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Så skapar ni en  
inkluderande mötesplats för 
unga nyanlända och andra unga





Till Sveriges unga
Det pågår i dag ett omfattande arbete i landets ungdoms- 
organisationer för att inkludera unga som nyligen kommit 
till Sverige. Samtidigt ser vi att det finns ett ännu större 
behov av mötesplatser för unga med olika bakgrund och 
erfarenhet. Det är genom dessa mötesplatser unga nyan-
lända kan få kontakter in i det svenska samhället, referenser 
till framtida jobb och lära sig svenska. 

Tack vare engagerade unga får många unga nyanlända 
ett tryggare välkomnande i Sverige. Det ömsesidiga mötet 
kan bidra till en bra integrationsprocess och förståelsen 
för varandra ökar. Det kan förebygga fördomar och mot-
verka främlingsfientlighet. Inte minst bidrar det till flera 
nya vänskaper. Det är ett viktigt samhällsarbete som våra 
ungdomsorganisationer gör för att uppnå ett öppet och 
inkluderande Sverige.

Lena Nyberg, generaldirektör
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor



Sveriges ungdoms-
organisationers bästa tips
Den här broschyren har tagits fram för att fler unga ska 
inspireras till att starta mötesplatser där unga nyanlända 
och andra unga kan träffas. Broschyren är framtagen 
av Myndigheten för ungdoms- och civil samhällesfrågor 
(MUCF), i samarbete med Sveriges ungdomsorganisationer 
(LSU). Den innehåller tips från ungdomsorganisationer  
och är till stöd för er som vill skapa en mötesplats eller 
utveckla den verksamhet ni redan har.

Starta verksamheten
Det är bättre att starta och kanske göra fel än
att fastna i planering och inte göra någoning alls. 
Lyssna till vilka behov som finns hos del- 
tagarna och ta reda på och ta tillvara 
de resurser deltagarna själva har. 



Tänk igenom det praktiska
Undersök skoltider och var målgruppen bor. Är det långt bort med 
dåliga förbindelser är det bra att planera in tider efter när bussar 
går. Se efter om det är kvällstid, lov eller helg som fungerar bäst och 
var tydlig med var verksamheten är och hur deltagarna kan ta sig dit.

Hur ska verksamheten se ut
• Hur många unga har mötesplatsen kapacitet för?
• Hur mycket tid kan ni lägga på mötesplatsen?
• Om ni redan är aktiva i en organisation, kan ni skapa mötesplatsen 

inom den befintliga verksamheten?

Transport till och från verksamheten
• Bor målgruppen på ett boende som har en egen bil?
• Kan ni söka bidrag från kommunen för transport?
• Kan någon av er möta upp för att gå tillsammans om det är nära?



Hitta deltagare och lokal
För att hitta deltagare behöver ni marknadsföra er på skolor,  
i social media, på boenden, genom kommunen och flyktinghjälp- 
organisationer samt andra organisationer. Undersök var ungdomarna 
som ni vill nå håller till och vilka de har förtroende för. Titta på vilka 
organisationer som är starkast på orten och se om de kan hjälpa er 
att bygga relationer med målgruppen.

Vill ni inkludera unga som bor på boenden, kontakta kommunen 
i första hand och be om kontaktpersoner. Undersök vilka 
boenden som har behov av fler aktiviteter då det ser olika ut 
på olika orter.

Har ni inte en egen lokal för er mötesplats, prata med 
kommunen eller med ett studieförbund för att se om de har 
en ledig lokal det datumet ni vill träffas. Ett annat alternativ 
är att träffas på ett kafé eller på en fotbollsplan beroende 
på vad ni har tänkt göra.

”Det behöver inte vara svårt att starta upp  
en mötesplats. Ett sätt att jobba är att hänga  
på andra organisationers eller fritidsgårdars 
aktiviteter. Boka in er en dag i veckan och gör 
det ni är bra på. Exempelvis ta med några språk- 
neutrala spel och gå dit, träffas och spela spel.” 
 Sanna Hedlund, Sverok Västerbotten







Inför träffarna
Planera aktiviteter så öppet som möjligt så att deltagarna kan 
vara med och bestämma. Försök att hålla verksamheten vid samma 
tidpunkt varje vecka eller månad, det blir enklare att komma ihåg 
att gå på aktiviteterna då. Samtidigt kan situationen för nyanlända 
snabbt förändras så verksamheten kan behöva vara flexibel.  
Prata med varandra i gruppen för att se till att verksamheten 
är rätt utifrån de önskemål och behov som finns. 

Förbered teman eller aktiviteter som ni har ett gemensamt intresse 
kring. Det kan vara att spela fotboll, sjunga, spela teater, träffas och 
fika eller spela spel.

”Träffarna ska vara för alla, därför är det bra om 
man tillhandahåller allt material och teknik inför 
mötena och att det inte kostar något för deltagar-
na. Man bör inte ta för givet att alla har tillgång till 
exempelvis en kamera eller mobiltelefon.” 
 Amelie Brandt – Alla Röster, Ung Media



Utvecklas i verksamheten
Ta tillvara på de idéer och kunskaper som finns bland deltagarna. 
Flera organisationer uppger att det varit viktigt att deltagare kan 
utvecklas inom mötesplatsen. Förutom att det gör hela verksamheten 
bättre så kan det stärka unga som individer. Vissa deltagare har fått 
sitt första jobb efter att de själva har utvecklats inom verksamheten och 
därigenom fått sin första referens. 

Samarbeta
Kontakta din kommun för att se vilka möjligheter och behov det finns där 
du bor. Kommunen har ofta ett intresse av fler mötesplatser. Berätta 
om era behov och idéer och se hur ni kan hjälpa varandra. 

Det är bra att även kontakta skola, fritidsgård och lokala organisationer 
som till exempel idrottsföreningar eller flyktighjälporganisationer. På så 
sätt kan ni komplettera varandras verksamheter och stärka er egna.



Språk
Många nyanlända vill bli bättre på svenska. Försök få med små språk- 
övningar i de aktiviteter ni har. Mötesplatserna kan rymma flera olika 
språk vilket ibland kan vara ett hinder. Det går oftast att lösa genom 
kroppsspråk eller att någon i gruppen som kan flera språk tolkar.

Inom verksamheten kan ni hitta nya metoder som inte kräver förklaringar. 
Sverok har bland annat tagit fram en lista med språkneutrala spel.

www.sverok.se/wp-content/uploads/2016/02/Sprakneutrala-spel.pdf

https://www.sverok.se/wp-content/uploads/2016/02/Sprakneutrala-spel.pdf


En mötesplats för alla
Precis som unga generellt har unga nyanlända olika erfarenheter, 
identiteter och förutsättningar. Sträva efter att skapa en grupp där 
alla är välkomna oavsett kön, sexuell läggning, religion, funktions- 
variation eller vilket land hen är född i.

Flera inkluderande tips
Målgruppen representerad 
Se till att de grupper av unga som verksamheten vill nå också  
finns representerade i arrangörsgruppen. 

Samarbeta med andra 
Samarbeta med lokala aktörer som redan når de grupper ni vill nå, 
till exempel verksamheter där många tjejer är, lokala hbtq-organi-
sationer eller verksamheter för unga med funktionsvariation. 

Respektera varandra 
Prata med varandra om hur ni kan skapa ett respektfullt  
klimat i gruppen. 

Riktade verksamheter 
Vissa organisationer beskriver att de har haft svårt att få tjejer att 
komma på träffar. Ibland är det bra att ha egna mötesplatser för till 
exempel tjejer eller hbtq-personer. Fråga målgruppen vad de föredrar.

Mötesplatser är inte rätt för alla 
Se till att de som inte vill ha egna mötesplatser kan komma in i  
organisationens ordinarie verksamhet så snabbt som möjligt.

Nå fler unga 
Lär er mer om hur ni kan jobba med normkritik, jämställdhet och 
antirasism för att nå fler unga och skapa en tryggare verksamhet.



Hjälp och stöd
Flera nyanlända bär på en oro och osäkerhet för asylprocessen de 
befinner sig i och att inte veta om de kommer få stanna kvar i landet. 
Detta kan leda till att många mår dåligt och har frågor som kan vara 
svåra att svara på. Hänvisa då till organisationer som Röda Korset, 
Bris och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

”Det kan vara bra att ha en lista med telefon- 
nummer till kontaktpersoner på skolor, andra 
föreningar eller grupper som man kan kontakta om 
man behöver hjälp. Det kan handla om organisa-
tioner som arbetar antirasistiskt, med brottsoffer-
jour eller med psykisk ohälsa.” 
 Tine Alavi, RFSL Newcomers Youth



Frågor och inspiration
MUCF har tagit fram åtta foldrar med exempel på mötesplatser som 
du kan ladda ner för inspiration. 
www.mucf.se/unga-moter-unga

Flera av LSU:s medlemsorganisationer arbetar med inkludering och 
mötesplatser och har själva tagit fram metoder för sina specifika 
verksamheter. Kontakta gärna någon av organisationerna vid frågor 
eller för hitta en lokal kontaktperson. 
www.lsu.se/medlemsorganisationer

Bidrag till mötesplatser
Olika bidragsgivare har olika krav och olika ansökningstider så var ute 
i god tid när ni söker bidrag. Beskrivning av bidragsgivare och länkar: 
www.mucf.se/bidrag-till-motesplatser-dar-unga-moter-unga

• Allmänna arvsfonden
• Asyl-, migrations- och integrations-

fonden (AMIF)
• Boverket
• Kulturrådet
• Folkbildningsrådet
• Fredsmiljonen
• Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor (MUCF)
• Skolverket
• Kommuner*
• Länsstyrelser**
• Europeiska socialfonden (ESF)
• FEAD-fonden
• Idéer för livet

• Karin och Ernst August Bångs Minne
• Kronprinsessparets Bröllopsstiftelse
• Postkodlotteriets Kulturstiftelse
• Prins Carl Gustafs Stiftelse
• Prins Gustaf Adolf och  

prinsessan Sibyllas minnesfond
• Olof Palmes Minnesfond
• Reach for Change
• Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden
• Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond
• Åhlén-stiftelsen
• Stiftelsedatabasen
• Riksidrottsförbundet
• Studieförbunden

** Länsstyrelserna fördelar pengar till kommuner som driver projekt tillsammans med en eller flera icke  
 vinstdrivande organisationer. Mer information finns hos respektive länsstyrelse.

  * Många kommuner fördelar bidrag till organisationer som har fritidsverksamheter och mötesplatser   
 för unga nyanlända och andra unga. Mer information finns hos respektive kommun.

http://www.mucf.se/unga-moter-unga
http://www.lsu.se/medlemsorganisationer
http://www.mucf.se/bidrag-till-motesplatser-dar-unga-moter-unga
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Vi tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar.
Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

www.mucf.se  |  www.facebook.com/ungciv  |  www.twitter.com/ungciv

http://www.mucf.se
https://www.facebook.com/ungciv
https://www.twitter.com/ungciv

