
Varför vill dom inte 

hänga med oss?
…ELLER ”ITS NOT YOU, ITS ME!”



Vad ska vi prata om?

 Om Heimbygdas föryngringsprojekt och vad vi lärde av det

 Vad är problemet egentligen?

 Hur kan vi fixa det?

 Vad tänker ni?



Projektet Så blir vi yngre!

 Treårigt projekt för att föryngra hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

 Startade med barn- och ungdomsfokus, slutade i självrannsakan och 

VARFÖRVARFÖRVARFÖR? 

 Hittade kärnan, vår relevans idag (demokrati, folkbildning, hållbarhet och 
meningen med livet) 

 Föryngring = modernisering, uppgradering av organisationskultur och -struktur. 

 Inledde ett omfattande förändringsarbete i vår egna organisation, vikten av 
att gå före

 Nationellt uppdrag att leda föryngringsarbetet inom Sveriges hembygdsrörelse



Varför vill dom inte hänga med oss?

 Unga är engagerade och vill engagera sig. Ungdomsbarometern rapport 
Generation engagemang & trygghet (2018). Samhällsengagemanget bland 
unga ökat med 50% sedan 2002. 

 Men på andra sätt, på andra villkor. Jämlikhet, syfte och verkstad. Att bli 
bemött som en jämlike, känna ett större syfte och att det blir verkstad, inte 
bara snack. 

 Organisationskulturen. Vi verkar inte spännande, roliga, intressanta eller 
relevanta att hänga med. (Vi vet oftast inte själva varför vi är med.) 

 Osynliga strukturer och kunskap (mötestider, mötesformer, hur saker ”ska 
göras”)

 Mao: det är inte de unga som är problemet, det är vi som inte släpper in eller 
ger utrymme eller förutsättningar. 



Problembild: det är inte dom, det är vi.

 Vi vet inte varför vi är eller kan vara relevanta

 Osynliga strukturer och kunskap som exkluderar

 Dålig kommunikation- talar till sin egen spegelbild

 Ovana att umgås över generationsgränser

 Ovana att mötas jämlikt

 Ovana att göra saker på andra sätt



HUR LÖSER VI DET?

 Våga rannsaka, varför är vi viktiga idag, ÄR vi viktiga? 

 Syftet: Hur bidrar vårt arbete till en bättre värld?

 Bjud in för att mötas och lära av varandra, inte för att tala om hur saker har 

varit eller ska vara. 

 Kommunikation, hur ser jag ut?

 Jämlikhet, syfte, verkstad- hur skapar vi förutsättningar för detta?

 Våga förändras, tappa kontrollen, bra fika och HA KUL!

 Där folk skrattar, där vill man vara.
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