
Ungas motivation
-     erfarenheter från unga arrangörer inom förbundet Vi Unga



Under arbetet med Vi Unga Arrangerar har temat motivation återkommande uppkommit. 
Bland de som arbetar med unga har motivation sagts vara en av de viktigaste komponenter-
na i ungas arrangörskap. Att arbeta med ungas arrangörskap handlar alltså i stor utsträckning 
om att peppa unga. Peppa att våga, peppa att orka, peppa att vilja. 

I arbetet med Vi Unga Arrangerar har därför erfarenheter, tips och trix för att stötta motivatio-
nen samlats upp. Materialet har delvis samlats från böcker, undersökningar och guider. Men 
framförallt har materialet samlats från erfarenheter genom intervjuer, föreningsbesök, refe-
rensgrupper och workshops. Detta är framförallt en sammanställning av de lärdomar som 
finns att finna i Vi Ungas organisation. Resultatet av detta är denna skrift. I denna skrift kan 
fem teman för att motivera ungas arrangörskap läsas. 

Vi hoppas med detta kunna sprida kunskap och verktyg för att peppa och motivera unga.



-     Visa dem hur, men låt dem göra själva! Unga vill ha delaktighet - på riktigt!

Låt unga fixa

Unga vill själva få styra över sina projekt. Det är viktigt för den inre motivationen att vara 
delaktig och känna att en har inflytande i processer. Unga vill känna att de kan styra sitt 
eget arbete - unga vill ha delaktighet, på riktigt och själva styra sina projekt.

Lyssna på de unga
Lyssna in vad ungdomarna vill och hjälp dem förverkliga sina egna ideer. 
Fråga efter egna initiativ, och fånga upp deras intressen.

Utgå från ungas initiativ
Låt ungdomarna komma med initiativen, förslagen, riktningen

Ge unga utrymme
Ge generella uppgifter och lämna utrymme för att de själva kan lösa det. 
Våga släpp kontrollen och lita på att de unga fixar!

Stötta, inte styra
Se till att du som vuxen har en stöttande roll snarare än styrande.

Demokratiskt arbetssätt
Var demokratiska! Se till att alla får vara delaktiga i beslut och processer, 
och insyn i varandras engagemang.

Inkludera
Se till att alla får ta plats, och alla hörs. Hjälp dem dela upp uppgifter på ett 
rättvist sätt när de behöver hjälp.



-     alla unga har kommit olika långt i att bli självständiga, så möt dem på deras nivå.

Möt unga på deras egen nivå

Unga kan vara på många olika nivåer. En del är så självständiga att de inte behöver någon 
hjälp i sitt engagemang. De kan själva driva, genomföra och peppa varann. En del unga däre-
mot behöver mycket stöttning. De kanske behöver hjälp att lära sig driva projekt, för att de ska 
kunna driva.

Anpassa efter deras nivå
Om de unga behöver hjälp att ta beslut, hålla i möten, komma ihåg vad som 
bestämts för att kunna genomföra de arrangemang de vill hålla, hjälp dem då 
med det! Alla unga kan lära sig driva projekt, men var de är i lärprocessen skiljer 
sig åt. Tilldela “lagom” uppdrag som får arrangören att känna sig både tillräcklig 
och utmanad.

Ge feedback
Fråga hur det går! Visa att du är uppsökande, tillgänglig och behjälplig. Visa att 
du bryr dig om personens personliga utveckling, och hur det går för den. Visa att 
den får stöttning när den stöter på svårigheter.

Underlätta svåra trösklar
Hjälp till med administration och formalia. Hjälp dem fylla i formulär på 
kanslisvenska.



-     unga vill inte sitta i möten, de vill förverkliga sina ideer. Fångar du lusten, 
      kommer de vilja engagera sig i föreningen.

Börja i lusten att arrangera

För många unga är föreningsliv, med sina protokoll, möten och regler ett hinder på vägen till 
att arrangera det de vill. Börja därför i deras intressen. Om unga får börja med att drömma om 
vad de vill göra, så blir det roligare att ha ett årsmöte eller starta förening. Om unga har roligt, 
så kommer de engagera sig i föreningen. 

Låt unga arbeta med sina sakfrågor
Sakfrågor handlar om att kunna arbeta utefter personligt engagemang. 
Att underlätta för unga att få arbeta med sina sakfrågor innebär att utgå från 
ungas egna engagemang och ge dem frihet att testa.
Om någon tycker det är viktigt med jämlikhet inom arrangörskap, så ska de 
kunna ägna sig åt det. Om någon bara vill ansvara för marknadsföring, fånga 
upp det engagemanget!

Var tillgänglig! 
När unga visar engagemang är det viktigt att de får svar och hjälp så att de kan 
komma igång. Dröjer svar eller stöd, kan unga känna att deras pepp och enga-
gemang falnar. Försök därför fånga upp unga så snabbt som möjligt. 
Svara på alla meddelanden, frågor och mail, och svara inom en vecka. Låt dem 
inte vänta. 
Var tillgänglig genom medier unga använder, såsom facebook eller instagram.



-     gemenskapen är viktig för unga arrangörer.

Unga vill bli sedda

Gemenskap handlar om att inkludera alla, hjälp dem att fördela ansvar mellan varann, skapa 
samhörighet genom stämning. Att stärka gemenskapen handlar om att hjälpa de unga att 
känna delaktighet och samhörighet.

Lyssna på de unga
Berätta om meningen i att arrangera och återknyt till det kontinuerligt, för att ge 
mening till arrangörsskapet. Berätta om Vi Ungas värdegrund för att inkludera 
de unga i organisationen.

Skapa trevlig stämning
Ta med fika till möten, tacka varandra när ni gjort något bra. Att trivas och att 
känna sig trygg i sin förening är viktigt. Det ideella engagemanget ska ju vara kul 
och ge energi!

Lär känna varandra
Småprata under mötena, fråga hur de mår, gör roliga lekar tillsammans. Visa att 
du ser deras intressen och bryr dig om att fånga upp deras intressen. 

Visa tillit
Lita på att de kan växa med uppgiften. Våga ge svåra och tunga uppdrag.

Arbeta uppsökande
Ställ riktade frågor, ge ansvar till specifika personer. Många unga uppger att de 
först engagerade sig för att någon frågade dem om de ville, och någon litade på 
att de kunde ta ansvar. 



-     Ge dem möjligheten att utföra det de vill. Det handlar om att de får rätt verktyg 
      och nycklar för det de vill göra.

Ge unga rätt förutsättningar 

Kunskap, tid och resurser är begränsningar för ungas engagemang. För att ge unga rätt 
förutsättningar, se till att ni hjälper dem över gränserna. Det handlar om att både hinna med 
vardagen och att vara ideellt engagerad. Det handlar om att hitta pengar trots att de inga 
pengar har. Det handlar om att ge rätt kunskap för att kunna genomföra ett arrangemang.

Anpassa engagemanget efter de ungas förutsättningar.

Anpassa engagemanget efter de ungas förutsättningar
Kan våra unga både hinna med Vi Unga och sitt skolarbete? Finns det möjlighet att 
göra läxorna på våra läger? Kan de åka gratis på en utbildning?

Anpassa engagemanget efter tiden
Anpassar vi oss efter skolarbeten, tentaperioder, extrajobb och annat som unga 
behöver prioritera? Hur gör vi det lättare att prioritera Vi Unga utan att prioritera 
bort något annat?

Anpassa förutsättningarna till engagemanget
Kan vi skänka kunskap och resurser? Kan vi skapa tid?

Ge unga kunskapen de behöver
Utbilda unga i arrangörskap, föreningskunskap, ledarskap. Visa dem hur en 
skriver en bidragsansökan. 



Eldsjälar 
En eldsjäl är någon som brinner för något. Det är en person som verkligen tycker något är 
viktigt och kan göra hur mycket som helst för det den tycker om. Bland ideella föreningar är 
det vanligt med eldsjälar som brinner för sin förening. Och det är ju fantastiskt.

Men tyvärr är det också vanligt att eldsjälar bränner ut sig. Det betyder att de ger så mycket 
till sin förening att de blir alldeles utmattade. Här under kommer fyra tips till föreningar för ett 
hållbart engagemang.

Vila
Ge tid till vila!  Vila kan ske rakt upp och ned; bara lägga sig ned på soffan och stirra upp i 
taket, titta på en lättsam tv-serie eller ta sovmorgon. 

Tänk på annat
Förutom vila kan det också vara viktigt med en paus ifrån arrangörskapet; spela brädspel, 
spela fotboll eller bara umgås fast utan att prata om projektet. Helt enkelt göra roliga saker 
som inte har med spelningen att göra. Har det blivit pengar över så kanske gruppen kan hitta 
på något kul för pengarna!

Fira
Ta er tid att fira vad ni lyckats med. När något går bra, när gruppen verkligen jobbat hårt, när 
gruppen är stolt över något. Se till att dessa tillfällen blir tillvaratagna och att de firas.

Tacka varandra
När arrangemanget och allt fixande är slut, se till att gruppen får uppskattning för vad de 
gjort. Tacka varann för det arbete som lagts ned. Att få uppskattning och bli uppmärksam-
mad ger positiv energi.

Säg NEJ!
Är det för mycket - säg stopp! Hinner någon inte med - säg nej! Och hinner ingen med, ja då 
kanske projektet är för stort - då får ni tänka om, och göra det lagom.

Delegera mera
I en grupp jobbar man tillsammans. Om något känns mycket, berätta det för gruppen och gör 
en omfördelning.



Dela information
Dela information inom gruppen. Det är bra om gruppen berättar för varandra vad ni gör. 
Kanske börjar gruppen med en runda varje möte, där alla får berätta vad de gör och hur det 
går. Så får gruppen tillfälle att stötta och hjälpa varandra.

Peppa varandra
Peppa varandra att ni kan. Säg till när någon gör något bra. Ge beröm när andra behöver det. 
Om gruppen visar att gruppen uppskattar varandra och är glada för det arbete gruppen gör, 
kommer gruppmedlemmarna att bli peppade av det.

Mer om hållbart engagemang
LSUs material om Hållbart Engagemang
På LSUs, landsrådet för sveriges ungdomsorganisationer, hemsida kan ni hitta material om 
hur ni skapar förutsättningar för hållbart engagemang.
http://www.hel.lsu.se/

Stress och motståndskraft
Maktsalongen har tagit fram en kort bok som heter Stress och motståndskraft. Boken kan 
hjälpa er att känna igen, förebygga och behandla stress. Den innehåller information, men även 
strategier, övningar och verktyg. Boken kan beställas från maktsalongen, men även läsas som 
PDF online.
http://maktsalongen.se/content/uploads/2015/09/StressMotst%C3%A5ndskraft_internet.pdf



Vill du veta mer om projektet Vi Unga 
Arrangerar?
Projektet Vi Unga Arrangerar har varit ett projekt för att underlätta ungas arrangörskap. 
Projektet har lett till en hemsida, en utbildning riktad till de som jobbar med unga, en utbild-
ning riktad mot unga och handledning i att arbeta med ungt arrangörskap.
I projektet har följande material tagits fram för att underlätta ungas arrangörskap

Hemsidan Vi Unga Arrangerar
Ett verktyg för att stötta ungas arrangörskap. Här finns det mesta som behövs för att 
komma igång med att arrangera. Här finns checklistor till planeringen av olika typer av 
arrangemang, och mallar, övningar, tips och information som underlättar arrangörskap.

En guide till hemsidan Vi Unga Arrangerar
Guiden går igenom hemsidans struktur. Passar både dem som jobbar med 
ungas arrangörskap och unga arrangörer.

En metodguide till att arrangera
En guide som går igenom metoder för att sturkturera arbetet för att planera ett 
arrangemang.

En guide till Ungas motivation
Den skrift du nu håller i händerna. En guide till att motivera unga utifrån Vi 
Ungas erfarenheter. Guiden går igenom fem teman.

Utbildningen Att arbeta med Unga arrangörer
En kort utbildning som riktar sig till de som jobbar med unga, om hur de kan 
jobba med ungas arrangörskap 

Motivera Unga
En utbildning som riktar sig till de som jobbar med unga som handlar om ungas 
motivation och hållbart engagemang. 

Vi Unga Arrangerar
En utbildning i arrangörsskap som riktar sig till unga.

Skräddarsydda utbildningar & workshops för Unga Arrangörer
Det finns även möjlighet att inom projektet göra skräddarsydda workshops och 
utbildningar för unga arrangörer. I så fall kontaktar de unga arrangörerna 
Projektledaren och meddelar projektledaren sina behov, som utifrån det sätter 
samman en workshop. 


