
Jönköpings läns Hembygdsförbund 

Hembygdsföreningarnas verksamhet 2017 
 
En enkät skickades 1 dec med mail till SHF:s hembygdsföreningar. Det första utskicket gjordes utifrån 
de e-postadresser som vid tidpunkten fanns i medlemsregistret. Den skickades därefter till ytterligare 
föreningar och personer inom föreningarna efter önskemål. Mot slutet av perioden fanns en länk på 
SHF:s hemsida som föreningar kunde använda utan att först ha fått ett mail. Vid ett antal tillfällen 
skickades avstämningar till de regionala förbunden, med uppgifter om vilka föreningar som dittills 
hade svarat. Påminnelser skickades 15/16 december och 8 januari. Enkäten stängdes 11 februari 
efter att sista datum flyttats fram från 20 januari. 
 
Antal svar 
Antal svar: 1 224 (jämför 2016: 732, 2015: 868, 2014: 680) 
Enkätens spridning: Uppskattningsvis nådde enkäten drygt 90% av föreningarna 
Svarsfrekvens: 65% av de som fick enkäten (ca 60% av alla 2050 medlemsföreningar).  
 
Regionala frågor 
Följande regionala förbund hade egna frågor till sina föreningar:  

Dalarna Stockholms län 
Gästrike-Hälsinge Västerbottens län 
Heimbygda Örebro län 
Kalmar län Östergötland 
Jönköpings län  
 

Regional svarsfrekvens 
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Resultat hela landet 
Siffrorna är en uppräkning för hela hembygdsrörelsen. Resultat för fråga 3, dvs de frågor som några 
regionala förbund hade, redovisas i samband med de regionala rapporterna. 
 

 
Fråga 1 
 

År 

Evenemang Besökare Arbetad tid 

2017 36 000 4,5 milj 3,8 milj 

2016 27 200 4,4 milj 3,9 milj 

2015 28 100 4,5 milj 3,6 milj 

2014 27 600 5,5 milj 4,1 milj 
2013 22 000 5 milj 3,8 milj 

 
Fråga 2 
 
Barn och unga 

Antal  

Medlemmar under 25 år 28 000 

  

0-12 år  

Aktiviteter särskilt riktade till barn 6 800 

Det totala antalet barn som deltog vid dessa aktiviteter 280 000 

  

13-25 år  
Antal aktiviteter särskilt riktade till ungdomar  4 400 

Det totala antalet ungdomar vid dessa aktiviteter 10 000 

Antal aktiviteter där ungdomar deltagit aktivt vid planering eller 
genomförande 

3 700 

Det totala antalet ungdomar vid dessa aktiviteter  5 8000 

Antal aktiviteter som genomfördes helt på initiativ av ungdomar  2050 

Det totala antalet ungdomar vid dessa aktiviteter  11 000 

 
 
 
  



Jönköpings läns Hembygdsförbund 
   
Antal svar: 84 av 137 föreningar  
Svarsfrekvens: 61 % 
 
Resultat 

 
 

Antal svar Totalt * Uppskattat för 
hela förbundet  

    

Fråga 1:     

1.11 Antal evenemang öppna för allmänheten  84 1 311 2 138 
1.21 Antal besökare vid öppna evenemang och aktiviteter  84 129 197 210 714 
1.31 Antal ideellt arbetade timmar  83 107 449 177 356 
    

Fråga 2:     

2.1 Hur många medlemmar under 25 år har föreningen?  75 1 064 1 944 
2.21 Antal aktiviteter särskilt riktade till barn  67 195 399 
2.22 Det totala antalet barn som deltog vid dessa aktiviteter 60 4 226 9 649 
2.31 Antal aktiviteter särskilt riktade till ungdomar  56 39 95 
2.32 Det totala antalet ungdomar vid dessa aktiviteter 47 1 053 3 069 
2.33 Antal aktiviteter där ungdomar deltagit aktivt vid planering eller 
genomförande 57 166 399 
2.34 Det totala antalet ungdomar vid dessa aktiviteter 49 748 2 091 
2.35 Antal aktiviteter som genomfördes helt på initiativ av ungdomar 52 20 53 
2.36 Det totala antalet ungdomar vid dessa aktiviteter 42 20 65 

 
 
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 Jönköpings län tog emot cirka 200 000 besökare 
under 2017. Det visar Sveriges Hembygdsförbunds undersökning där 84 av länets totalt 137 
hembygdsföreningar deltog.” 
 
På nästa sida finns alla svar på regionens egna frågor. Genom att titta på vilka föreningar som svarat 
och vilka som inte svarat kan man få vägledning vid tolkningen. Finns det exempelvis föreningar som ni 
vet haft omfattande verksamhet med många besökare som inte svarat? Det kan vara en felkälla som i 
så fall är bra att känna till. 
 
 



Frågor till föreningar tillhörande Jönköpings läns Hembygdsförbund 
 
Resultat 
Resultatet presenteras utan sammanställningar eller summeringar. 
 

Föreningens namn Hur många sammankomster eller aktiviteter har föreningen 
haft där syftet varit att skapa möten mellan medlemmar 
och personer som nyss kommit till Sverige? 

Avslutande kommentarer 

Adelöv-Linderås Hembygdsförening 0   
Almesåkra Hembygdsförening 0   
Alseda Hembygdsförening 0   
Anderstorps Hembygdsförening 0 Vi har gjort en nystart under 2017 och har inte kommit så långt med 

aktiviteter ännu 
angerdshestra hembygdsförening 0   
Askeryds Hembygdsföreing 0   
Bankeryds hembygdsförening 0   
Barkeryds hembygdsförenin Nej   
Barnarps hembygdsförening 0   
Björkö Hembygdsförening     
Bondstorps Hembygdsförening 0   
Bosebo hembygdsförening 0   
Burseryd-Sandviks Hembygdsförening 0 Sammanställning av enkätsvar är viktigt att återsända till oss för att vi 

ska kunna leva med i arbetet.  
Byarums hembygdsförening 0 Svåra frågor Vi har en sommarservering och det är inte lätt att ha 

några speciella barn eller invandrar aktiviteter i detta 
Båraryds hembygdsförening 0 Vår medlemsavgift är 50:- per person eller 100:- per familj. Därför vet 

vi inte hur många barn och ungdomar som är medlemmar. Vi kan 
uppskatta och gissa men vi vet inte. Mvh // Anna 

Bäckseda Hembygdsförening 0 Har försökt göra en någorlunda  tydlig sammanfattning. 
Bälaryds bygdegårdsförening 7   
Flisby Hembygdsförening 0   
Forserums hembygdsförening 0   
Frinnaryds Hembygdsförening 0   
Fryele Hembygdsförening 0 Man borde enas om åldersgränserna, nästa rapport till länsförbundet 

så skall man redovisa barn mellan 7-18 år 
Fröderyd hembygdsförening     
Föreningen Bruzaholms Bruksmuseum 1   
Föreningen Hembygden i Lommaryd 0   



Föreningens namn Hur många sammankomster eller aktiviteter har föreningen 
haft där syftet varit att skapa möten mellan medlemmar 
och personer som nyss kommit till Sverige? 

Avslutande kommentarer 

Föreningen Stierngranats Muséer   Föreningen har allmänna guidningar under sommarmånaderna samt 
förbeställda visningar under vår, sommar och höst. ALLA är välkomna 
att höra historien om Malte Liewen Stierngranat och hans 
innehållsrika liv. Vi finns med hemsida samt på Facebook. 

Gislaveds hembygdsförening 0 Vi har haft barn och ungdomar med i ordinarie evenemang liksom 
nyanlända, men vi har inte arrangerat särskilda samlingar för dessa 
målgrupper.  

Grenna Hembygdsförening 0   
Gryteryds hembygdsförening  0   
Hagafors-Sv Samh för 0   
Hakarps hembygdsförening 0   
Haurida Hembygds- och fritidförening   Vi har familjeaktiviteter där barn/ungdomar deltar men inga specifika 

aktiviteter för barn. Vi har 2 stora aktiviteter - midsommarfest och 
Ironman vätskestation - som är samarbetsprojekt med annan aktör.  

Hults hembygdsförening 0   
hylletofta Hembygds och 
forngårdsförening 

0   

Hånger Hembygdsförening 0   
Ingatorps Sockens Hembygdsförening     
Järnåldersbyn i Lövhult   Vi jobbar för att bygga upp en Järnåldersby och vår främsta 

verksamhet i nuläget är att ha verksamhet för skolklasser. 
Järstorps hembygdsförening 0   
Jönköpings läns Hembygdsförbund  Två   
Karlstorps hembygdsförening 0   
Kråkshults Hembygdsförening Inga   
Kållerstads Hembygdsförening     
Kävsjö Hembygdsförening 0 2018 kommer antagligen bli mkt bättre. Min fru dog, flera 

styrelseledamöter är gamla o inte så aktiva längre. Så TROR att det 
blir mycket bättre 2018 med lite förändringar 

Lannaskede Hembygdsförening 0   
Lemnhults hembygdsförening 0   
Mellby hembygdsförening 0   
Norra Solberga Hembygdsförening     
Norrgårdens Skvalbäck i Kongseryds by 0 Ingen verksamhet längre, då kommunen föredrar 25 vindkraftverk 

med 240 meters höjd istället för bevarande av minnen av en 
hembygd. 

Nydala Hembygdsförening 0   



Föreningens namn Hur många sammankomster eller aktiviteter har föreningen 
haft där syftet varit att skapa möten mellan medlemmar 
och personer som nyss kommit till Sverige? 

Avslutande kommentarer 

Nye Hembygdsförening 0   
Näsby Hembygdsförening,  0   
Näshults Hembygdsförening 0 Vi har dessutom ansvar för byns Bygdegård som renoverats under 

hösten med hjälp av externt bidrag och därvid varit stängt. 
Nässjö Järnvägsmuseum 5 Svårt att bedöma vissa frågor med åldersgränser. 
Nävelsjö Hembygdsförening     
Ramkvilla Hembygdsförening 0   
Rogberga Hembygdsförening 0   
Rydaholms hembygdsförening 0 Tacksam att ett annat år få enkäten så att det går att spara ner den 

och skriva i den. Dessutom vill jag ha så att det att bifoga bilagor. Jag 
har inte lagt ner arbete på att räkna evenemang för barn utan skickar 
också vår aktivitetsredovisnng, så får ni titta själva. 

Sandsjö Hembygdsförening 1   
Skede sockens hembygdsförening Vi har en syrisk mamma med 8 barn boende i socknen Vi har ingen skola i socknen därför svårt få ungdom till aktiviteter. 
Skirö Sockens Bygdeförening 0   
Skärstad Hembygdsförening 0   
Smålands Karoliner 0   
Sommens Hembygdsförening 0   
Stenberga Hembygdsförening 0   
Stengårdshults hembygdsförening 0   
Stiftelsen Komstad Kvarn 0 Eftersom det är en stiftelse har vi inga medlemmar. 
Stiftelsen kulturreservatet Åsens by 0   
Stiftelsen Regementsheden Skillingaryd 0 Stiftelsen Regementsheden Skillingaryd har inga medlemmar. Det är 

en organisation som driver museiverksamheten Miliseum i 
Skillingaryd, ett av 27 museer ingående i Sveriges Militärhistoriska 
Arv (SMHA) 

Stödföreningen Hultets Vänner 0   
Svarttorps hembygdsförening 0   
Svenarums hembygdsförening 0   
Sävsjö Hembygdssförening     
Torskinge Hembygdsförening 0 När det gäller ungdomsaktiviteter är det ca 15 per aktivitet 
Tånnö Hembygdsförening 0   
Waggeyds Museiförening 0 Fråga 1:1  Ingår 48 "lördagscafé" med ca 15 gäster/gång. Fråga 3:1  

Förberedande SFI-undervisning vid 25 tillfällen. 
Valdshults hembygdsförening 0 Under 2017 utfördes stor renorvering på en kvarn samt föreningen 

firade 50 år.  



Föreningens namn Hur många sammankomster eller aktiviteter har föreningen 
haft där syftet varit att skapa möten mellan medlemmar 
och personer som nyss kommit till Sverige? 

Avslutande kommentarer 

Wallgårda Hembygdsförening 0   
Villstads Hembygdsförening 0   
Wireda Hembygdsförening 0   
Vrigstads Hembygdsförening 0   
Värnam 0   
Åsenhöga Hembygdsförening   Aktiviteter bl.a. Nationaldagsfirande, Midsommarfirande och Öppet 

hus med utställning och våffelservering riktad mot  turism. Visning av 
ödekyrkogård. 

Öreryds Hembygdsförening 2   
Östbo Historiska Sällskap, ÖHS 0.   
Nässjö Hembygdsförening 

 
Inkommet efter export fr Apsis. Inlagt av Olov 
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