
Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund 

Hembygdsföreningarnas verksamhet 2021 

Om Enkäten 
En enkät skickades 1 dec 2021 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 2022 efter att sista datum flyttats fram från 20 januari. 

Antal svar 
12 av Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds 38 föreningar besvarade enkäten. Den regional 
svarsfrekvensen var alltså 32 % jämfört med svarsfrekvensen för hela landet som var 58 %. 

Svarsfrekvens vid alla regionala hembygdsförbund 

Resultat 
Evenemang, besökare och arbetad tid 
Siffrorna nedan är en uppräkning för hela Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund. 

EVENEMANG BESÖKARE ARBETAD TID 

2021 73 8602 17163 

Aktiviteter särskilt riktade till barn och unga 
Siffrorna nedan är en uppräkning för hela Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund. 

Antal aktiviteter Antal besökare vid dessa 
aktiviteter 

2021 62 486 

http://www.hembygd.se/statistik


2.1 Har föreningens verksamhet påverkats av coronapandemin? 
På frågan har föreningarna svarat på en graderad skala där 1= Ingen påverkan och 7= Stor påverkan. Ett 
genomsnitt av föreningarnas svar är värdet 6,1. Motsvarande siffra för 2020 var 6,7.  

2.3 Har pandemin medfört att ni har utvecklat ert arbetssätt och skapat andra aktiviteter? 
På frågan har föreningarna svarat på en graderad skala där 1= Stämmer inte alls och 7= Stämmer mycket 
bra. Ett genomsnitt av föreningarnas svar är värdet 3,7. Motsvarande siffra för 2020 var 3,4.  

2.4 Ange gärna hur föreningens ekonomi har påverkats 
Uppskattningsvis har förbundets föreningar tillsammans haft en negativ förändring på 190000 kronor. 
Motsvarande värde för 2020 var en negativ förändring på 500000 kronor. 

2.7 Har föreningen tappat medlemmar 2020-2021? 
På frågan om medlemsantalet ändrats under pandemin svarade 50% att man tappat medlemmar, % att 
man ökat antalet och 50% att ingen förändring skett. Det kan tilläggas de flesta föreningarna i allmänhet 
svarat att pandemin stod för en stor eller mycket stor påverkan i de fall det skett en förändring. 

2.7 Uppskatta förändringen i antal medlemmar 2020-2021 
En uppskattning är att förbundets föreningar i genomsnitt fått 14 fler medlemmar. Totalt har förbundet 
uppskattningsvis fått 532 fler medlemmar. Observera att detta bara är en uppskattning utifrån de 
föreningar som svarat. Ett säkrare mått är det regionala förbundets sedvanliga medlemsrapportering. 

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 [län/region] tog emot cirka 8602 besökare under 2021. Det visar Sveriges 
hembygdsförbunds undersökning där 12 av Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds 38 
medlemsföreningar deltog.” 




