
Starka distrikt

Bygdegårdarna samlar Sverige!



Ideellt arbete i Sverige 1992-2019 i procent av 
befolkningen (16-84 år) totalt och efter kön
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Det ideella arbetets fördelning på ålder 1992 – 2019. I procent 
av befolkningen efter ålder

Ålder 1992 1998 2005 2009 2014 2019

16–24 52 50 41 42 54 54

25–39 52 51 51 47 58 47

40–54 53 59 61 56 62 62

55–64 41 53 45 44 45 44

65–74 38 45 46 47 51 53

75–84 – – 27 35 46 47

Totalt 48 52 51 48 53 51



Åldersfördelning av dem som arbetar ideellt, 2005–2019. 
I procent av alla som arbetar ideellt efter ålder 

2005 2009 2014 2019

16–24 11 12 10 8

25–39 28 23 19 17

40–54 32 30 25 24

55–64 15 17 17 14

65–74 10 12 21 22

75–84 4 6 8 14

Totalt 100 100 100 100



Vägar till ideellt arbete

• 52 procent tar eget initiativ till att börja arbeta ideellt, 48 procent börjar för att de 
blir uppmanade eller får ett erbjudande

• Av de som tar eget initiativ är det 8 procent som gör det utan tidigare relation till 
organisationen eller verksamheten, 27 procent för att de fått höra om det av någon 
de känner, 22 procent för att någon närstående är engagerad i organisationen. 43 
procent anger annat alternativ.

• Av de som blir uppmanade blev 46 procent uppmanad av någon de känner, 21 
procent blev kontaktade av organisationen, 28 procent för att de vad medlemmar. 8 
procent anger annat alternativ.

De flesta börjar arbeta ideellt eftersom de är 

exponerade på sociala arenor





Slutsatser i studien

• Samhället har förändrats men engagemanget ligger stadigt på 50%, men det är inte lika 
självklart att arbeta ideellt. Yngsta och äldsta åldern engagerar sig flest timmar.

• Den som engagerar sig har ofta utbildning, ekonomiska möjligheter till engagemang och 
föräldrar som engagerat sig. Av de som inte engagerat sig svarar 20 % att de aldrig fått 
frågan. 

• De flesta har börjat sitt engagemang för att de fått frågan eller känner någon som är 
aktiv i organisationen.

• Varje generation har sin erfarenhet av samhället, därför behövs en mångfald av åldrar 
och bakgrunder så att inte perspektiv från ett fåtal ålderskategorier blir dominerande.

• Rekrytering sker ofta från samma plattformar. När samhället förändras behöver 
organisationer fundera över vilka plattformar vi rekryterar från, hur skapar vi en bredd. 



Hur ser det ut i Bygdegårdarna?
Varför ser det ut såhär?
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Menti

• Vad tycker du kännetecknar en demokratisk folkrörelse?



Hur kan vi nå fler

Tips för att stärka distriktets rekrytering

• Jobba tillsammans med valberedningen, skapa långsiktig plan för 
föryngring och rekrytering

• Var tydliga med vilken vision organisationen arbetar för. Inspirera!

• Våga synas och höras i hjärtefrågor, visa att ni påverkar

• Initiera samarbete med andra organisationer

• Engagera nya utifrån intresse och kompetens



Vad påverkar vår förening?

• Struktur

- Hur gör vi arbetet, styrdokument, stadgar

• Kultur

- Informella regler, normer och värderingar

• Attityd

- Hur vi är mot varandra, handlingsutrymmet



Trösklar för 
engagemang

• Struktur

• Kultur

• Attityder

och ledarskap

Från Motivera Ideella, Aron Shoug



Hur kan vi stärka oss? 

• Vilka trösklar ser vi idag för engagemang i en distriktsstyrelse?

Tänk utifrån struktur, kultur och attityd

• Vad är styrkan med att engagera sig i ett distrikt?

• Vad gör dig engagerad i ditt distriktsuppdrag?



Bygdegårdarnas idéprogram
- vad kan vi göra och vad står vi för?

• Bygdegården är en mötesplats för alla 

• I bygdegården får människor möjlighet att 
växa

• I bygdegården skapas engagemang 

• Bygdegården får bygden att utvecklas

• I bygdegården stärks det demokratiska 
samhället

• En kraft att räkna med – nu och i framtiden

• Bygdegårdsdistriktet är en mötesplats för 
engagerade i bygdegårdsrörelsen

• I bygdegårdsdistriktet får engagerade 
möjlighet att växa

• I bygdegårdsdistriktet stärker vi engagemang 
• Bygdegårdsdistriktet får samhället att 

utvecklas
• Genom bygdegårdsdistriktet görs det 

demokratiska samhället starkare
• En kraft att räkna med – nu och i framtiden

Bygdegårdsdistriktet



Hur kan vi arbeta vidare med demokrati och 
ledarskap under verksamhetsåret

➢Studiecirkel Motivera ideella

➢Satsning på valberedningarna: långsiktig plan för föryngring

➢Demokratiåret och Kultur- och demokrativeckan

➢Utbildning för utbildare



Klusterträffar

Utmaningar som lyfts 

- Mycket har ställts in, oro för föreningar och framtid

- Distriktens roll och kännedom om distriktet

- Oro för att tappa eldsjälar och möjlighet till ekonomiskt stöd

Styrkor

- Digitalt arbetssätt och träffar

- Tid att reflektera över verksamhet och kärna i uppdraget

- Nya samarbeten

Fortsatta träffar under året: vad vill ni ta upp?


