
Bli IM Young-aktivist
En handbok för unga och hur de kan 
förändra samhället tillsammans.
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Påverka världen tillsammans – bli IM Young-aktivist!  
 
IM Young är en samlingsplats för unga som vill 
engagera sig för ett mer demokratiskt och jämlikt 
samhälle.  

Tillsammans med andra aktivister och stöd från IM skapar 
du och deltar i samhällsförändrande projektet inom de 
frågor som just du brinner för. Kanske vill du starta en 
feministisk podcast, hålla i en antirasistisk workshop, skriva 
en debattartikel om klimaträttvisa eller också har du en helt 
egen idé.  

Denna handbok är till för dig som vill bli IM Young aktivist 
inom antingen en befintlig eller ny samlingsplats. 
Handboken fungerar även som ett stöd för dig vill bli eller 
är gruppledare.   

 

Vad är IM? 
 
IM är en global organisation som arbetar för en mer 
jämlik, medmänsklig och demokratisk värld. Vi arbetar 
antirasistiskt och feministiskt, och allt vi gör utgår ifrån 
principen om alla människors lika värde. IM är parti-
politiskt- och religiöst obunden.      
Antirasism innebär att en medverkar till ett jämställt 
samhälle där ingen utsätts för rasism eller 
diskriminering på grund av hudfärg, religion eller 
etnicitet. Att vara antirasist innebär att aktivt identifiera 
och eliminera rasism genom att utmana rasistiska 
strukturer, värderingar och beteenden. 
Feminism är övertygelsen om att alla i samhället 
oavsett kön eller könsuttryck ska ha lika möjligheter.  
Att vara feminist innebär att ta ställning för alla 
människors lika värde och aktivt ifrågasätta 
könsdiskriminerande beteenden, värderingar och 
strukturer.  
För att inkludera alla i ett mer jämställt samhälle är det 
viktigt att ha ett intersektionellt perspektiv. Detta 
innebär att se till varje individs förutsättningar och 
identifiera hur olika maktstrukturer såsom kön, 
sexualitet och etnicitet samspelar.

Britta Holmström grundade 
IM 1938 vid 27 års ålder 

som en reaktion mot 
dåtidens omfattande brott 
mot mänskliga rättigheter. 

 

Scanna QR-koden för att se en 
film om IM Young! 
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Bli IM Young aktivist! 
 

”Jag har länge känt att jag vill engagera mig i frågor  
som är viktiga för mig, men inte partipolitiskt. Därför känns  
det underbart att jag kan få både engagera mig och träffa  

andra som vill engagera sig via IM” 

IM Young aktivist, 2022 

Varför ska jag bli aktivist? 
 

• Du behövs för att nå en mer jämlik och demokratisk 
värld! Som aktivist påverkar du samhället utifrån dina 
egna villkor.  
 

• Du lär känna andra unga med samma driv för att skapa 
en bättre värld. 
 

• Du får möjligheten att ta del av IM:s globala såväl som 
lokala nätverk. IM anställda och ideellt engagerade kan 
bidra med kontakter, stöd och sakkunskap.  
 

• Du får chansen att lära dig mer om flera olika 
samhällsområden. 
 

• Du får möjligheten att utveckla din ledarskapsförmåga. 
 

• Du får en fantastisk merit för framtida jobb! 
 

”Demokratin i världen är på tillbakagång och ungas 
röster behövs mer än någonsin för att säkra en 

jämlik och demokratisk framtid!” 

 

Vem kan bli aktivist? 
 

• Du som har ett samhällsengagemang. 
 

• Du som delar IM vision om en rättvis och 
medmänsklighet värld. 
 

• Du som är under 26 år. 
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Vad gör en IM Young aktivist?  
 

Du som aktivist sätter ramarna! Utifrån egna intressen bestäm-
mer du inom vilka samhällsområden du vill påverka och hur. 
Det du gör kan vara stort som litet!  
Du kan starta ett projekt, hålla i en enstaka aktivitet eller delta i 
träffar som övriga deltagare arrangerar. Projektet ska gå i linje 
med principen om alla människors lika värde samt inte verka för 
ett specifikt politiskt parti eller religion.  
För att skapa en sammanhållen grupp ser vi gärna att du som 
aktivist kan engagera dig under minst ett halvår. 
 

 

Idéer på aktiviteter & projekt att skapa 
tillsammans! 
 

• Starta en podd-, film- eller bokklubb! Läs och 
diskutera en feministisk bok. 

• Spela in en podcast! Producera ett poddavsnitt om 
klimatkrisen med en annan aktivist. 

• Skriv en debattartikel! Skriv en artikel om demokrati 
och be om feedback från andra aktivister  

• Håll i en interaktiv workshop! Bjud in 
förändringsaktörerna till en aktivitet, exempelvis kan ni 
göra denna roliga och interaktiva aktivitet om globala 
målen, Klicka här  

• Delta på aktiviteter i din stad! Samla gänget och delta 
på en demonstration, föreläsning eller något annat i 
närområdet.  

 

Tänk enkelt! Ett första steg kan vara  
att lära känna varandra över fika. 

 
 

 

https://individuellmanniskohjalp-my.sharepoint.com/personal/mikaela_person_imsweden_org/Documents/Dokument/Interaktiv%20aktivitet%20om%20globala%20m%C3%A5len.pdf
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Inspireras av Max och Sanchez som producerade ett 
podcastavsnitt om destruktiva mansnormer och bjöd in 
en gäst från organisationen MÄN.  
Varför startade ni en podcast? 
M: För mig handlade det om personlig utveckling och 
att testa något jag aldrig tidigare gjort. Så varför inte 
starta en podcast som kan hjälpa folk! 
Vad har ni lärt er? 
S: Innan inspelningen var jag väldigt nervös, men nu 
är jag mer bekväm med att vara mig själv och prata. 
M: Jag har utvecklat många olika skills, såsom att 
arbeta i team, bjuda in gäster och att spela in podd. 
Varför ska andra unga vara med i IM Young? 
S: Unga får en möjlighet att uttrycka sig, testa på olika 
saker och hitta sin egen passion.  
M: IM Young ger unga en känsla av att man kan 
skapa förändring! 

 
 
 

Checklista för att bli aktivist 
 
Innan du blir aktivist är det några små saker som behöver 
göras:  

• IM:s digitala volontärintroduktion. Tar cirka 10 minuter: 
Klicka här 
 

• Lämna belastningsregister till gruppledare: Klicka här  
 

• Göra IM:s antirasistiska och feministiska digitala 
utbildningar. Tar cirka 40 minuter och hittas enkelt på 
IM:s hemsida 
 

• Skriva på IM:s volontärpolicy: Klicka här  
 

• Vi uppmuntrar alla som har möjlighet att stötta IM genom 
att bli medlem: Klicka här 

https://rise.articulate.com/share/X78tVkpFAGuzuKm1sYxALy8C5SR5KvKK#/
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=JILziQrS40WQyfzAdqJOzsWJ8OT-n2tJo5Y6pnwOXVRUNVlQWTlVMDVDSDhYUTlNU0xBU09FNDROVy4u
https://www.imsweden.org/vad-du-kan-gora/bli-medlem/
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IM Young har (2022) en aktiv samlingsplats hos Stockholms 
lokalförening. För att bli aktivist eller ställa frågor, skriv till IM:s 
föreningsutvecklare. För kontaktuppgifter Klicka här. 
Om det inte finns en aktiv IM Young-samlingsplats i din närhet 
har vi under nästa rubrik skrivit en guide för hur du enkelt kan 
starta upp en ny samlingsplats. 

 
Skapa en ny IM Young-samlingsplats! 
Att starta en ny IM Young-samlingsplats kan ske på flera olika 
sätt. Nedan följer förslag på vad en kan göra för att kickstarta! 
 
• Våga ta hjälp! 

Ta gärna kontakt med någon av IM:s 
föreningsutvecklare. De kan hjälpa till 
med kontakter och annat stöd som kan 
behövas. Kontaktuppgifter: Klicka här  
Kontakta din närmsta IM lokalförening. 
Varje samlingsplats behöver tillhöra  
en lokalförening, de kan hjälpa dig att 
komma i kontakt med fler unga fören-
ingsaktiva och besvara frågor. 
Kontaktuppgifter: Klicka här  

 

• Sätt ramarna 
Ett första beslut kan vara att bestämma 
om samlingsplatsen ska ske fysiskt eller 
digitalt. Detta är viktigt för att kunna veta 
vilka som har möjlighet att delta i  
samlingsplatsens aktiviteter.  
 

• Roller och ansvarsfördelning 
Varje samlingsplats utgörs av aktivister, 
det vill säga ni deltagare! Alla har ett 
gemensamt ansvar att skapa en inklu-
derande stämning. Alla aktivister är 
välkomna att planera och genomföra 
gemensamma träffar.  
 

 

https://www.imsweden.org/kontakta-oss/personal/
https://www.imsweden.org/om-im/var-organisation/medlemsorganisationen/lokalforeningar-och-lokalgrupper/
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Ett förslag är även att två-tre aktivister fungerar som 
gruppledare. De kan då ha följande uppgifter: 
 Välkomna nya aktivister! Det innebär att ni presenterar 

IM Young, ser till att den nya aktivisten skriver på  
IM Youngs policy och lämnar belastningsregister.  
Använd gärna denna handbok som stöd när du 
presenterar IM Young.  
 

 Informera aktivister om kommande gruppaktiviteter. 
Detta kan förslagsvis göras genom en gemensam 
gruppchatt.    
 

 Stämma av med lokalföreningen hur mycket pengar ni 
kan spendera varje termin på exempelvis fika och 
aktiviteter samt hur återbetalningen ska fungera. 
Lokalföreningen ska stå för samlingsplatsens kostnader.  
 

 Om ni väljer att ta bilder för sociala medier är det 
gruppledarnas ansvar att se till att personerna som  
är identifierbara på bilden ger sin tillåtelse. Detta görs 
enkelt genom att skriva på IM:s GDPR policy:  
Klicka här  
 

 Varje år ska det skrivas en kort sammanfattning över vad 
samlingsplatsen gjort och planerar att göra, så kallad 
verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Detta är 
väldigt enkelt och lokalföreningen kan hjälpa er.  
 

 Överlämna rollen som gruppledare till en ny person när 
du slutar.  

 

• Börja träffas 
 

Lägg gärna tid på att lära känna varandra. Tänk på att ideellt 
engagemang ska kännas lätt och inte vara alltför 
tidskrävande. Att ses på en fika och bara prata är ofta ett 
roligt och kravlöst sätt att lära känna varandra på.  
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• Bli fler aktivister! 

Börja litet. För att starta en samlingsplats räcker det med 
att ni är två personer. Fråga sedan människor i er närhet 
såsom kompisar, lagkamrater, Facebook vänner eller 
klasskamrater. 
 

• Inkludera flera.  

Mångfald är en styrka och genom att inkludera fler unga 
med skilda bakgrunder och erfarenheter kan ni lära er 
mer av varandra. Tänk därför på att försöka nå ut till 
unga i exempelvis stadsdelar ni själva inte bor i.  
Här kommer konkreta tips på vad ni kan göra:  

 

 Skriv en annons på volontärbyrån om att ni söker 
fler deltagare. 

 
 Skapa ett sociala medier konto och uppdatera 

regelbundet med bilder. Tänk på kvalitet framför 
kvantitet och att en sociala medier kanal ofta 
räcker. 

 
 Sätta upp affischer på skolor och universitet. 

 
 Samarbeta med andra organisationer och lär 

känna fler föreningsaktiva.  
 
 Fråga lärare eller föreläsare om ni kan få 

presentera IM Young under en lektion. 
 
 Ha en aktivitet där alla aktivister får ta med sig 

varsin kompis som är intresserade av att 
engagera sig. 
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Tips på hur du utvecklar en IM Young-
samlingsplats! 

 
• Kick-off träff! För att välkomna nya förändringsaktörer 

kan ni ha uppstartsträff, förslagsvis i januari och/eller 
augusti. Lär känna varandra och brainstorma om vad ni 
vill göra under terminen.  
 

• Kontinuitet! För att behålla deltagare är det viktigt att 
träffas regelbundet. Detta kan exempelvis innebära att 
hela gruppen ses på samma veckodag en gång i veckan, 
varannan vecka eller en gång i månaden. 
 

• Tydlighet! Gör ett schema över träffarna. Påminn gärna 
om datumet för nästa träff redan gången innan ni ses. 
 

• Lär känna varandra! Att engagera sig blir mycket roligare 
med kompisar. 
 

• Utbilda er! IM håller regelbundet i utbildningar, fysiska 
och digitala, som berör feminism och antirasism.  
 

• Lyssna på varandra! Ha en kortare utvärderingsträff 
varje termin om vad som fungerar bra och vad om kan 
förbättras. 
 

• Hörs och syns! Sprid gärna vad ni gör på sociala medier. 
Detta är även ett bra sätt att rekrytera fler 
förändringsaktörer. 

 

 

Vi hoppas nu att du känner dig peppad på att dra igång 
samlingsplatsen. För vidare frågor, kontakta gärna IM:s 
föreningsutvecklare: Kontaktuppgifter: Klicka här 
  

https://www.imsweden.org/kontakta-oss/personal/
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Trollebergsvägen 5 
SE-222 29 Lund 
Sweden 

Tel +46 46 32 99 30 
info@imsweden.org 

Pg 90 07 06-3 
Bg 900-7063 

Org.nr 845 000-0768 

IM är en idéburen, obunden medlemsorganisation 
som kämpar för en jämlik och medmänsklig värld.  
Vi arbetar globalt i samarbete med lokala aktörer  
för att människor av egen kraft ska kunna ta sig ur 
fattigdom och utanförskap. Med utgångspunkt i de 
mänskliga rättigheterna verkar vi för en hållbar värld 
och tar avstånd från all form av diskriminering. 
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