattade tillsammans 

och hjälpte varandra. Det var onaturligt till en början men sen blev det naturligt att berätta 

för en vän vad han ska göra. Det var kul att se. Dem har gjort en enorm utveckling. SATS 

har gjort att ungdomarna vågar mer nu. Dem vågar fråga varandra, “vad skulle jag göra 

nu?”. Det kan de ta med sig in i en arbetssituation. 

- Personlig tränare SATS 

Ungdomarna känner en ökad 
ledarskapsförmåga

Ledarskapsförmåga

Samtliga ungdomar som 
deltagit känner en 

ökad självkänsla

Självkänsla & egenmakt

Flera av ungdomarna som 
deltog kan mer om 

PT-yrket än tidigare 

PT-yrket

Bättre förutsättningar
för jobbsökande



Närmare arbetsmarknaden

Under våren 2022 har ytterligare 10 ungdomar 

fått chansen att träna med en personlig tränare 

på SATS. Målet var att kombinera bra kontinuerlig 

träning med att ungdomarna får en ökad kunskap 

om yrket som personlig tränare, branschen och 

även sitt eget ledarskap. Samarbetet öppnade 

upp en ny arena och arbetsmöjligheter för 

ungdomarna!

Unik möjlighet

I samarbete med Right To Play
Fas 1

Vi på SATS är väldigt stolta över våra 

personliga tränare och hur långt vi kommit 

med personlig träning som en del av vårt 

produktutbud. Vår målsättning är alltid att få 

in fler grymma kollegor, vilket vi hoppas att vi 

kan, bland annat nu via vårt samarbete med 

Right To Play.

Vi är glada över att detta projekt 

skapar en möjlighet för fler att få upp 

intresset för yrket, men även intresset 

för den egna träningen och dess 

positiva effekter.

- Anna Raftheim, 
HR Manager på SATS

Under 2021 inleddes samarbetet mellan SATS och Right To Play 

för att ungdomar ska kunna ta del av de positiva effekter som 

träning har, för att kunna komma närmare arbetsmarknaden. 

Ungdomarna fick under en period på 20 veckor utöva valfri träning 

tillsammans med SATS. Utöver en förbättrad fysisk hälsa och ett 

förbättrat mentalt välmående, så visar även genomförda 

effektmätning att träningen har bidragit till en viktig gemenskap. 

Det har bildats starka vänskapsband och ungdomarna upplever att 

de vågar ta mer plats och synas i ett nytt sammanhang. 

18 av 25 ungdomar fick jobb första året.

- Johanna Engström, HR Partner på SATS 

Fas 2



Mahdi 22 år

Komplexa samhällsutmaningar kräver 
innovativa lösningar!

Mahdi är ursprungligen från Afghanistan och kom till 

Sverige 2015 från Iran. Tidigare har Mahdi haft deltidsjobb 

och sommarjobb men har i samband med samarbetet 

2022 fått sitt första heltidsjobb. Mahdi lyfter vikten av 

träning och hälsa som en nyckel till sin framgång. 

-Jag känner en viktig gemenskap med alla som deltagit 

och kan se mig jobba som PT i framtiden. Jag har en stor 

träningstransformation och det kan fungera som förebild, 

därför vill jag sprida det vidare eftersom jag förstår 

målgruppen med utländsk bakgrund och nyinflyttade till 

Sverige, vi har liknande kultur. 

Fokuset i del två av samarbetet var att sätta ungdomarna 

i SATS miljöer tillsammans med en personlig tränare. 

Ungdomarna som deltog upplevde inte bara att de har blivit 

fysiskt starkare och byggt träningsvanor - utan de har fått 

starkare självkänsla, ledarskapsförmåga och mer kunskap kring 

PT-yrket. Genom vår effektmätning såg vi att ungdomarna tagit 

del av träningens fördelar både för deras hälsa men även genom 

förmågan att själva kunna driva förändring - och särskilt in till 

arbetslivet.  Ytterligare 8 av 10 ungdomar fick jobb, varav 4 

fick ett flertal jobb. 

  

SATS utbildar ungdomar till 
medlemsvärdar

Under hösten 2022 tog samarbetet ett spännande steg 

– in på en riktig arbetsplats i en roll som trainee 

medlemsvärd på SATS. SATS rekryterade och utbildade 

6 ungdomar för att både ge chansen att ta del av en 

rekryteringsprocess men också få en stabil grund som 

trainee. Målet var att ungdomarna skulle få chansen att 

ta plats i en arbetsmiljö och utveckla sina kompetenser 

inom service. Bäst av allt - ungdomarna fick en stark 

erfarenhet att sätta på sitt CV. 

Fas 3



Right To Play Sverige arbetar utifrån organisationens globala mission, där vi 

tillsammans med unga med utländsk bakgrund arbetar för att stärka deras 

möjligheter att bli aktiva deltagare i det svenska samhället. 

För att nå Agenda 2030 måste vi alla samverka, integration är en tvåvägsprocess. 

SATS och Right To Play samarbetar för öka ungas fysiska och psykiska hälsa (mål 3), 

visa att fysisk aktivitet är för alla (mål 10) och för att fler unga ska komma ut i arbete 

(mål 8).  

Vill du veta mer om samarbetet? 

Ta kontakt med HR Partner på SATS Johanna Engström på johanna.engstrom@sats.se 

eller med Generalsekreterare och Grundare på Right To Play Anna Lindh på anna@rightbyme.se


