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Antal svar



Andel av föreningarna som svarat 
– regionala hembygdsförbund



Resultat

Del 1: Aktiviteter, besökare och arbetad tid
Del 2: Coronapandemins påverkan
Del 3: Digitalt arbete

Egna frågor från regionala hembygdsförbund



Evenemang, besökare och arbetad tid 2020

11 000 evenemang och aktiviteter öppna för allmänheten 

Medelvärde: 5,4 evenemang och aktiviteter per förening. Medianvärde: 3 per förening. Medianvärdet tonar ner 
extremvärden och speglar i högre grad än medelvärdet det antal evenemang och aktiviteter som majoriteten av 
föreningarna angav i sitt enkätsvar.

1 miljon besökare vid evenemang och aktiviteter öppna för allmänheten 

2 miljoner timmar ideellt arbetad tid

2 100 aktiviteter särskilt riktade till barn och ungdomar. Totalt 64 000 deltagare
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Utvecklingen 2013-2020

* Tre föreningar angav 2018 ett betydligt högre antal evenemang och aktiviteter än övriga föreningar. Utan dessa var uppskattningen av det totala antalet 4,9 miljoner.

Evenemang och aktiviteter öppna för allmänheten

Ideellt arbetad tid i föreningen

Besökare vid öppna evenemang och aktiviteter
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Coronapandemins påverkan

Del 2

Har föreningens verksamhet 
påverkats av coronapandemin? 

I vilken utsträckning uppfattar ni 
påverkan som negativ? 

Har pandemin medfört att ni har utvecklat 
ert arbetssätt och skapat andra aktiviteter? 

Har coronapandemin påverkat föreningens 
digitala arbete under 2020? 

1= Ingen påverkan    7= Stor påverkan 1= Ingen negativ påverkan    7= Stor negativ påverkan

1= Stämmer inte alls    7= Stämmer mycket bra 1=Mycket mindre än tidigare   7=Mycket mer än tidigare 



Coronapandemins påverkan / ekonomi

Cirka 82 % av föreningarna har lidit en ekonomisk förlust

Genomsnittlig förlust per förening: 

Cirka 40 000 kr *
Medianvärde: cirka 20 000 kr per förening. Ett medianvärde tonar ner extremvärden och speglar i högre grad 
än medelvärdet den ekonomiska förlust som majoriteten av föreningarna angav i sitt enkätsvar.

Uppskattning av hela hembygdsrörelsen förlust: 

Cirka 82 miljoner kronor
Uppräkningen är gjord med medelvärdet som grund.
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* Här finns en viss osäkerhet beroende på hur föreningarna tolkat frågan.



Coronapandemins påverkan / ekonomi

De ekonomiska förlusternas fördelning

Del 2

Antal som angav ingen förlust (18%)

0-100 000 kr (72%)

Över 100 000 kr (10%)

Medel 40 000 kr

Medianvärde 20 000 kr



Den ekonomiska förlustens fördelningen över landet

Den genomsnittliga förlusten för det regionala förbundets föreningar.



Hur har föreningarna påverkats av 
coronapandemin?

Exempel på kommentarer:

Inga aktiviteter genomförda!

Inställda arrangemang men har hållit museet, parken och caféet öppet.

Vi får använda besparingar för att kunna betala drift av fastighet med mera.

Minskad försäljning och inga entréintäkter.

Tack vare bidrag har vi överlevt denna svåra tid.

Tomt och öde! Mycken tid för städning och reparationer.

Endast drift och underhåll samt uthyrning av lokal.

Lägre medlemsantal.

Mindre utgifter, mindre inkomster.

Vi är hyfsat väl stadda vid kassa, så ännu så länge ingen ekonomisk fara. 

I stort oförändrad påverkan ekonomiskt.
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Föreningarnas digitala arbete

Del 3

Var har man hemsida?

Vilka sociala medier?

Jämförelse med 2013

80%
86%

64%
70%

22%

60%

2013 2020

86%

70%

60%

Har hemsida

Mejlar medlemmar*

Använder sociala medier

* Krävs inte att alla medlemmar får mejl.



Regionala hembygdsförbunds frågor

Dessutom ställde i år 7 regionala hembygdsförbund egna frågor till sina föreningar:

• Bohusläns Hembygdsförbund

• Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund

• Halländska hembygdsrörelsen

• Heimbygda, Jämtland Härjedalens Hembygdsförbund

• Kalmar Läns Hembygdsförbund

• Västmanlands Hembygdsförbund och fornminnesförening

• Östergötlands Hembygdsförbund



www.hembygd.se/statistik

http://www.hembygd.se/statistik


 
Kalmar Läns Hembygdsförbund 

Hembygdsföreningarnas verksamhet 2020 
 

Om Enkäten 
En enkät skickades 1 dec 2020 med mejl till de mejladresser som vid tidpunkten fanns i medlemsregistret. 
Dessutom fanns en länk till enkäten på sidan www.hembygd.se/statistik. Vid ett antal tillfällen skickades 
avstämningar till de regionala förbunden, med uppgifter om vilka föreningar som dittills hade svarat. 
Enkäten stängdes 3 februari 2021 efter att sista datum flyttats fram från 20 januari. 
 

Antal svar 
75 av Kalmar Läns Hembygdsförbunds 83 föreningar besvarade enkäten.  
Regional svarsfrekvens: 90 %. 
 
Hela landet 
Svarsfrekvensen för hela landet var 62 %. 
 
Svarsfrekvens vid alla regionala hembygdsförbund 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hembygd.se/statistik


Resultat 
Evenemang, besökare och arbetad tid 
Siffrorna nedan är en uppräkning för hela Kalmar Läns Hembygdsförbund. 
  

EVENEMANG BESÖKARE ARBETAD TID 

2020 407 27839 95366 

 
 
 
Aktiviteter särskilt riktade till barn och unga 
Siffrorna nedan är en uppräkning för hela Kalmar Läns Hembygdsförbund. 
  

Antal aktiviteter Antal besökare vid dessa 
aktiviteter 

2020 51 1324 
 
Tolkning av resultatet 
Beroende på om svarsfrekvensen är hög eller låg, så är uppräkningen mer eller mindre pålitlig. Ett tips är att 
alltid ange svarsfrekvensen (i procent), samt antalet svar, när man presenterar resultat, oavsett om man 
väljer att lyfta fram summan av de som svarat eller en uppskattning för hela förbundet.  
 
Exempel på formulering 
”Hembygdsföreningarna i xxx tog emot cirka 145 000 besökare under 2020. Det visar Sveriges 
Hembygdsförbunds undersökning där 75 av Kalmar Läns Hembygdsförbunds 83 medlemsföreningar 
deltog.” 
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