
Unga 
Samhällsutvecklare



LITE KORT OM UNGA 
SAMHÄLLSUTVECKLARE:
• Unga samhällsutvecklare finns för att stötta ungas organisering och deras kollektiva 

anspråk i frågor som är aktuella för dem, samt att vara bron mellan unga och kommun,

myndigheter och tjänstepersoner. 



HUR MÅNGA VI NÅDDE:
Vi nådde 150 ungdomar mellan 15-25 år från olika åldrar och bakgrunder. 

En del av de ungdomarna var UVAS (Unga utan Varken Arbete eller 

Studier), andra var under risken att bli UVAS.



AKTIVITETER:
Vi lyssnade på ungdomars behov för att veta exakt vad vi som Unga Samhällsutvecklare bör organisera.

1. Vi körde med olika kurser såsom: Civilförsvar & första hjälpen, Photoshop, sminkkurs, teori- och körskolekurs, svenska grundläggande, och AutoCad.

2. Några aktiviteter som vi körde var, till exempel: CV workshop, forumteater och läxhjälp.



HUR KUNDE VI NÅ DE UNGDOMARNA?

 Det var viktigt för oss att tänka annorlunda, speciellt att vi jobbar med unga grupper där de 

flesta är nyanlända. Så vi skapade en relation med dem för att vara nära dem.

 Vi lyckades också att nå de UVAS för att vi var UVAS precis som de flesta av dem, och vi 

vet exakt hur det känns att behöva ett riktigt stöd, och inte bara ge empati. 

 Det var viktigt också för oss att möta de på samma ögonhöjd så att de inte känner att vi är 

anställda och de bara är några stackare som behöver vår hjälp.



RESULTATEN VI KOM FRAM TILL:
 Vi skapade ungdomsforum som är ett viktigt steg för det unga kollektiva anspråket.

 Vi kunde ändra några ungdomars liv igenom att ändra deras tankar tack vare alla träffat som vi hade med dem. Det kändes som att några av dem var 

på väg att bli deprimerade, men det blev bättre när de involverades i de aktiveter och kurser som hjälpte dem att nå ut och träffa nya människor.



VAD TYCKER UNGA GRUPPER OM 
UNGA SAMHÄLLSUTVECKLARE?
Den främsta frågan vi nu får från ungdomarna är: "Vad kommer att hända när ni ska sluta jobba?" "Ska vi inte träffas?"

De frågorna reflekterar hur det känns för unga och UVAS när det finns någon som bryr sig om dem, och det visar att vi har gjort förändringar med 

dem.



HUR DET KÄNNS FÖR OSS?
Det känns väldigt bra för oss att vi lyckades att lära känna nya människor, och att vi lärt oss mycket med de ungdomar som vi träffade.

Vi har utvecklat oss som Unga Samhällsutvecklare, inom bl.a. administration och kommunikation, tack vare våra kollegor på Rädda Barnen.



Tack
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