
   
 

Renoveringsprojekt med ungas delaktighet 
 

Bakgrund och syfte 

Under vårterminen 2022 har tre unga tjejer (16, 18 och 21 år) fått en kortare anställning hos oss 
på Framtidsverkstaden tack vare ett samverkansprojekt med Socialförvaltningen i Helsingborg. 
Alla tre har tidigare i år framgångsrikt blivit klar med vår ledarskapsutbildning och är väldigt 
kreativa. Tjejerna har tillsammans med två ledare hos oss, och i nära samverkan med 
medarbetare på SOC, planerat och genomfört renoveringen av ett besöks/samtalsrum för barn, 
ungdomar och familjer. Syftet med projektet har varit att göra rummet mer anpassad till 
målgrupperna som besöker det, och öka känslan av trygghet. En av tjejerna och en av ledarna 
har egna erfarenheter av att ha besökt SOC och de kunde bidra med viktiga perspektiv.  

 

Genomförande  

Vi har haft ett flertal träffar och workshops med tjejerna på Framtidsverkstaden, där vi diskuterat 
säkerhetstänk, inredningsidéer, budgeterat och till sist utvärderat projektet. Vi har även besökt 
SOC för att välja ett besöksrum och haft regelbundna avstämningar med SOC. Själva 
renoveringen/ommöbleringen pågick under påsklovet, när tjejerna var lediga ifrån skolan.  

 

Utvärdering och lärdomar  

Vid en avslutande träff fick tjejerna ge sin feedback. Följande citat har vi transkriberat ifrån 
samtalet som vi, med godkännande av tjejerna, har spelat in. Alla tre uttryckte att de uppskattade 
att de fick ta ansvar, det vänliga bemötandet de fick av personalen på SOC och 
sammanhållningen i gruppen. På frågan om de hade velat göra något liknande igen, svarade alla 
tre att de väldigt gärna hade velat bidra igen.  

Om processen: 

”Generellt tycker jag att arbetet gick jätte, jättebra. Jag tycker att vi har gjort ett jättebra jobb och 
det fick oss att känna ansvar och verkligen göra nånting som vi också gillar, så det var både att 
det var nånting vi gillade, vi hade kul att jobba tillsammans och folk där var jättetrevliga.” 

”Det som var utmanade var att vi hade regler som vi fick hålla oss till, till exempel att vi inte kunde 
ändra ett skåp i köket, men vi hittade andra alternativ. Genomförandet gick jättesmidigt och alla 
där var trevliga och dem hälsade på oss.” 

”Planeringen var lite komplicerad, för att det finns massa dekorationer som är fina, men det finns 
begränsningar som till exempel att grejer är hårda eller vassa. Så vi fick anpassa oss mycket till 
miljön där, men fick också ha våra egna idéer, så vi löste det till slut. Och själva arbetet gick 
väldigt smidigt, för vi planerade ganska mycket, alltså vem som ska göra vad.”  

”Det som var bra var att alla jobba ifrån sig själv, man behövde inte säga till varandra att hjälpa 
till. Alla gjorde sin del, utan att behöva bli tillsagd. Vi var synkroniserade.” 



   
 
Det bästa med projektet: 

”Det bästa med hela projektet var ju att man lärde sig något nytt, man lärde känna nya 
människor. Det kom till exempel in en kvinna som började snacka om hur socialtjänsten funkade 
och hur de kunde anpassa sig mer till barn. Sen det som var lite mer utmanande, jag vet inte 
riktigt. Typ att ibland så räckte inte vissa grejer och då behövde vi planera om hur vi skulle fixa 
det. Men vi fixade det till slut.”  

”Det bästa var att vi gick göra detta arbete. Att vi fick denna chansen. Att vi fick ansvar, och 
använda oss av våra egna tankar också.”  

”Tim (ledare) delade alltid upp uppdragen, men samtidigt sa han till oss att ’känn av lite det ni 
behöver jobba med, det är inte jag som alltid ska säga till er vad ni ska göra. Ni kan ta det lite 
mer självständigt, lite hur ni känner.’ Så till exempel så sa han inte exakt till oss hur vi skulle måla 
väggen. Han sa att han kan visa oss lite i början och så fortsatte vi själva.”  

Vad man kan satsa på mer:  

”Jag tycker att Socialens arbete är ju att prata med människor och att få dem att känna sig 
bättre, men människors omgivning påverkar som mest, så jag tycker dem borde satsa mer på 
att ha samarbeten med andra företag och förändra alla deras rum. Rummen är inte anpassade 
till barn och det kan påverka negativt.”  

”Jag hade velat göra nånting liknande igen, för det var jättekul.”  

”Helsingborg är ju en stad som börja moderniseras jämfört med många andra städer, så 
ungdomar gör mycket ute på gatorna. Vi målar, vi har sommarjobb. Ungdomar får påverka 
mycket, så jag tycker att ungdomarna borde få komma in mer i Socialen och påverka där också, 
för som sagt är Helsingborg en stad där ungdomarna medverka mycket.” 

 


