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VAD ÄR SYFTET MED UN YOUTH VOLUNTEER PROGRAMMET (UNYV)? 

Programmen har flera syften, bland annat:  

• Ökat antal kvalificerade svenskar i av regeringen prioriterade internationella och regionala 

organisationer och institutioner. 

• Breddad svensk resursbas för det multilaterala, bilaterala och regionala biståndet genom 

särskilda kompetensutvecklings- och utbildningsprogram program för yngre personer. 

 

TILL VILKA ORGANISATIONER OCH LÄNDER SKICKAR SIDA UNYVS? 

Idag har Sverige UNYVs i nära 15 olika FN organ, bla: FAO, OCHA, UN Women, UNDP, OHCHR, 

UNFPA, UNICEF, WFP, UNEP, UNHCR, IOM, UNRWA, WHO. JPO:erna är placerade i nära 50 

länder runt om i världen antingen på landskontor eller regionala kontor. För UNYV programmet har 

vi fokus på fältplaceringar och det finns därför inga tjänster på högkvarter.   

 

HUR VÄLJER SIDA TJÄNSTERNA TILL UNYV-PROGRAMMET? 

UNYV-tjänster placeras inom FN. Vi har ett tematiskt fokus på varje rekryteringsomgång som väljs 

utifrån den svenska regeringens prioriteringar för svenskt utvecklingssamarbete av vissa tematiska 

områden, organisationer och länder. Detta matchas till den tematiska efterfrågan som UNV har från 

FN organisationerna. 

 

NÄR OCH HUR LÄNGE ANNONSERAR SIDA NYA TJÄNSTER? 

Annonseringen sker två gånger per år på Sidas hemsida. En gång i januari/februari med beräknat 

startdatum i juni och en utlysning sker i juni med beräknat startdatum i oktober. Tjänsterna annonseras 

under tre veckor. 

 

HUR LÅNG TID TAR EN REKRYTERING? 

En UNYV - från annonsering till erbjudande - tar oftast ca 3 månader. Annonsen ligger alltid ute i 3 

veckor. Därefter sker granskning av ansökningar (ca 2-3 veckor), kallelse, intervjuer & tester (ca 2-4 

veckor), rapportskrivning & referenstagning (ca 2 veckor).  

 

HUR SKER URVALET TILL INTERVJU? 

UNV går igenom alla ansökningar och ser till att kandidaterna uppfyller de generella kraven (se 

nedan). Sedan tittar man närmare på kandidaternas erfarenheter och hur väl de stämmer överens med 

de specifika kraven i arbetsbeskrivningen. Av dessa kallas 3-5 personer till intervju med mottagande 

organisation.  
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HUR OCH VAR SÖKER MAN? 

Tjänsterna utannonseras på Sidas hemsida med länkar till UNVs portal där man fyller i ansökan. Det 

är viktigt att man skickar in sin ansökan via UNVs portal och ej Sida då det är UNV som tar hand om 

hela rekryteringsprocessen.  

 

NÄR I PROCESSEN TAR NI REFERENSER? 

Referenser tas av det flesta FN-organisationer. Referenstagning sker efter intervjun. I det flesta 

rekryteringsprocesser tar man referenser på mer än en slutkandidat. 

 

VEM KAN SÖKA UNYV-TJÄNSTER? 

Alla som uppfyller kvalifikationskraven kan söka. Deltagarna i det svenska UNYV-programmet väljs 

ut i hård konkurrens i enlighet med UNVs rekryteringsregler. Följande generella kvalifikationskrav 

gäller för svensk UNYV-tjänstgöring: 

• Svenskt medborgarskap. 

• kandidat i relevant disciplin uttagen vid ansökningstillfället. 

• Max 28 år vid ansökningstillfället. Man ska vara 29 under hela första året. 

• 0-2 års erfarenhet. Praktiktjänster räknas in som erfarenhet 

• Mycket goda kunskaper i engelska. Kunskaper i ytterligare ett FN-språk är meriterande 

 

VARFÖR HAR PROGRAMMEN ÅLDERSGRÄNSER? 

Åldersgränsen för UNYV-programmen är bestämda av FN i samråd med givarländerna och detta styrs 

i avtal mellan FN och Sverige. Åldersgränserna är alltså inget som Sverige kan vara flexibla med.  

 

VARFÖR MÅSTE MAN HA (MINST) EN UTTAGEN KANDIDAT VID ANSÖKNINGSTILLFÄLLET? 

Uttagen examen är ett krav då mycket kan hända på ett par månader och man måste vara helt färdig 

med sina studier innan man påbörjar sin tjänst. 

  

JAG HAR TAGIT EN KANDIDATEXAMEN MEN ÄNNU INTE FÅTT MITT EXAMENSBEVIS, ÄR 

MÖJLIGT ATT SÖKA? 

Du kan söka utan ditt examensbevis om du kan bifoga ett brev från ditt universitet som intygar att du 

har tagit ut din Masters. Brevet ska innehålla datum du tog din examen, ditt studieområde och titeln 

på din examen. Du kan också bifoga utdrag med dina avslutade kurser från ditt universitet.  Om du 

sedan blir erbjuden en tjänst måste du komma in med en kopia på ditt examensbevis innan du kan 

påbörja tjänstgöringen. 
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VAD ANSES VARA RELEVANT ERFARENHET? 

Med relevant erfarenhet menas relevant för tjänsten i fråga Varje UNYV-tjänst har en individuell 

befattningsbeskrivning . När du läser arbetsuppgifterna i varje befattningsbeskrivning får du en idé 

om vad organisationen menar med relevant erfarenhet. Om du till exempel arbetar med projektledning, 

budgetering och utvärdering så är det områden som är relevanta för många olika UNYV-tjänster.  

 

MÅSTE MAN KUNNA TVÅ FN-SPRÅK FÖR ATT ARBETA SOM UNYV? 

För att delta i UNYV-programmet krävs mycket goda kunskaper i engelska och kunskaper i ytterligare 

FN-språk är meriterande. Varje arbetsbeskrivning klargör om tjänsten kräver ett eller flera FN-språk. 

Som kandidat är man mer attraktiv om man kan två FN-språk eller mer. Vi uppmuntrar dock alla som 

vill tjänstgöra inom FN att lära sig de FN-språken om efterfrågas i den region man avser att fokusera 

sin karriär på. FN:s sex officiella språk är arabiska, kinesiska, engelska, franska, ryska och spanska. 

 

KAN MAN SÖKA JPO OCH SARC EFTER UNYV? 

UNYV erfarenheten räknas som betald relevant erfarenhet och man kan därefter söka sig till de andra 

programmen om man uppfyller övriga krav. 

 

BÖR MAN ÖVERSÄTTA EXAMENSBEVISET TILL ENGELSKA? 

Nej, det finns inget krav på att översätta examensbeviset. Ofta har examensbevis även titeln på uttagen 

examen översatt till engelska. 

 

HUR MÅNGA SÖKER EN UNYV TJÄNST? 

Sida utlyser ca 15 tjänster per omgång med ca 300 ansökningar, i genomsnitt är det mellan 15-30 

sökanden till varje tjänst.  

 

KAN MAN SÖKA FLERA TJÄNSTER SAMTIDIGT? 

Du kan söka upp till tre tjänster samtidigt. Läs noga kvalifikationskraven och sök de tjänster som din 

profil passar in på. Du kommer bli ombedd att rangordna din preferens. Om du går vidare i 

rekryteringsprocessen för ditt förstahandsval så tas du bort från processen för ditt andra och 

tredjehandsval.  

 

VAD ÄR DET FÖR ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR UNYV-TJÄNSTER? 

Sida finansierar UNYV  anställningen men den enskilda UNYV är inte anställd av Sida utan får 

anställningskontrakt från UNV med en identifierad värdorganisation. Sida har därmed inget 
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arbetsgivaransvar. Anställningsvillkor följer den mottagande organisationens vanliga 

ersättningspaket. I detta paket ingår vanligtvis: Cost of living allowance (levnadskostnadsersättning 

som är anpassad till kostnader i stationeringsorten), resa tur och retur till stationeringsorten, flyttbidrag 

samt sjukförsäkring. Man kan läsa mer om anställningsvillkor på:   

UNV_Conditions_of_Service_for_international_UN_Volunteers_web.pdf.  

UNV kommer uppdatera sina anställningsvillkor i maj 2021, de största skillnaderna är att UNYV 

kommer kunna ta med medföljande och få ersättning för deras resor samt sjukförsäkring, vidare 

kommer man få ett högre flyttbidrag än tidigare.  

Man kan också beräkna ungefärlig ersättning på UNVs entitlement calculator: Benefits, Entitlements, 

and Support Systems | UNV.  

 

https://www.unv.org/sites/default/files/UNV_Conditions_of_Service_for_international_UN_Volunteers_web.pdf#:~:text=UNV%20Conditions%20of%20Service%20for%20international%20UN%20Volunteers,the%20global%20financial%20crisis%20on%20the%20UN%20system.
https://www.unv.org/UNV-Overview/Benefits-Entitlements-and-Support-Systems-0
https://www.unv.org/UNV-Overview/Benefits-Entitlements-and-Support-Systems-0

