
Ungdomsinflytande nu! 2013-2014 
 

Ungdomsinflytande nu! går in på sitt andra år och vi i ax Ungdomsråd ser fram emot att 

nu få sprida projektets idéer och arbetssätt till ännu fler. Detta är en inbjudan till alla ax 

medlemsorganisationer att delta i projektets djupprocess.    

 

Delta i djupprocessen 
Vi vill härmed bjuda in ax medlemsorganisationer att delta i projektets Djupprocess. 

Djupprocessen är en sex månader lång process där ni får möjlighet att fördjupa er i frågan 

om ungas inflytande och hur er organisation kan utveckla ert eget inflytandearbete. Det finns 

plats för omkring fyra organisationer att delta och vi kommer att använda oss av ”först till 

kvarn”-principen i urvalet.  

 

Djupprocessen kommer att pågå mellan oktober/november 2013 

och april/maj 2014. 

 

Lokalt fokus 
Detta projektår kommer att ha fokus på lokalföreningar. Genom att ge några av era lokala 

medlemsföreningar chansen att skapa strategier för positivt och verkningsfullt 

inflytandearbete hoppas vi kunna få tag på ytterligare perspektiv på frågan om ungas 

inflytande. Upplägget innebär att varje organisation som väljer att delta utser omkring tre 

medlemsföreningar som får möjlighet att genomföra djupprocessen. Hur urvalsprocessen ser 

ut kan variera från organisation till organisation och precis som förra året vill vi att varje 

organisation själv ska styra över urvalet, för att på så sätt göra det så relevant som möjligt, 

sett ur organisationens eget perspektiv. De personer från de deltagande föreningarna som 

väljs ut för att vara med i projektet träffas sedan vid tre tillfällen och genomför en 

djupprocess. Målet är att de deltagande föreningarna ska få hjälp och guidning i sitt eget 

inflytandearbete, samt att de resultat som de olika föreningarna når under processen även 

ska gynna organisationen som helhet, komma fler till del och tjäna som inspirationskälla för 

andra.  

 

Organisationens egeninsats 
Det kostar inget att delta i djupprocessen. Det som deltagande organisationer förbinder sig 

till är att utse de lokalföreningar som ska delta, att bekosta deltagarnas resor och eventuella 

uppehälle vid de tre processträffarna, samt att ordna med lokaler där träffarna kan äga rum. 

Alla kostnader för processledning, dokumentation och mat under träffarna täcks av ax.   

 

Kontakta oss 
Kontakta Erika Lindqvist, projektledare, för att anmäla intresse för att delta i djupprocessen. 

Till Erika är ni också välkomna att vända er med era frågor och funderingar om projektet.  

Erika når ni genom att skriva till erika.i.lindqvist@gmail.com, eller ringa till 070 697 64 53. 

 

 

Varmt välkomna att delta! 
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