


Vi är en rörelse av 
demokratiaktivister, unga 

ledare, barnrättskämpar och 
allierade vuxna. 

Tillsammans river vi hinder 
mellan unga och makten

Rörelsen bildades som ett 
svar på ökat utanförskap och 
polarisering där vissa röster 

hörs och andras inte

Vi har en deadline: 
Fram till 2030 ska vi riva 

hindren mellan unga och 
makten 

Youth 2030 Movement kämpar för unga människors plats 
i demokratin



Föreningen arbetar på tre sätt för att nå vår vision

Påverkar och 
bearbetar nationella 

beslutsfattare

Utvecklar och sprider 
modeller där unga 

deltar i 
samhällsutvecklingen

Stärker ungas 
organisering och 

engagemang genom 
Demokratifonden



Så varför jobbar vi med det här?

Agenda 2030

Barnkonventionen

Konventionen för 
personer med 

funktionsnedsättning

“Alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt 
att forma sina liv och inflytande över 

samhällsutvecklingen” 
- Nationella ungdomspolitiken

Sveriges rikes grundlag



Knappt 4 av 10 av unga i åldern 16–25 år vill vara med 
och påverka i frågor som rör deras kommun.

Knappt 2 av 10 unga upplever att de har möjlighet att 
föra fram åsikter till beslutsfattare i kommunen.

- MUCF “Ung idag 2021”



Sveriges nyvalda riksdagsledamöter 
2018



...vuxna skapar en slags
skendemokrati som unga får 
delta i, på vuxnas villkor.

...unga längtar efter att
deras perspektiv och
närvaro ska spela roll, på 
riktigt.

Unga menar att… 

...unga upplever att vuxna
tramsar bort deras
demokratiska röst.

...att vuxna tar sig makten
att definiera vad som är
engagemang, för att sen
mäta det och bestämma att
unga inte är engagerade.
.

...unga saknar att få träna sin
demokratiska röst i skolan, 
de vill träna på att ta 
ställning i olika sakfrågor

...åldersfrågan inte är ensam
utan i nära sällskap med 
andra frågor om 
utanförskap, rättvisa
och likabehandling.



Perspektivskifte 
& 

Praktisk metod

Unga sätter 
agendan

Unga leder unga 
&

Unga leder vuxna



YOUTH 2030 MOVEMENT

Under inledningen av 2022 samarbetar vi med 
ca 20 kommuner varav en majoritet i olika typer 
av landsbygdsmiljör:

- Arjeplogs kommun
- Bodens kommun
- Dorotea kommun
- Munkfors kommun
- Torsby kommun
- Falköpings kommun
- Marks kommun
- Höganäs kommun
- Helsingborg stad
- Stockholms stad
- Falkenberg
- Sundsvall
- Örnsköldsvik
- Malå
- Norsjö
- Säffle
- Storfors
- Linköping
- Östersund
- Region Örebro
- Region Värmland

 “enkätsvaren visar att intresset för 
politik, samhällsfrågor och vad 
som händer i andra länder är 
högst bland unga som bor i 
storstadskommuner, näst högst 
för dem som bor i övriga 
kommuner och lägst för unga i 
landsbygdskommuner” 

 

 Fokus 21 Myndigheten för 
ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor



YOUTH 2030 MOVEMENT



YOUTH 2030 MOVEMENT

Youth Up North ... 

Finansiärer:

Samarbetskommuner:

… är ett treårigt initiativ för ungas inflytande och delaktighet för en 
levande landsbygd där unga vill bo och ha en aktiv roll i att utveckla 
kommunen och bidra i samhällsutvecklingen. 

Projektet genomförs av föreningen Youth 2030 Movement i samarbete 
med Arjeplog, Bodens och Dorotea kommun. Med engagemang från 
Familjen Kamprads stiftelse och Stenbecks Stiftelse



YOUTH 2030 MOVEMENT

● Testa, utveckla och genomföra förslag som unga själva tagit fram för att 
stärka ungas inflytande och delaktighet i lokalsamhället.

● Utveckla nya metoder för ungas inflytande som kan appliceras i andra 
kommuner.

● Arrangerat sammankomster för ökad samverkan mellan politiker, 
tjänstemän, näringsliv, unga och civilsamhälle.

Målet är att tillsammans med 
kommunerna 



YOUTH 2030 MOVEMENT

Projektet består av följande komponenter: 

Regionala 
nätverk 

Stöttar ungas 
organisering & 
engagemang

Unga 
korrespondenter

Unga identifierar 
problembilder,

samskapar 
förslag 

Strategiskt 
bollplank till 
kommuner i 

inflytandefrågor 

Entreprenör-
skap

Lokalt 
anställda 

ungdoms-
konsulenter 
förankrad i 

lokal 
styrgrupp



YOUTH 2030 MOVEMENT

Ungdomskonsulenter! 

Magnus! Amanda! Wille!

● Utvecklar och stärker inflytande 
och delaktighet

● Skapar forum där unga kan 
delta och tycka till

● Genomför idéer och aktiviteter 
som efterfrågas

● Ökar förståelsen för ungas 
inflytande hos beslutsfattare 
och unga själva



YOUTH 2030 MOVEMENT

Lokala styrgrupper (med mandat!)



YOUTH 2030 MOVEMENT

Tydligt process- och metodstöd

Skapa idéer 
tillsammans!

  

Prioritera! Förverkliga!Kartläggning 
unga  



YOUTH 2030 MOVEMENT

Vi har under projekttiden genomfört 
totalt 7 hackatons varav alla byggt på 

ett stort antal idéverkstäder i våra 
samarbetskommuner. 

Förutom mötesplatser så har det 
resulterat i: pratdagar, epa-satsningar, 
jobbsnack, idélåder, digitala brevlådor 

för förslag från unga, fritids- och 
kulturaktiviteter, osv. 

I 2 av kommunerna har även 
hackatonsen mynnat ut i 

elevorganiserade pratdagar

Idéverkstäder, hackatons 
och pratdagar



YOUTH 2030 MOVEMENT

År 3

Växla upp arbetet med uppmuntra en entreprenöriell anda för
åldrarna 13–25, med särskilt fokus på 18-25, i respektive
samarbetskommun 

Implementera det lokala arbetet och arbetssätten som tagits
fram mellan unga och beslutsfattare

Fokusera på att skapa hållbarhet och långsiktighet genom
upprätthållande strukturer för det lokala arbetet.
Sprida erfarenheter, lärdomar och goda exempel i regionala och
nationella forum. 

Arrangera en avslutande konferens för att sammanfatta hela
utvecklingsprojektet och belysa ungas roll i landsbygdsutveckling 



Demokratifonden

Under 2022 stöttar Youth 2030 Movement 16 organisationer och 
deras projekt via Demokratifonden. Organisationerna 
representerar många olika sakfrågor, unga med olika 

erfarenheter, olika stora organisationer, organisationer som 
funnits olika lång tid och som finns spridda över hela Sverige.

Fonden möjliggörs ekonomiskt av stöd från Hugo Stenbecks 
Stiftelse.

Projektbidragen går till kortare, tidsbegränsade projekt eller 
aktiviteter, som gärna får testa nya metoder för att engagera 

och aktivera unga.



Demokratifonden

Det är första året vi ansvarar själva för arbetet och vi inväntar fortfarande 
rapporter från bidragsmottagarna, men här är exempel på projekt som 

fått stöd:

Saminuorra, samiska riksungdomsorganisationen, fick stöd för att 
närvara under Almedalsveckan.

Unga med synnedsättning fick stöd för att anordna en 
påverkanskonferens där de tog fram ett valprogram inför riksdagsvalet 

som de även tryckte i punktskrift.
 

Afroinstitutionen fick stöd för att bygga en virtuell plats, en institution, 
där ungdomar får ta del av svart historia på ett interaktivt och 

engagerande sätt.

Demokratibygget fick stöd för att anpassa sin metod 
Demokratiacceleratorn till gymnasieskolans yrkesförberedande program.

 



Tack!

Stina Scott
Projektledare

stina@youth2030.se
www.youth2030.se 

mailto:stina@youth2030.se
http://www.youth2030.se

