
Hembygdsföreningarnas verksamhet 2018 
 
En enkät skickades 1 dec 2018 med mail till de e-postadresser 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 10 februari 2019 efter att sista datum flyttats fram från 20 
januari. 

Antal svar 
Antal svar: 1 273  (Jämför 2017: 1 224, 2016: 732, 2015: 868, 2014: 680) 
Enkätens spridning: Uppskattningsvis nådde enkäten drygt 90% av föreningarna 
Svarsfrekvens: ca 62% av alla 2040 medlemsföreningar. 
 
Regional svarsfrekvens 

 
* Kalmar läns Hembygdsförbund har hamnat över 100 % eftersom de har dubbelanslutna medlemsföreningar som i SHF:s 
medlemsregister är registrerade som endast medlemmar i Ölands hembygdsförbund. 

 
Resultat 
Siffrorna nedan är en uppräkning för hela hembygdsrörelsen.  

  Evenemang Besökare Arbetad tid 
2018 30 100 5,9 milj* 3,7 milj 

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 

* Tre föreningar har angett ett betydligt högre värde än övriga föreningar. Detta gör att antagandet för hela landet 
troligtvis ger ett alltför högt värde. Utan dessa tre föreningar blir värdet 4,9 miljoner. 

 

http://www.hembygd.se/statistik


Frågor om grundsyn, vision och fokusområden 
 

Verksamheten under 2018 

Hur väl känner du till hembygdsrörelsens grundsyn? 

 

 

Hur väl känner du till hembygdsrörelsens vision? 

 

 

Har föreningen på något sätt arbetat med, eller diskuterat grundsynen/visionen? 

 

   Grundsynen                Visionen 

  



Av de som svarat ja, hur har föreningen arbetat med grundsynen och visionen under 2018?  
Uppräknat antal  

 

Antal föreningar som arbetat med fokusområden under 2018 
Uppskattat för hela hembygdsrörelsen. Observera att många föreningar har arbetat med flera 
fokusområden.

 

 

Framtiden 

Planerar ni att arbeta med, eller diskutera grundsynen/visionen under 2019? 

 

Grundsynen    Visionen 

 
  



Av de som svarat ja, hur kommer föreningen att arbeta med grundsynen och visionen? 
Uppräknat antal 

 
 

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.  

Frågor om grundsyn, vision, fokusområden, regionala frågor och slutkommentarer 
På nästa sida beskrivs resultat kring grundsyn, vision, fokusområden och slutkommentarer. Till 
skillnad från evenemang, besökare och arbetad tid beskrivs resultatet med absoluta siffror.  

Regional statistik 
Se separata rapporter. Tio regionala förbund hade i år egna frågor till sina föreningar, att jämföra 
med åtta vid förra årets enkät. 
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