
Ung mentor  

 

Lär mer om hur ungdomar  
tänker – det lönar sig!

Projektledare: Åsa Axelsson, Skövde kommun
0500-49 76 65, asa.d.axelsson@skovde.se

Läs mer på www.skovde.se/ungmentor

Ett utvecklingsprogram från Skövde kommun

Ung mentor är ett program som
vill överbrygga generationsklyftor,  
ge ömsesidiga insikter och skapa 
nya kontaktytor – passa på att  
lära mer om morgondagens kon- 
sumenter och beslutsfattare! 
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– ungt perspektiv på  
verksamhetsutveckling



Lyft din verksamhet till nya höjder med en Ung mentor!

• Du anmäler ditt intresse och berättar om  
   ditt företag eller organisation

• Vi matchar dig mot en ung mentor

• Ni möts under ett par månader

• Din mentor styr diskussionen och  
   loggar era möten

• Du får gärna också bjuda med din 
   unga mentor till träffar i ditt nätverk

• Inga kostnader, inga ersättningar 
   – bara givande möten

 

Min erfarenhet av Ung men-
tor-programmet är mycket 
positiv. Vi som är lite äldre 

har mycket att lära av den 
yngre generationen, och kan själva bidra 
med nyttiga kontakter för det kommande 
arbetslivet. Genom att regelbundet utbyta 
erfarenheter och idéer med en engagerad 
ung människa kan båda parter lära sig 
förstå varandras tänkesätt och värdering-
ar bättre. 
                         Anders Flanking, ledarskapskonsult 

En Ung mentor kan vara 
väldigt givande för ett 
företag och ge insikter som 

man inte får på samma sätt 
av sina egna barn. Det är både roligt och 
nyttigt att lära sig förstå morgondagens 
konsumenter lite bättre – vad som driver 
dem och hur de tänker i stort och smått. 
Jag rekommenderar dig att utnyttja tillfäl-
let till nya insikter – den enda det kostar  
är några timmar av din tid. 
             Marie Lindholm, platschef Nordea Skövde 

SÅ HÄR GÅR DET TILL:Många i vuxenvärlden – inte minst i affärslivet – upplever problem med 
att förstå sig på ungas kultur och tankesätt. Med projektet Ung mentor 
vill vi vända upp och ned på begreppen och låta de unga visa de äldre  
vilka de är och vad de går för. 

Här får du som företagsledare eller chef inom en organisation chansen 
att ta vara på ungas unika kunskaper – kunskaper som hjälper dig att 
förstå morgondagens konsumenter och stärker din konkurrensförmåga.

Samtidigt ger du, med dina erfarenheter och ditt nätverk av kontakter, en 
engagerad ung människa nya förutsättningar att ta  
sig in på arbetsmarknaden – med en fördjupad  
förståelse för företagens behov.

Att vara med i projektet kostar  
bara några timmar av din tid.  
Du har allt att vinna, och inget  
att förlora. Hör av dig, så  
berättar vi mer!


