
TILLSAMMANS FÖR [ORTEN]
Tillsammans för [Orten] är vårt koncept för att ge 
unga chansen att lyfta sitt eget område. Genom ett 
meningsfullt sommarjobb i Tillsammans för [Orten] 
får ungdomar i utsatta områden förnyad framtidstro 
och ett större ägandeskap och stolthet för sitt område 
samtidigt som vi minskar skadegörelse och vandalism. 

Mål
Att skapa ett tryggare och trivsammare område för alla 
som bor och rör sig däri. Konceptet vilar på tre ben: Fy-
sisk upprustning, Individuell livskvalitet och gemenskap i 
området som vi arbetar med parallellt för att nå målet. 

Ungdomarna får lättare att söka sitt nästa jobb med hjälp 
av sin första rad i CV:et, bra referenser och en erfarenhet 
av hur man sköter sig. Därför jobbar vi med meningsfulla 
och utvecklande arbetsuppgifter som ställer krav och ökar 
deltagarnas stolthet efter ett väl utfört arbete. 

Ett av målen är att skapa ett socialt kit i området som kny-
ter människor närmare varandra och skapar förutsättningar 
för en långsiktig utveckling. I arbetet lär områdets unga 
känna och lära av varandra. 

Arbetsuppgifter
Vi skapar sommarjobb med arbetsuppgifter som direkt 
påverkar området, kommer från ett verkligt behov och är 
meningsfulla för sommarjobbarna. Majoriteten utförs i 
utemiljön för att synas för boende och syftar till att rusta 
upp området. Det kan vara allt från att laga och måla sta-
ket till att anlägga nya mötesplatser eller daglig skötsel.  

Effekter
Deltagarna inser snabbt vikten av att ta hand om sitt områ-
de och vilket arbete som krävs för att hålla det i fint skick. 
Ungdomarna själva skräpar ner mindre och skadegörelsen 
minskar när det är ens kompis som slitit med att renovera 
en parkbänk. 

Genom ledarskapsprogrammet skapar vi positiva förebil-
der bland områdets äldre ungdomar som leder de yngre. 

I varje område utgör projektet en plattform för samarbete 
med andra aktörer och skapa relationer mellan generatio-
ner och mellan boende och yrkesverksamma i området. 
Vi knyter ihop polisen, brandförsvaret, kommunala och 
privata bostadsbolag, idrottsföreningar, PRO, fritidsgår-
den, m.fl. med kommunen för att arbeta tillsammans med 
ungdomarna. 

Pedagogisk modell
Modellen är uppbyggd för att ge deltagarna möjlighet att 
i en säker miljö lära sig vad det innebär att ha ett jobb och 
vilka förväntningar som ställs på dem. 

Vi arbetar mycket med att kommunicera arbetet som 
ungdomarna utåt genom sociala medier och har lätt att få 
artiklar i lokal- och regional media. Syftet att uppmärk-
samma boende om degoda krafterna i området och ge en 
ökad stolthet och för att förbättra områdets rykte.

”Det är trevliga folk som jobbar tillsammans för att göra  
det området de bor på till en finare och säkrare plats”

- Sommarjobbare om att arbeta i Vårby



Så går det till

1. Ni identifierar ett bostadsområde som ni vill lyfta, 
socialt och fysiskt. Ofta präglas områdena av hög 
social oro, sämre betyg i skolan och högre upplevd 
otrygghet i jämförelse med övriga kommunen.  

2. Kommunen avsätter sedan platser ur sitt ordinarie 
sommarjobbsprogram för Tillsammans för [Orten] 
i området.  

3. AD Tillsammans startar förarbetet och bygger 
nätverk, samarbetsplattform och förankrar projektet 
hos nyckelpersoner i området, företag och civilsam-
hälle. 

4. AD Tillsammans projektledare ansvarar för driften, 
planering och koordinering med kommunen och 
fastighetsbolagens personal under sommaren. 

Åtta lyckade satsningar
Sedan starten 2013 har ca. 1000 ungdomar fått en första 
rad i sitt CV, ett meningsfullt sommarjobb och ett ökat 
ägandeskap för sitt område genom Tillsammans för 
[Orten] i fem olika kommuner. 

Projekten har finasierat i samverkan mellan kommuner-
na och privata och allmännyttiga fastighetsbolag.

Kontakta oss så berättar vi mer. Mer information 
och filmer från tidigare projekt finns på 
www.adtillsammans.se

”Jag tycker att Tillsammans för Skogås var något 
av det bästa som hänt i Skogås på hela tiden jag har 
jobbat här (28 år). Tack för den fina sommaren i 
Skogås, det var roligt att se hur välorganiserat och 
genomtänkt koncept ni har. Ni gjorde massor för vårt 
Skogås.”

Kerstin Yttermo
Enhetschef
Huddinge kommun

Fördelar över traditionel-
la sommarjobb i parkmiljö 
AD Tillsammans har lång erfarenhet av att arbeta 
med att motivera och engagera ungdomar i att 
lyfta sitt eget område. I den vanliga organisationen 
måste sommarjobbare fördelas på befintlig personal 
som ofta saknar kunskap och motivation för att lära 
ungdomar hur man sköter sig på jobbet och vad som 
förväntas av en. Nu frigörs istället personalen till att 
göra det de är bra på och sommarjobbarna blir en 
resurs som kan tillföra värde till den ordinarie orga-
nisationen eller avlasta personalen under semestern. 
Många som vi arbetar med säger att de tack vare 
sommarjobbarna äntligen hinner med arbetsuppgifter 
som varit eftersatta. Några av fördelarna:
• Bevisat Trygghetsskapande effekter, en ökning 

av områdesansvar bland deltagare, och en ökad 
samhörighet över generationsgränserna

• Högre pedagogisk kvalitet med dedikerad personal
• Avlastning för befintlig personal som kan foku-

sera på ordinarie arbetsuppgifter
• Möjlighet att skapa långsiktigt samarbete med 

andra aktörer i området
• En chans för feriepraktiken att ge fler unga som-

marjobb till högre kvalitet
• Minskad skadegörelse med ökat ägandeskap
• Skapar ett socialt kit i utsatta områden som möj-

liggör en långsiktig positiv utveckling

”Har fått massor med erfarenhet som
människa och nya vänner”.

- Gruppledare om att arbeta i Flemingsberg

http://adtillsammans.se info@adtillsammans.se
Sankt Göransgatan 62, 112 33 Stockholm

Daniel Eidhagen - 070 424 35 11
Anna Engström - 070 966 98 16


