
Konceptbeskrivning Ungagemang 

Vad är Ungagemang?
Syftet med Ungagemang är att skapa en fysisk mötesplats där unga ges verktyg och inspiration
för att själva förvandla idéer till aktiviteter som skapar värde på landsbygden. Ungagemang kan 
arrangeras på olika nivåer, det viktiga är att det  fnns ett program med en bra blandning av 
aktiviteter för att skapa en god stämning, möjligheter att lära nytt, inspirera varandra och skapa 
kontakter.

Ungagemang arrangerades första gången av U LAND och Vi Unga i Fagersta med 100 lantisar
från hela Sverige. Nu fortsätter resan! Möjligheten fnns nu att arrangera regionala Ungagemang.
Vi Unga och U LAND tillsammans med Landsbygdsnätverket har tagit fram ett koncept som kan
användas som en bas för att arrangera regionala Ungagemang. Målgruppen för Ungagemang är
unga på landsbygden och/eller i skärgården i åldern 16-25 år.

Innehåll - Ungagemang
Ett Ungagemang ska ge inspiration både från deltagare och workshopshållare, praktiska verktyg 
om hur man kan göra action på hemmaplan samt hur man arrangerar och engagerar sig. 
Anpassat till vilken nivå Ungagemang arrangeras på så kan det ingå konkreta tips om vilka 
möjligheter det  fnns i landet/den egna regionen när det gäller samarbetspartners,  fnansiärer 
osv. Ett Ungagemang bör vara en längre träf innehållande minst en övernattning. Detta för att 
arrangemanget ska kunna innehålla alla de framgångsfaktorer som gör arrangemanget till ett 
Ungagemang!

Exempel på workshops kan vara: 

 • Goda exempel! Intervjuer på scen med unga engagerade/arrangörer som berättar om sina
erfarenheter av att göra action på landsbygden.

 • Var fnns cashen? En workshop som berättar 
om vilka möjligheter det fnns för stöd, både
ekonomiskt och vilka resurser som fnns, i den 
aktuella regionen. Hämta gärna inspiration från
listan på möjliga samarbetspartners!

 • Ungas visioner och framtidsbilder! Ett roligt 

Vill du ha inspiration från tidigare�
Ungagemang, kontakta arbetsgruppens �

mentorer eller kolla in tidigare program på:
www.ungagemang.se

http://www.ungagemang.se/


sätt att tänka nytt kring visioner över framtidens landsbygd. Visionerna ska visualiseras och 
dokumenteras på något sätt, t.ex. genom teater, grafk, flm eller modeller.

 • Hur får jag igång action på hemmaplan? 
Deltagarna ska få med sig verktyg att generera idéer, starta processer och genomföra dem!

Framgångsfaktorer
• Satsa på att ha en kväll eller stund där alla deltagare lär känna varandra genom kreativa
övningar, där isen bryts och där deltagarna blir varma i kläderna.

 • Skapa en stämning där det är öppet för nya infall och idéer, låt deltagarna själva kunna komma
med idéer om roliga övningar eller ett scenframträdande.

 • Om det  fnns ekonomisk möjlighet, arrangera en konsert eller liknande som deltagarna kanske 
inte är vana vid.

 • Ha en blandad grupp från hela regionen.

 • Sätt samman ett program där ämnen, ledare och metoder varvas men ha en tydlig röd tråd.

 • Programpunkterna ska handla om att ge inspiration till hur och i vad man kan engagera sig,
konkreta verktyg och metoder, arrangörsskap och ens eget engagemang på olika sätt.

 • Ungagemang är att både ge och ta; både till övriga deltagare men det kan också vara till
forskare, praktiker och politiker i syfte att förbättra ungas situation på landsbygden.



Möjliga samarbetspartners
Det fnns många att samarbeta med kring unga på landet. Kontakta gärna någon/några av

följande organisationer när ni planerar ert regionala Ungagemang!

 • Föreningar, t.ex. Idrottsföreningar. Föreningsregister fnns på varje kommun

 • Kyrkor och samfund

 • Swerok

 • Kommuner: ungkultursamordnare, folkhälsosamordnare, ungdomsråd, fritidsledare osv.

 • Bygdegårdsföreningar

 • Studieförbund: fråga runt bland kontakterna i ditt område vilka som är aktiva och relevanta i 
ditt område.

 • Gymnasieskolor: elevkårer eller elevråd.

 • Naturbruksskolor

 • Scoutrörelsen

 • Ung Företagsamhet: kontakta gärna regionala samordnare eller UF-lärare på skolor som har 
programmet i ert område.

 • Coompanion

 • Nyföretagarorganisationer: nyföretagarcentrum fnns på vissa ställen

 • Traditionella näringslivskontor och kulturkontor på kommunen

 • 4H

 • LRF Ungdom

 • UNF-Ungdomens nykterhetsförbund

 • Miljöförbundet Jordens vänner

 • Naturskyddsförening/Fältbiologerna

 • Regionen eller landstingets kulturenheter: kan fnnas möjlighet att söka stöd

 • Invandrarföreningar eller kommunens invandrarsamordnare

 • Boenden för ensamkommande fyktingbarn

 • Leaderprojekt/-områden (om inte arrangören är det)

 • Vi Unga distrikt (om inte arrangören är det)



Ansvarsfördelning
Nationella arbetsgruppens roll:

 • Erbjuder ett nationellt koncept som är öppet för andra att använda. 

 • Landsbygdsnätverket är med som medarrangör under ett antal regionala pilotträfar (max 5 st) 
och kan stå för kostnader under arrangemanget upp till 50 000 kr per arrangemang, (löner, lokal, 
mat etc.) samt ett antal timmar coachning från nationella arbetsgruppen. 

 • Ställer upp med coachning och stöttning till den lokala aktören för att kvalitetssäkra
arrangemangen.

 • Minst en representant från nationella arbetsgruppen deltar vid varje Ungagemang.

 • Tillhandahåller en mall för slutrapport och logotyper för Vi Unga, U LAND och
Landsbygdsnätverket

 • Bistår med information och material om internationell koppling och Östersjöstrategin.

 • Deltar i uppföljningen och utvärderingen av varje Ungagemang.

I den nationella arbetsgruppen för Ungagemang ingår representanter från Vi Unga, U LAND och
Landsbygdsnätverket.

Lokala arrangörens roll:

 • De lokala arrangörerna ansvarar för genomförandet på sin ort.

 • Gör en slutrapport till den nationella arbetsgruppen. Rapporten ska sedan läggas upp på
www.ungagemang.se så att andra kan ta del av arrangemanget.

 • Den lokala arrangören har ett ansvar för att det fnns en plan för uppföljningen till
ungdomarna, antingen genom en träf en/två månader efteråt, telefonsamtal, mail eller annat.

 • Tar användning av tidigare erfarenheter och konsulterar den nationella gruppen.

 • Informerar om internationell koppling och kopplingen till Östersjöstrategin.

 • Har möjlighet att delta i andra 
regionala Ungagemangsträfar för 
att ta del av konceptet.

 • Ansvarar för att Vi Ungas, U 
LANDs och Landsbygdsnätverkets 
logotyper fnns med på
afscher och annat tryckt 
material.

Uppföljning – en del av programmet
När ett Ungagemang genomförs är det viktigt att det fnns en utarbetad plan för uppföljningen 
av träfen. Det kan ske antingen genom ett fysiskt möte, telefonkontakt eller annat sätt. Det 
viktiga är att de unga som fått idéer de vill gå vidare med får stöd och hjälp att genomföra dem. 
Det är viktigt att detta kommuniceras till deltagarna under hela träfen.

Östersjöstrategin�
Landsbygdsnätverket har ansvar för ett så kallat 

faggskeppsprojekt om “hållbar landsbygdsutveckling” inom 
Östersjöstrategin. Tillsammans med landsbygdsnätverken i de 
övriga Östersjöländerna har man bestämt att detta samarbete 

ska handla om modeller för att öka ungas infytande och 
engagemang i lokal utveckling och metoder för att stödja 

innovationer och entreprenörer på landsbygden. 
Ungagemangsträfarna är Sveriges bidrag i det här 

faggskeppsprojekt.



Kontaktuppgifter
Ungagemang arrangeras i samarbete med Vi Unga, U LAND och Landsbygdsnätverket 
- för frågor och bollning kontakta gärna oss!

Jasmine Sundblad, 070-672 17 18, jasmine.sundblad@viunga.se

Rosa Jonsson, 073-046 82 44, rosa.jonsson@viunga.se

Josefna Andersson, 076-145 27 78, josefna.andersson@terraetmare.se

Magnus Holmberg, 070-3980788, magnus@landsbygdftw.se 

Hans-Olof Stålgren, 070-3304237 / 072-5265107, hans-olof.stalgren@jordbruksverket.se 
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