
Ungdomsinflytande nu! 
Sammanfattad innehållsbeskrivning 
 

Projektet kommer att pågå under ett år (juni 2012 – juni 2013) och planeras bestå av 

tre delar: 

 

1) Fortsatt, fördjupat arbete med de tio tipsen för ökat ungdomsinflytande som 

var resultatet av projektet 2010. Hela projektet inleds med att ungdomsrådet 

utvecklar dokumentet med de tio tipsen till ett fördjupat och användbart 

arbetsmaterial, som kommer att ligga till grund för arbetet i organisationerna. 

Denna bearbetning av dokumentet fortsätter sedan kontinuerligt under hela 

året och resulterar i en omfattande rapport, i form av en inflytandeguide, vid 

projektets slut. Inflytandeguiden kommer, förutom de tio tipsen, att innehålla 

bakgrundsfakta om reellt inflytande och information om projektets syften och 

mål, fakta om inflytande kopplat till barnkonventionen och Sveriges 

ungdomspolitiska mål, intervjuer med människor vi mött under arbetet med 

projektet, samt erfarenheter och ny kunskap som utvecklats under projektets 

gång. 

  

2) En överlämningsturné där ax medlemsorganisationer erbjuds en 

inspirationsdag, bestående av en föreläsning kring inflytande, presentation av 

de tio tipsen samt en praktisk workshop där deltagarna får testa på hur de kan 

arbeta med tipsen mer konkret i verksamheten. Inspirationsdagarna kan 

samordnas mellan flera organisationer eller hållas för en enskild organisation. 

Inspirationsdagarna är utarbetade så att de passar både nationellt lokalt 

arbetande grupper. På så sätt kan överlämningsturnén besöka allt från 

förbundskanslier till lokala föreningsstyrelser. Inspirationsdagarna är tänkta 

som ett sätt att inspirera och dra igång processer ute i organisationerna. 

Dessutom kommer de att bli en del i arbetet med inflytandeguiden. Genom att 

göra återkoppling till deltagarna från överlämningsturnén kan de tio tipsen 

utvecklas under året. Genom att föra dialog kring inflytandearbetet vill vi ta 

vara på de lärdomar som dras ute i organisationerna och ta med dem i 

inflytandeguiden.  

 
3) En fördjupad process där ett begränsat antal medlemsorganisationer får 

möjlighet att arbeta kontinuerligt med de tio tipsen, tillsammans med en 

processledare. De organisationer som deltar i den fördjupade processen 

kommer att träffa en processledare vid tre tillfällen under 6 månader och 

tillsammans med denna skapas en handlingsplan för inflytandearbetet, som 

baseras på de tio tipsen. Arbetet med djupprocesserna kommer också att 

dokumenteras för inflytandeguiden. 

 


