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Det här är en guide. En in!ytandeguide. En inspirationskälla och en metodbok med idéer om 
hur amatörkulturorganisationer kan bli verkligt demokratiska genom att se unga medlemmar 
som en resurs och ge dem ökat in!ytande. Kulturen är en viktig kraft i samhället, och ideella 
organisationers uppdrag som demokratiutbildare ska inte underskattas. Det innebär att varje 
medlem ska få möjlighet att påverka organisationens riktning och verksamhet – och att göra 
det nu. Unga människor må vara ett hopp för framtiden, men framtiden formas här och nu – 
inte sedan.

R7A=HKD:
Frågan om ungas rätt till in!ytande har funnits på Ax agenda under !era år. Det hela startade med 
en kartläggning 2009 som visade att många av Ax medlemsorganisationer behövde kunskap och 
konkreta metoder för att bli bättre på att involvera unga i verksamhet och beslutsfattande 
processer. 

I oktober 2010 började vi i ax Ungdomsråd utveckla det koncept som nu kallas 
Ungdomsin!ytande nu! Ax styrelse "nansierade 2011 en förstudie där Ungdomsrådet bland annat 
tog fram de tio tips som också "nns med i denna bok. I slutet av 2011 "ck Ax ett projektstöd från 
Ungdomsstyrelsen vilket gjorde det möjligt för Ungdomsrådet att börja arbeta med 
Ungdomsin!ytande nu! i betydligt större skala än tidigare.

Under projektåret 2012–2013 genomförde vi i Ungdomsrådet återkommande trä#ar med 
medlemmar i Kontaktnätet, Riksförbundet Unga Musikanter, Svenska Folkdansringen och 
Amatörteaterns Riksförbund där deltagarna bearbetade frågan om ”ungt in!ytande” som en metod 
för organisationsutveckling. Dessutom trä#ade vi en mängd människor i andra organisationer, 
både inom Ax och utanför, för att presentera projektet och inspirera till aktivt in!ytandearbete. För 
att ytterligare presentera de tankar och metoder som varit bärande i projektet har vi nu 
sammanställt denna in!ytandeguide. 

���Q��
Guiden består av tre delar. I den första delen berättar vi om utgångspunkterna för projektet när det 
gäller synen på ungas in!ytande. Därefter följer den andra delen med tio konkreta tips för ökat 
ungdomsin!ytande i amatörkulturorganisationer. Dessa tips utgör det arbetsmaterial som vi 
använt oss av i mötet med människor ute i organisationerna. Vart och ett av de tio tipsen bygger 
på en organisatorisk utmaning, och vi kallar dessa tio utmaningar för ”de goda problemen” 
eftersom de utgör själva utgångspunkten för de tips vi ger. Det sägs att varje bra idé börjar med ett 
bra problem och att det är genom att identi"era problem som det går att se möjligheter, skapa 
lösningar och staka ut vägen framåt. Det är den devisen vi följt i framtagandet av de tio tipsen. 
Den tredje och sista delen redogör för själva metoden. Där "nns beskrivningar av idéer, metoder 
och konkreta övningar som vi använt oss av i projektet.
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Vi vill tacka alla som gjort detta projekt möjligt. Först och främst de samhällsförändrande 
konsulterna på Frankel & Friends och Framtidsboxen som har delat med sig av sin breda 
kompetens och funnits med i projektet ända sedan starten. Vi vill också tacka de människor som 
deltagit i projektet under året. Vi är tacksamma för att ni lät oss ta del av ert engagemang och ert 
intresse, era kloka tankar och era smarta idéer. Ett stort tack också till Ax styrelse – utan er tro på 
oss och på projektet hade det inte varit möjligt att genomföra det. Slutligen vill vi också tacka 
Ungdomsstyrelsen som såg potentialen i detta projekt och gav oss resurserna för att genomföra 
det.

Maj 2013
ax Ungdomsråd
www.amatorkultur.se
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Den absolut viktigaste och mest grundläggande 
utgångspunkten i hela det här projektet är att unga 
människor är en resurs. Unga människor har kompetens, 
kunskaper och erfarenheter som organisationer behöver 
för att utvecklas. Att ge unga människor in!ytande har 
därför inget ”egenvärde” utan ska ses som en metod för 
att organisationen ska nå sina mål. 
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En nyckel till att förstå varför unga människor är en viktig resurs är att värdesätta dem utifrån 
kompetens snarare än ålder. Det är vad en person kan tillföra som ska vara vägledande, och det 
gäller i lika hög grad för unga människor som för andra. När vi ser att unga har kompetens, 
kunskaper och erfarenheter som organisationen behöver, blir det också tydligt att unga människor 
inte utgör någon homogen grupp och att de inte kan representera hela sin generation bara på 
grund av sin ålder. Man bör fråga sig vilken typ av kompetens organisationen värdesätter och 
efterfrågar. Likaså bör man fundera på hur bra organisationen är på att se och ta tillvara unga 
människors kunskap och erfarenheter.

KJ?:�E9>�<H7CJ?:
”Vi måste satsa på barnen, vi måste satsa på de unga. De är vår FRAMTID”. Detta är ett vanligt 
uttalande som hörs i många olika sammanhang. Det görs troligen i all välmening och med de 
bästa avsikter. Ur ett in!ytandeperspektiv är det emellertid ett problematiskt sätt att de"niera 
barns och ungas roll i samhället. Ser man barn och unga som en grupp som framför allt kommer 
att vara viktiga sedan kan det lätt bli så att det inte är särskilt viktigt att lyssna på vad de har att 
säga nu. Men, som vi slagit fast redan i förordet, framtiden formas i nutiden. Unga människor har 
rätt att vara med och forma den framtid de ska leva i och måste därför få möjlighet att komma till 
tals nu. NU. Därför är det viktigt att se barn och unga som en nutidsresurs snarare än ett 
framtidshopp. �

�;CEAH7J?
Amatörkulturorganisationer är demokratiska institutioner och har en viktig roll som 
”demokratiutbildare”. För att en organisation ska kunna vara verkligt demokratisk krävs att 
alla medlemmar har möjlighet att komma till tals. Om unga medlemmar medvetet eller 
omedvetet utestängs från beslutsfattandet i en organisation och på så vis förvägras in!ytande 
brister organisationen i sitt demokratiansvar vilket är mycket allvarligt. Rätten att komma till 
tals är grundläggande för ett demokratiskt samhälle. Detta gäller naturligtvis också i ideella 
organisationer som vilar på demokratisk grund. 
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I artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter står följande:

”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn1  som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 
fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i 
förhållande till barnets ålder och mognad”.

I arbetet med ungas in!ytande är det viktigt att ställa frågor om makt och tolkning. Vem ska 
bedöma vilket barn eller vilken ung människa som är ”i stånd att bilda egna åsikter”, vilka frågor 
som ”rör barnet” och vilken ”betydelse” barnets åsikter ska ”tillmätas”? Den som har makten att 
göra dessa tolkningar bör ta ett stort ansvar för att barn och unga blir hörda. Ofta är det nog 
nämligen inte barn och unga själva som har tolkningsföreträdet, utan ”vuxenvärlden”( i form av 
exempelvis föräldrar, lärare, politiker och så vidare) vilket gör att bedömningen sker utifrån och 
”uppifrån”. Frågan är vilket barn som, sett ur barnets eget perspektiv, inte är i stånd att bilda egna 
åsikter. Vems perspektiv ska gälla när bedömningen sker? Att vara medveten om att dessa 
maktförhållanden "nns även i ideella organisationer är en förutsättning för en bra 
in!ytandeprocess.

1Barnkonventionen gäller alla barn och ungdomar i hela världen. Med barn avses varje människa under 18 år om inte barnet blir myndigt 
tidigare enligt den lag som gäller barnet.
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Dessa tio tips är framtagna av ax Ungdomsråd. De 
grundar sig på våra tankar om ungdomsin!ytande och 
bottnar i våra egna och andras erfarenheter av att vara 
engagerade i ideella organisationer. Tipsen är tänkta att 
vara en inspirationskälla och ge olika perspektiv på 
frågan om ungas in!ytande. 
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De första två tipsen handlar om värdegrund. De knyter 
tydligt an till den här bokens inledningsavsnitt och pekar 
på de grundläggande principer i synen på unga 
medlemmar som behöver lyftas fram och preciseras för 
att in!ytandearbetet ska bli verkningsfullt.
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Ett problem i många organisationer är att beslut tas över de ungas huvuden. Ungdomsin!ytandet 
ses som ett mål, med ett egenvärde, snarare än som ett medel, ett verktyg. Att ungdomsin!ytande 
är bra kan nog de !esta hålla med om, men varför det är bra behöver formuleras tydligare. Om det 
enda målet med att engagera ungdomar är att det ser bra ut och tryggar återväxten blir resultatet 
att de unga egentligen inte har någon uppgift – utöver att ”"nnas”. Bristen på insikt om att unga 
medlemmar är en resurs och att organisationer behöver deras kunskaper och erfarenheter för att 
utvecklas leder till att man ofta pratar om unga, snarare än med dem. 

�EID?D=7H
Lösningarna bygger på att de förtroendevalda avsätter tid att fundera över varför 
ungdomsin!ytande är viktigt och hur organisationens mål kan förverkligas med hjälp av det. 
Poängen är att tydliggöra att ungdomsin!ytande inte har något egenvärde utan ska ses som ett 
medel, ett verktyg, som kan hjälpa organisationen att uppnå sina mål. Unga medlemmars värde är 
inte främst att de snyggar till statistiken och utgör en garanti för att det "nns någon som kommer 
att ”ta över” när de som nu har förtroendeposter och andra maktpositioner inte kan eller vill 
fortsätta längre. 

Genom att se unga människor som en resurs kan organisationen i enlighet med 
barnkonventionen och regeringens ungdomspolitiska mål ge alla medlemmar samma rätt till 
in!ytande och påverkan. Resultatet blir en mer demokratisk rörelse och en verksamhet som 
tilltalar !er.

�;HAJO=�
Börja med att diskutera och göra klart för er varför ökat ungdomsin!ytande är viktigt i just er 
organisation. Identi"era sedan på vilket sätt ungdomsin!ytande kan bli ett medel för att 
uppnå organisationens mål. Att utgå från organisationens vision eller verksamhetsplan kan 
vara ett sätt. 

8QJGRPVLQÁ\WDQGH�
KDU�LQJHW�HJHQYlUGH�
XWDQ�lU�HWW�YHUNW\J�I|U�

RUJDQLVDWLRQHQ�
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Utmaningen i detta tips är att vända på kunskapsperspektivet. En ung och ny medlem har mycket 
att lära av den som varit med i organisationen länge. Samtidigt är det viktigt att tänka på att det 
också kan vara tvärtom – att ta vara på och lära av unga medlemmars idéer, erfarenheter och 
tankar och att uppmärksamma vad de kan tillföra i form av perspektiv som berikar organisationen 
på alla plan. De unga medlemmarna har expertkompetenser som organisationen behöver lyfta 
fram och ta del av. 

�EID?D=7H
I grund och botten handlar det om att använda alla medlemmars kunskaper och erfarenheter. I 
generationsöverskridande organisationer är det viktigt med kunskapsutbyte över 
generationsgränserna. Den gamla föreställningen om att unga människor är entusiastiska men 
okunniga måste omprövas så att det blir tydligt att även ungdomar har kunskaper som 
organisationen behöver. 

Att som förtroendevald våga släppa in nya idéer kräver mod och öppnar för oanade möjligheter. 
Genom att i större grad involvera unga i arbetet kan organisationen integrera perspektiv som äldre 
förtroendevalda och medlemmar annars kanske skulle ha förbisett. 

�;HAJO=
Inventera kunskapssynen i organisationens beslutsfattande organ och i organisationen som 
helhet. Fundera utifrån frågor som: Vilken typ av kunskap värdesätter vi? Vilka medlemmar anser vi 
är experter? Utarbeta därefter konkreta strategier för hur synen på kunskap i relation till unga 
medlemmar kan utvecklas och vid behov ändras så att unga medlemmars kunskaper blir synliga 
och används i organisationen. 
 

µ/lU�DY�XQJD�PlQQLVNRUV�LGpHU�µ

/lU�DY�XQJD�
PlQQLVNRUV�

LGpHU�

����



��



�?J7B?I;H?D=
De tre tipsen i detta avsnitt beskriver olika sätt att se över 
arbetsrutinerna i organisationen för att ge nytt bränsle till 
arbetet. Tipsen vänder sig i första hand till styrelser och 
andra arbetsgrupper i organisationen. Det övergripande 
syftet är att vitalisera och vid behov förändra be"ntliga 
arbetssätt. 
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Grundbulten i ideellt engagemang bör vara lust. Alltför ofta blir dock ansvaret som följer med en 
förtroendepost betungande och lusten tappas bort. Om lusten förbyts till en känsla av plikt och 
tvång är det svårt att åstadkomma riktigt bra saker. Och om de förtroendevalda i första hand 
bygger sitt arbete på plikt eller tvång snarare än lust att delta är det svårt att förklara för andra 
varför de ska engagera sig. Viktigt att komma ihåg är emellertid att det inte nödvändigtvis "nns 
någon motsägelse mellan lust och ansvar. 

�EID?D=7H
Lokalisera lusten. Inventera de förtroendevaldas drivkrafter och källor till lust i arbetet och ta reda 
på varför de engagerar sig.

När de förtroendevalda har fått en tydlig bild av hur balansen mellan lust och plikt ser ut kan de 
skapa verktyg för att öka innehållet på ”lustkontot”. Dessutom kan de formulera bra och trovärdiga 
argument för varför unga medlemmar bör engagera sig i organisationen. Målet är att hitta och 
förstärka de anledningar till engagemang som de förtroendevalda upplever som positiva. Arbetet 
kan ses som ett utvecklingsprojekt, både för de förtroendevalda och för organisationen som 
helhet.

�;HAJO=
För att konkret lokalisera lusten kan de förtroendevalda besvara ett antal frågor om sitt eget 
engagemang i organisationen. 

Varje ledamot formulerar individuellt sina tankar kring följande: Vad är det mest lustfyllda jag 
gör på min förtroendepost? Vad är det minst lustfyllda jag gör på min förtroendepost? Hur ser 
balansen mellan lustfyllt och mindre lustfyllt ut? Hur kan det bli möjligt för mig att göra mer av det 
lustfyllda och mindre av det jag upplever som mindre lustfyllt? Hur kan det som jag upplever som 
mindre lustfyllt bli mer lustfyllt? 

Därefter samlas de förtroendevalda och utbyter förslag om hur lusten kan bli fundamentet som 
styrelsens arbete vilar på. Kontakta gärna unga medlemmar utanför de förtroendevaldas krets och 
be dem ge synpunkter på vad de skulle uppfatta som lustfyllt i sammanhanget.

/RNDOLVHUD�
OXVWHQ�
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Formella möten kan ske på många olika sätt. Olika problem eller behov i organisationen kräver 
olika mötesstrukturer. Ofta "nns dock en väl etablerad form för formella möten som ser likadan ut 
oavsett vad det är som ska avhandlas. Detta kan göra mötena ine#ektiva och ibland till och med 
kontraproduktiva. Utmaningen är att vitalisera arbetet i styrelser och arbetsgrupper och göra de 
formella mötena skarpare, e#ektivare och roligare.

�EID?D=7H
Att anpassa mötesformen efter vad som ska avhandlas ökar e#ektiviteten och produktiviteten och 
gör formella möten roligare. ”Det goda mötet” handlar om att tillåta sig att experimentera med 
olika mötesformer genom att samla idéer, prova dessa idéer och utvärdera vad de gav. 

�;HAJO=
Hitta alternativa mötesformer genom att i tre steg experimentera och utmana organisationens 
mötesnorm. 
Steg 1. Samla idéer genom att svara på frågorna: Kan vi ha våra möten på andra platser än de vi  
vanligtvis använder? Kan vi utforma mötesstrukturen på andra sätt? Hur dokumenterar vi våra          
möten? Kan vi dokumentera dem på andra sätt? Låt gärna medlemmar som inte själva har        
erfarenhet av styrelsearbete lämna förslag för att få ytterligare perspektiv.
Steg 2. Testa alternativa mötesplatser, mötesstrukturer och dokumentationsformer.
Steg 3. Utvärdera och skapa nya uppslag för hur ni kan arbeta med formella möten. När var        
mötesstrukturerna, mötesplatserna och dokumentationsformerna e#ektiva och berikande i        
förhållande till mötets innehåll? Med andra ord: Vilka idéer passar bra ihop med vilka typer av        
frågor?

([SHULPHQWHUD�PHG�
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I många organisationer är det idag en liten del av det totala antalet medlemmar som är engage-
rade på djupet. Ett litet antal människor har ett mycket stort ansvar och en tung arbetsbörda. 
Konsekvensen blir lätt att relativt få är involverade i idé- och beslutsprocesser. Men så behöver det 
inte nödvändigtvis vara. Det går att på ett enkelt sätt bredda kunskapsbasen i organisationsled-
ningen. 

�EID?D=7H
De förtroendevalda kan snabbt inhämta medlemmars perspektiv genom att sprida ett ärende, 
exempelvis en aktuell fråga eller en projektidé, till 10 personer som kan lämna kommentarer och 
på så sätt engagera sig i ärendet. Ärendet kan variera i omfattning samt vara mer eller mindre 
centralt. Målet är att den som är förtroendevald ska få en större medvetenhet om referensgrup-
pens tankar i ärendet för att på bästa sätt kunna fatta underbyggda beslut för medlemmarnas 
bästa. I och med att !er involveras och !er röster får göra sig hörda leder 10-personersprincipen 
till breddad delaktighet och mer tyngd i beslutsunderlagen. Dessutom kan denna princip bidra till 
ett ökat engagemang och ökad spridning av arbetsuppgifter bland medlemmarna eftersom !er blir 
mer insatta och delaktiga i verksamheten. Att använda 10-personersprincipen är ett sätt att öppna 
dörren till styrelserummet och visa att ledningen är intresserad av vad medlemmarna tycker och 
tänker. 

�;HAJO=
När det är dags att fatta beslut i en viss fråga eller utveckla en idé kan varje förtroendevald koppla 
in en spontan referensgrupp på cirka 10 personer via mejl eller telefon eller vid personliga möten. 
För att få en så bred kunskapsbas som möjligt bör man sträva efter att referensgruppen består av 
medlemmar i olika åldrar och med olika kompetens. 

När personerna i referensgruppen har gett sina synpunkter om det speci"ka ämnet kan de 
förtroendevalda ta med dessa synpunkter som underlag och fatta underbyggda beslut.  
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En stor del av verksamheten i en organisation sker på ett lokalt plan utan kontakt med 
organisationer på andra orter i landet. Det är lätt att glömma bort att dela med sig av sina goda 
erfarenheter till andra. 

�EID?D=7H
Goda exempel på väl fungerande verksamhet bör spridas i större utsträckning. Bra samarbeten 
och lyckade lösningar bör visas upp. Framgångshistorier bör göras synliga för att fungera som tips 
till andra på goda idéer och möjligheter.

Genom att använda detta tips kan organisationen som helhet i större grad nyttja be"ntliga 
kvaliteter och styrkor. Goda exempel öppnar ögonen för nya lösningar och arbetssätt och kan 
motverka att varje nytt projekt börjar med att ”upp"nna hjulet”.

�;HAJO=
Fundera över olika slags forum där goda exempel kan presenteras. Var och hur kan ni berätta om alla 
bra saker som händer på lokal och/eller regional nivå i organisationen? 

Gör sedan en plan för hur organisationen ska gå till väga för att samla in och kommunicera dessa 
goda exempel. Ni kan till exempel utarbeta förslag till inspirationsforum som passar organisationen; 
och förverkliga dem. 
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Detta avsnitt har fokus på hur organisationens 
uppbyggnad kan bli mer öppen och tillgänglig. Hur 
arbetet i organisationen struktureras har stor betydelse 
för vem som känner sig välkommen att delta. Tipsen 
ska kunna användas för att se över organisations-
strukturer på nationell, regional och lokal nivå.
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I förhållande till det totala antalet medlemmar i organisationen är de förtroendevalda få. Ofta 
upplever medlemmarna att styrelseklimatet är slutet eftersom de som be"nner sig utanför den inre 
kretsen för det mesta inte är delaktiga i hela beslutsprocessen. Det är visserligen inte ovanligt att 
olika grupper involveras i delar av processen, till exempel genom att de får lämna svar på aktuella 
frågor i ett inledande skede. Därefter är dock möjligheterna till insyn och in!ytande vanligtvis 
mycket begränsade. Öppenheten är ofta sämre i samband med beslutsfattande och när det gäller 
återkoppling och resultatredovisning.

BEID?D=7H
Det är viktigt att tänka på att alla projekt, evenemang och insatser som genomförs i en organisation 
sker i tre steg (före-under-efter) och att insyn och in!ytande bör "nnas i alla tre. Tipset vill bidra till 
att skapa ett öppnare klimat i arbetsprocesserna genom att organisationens medlemmar får 
möjlighet till insyn och in!ytande i hela processen – från planering till utvärdering. Detta skapar i 
sin tur också ett långsiktigt förtroende. Fler blir delaktiga i organisationens arbete, arbetsbördan 
sprids och !er och nya vinklingar på idéer och lösningar kommer fram. 

�;HAJO=
Gör en tydlig plan för hur er organisation kan skapa möjligheter för in!ytande i alla steg, 
exempelvis när ett beslut ska fattas. 

Utforma en processplan där planering, genomförande och uppföljning får lika stor plats och 
vikt. Notera också i processplanen hur ni ska skapa utrymme för att få med tankar, idéer och 
re!ektioner i alla de tre stegen från !er än bara den innersta kretsen, till exempel genom att 
använda 10-personersprincipen som beskrivs i tips 5. Formulera och testa olika processplaner för 
olika kommunikationsvägar, målgrupper och ämnen. 
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En person som exempelvis är aktiv som förtroendevald i en organisation bygger med tiden upp en 
oerhört stor erfarenhetsbas i form av kunskap, kompetens, kontaktnät med mera i relation till sitt 
uppdrag. När en sådan person lämnar sin förtroendepost och ersätts av någon annan är risken 
stor att erfarenheten ”försvinner med personen” om det saknas rutiner för överlämning av 
förtroendeposter och arbetsuppgifter.

Den här utmaningen har två sidor: Dels urholkas organisationens erfarenhets- och 
kunskapsbas om det inte "nns rutiner för överlämning. Dels blir det svårt för en ny person att göra 
ett bra jobb om hon eller han inte får en genomtänkt och relevant introduktion till sitt uppdrag.

�EID?D=7H
Det här tipset handlar om att ta till vara den kunskap som byggts upp och "nns i organisationen 
och att göra det möjligt för nytillkomna förtroendevalda att få en bra start på arbetet. Ett sätt är att 
skapa rutiner för överlämning av förtroendeposter och andra arbetsuppgifter i organisationen. 

�;HAJO=
Inventera vilka rutiner för överlämning som "nns i organisationen. Vem ansvarar för överlämning 
på olika nivåer? Är det den som lämnar eller den som tillträder en post som ser till att överlämning 
sker? Vilken roll har valberedningen?

Skapa sedan utifrån inventeringen strategier för hur ni kan förbättra och utvecklar era 
överlämningsrutiner i organisationen, exempelvis genom att identi"era vad av det ni redan gör 
som är bra respektive mindre bra, samt sedan komplettera med sådant som ni inte redan gör, och 
som ni skulle vilja göra i större utsträckning. Inventeringen blir då ett sätt att kartlägga 
överlämningsrutinerna och identi"era styrkor och svagheter, tillgångar, kontraproduktiva krafter 
och luckor. 
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En stor organisations strukturer för engagemang kan lätt uppfattas som tröga och långsamma för 
en ung person. Den som är ny har ofta av naturliga skäl inte heller så stor kunskap om hur beslut 
fattas och hur den traditionella vägen från idé till genomförande ser ut i organisationen. Risken "nns 
att lusten att delta och att göra saker hinner dö om medlemmarnas idéer inte fångas upp och tas till 
vara medan inspirationen glöder som bäst. Det kan därför "nnas behov av alternativa sätt att 
engagera sig. Vidare behöver kanske förtroendeposter och andra uppgifter med långsiktigt ansvar 
kompletteras med andra möjligheter till in!ytande.

�EID?D=7H
Troligen "nns i varje organisation en norm för hur beslutsfattande ska gå till för att skapa struktur 
och en viss ordning. Samtidigt kan den traditionella normen för engagemang i ideella organisationer 
behöva omprövas och kompletteras. Det behöver "nnas olika vägar till in!ytande så att !er 
människor får möjlighet att engagera sig. 

Detta kräver att organisationsledningen ser ett värde i att skapa möjligheter för nya former av 
engagemang och beslutsfattande. Långvariga engagemang som skapar kontinuitet och överblick 
kan exempelvis blandas med kortvariga, projektbaserade engagemang. På så sätt kan man bättre ta 
till vara människors kreativitet och lust. Kortare projekt kan vara ett bra sätt att engagera unga 
människor. De kan välja att engagera sig i speci"ka projekt som intresserar dem och arbeta med 
projekten under en period som passar deras livssituation. 

Genom att ge plats för nya former av engagemang kan !er lockas att aktivt driva organisationens 
verksamhet. Om medlemmarnas egna idéer kan fångas upp och snabbt omsättas och förverkligas 
är chansen stor att den medlem som kommit med idén känner sig inspirerad och blir ännu djupare 
engagerad. När medlemmar märker att de får respons på sina förslag blir relationen mellan 
organisationen och medlemmarna levande. 

�;HAJO=
Se över hur arbetsordningen från idé till genomförande är utformad i organisationen. Vilka 
arbetssätt är vanliga? Hur kan de kompletteras och e#ektiviseras? Hur kan resurser fördelas på ett 
e#ektivt sätt så att idéer snabbt kan omsättas och förverkligas? Hur kan medlemmar som har 
strålande idéer men liten erfarenhet av organisationsstrukturen handledas på ett bra sätt så att 
deras idéer kan bli verklighet? 

/nQJW�HQJDJHPDQJ�
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Att sprida information inom organisationen är en utmaning som till stor del handlar om 
tillgänglighet, och tillgänglighet handlar i sin tur väldigt mycket om hur. Hur kan medlemmarna 
följa vad som sker i organisationen? Hur kan de engagera sig i verksamheten? Vad "nns det för 
möjligheter för enskilda medlemmar att komma med förslag? Hur tas sådana förslag till vara?

�EID?D=7H
Det här tipset är inriktat på att skapa en öppen miljö där information och idéer sprids. Nyckeln är 
att samla informations!ödet i organisationen till en plats där medlemmarna kan söka den och 
också aktivt dela med sig av sina egna förslag och idéer. Målet är att omvandla medlemsrollen så 
att medlemmarna kan övergå från att vara passiva mottagare av information till att bli aktiva 
kommunikatörer och informationssökare. 

Syftet är att utveckla en levande mötesplats med direkt tvåvägskommunikation mellan 
organisation och medlemmar ¬– en plats där medlemmar kan se vad som är på gång, söka efter 
intressanta projekt eller aktuella organisationsfrågor och engagera sig i dem. 

Projekt som planeras kan presenteras på ett sätt och i ett format som gör det möjligt för 
medlemmar att kommentera och diskutera dem. Protokoll från till exempel styrelse- och 
arbetsgruppsmöten kan publiceras så att enskilda medlemmar lätt kan få tillgång till dem. Att skapa 
diskussionsforum där medlemmar också kan presentera, diskutera och tillsammans vidareutveckla 
sina egna idéer ger organisationen möjlighet att ta vara på de idéer som föds hos enskilda 
medlemmar. 

Att skapa en plattform för kommunikation mellan organisationsledning och medlemmar får till 
följd att organisationen tar steget från informationsspridning till medlemskommunikation, vilket 
innebär att ensidig spridning av information från organisationen till medlemmarna ersätts av en 
ömsesidig kommunikation mellan organisation och medlemmar. 

�;HAJO=�
Utveckla en tillgänglig och öppen mötesplats för medlemskommunikation i tre steg. 

Steg 1. Inventera hur informationen sprids och hur kommunikationen med medlemmarna sker i er 
organisation. Hur aktiveras medlemmarna? Hur uppmuntras de att komma med förslag till och 
synpunkter på organisationens verksamhet? 
Steg 2. Ge förslag på hur ni skulle kunna använda medlemskommunikation på ett meningsfullt sätt. 
Steg 3. Utarbeta med hjälp av inventeringen och förslagen strategier för arbetet med 
medlemskommunikation i er organisation.

Att skapa en plattform för kommunikation mellan organisationsledning och medlemmar får till 

�;HAJO=�
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Den här delen av boken är tänkt som en 
inspirationsbank med fokus på praktisk metod. 
Vi presenterar den metod som vi använt i projektet, och 
som vi utvecklat i nära samarbete med Frankel & 
Friends och Framtidsboxen. Vi ger också exempel på 
övningar som vi använt i arbetet för att öka ungas 
inflytande. Metoden är utformad som ett slags 
trestegsraket. Den startar med en kartläggning av de 
egna utgångspunkterna och den aktuella situationen i 
organisationen. Nästa steg handlar om att genomföra 
en idéprocess, och det sista steget gäller fördjupning 
och konkretisering av idéer och strategier. Målet för 
processen är att skapa en konkret handlingsplan för 
ungas inflytande. 
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Den metod som vi har använt i projektet, och som vi presenterar i det här avsnittet, grundar sig på 
tanken att ett plus ett kan bli tre. Med det menar vi att man genom att arbeta tillsammans under 
rätt förutsättningar kan nå ett bättre resultat än summan av vad var och en hade kunnat 
åstadkomma på egen hand. Metoden bygger således på arbete i grupp, och de övningar som vi 
presenterar som exempel på metoden är tänkta att genomföras helt eller delvis i grupp. 

Det är viktigt att komma ihåg att övningarna endast är ett litet urval av en stor mängd. I 
projektet har vi hämtat inspiration från olika håll, och sist i boken "nns en förteckning över 
metodsamlingar, böcker och arbetsmaterial som kan ge ytterligare uppslag. 

QDLQD:�:;�J?E�J?FI;D
När ni går in i en process för att ta fram strategier som ökar ungas in!ytande kan det vara bra att 
avgränsa frågeställningen och hitta fokus för arbetet. Då är de tio tipsen en utmärkt hjälp! Genom 
att välja ett eller !era tips att arbeta utifrån avgränsar ni ert arbetsfält så att det blir tydligare och 
mer hanterbart. Vart och ett av tipsen presenterar ett perspektiv på frågan om ungas in!ytande, 
och genom att välja tips väljer ni också perspektiv. 

Under projektåret "ck de grupper vi mötte genomföra en urvalsprocess där de betygsatte tipsen 
utifrån vilken relevans de hade för den organisation personerna representerade. Med hjälp av 
betygen valde de sedan ett eller !era tips som de arbetade vidare med. De tips de valde skapade 
riktning i arbetet och "ck vara utgångspunkt för hela processen. 

Se alltså de tio tipsen som en källa till inspiration och ett sätt att avgränsa och inrikta arbetet. 
Använd ett tips precis som det är, kombinera !era tips, använd en liten del av ett eller !era tips 
eller skapa helt nya perspektiv med inspiration av de som presenteras i tipsen. Gör gärna 
tipsurvalet i !era led och ge tid för både enskild re!ektion och gruppsamtal innan ni beslutar vilket 
eller vilka perspektiv ni ska arbeta med. 

Q=H7�HQ:�FQ�L7=;D
Under projektåret har vi i Ungdomsrådet identi"erat några praktiska förutsättningar för att 
processen ska bli så bra som möjligt. Det är mycket möjligt, till och med troligt, att man kan göra 
på helt andra sätt och ändå komma fram till minst lika goda resultat som dem vi sett i projektet, 
men vi vill ändå dela med oss av några punkter som varit särskilt viktiga för en lyckad process. 

 
 1. Ge tid till eftertanke och bearbetning. Genom att ta paus med jämna   
  mellanrum får ni möjlighet att låta era idéer mogna och utvecklas. Det är  
  fantastiskt vad några veckors ”tankerum” kan göra med en idé.

 2. Ge er själva konkreta uppgifter att arbeta med mellan trä#arna. På så vis  
  bearbetar ni era idéer aktivt fram till dess att ni ses och arbetar tillsammans  

  nästa gång.
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 3. Ät, drick och rör på er under arbetet. God vätske- och näringsbalans och en  
  pigg och aktiverad kropp är avgörande för vilka tankar som kan tänkas, så  
  glöm inte  mat-, "ka- och rörelsepauser.

 4. Välj ett arbetsrum som inbjuder till kreativa tankar. Placera er så att ni kan se  
  och höra varandra utan problem. Det ska "nnas plats att skriva och rita och  
  att sätta upp dokumenterade idéer på väggar och möbler. Och, inte att   
  förglömma, se till att det "nns gott om syre i rummet. 

 5. Ha material till hands som gör det enkelt att dokumentera och dela idéer med  
  varandra. I projektet använde vi oss av klisterlappar, blädderblock och vanliga  
  A4-papper för att skriva ner och ha kvar alla idéer och förslag som kom upp  
  samt för att dokumentera och spara viktiga resonemang från samtalen.

 6. Skapa minnesanteckningar från era trä#ar. Allt som hänt under en trä# bör  
  dokumenteras så att ni kan återvända till det senare och påminna er själva om  
  vad som sades och gjordes. Utse en person som har till uppgift att   
  dokumentera allt som händer och som inte själv deltar i samtalen.   
  Genom att fokusera enbart på dokumentationen kan denna person fånga upp  
  vad som sker och sedan sammanställa en slags ”resumé” där allt som hänt  
  under trä#en presenteras. 

Låt processen börja!
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Denna inledande del av kartläggningen innebär att ni i gruppen ska kartlägga hur deltagarna 
resonerar kring ungas in!ytande. Varför vill ni ägna tid åt detta ämne? Är det viktigt? Varför är det 
viktigt? Vid en första anblick kan detta tyckas vara enkla frågor att svara på. Dock blir det ofta 
tydligt att deltagarna i en grupp har lite olika svar, och det är således viktigt att först tydliggöra 
resonemangen så att alla är medvetna om de olika perspektiv som det fortsatta arbetet kan vila på.

ELD?D=I;N;CF;B���7H<EH!�L7H<EH!�L7H<EH(��7H<EH!�:7H<EH!�:7H<EH�
Den här övningen ger er möjlighet att titta närmare på kärnan i era egna värderingar. Genom att 
ställa följdfrågor till de argument ni presenterar för varandra utvecklar ni er analys

Gör så här:
Dela in gruppen i par. Den ena personen i varje par ställer följande fråga till den andra: 
Varför ska unga ha in!ytande i vår organisation? Utifrån svaret formulerar den första personen en 
ny fråga med varför. Detta upprepas tio gånger. Sedan byter personerna i paret roller och upprepar 
övningen. Ett exempel på en sådan omgång skulle kunna låta så här (här har vi bytt ut ämnet till 
klimatfrågor för att inte förekomma era svar):
 
 • Varför bör vi engagera oss i klimatfrågor?
 – För att annars kommer delar av jorden att översvämmas.
 • Varför är det viktigt att inte delar av jorden översvämmas?
 – För att det bor människor i vissa av dessa delar och det vore absurt om vi bara   
 accepterade att folk blir av med sina hem och kanske drunknar.
 • Varför är det absurt att acceptera det?
 – För att det skulle vara detsamma som att acceptera andra människors lidande och inte  
 anse sig ha något ansvar för det själv.
 • Varför kan vi inte acceptera det?
 – För att då skapar vi ett samhälle där allt är någon annans problem.
 • Varför är det ett problem?
 – För att då slutar vi att ta ansvar för våra handlingar och ser oss inte som en del i ett  
 större sammanhang där de val vi gör påverkar andra i lika stor utsträckning som de  
 påverkar oss själva.
 • Varför måste vi bry oss om hur våra val påverkar andra?
 Och så vidare.

När varje par har genomfört uppgiften samlas hela gruppen igen. Deltagarna berättar för varandra 
vilka argument som kommit fram under frågestunden. Ni dokumenterar på lämpligt sätt för att 
bevara de resonemang som kommit fram. 
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Genom att kartlägga hur ni upplever att organisationen ser ut och fungerar ger ni en 
resonansbotten till era förslag och idéer. Viktiga frågor att besvara är: Hur är/fungerar det idag, 
och hur vill ni att det ska vara? Ni uppmärksammar organisationens utmaningar och potential 
och identi"erar hinder och tillgångar. 

ELD?D=I;N;CF;B���OH<7BJ7H;D
Denna övning handlar om att analysera nuläget i organisationen genom att lista önskemål, 
tillgångar, hot och hinder – allt relaterat till frågan om ungas in!ytande. 
 
Gör så här:
Skapa grupper om 3–4 personer. Låt varje grupp rita en rektangel på ett stort papper och dela in 
denna i fyra fält. Ge vart och ett av de fyra fälten en av följande rubriker:

 • Vårda och bevara
 • Se mer av
 • Se upp med
 • Sluta helt med

I fältet ”Vårda och bevara” för grupperna in sådant som "nns och görs i organisationen och som 
främjar ungas in!ytande. Det är sådant som just är värt att vårda och bevara. Det kan handla om 
arbetssätt, personer, materiella tillgångar med mera. Under ”Se mer av” listar grupperna både 
sådant som redan "nns/görs och sådant som borde "nnas/göras i större utsträckning. Saker att ta 
med under ”Se upp med” är risker och faror. Det är destruktiva krafter som ni ska hålla ett vakande 
öga på så att de inte får fotfäste i organisationen. Under ”Sluta helt med” skriver grupperna sådant 
som "nns/görs i organisationen som är direkt hämmande för ungas in!ytande (och i 
förlängningen därför skadligt för organisationen), sådant som ni bör sluta med helt och hållet.

När varje grupp genomfört övningen samlas ni i stor grupp igen, samtalar kring vad ni har 
kommit fram till och sammanställer resultaten. 
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När ni har ska#at er en god överblick över nuläget i organisationen och börjat staka ut en vision 
för framtiden är det dags att skissa på idéer för att skapa denna önskade framtid. Ni kan använda 
en metod för idégenerering som går ut på att nå kvalitet via kvantitet, alltså att med hjälp av 
många idéer vaska fram de absolut bästa. Det handlar om att tänka brett, öppna slussarna och ta 
vara på alla tankar som dyker upp i ett första skede. Först därefter är det dags att sålla och värdera 
för att nå fram till de högkvalitativa förslag som känns viktiga att arbeta vidare med. 

ELD?D=I;N;CF;B���?L;H=;DJ�J7DA7D:;
För att ställa in er på att vara idésprutor kan det vara bra att värma upp lite. Ett sätt att göra det, 
som passar bra för den typ av kvantitativ idégenerering som det är frågan om här, är att öva på 
divergent tänkande.2 

Gör så här:
Sätt er en och en med var sitt tomt papper och var sin penna. Kom överens om ett föremål vilket 
som helst (till exempel en tegelsten, ett gem, en ga#el, ett äpple eller en handduk). Sätt en timer 
på 3–5 minuter och låt var och en komma på så många användningsområden för föremålet som 
möjligt under den tiden. Lägg ingen kraft på att fundera över om förslagen är realistiska eller inte 
utan skriv eller rita allt ni kommer på genast när idén dyker upp. Gå sedan direkt vidare och sök 
nästa idé. Den här uppvärmningsövningen behöver inte alls ha något med ungdomsin!ytande att 
göra, och det är inte så viktigt för den fortsatta processen att spara resultaten.

2 I NE.se står följande: ”divergent tänkande, tänkande i skilda riktningar, som innebär att olika möjligheter att lösa en uppgift prövas.” 
Vad det handlar om är alltså att föreslå en mängd olika lösningar på ett givet problem.

��



RH7?DIJEHC?D=
En av de viktigaste förutsättningarna för att en brainstormingprocess ska bli konstruktiv och 
meningsfull är att inte blanda in någon värdering av de idéer som dyker upp. Här ska ni bara ösa 
ur er alla tankar som dyker upp och inte ägna tid och kraft åt att fundera över om de är intressanta, 
realsitiska eller användbara. 

ELD?D=I;N;CF;B���B?A7�J;C7D
Brainstorming kan struktureras på en mängd olika sätt. Här presenterar vi grunddragen i den 
brainstormingprocess som vi hade i projektet. Övningarna kan genomföras enskilt, i mindre 
grupper och i stor grupp, och som dokumentationsmetod kan ni exempelvis använda klisterlappar 
där ni skriver en idé på varje lapp och samlar lapparna i en kollektiv idébank. Tänk på att inte skriva 
alltför ”kryptiskt” – någon annan i gruppen ska kunna läsa och använda det ni skrivit.

Poängen med brainstormingövningarna är att vända och vrida på frågan om ungas in!ytande 
för att med hjälp av olika perspektiv få fram ett så rikt och brett idématerial som möjligt. Och – det 
tål att sägas igen – i den här delen av processen går kvantitet alltså före kvalitet. Det är viktigt att 
hela tiden hålla fokus på frågan om ungas in!ytande, men det "nns ingen anledning att i det här 
läget värdera de idéer som dyker upp.

Gör så här:
Genomför korta omgångar med brainstorming (cirka 3–5 minuter vardera) där varje omgång utgår 
från ett speci"kt tema. Förslag till teman:

Töm idélagret. Börja med att skriva ner idéer som syftar till att främja ungas in!ytande. Var och en 
skriver ner sådant som ni har suttit och funderat på, som har kommit upp under tidigare 
diskussioner eller som ni kommer på i stunden.

Omvända världen. Vänd på frågan och skriv ner idéer för hur ni skulle göra för att verkligen inte 
främja ungas in!ytande i organisationen. När tiden är ute för denna omgång tar ni alla de idéer ni 
fått fram och vänder dem ”rätt” igen. Ni skriver ner motsatserna som alltså blir idéer till åtgärder 
för att främja ungas in!ytande i organisationen.

Ytterligheter. Ta fram förslag för att öka ungas in!ytande utifrån olika ytterligheter, exempelvis 
saker som är mycket dyra eller mycket billiga att genomföra, som tar lång eller kort tid och som når 
väldigt många människor eller ett litet fåtal. 

Rollspel. Välj en eller !era karaktärer och generera idéer utifrån deras perspektiv. Karaktärerna kan 
vara "ktiva eller verkliga personer (i projektet tog vi bland annat rollerna som Pippi Långstrump, 
Nasse och lilla My). Frågan här är: Vad skulle Pippi/Nasse/My (eller vilka karaktärer ni nu väljer) 
ha gjort för att öka ungas in!ytande?
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Nu är det dags att ta idéerna vidare och utveckla dem till något konkret att arbeta med i 
organisationen. Detta gör ni genom att i !era omgångar bearbeta och sålla bland idématerialet 
från idégenereringen. Första steget är att konkretisera vad som ska göras. Sedan följer en process 
som går ut på att besluta om när olika saker ska genomföras, uppdelat i olika delmål på vägen till 
det slutliga målet, samt vem eller vilka som ska göra vad. Resultatet av detta blir en handlingsplan 
där det framgår vad som ska göras, när detta ska göras och vem som ska göra det. 

�7:(
I den här delen av processen tar ni fram konkreta förslag med hjälp av idématerialet från 
idégenereringen.

Gör så här:
Dela in er i grupper om 3–4 personer. Fördela lapparna med idéer så att varje grupp får ungefär 
lika många. Det är inte viktigt att var och en får de egna idéerna – idélapparna ”ägs” kollektivt av 
gruppen. 

Uppgiften för varje grupp är nu att titta igenom alla sina lappar och utifrån dem ta fram 3–5 
förslag till åtgärder för att främja ungas in!ytande i organisationen. Ni kan kombinera !era lappar, 
utveckla idéer vidare, förkasta lappar som känns ointressanta och, med inspiration av lapparna, 
komma på helt nya idéer. 

När grupperna bestämt vilka förslag de vill ta vidare ska de arbeta med var och en av idéerna i 
följande tre steg:

 • Beskriv idén.
 • Motivera varför den är viktig.
 • Beskriv ett första steg för att förverkliga idén.

När varje grupp gjort detta samlas ni i stor grupp igen och presenterar förslagen för varandra. 
Ta sedan paus från förslagen, gärna i några veckor eller till och med månader. Då får förslagen tid 
att mogna och ni själva möjlighet att tänka igenom dem. När ni sedan trä#as igen gör ni en 
gemensam utvärdering av vart och ett av förslagen och beslutar om några av dem ska omarbetas 
eller helt förkastas. Ta även upp nya förslag som kan ha kommit fram under pausen.

QH(
I den här fasen börjar handlingsplanen ta form. Ni har kommit fram till vad som ska göras och 
nästa steg är att ta tag i är när saker ska göras för att era förslag ska bli verklighet.

Gör så här:
Skapa ett schema med cirka fyra tidpunkter där olika saker ska vara färdiga. Den närmaste ska inte 
ligga mer än en månad framåt i tiden och det bortersta cirka två år framåt. Kanske "nns ett 
evenemang, en konferens eller ett årsmöte planerat som kan tjäna som en deadline? 

Arbeta igenom era förslag och besluta vad som ska göras inom varje tidsperiod. Bryt ner varje 
förslag i sina beståndsdelar genom att sätta upp delmål på vägen mot det slutliga målet. Bestäm 
när vart och ett av delmålen ska vara uppnådda. 
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Så återstår frågan om vem eller vilka som ska se till att de olika förslagen förverkligas i enlighet 
med tidsplanen ni just har gjort. 

Gör så här:
Gå igenom tidsplanen för vart och ett av förslagen och ange för varje steg vem eller vilka som 
ansvarar för genomförandet. De ansvariga kan vara ni själva i gruppen, men ibland kan det också 
vara relevant att involvera andra. Fundera över vilka som är viktiga nyckelpersoner i organisationen 
i relation till de förslag ni har tagit fram. Titta också tillbaka på den inledande kartläggningen av 
organisationen. Talade ni då om personer som är viktiga för organisationen, och kan dessa 
personer i så fall involveras på något sätt?

�7D:B?D=IFB7D
I och med detta är er handlingsplan för ungas in!ytande färdig. Vad som återstår är att 
sammanställa den i ett format som gör den användbar och tillgänglig för er och alla som ska 
arbeta med den. Sedan är det bara att kavla upp ärmarna och sätta igång att genomföra den.

För att ge er själva och er organisation goda förutsättningar att verkligen följa handlingsplanen 
kan det också vara bra att skapa en struktur för hur arbetet ska följas upp samt hur planen ska 
förankras i organisationen och kommuniceras till alla som behöver känna till den. 
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O/LIKA – metodbok utgiven av LSU

Idéagenten : en handbok i att leda kreativa processer – av Andréas Breiler och Jonas Michanek

Ageraguiden – Vi Unga’s bok om makt och normer i ideella sektorn 

Växthuset – diskrimineringsombudsmannens verktyg för kartläggning av diskriminering och tra-
kasserier på arbetsplatser. 

Handbok om Barnkonventionen – svenska UNICEFs handbok

Barnkonventionen in a box – svenska UNICEFs arbetsmaterial om barnkonventionen

Vår förbannade rätt – av Maja Frankel

Dialogkompetens för utveckling i arbetsliv och samhälle - av Lena Wilhelmsson och 
Marianne Döös
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