
 

Strategi för Sveriges 4H 2023-2030  

  

Strategin syftar till att stärka 4Hs verksamhet i hela Sverige. Vi gör detta genom att Mer 4H 
för Fler, främja Färdigheter för Framtiden och Bygga Broar. Beslut om strategin togs vid 
riksförbundsstämman 2022.    

  

Vår vision – det ska vi sträva efter  

Vi strävar efter att ”alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och 
ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.”  

  

Vårt uppdrag – det vi finns till för  

Vi är en organisation av unga för unga. Genom att barn och unga påverkar sin egen fritid 
utvecklas de till sin fulla potential utefter sina egna förutsättningar. 4H erbjuder en trygg 
miljö där barn och unga utvecklas genom att ta ansvar. I 4H ska barn och unga kunna delta i 
och lära sig om demokratiska processer. Våra ledare ska vara goda förebilder och 
organisationen ska genomsyras av en inkluderande och stark gemenskap och tillit. Genom 
vår verksamhet och våra medlemmars engagemang bidrar 4H till en bättre värld.   

  

4H – en organisation i världen  

Genom vår vision bidrar 4H till att barn och unga blir engagerade, välmående, 
ansvarstagande med respekt för omvärlden. Sveriges 4H ska, som en del av det svenska 
civilsamhället, bidra till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar 
utveckling. Vårt uppdrag att ge barn och unga en meningsfull framtid och fritid är helt och 
fullt sammankopplat med att verka för en hållbar utveckling lokalt och globalt. Som en barn- 
och ungdomsorganisation är framtiden ständigt i vårt fokus.  

  

Genom att arbeta med de fyra H:na, Huvud - för kunskap, Hjärta - för medkänsla, Hand - för 
färdighet och Hälsa - för ett sunt levnadssätt, stärker vi våra medlemmar, bidrar till ett 
bättre samhälle och verkar för att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling – både 
lokalt och globalt.   

  

  

  



 

a. Mer 4H för fler  

 För att alla barn och unga ska kunna ta del av vår verksamhet måste 4H växa – helt enkelt 
mer 4H för fler barn och unga!   

  

Växa med kvalitét - 4H ska inte bara växa, utan det är viktigt att vi växer med kvalitét. När vi 
utvidgar vår verksamhet ska det vara med målet att ny och utökad verksamhet är bättre 
eller lika bra som redan befintlig verksamhet. Vad som gör en 4H-verksamhet kvalitativ är i 
slutändan att den bidrar till att uppnå 4H:s vision att alla barn och unga utvecklas till 
engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. 4H-
verksamheten bidrar till detta genom att alla 4H:are känner sig sedda av ledare, personal 
och andra medlemmar i 4H, alla 4H:are blir tagna på allvar och får vara sig själva i 4H. 
Genom att 4H erbjuder en miljö där barn och unga mår bra, kan våra medlemmar utforska 
sitt eget engagemang och ta ansvar för sin egen fritid. Vi ska alltid vara goda förebilder i 4H!  

  

Mer verksamhet och fler klubbar - Vi når fler barn och unga genom att erbjuda fler platser i 
verksamheten. Det är genom läger och andra aktiviteter som barn och unga oftast blir 
medlemmar i 4H för första gången. Vi kan starta olika typer av verksamhet men det 
gemensamma är att en 4H-aktivitet ska vara rolig, lärorik och engagerande. Vi arbetar 
exempelvis med lägerverksamhet, har medlemsträffar och djurskötargrupper.  

Medlemmarna har även möjlighet att bland annat delta i kurser och skapa egen verksamhet 
i sin klubb. För att nå fler måste 4H därför öka antalet platser i verksamheten. Vi kan både 
utveckla verksamhet i befintliga klubbar och skapa ny verksamhet genom nya klubbar. 
Genom att starta fler 4H-klubbar möjliggör vi för fler att få erfarenhet av styrelsearbete, där 
våra barn och unga får ta ansvar.   

  

Geografisk spridning - Eftersom 4H strävar efter att alla barn och unga ska kunna ta del av 
verksamheten ska det gå att vara med i 4H oberoende på var i landet en bor. Möjligheten 
finns såklart för alla vara med i 4H genom att starta en egen klubb, det enda kravet är att 
det är tre personer i klubben. Men då måste de veta att 4H finns. Därför ska vi under 
strategiperioden arbeta för att öka 4Hs geografiska spridning och starta verksamhet i landet 
där 4H inte redan finns idag. Målsättningen är att alla barn och unga ska ha möjlighet att ha 
regelbunden kontakt med 4H-verksamheten. Vi ökar 4Hs närvaro i samhället bland annat 
genom att starta nya 4H-gårdar och 4H-klubbar. Vår målsättning är att det ska finnas minst 
en 4H-verksamhet i varje svensk kommun.     

  

  

  



 

b. Främja färdigheter för framtiden  

 Genom att klä på barn och unga en bredd av färdigheter gör 4H dem redo för framtiden. Vi 
främjar färdigheter för framtiden genom att låta våra medlemmar vara Engagerade, 
Välmående, Ansvarstagande och har Respekt för omvärlden – vi kan kalla det för att vara 
EVAR.  

  

Genom att använda våra Huvud, Hjärtan, Händer och fokusera på Hälsa får vi färdigheter 
för livet. I 4H får medlemmar utveckla färdigheter för livet genom att ”lära genom att göra”. 
Medlemmar i 4H ska få erfarenhet av demokratiska processer genom att aktivt delta i 
föreningsdemokratin och styrelsearbete, vilket bidrar till en större förståelse för hur 
demokratin fungerar även i samhället. Arbetet i styrelsen ger även kunskap om bland annat 
ekonomi och styrning. Medlemmar i 4H övar sig bland annat i analytiskt tänkande, 
problemlösning, aktivt lärande och ledarskap. 4H-företagsverksamheten främjar även den 
innovativa förmågan och entreprenörskapet. Det ideella engagemanget ger kompetenser 
och kunskaper som är till nytta genom hela livet. Genom att ge en förståelse för hur ett 
projekt genomförs från idé till utvärdering och hur arbete med ekonomi och budgetering är 
ett verktyg, förbereder vi våra barn och unga för både arbetslivet och ger möjligheter att 
uppfylla drömmar.  

  

Utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Alla barn och unga ska vara välkomna i 4H och 
ges en möjlighet att delta i verksamheten och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 
För att utvecklas behöver våra medlemmar lagom stort ansvar och lagom stora utmaningar. 
4H erbjuder en trygg miljö att utvecklas i, där det är okej att det går fel ibland och istället för 
att klandra varandra så lär vi genom att göra. I 4H ska vi alltid sträva efter att stärka vår egen 
och andras självkänsla.   

  

Vi låter våra medlemmar växa i 4H! 4H erbjuder en verksamhet som barn och unga kan 
engagera sig i och där våra medlemmar kan växa. Engagemang i klubb, krets, 
länsförbund/distrikt och riksförbund utmanar medlemmen på olika sätt. Vi låter våra 
medlemmar växa med organisationen. Vi skickar vidare barn och unga med stolthet inom 
organisationen och ut i livet!   

  

  



 

c. Bygga broar  

Som organisation är vi starkare tillsammans och vi har mycket att lära av varandra. Genom 
att bygga broar internt och externt skapar vi både starkare förutsättningar att genomföra 
4Hs uppdrag, bidra till en hållbar utveckling och stärka våra medlemmars respekt för 
omvärlden. Tillsammans är vi Ett 4H!  

  

Vi vill träffas inom 4H! Genom att träffa andra 4H-medlemmar från andra klubbar och län 
skapar vi relationer och bidrar till en god organisationskultur. Vi kan utbyta erfarenheter, 
dela goda idéer och sprida bra 4H-verksamhet till fler barn och unga i Sverige. För att kunna 
träffas mer kan vi starta utbyten mellan klubbar, arrangera riksläger och bjuda in andra 
klubbar och län till redan befintlig verksamhet. Samtidigt bidrar vi till en bättre organisation 
och får vi vänner för livet.   

  

Upptäck världen med 4H! 4H är en internationell barn- och ungdomsorganisation och vi har 
mycket att vinna på att upptäcka världen med 4H. Genom internationellt engagemang får 
4Hare en chans att se världen utifrån nya perspektiv. Vårt internationella engagemang 
genomsyras av demokratiska värderingar. I 4H kan vi upptäcka världen genom 
ungdomsutbyten och studieresor arrangerade av Sveriges 4H eller via något av 4Hs 
internationella nätverk såsom IFYE1-utbyten, Rural Youth Europe (RYE), European 
Federation of City Farms (EFCF) eller Global 4H Network. Genom att uppleva andra kulturer 
stärker vi våra medlemmars respekt för omvärlden. Vi ska göra det vi kan för att bidra till en 
bättre värld genom genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar 
utveckling. Vi är världsmedborgare i 4H!  

  

Mer samverkan, samarbete och erfarenhetsutbyte! Genom att stärka banden och utbytet 
med våra samverkande förbund och andra partners kan 4H göra det bästa bättre ändå. 
Självklara samarbetspartners är vårt studieförbund Studiefrämjandet och de organisationer 
som 4H är medlemsorganisation i. Men vi samverkar och arbetar även tillsammans med 
andra organisationer, lärosäten, kommuner och företag när det är lämpligt för att utveckla 
4Hs verksamhet.  

 
 

  

 

 
1 International 4H Youth Exchange 


