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Redovisning av enkät till det civila samhället hösten 2020 

”Hur har Corona påverkat er förening och /eller ert ideella engagemang” 

 
Coronapandemin har haft stora konsekvenser på vårt samhälle. Det civila samhället upplever 

många likartade utmaningar som både den offentliga sektorn och det privata näringslivet – 

men det finns även utmaningar som är specifika för just det civila samhällets organisationer. 

Örebro Föreningsråds upplevelse under Corona pandemin har varit att det civila samhället i 

Örebro har påverkats negativt på flera sätt både i fråga om organisatorisk påverkan men även 

på det personliga planet för styrelser, anställda och volontärer. Detta har framkommit vid olika 

former av digitala träffar såsom rundabordssamtal, utbildningar men även vid enskilda 

rådgivningstillfällen och mer informella samtal.  

 

Örebro Föreningsråd, som även ingått som en part i flertalet nationella sammanhang, 

upplevde ett stort behov att kunna samla dessa erfarenheter och inspel på ett mer 

formaliserat vis för att kunna hitta strategier att arbeta med utmaningarna framöver. Under 

hösten 2020 skapade och distribuerade Örebro Föreningsråd därför en enkät till föreningar i 

Örebro. Enkäten riktades till; styrelse, anställda, arbetsgivare samt till ideellt engagerade 

medlemmar och bestod i ett antal kryssfrågor samt möjlighet till fritext. Utskick gjordes via 

Örebro Föreningsråds medlemsregister, via hemsidor, via Facebook, genom Örebro Kommuns 

nyhetsbrev samt med hjälp av ett antal nyckelpersoner som distribuerade enkäten i sina 

nätverk. En påminnelse om enkäten sändes även ut vid två tillfällen. 126 svar har inkommit 

efter att någon dubblett har tagits bort. Med enkäten utgick en text som beskrev hur Örebro 

Föreningsråd skall redovisa och använda resultatet. Sammanställning av resultatet skickas ut 

till de som besvarat enkäten samt via Örebro Föreningsråds medlemsregister. Resultatet 

presenteras även under en temakväll om omställning i spåren av pandemin i januari samt 

under en politikerdialog mars. Frågor av strategisk karaktär kommer att lyftas in och 

behandlas i Samverkansrådet. Resultatet skickas även till berörda förvaltningar och 

kommunala bolag. 
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Resultatet visar att Örebro Föreningsråd når ut till en mångfald och bredd av Örebros 

föreningsliv.  
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Enkäten distribuerades via E-post, sociala medier och genom Örebro kommuns nyhetsbrev. 

Resultatet visar att det till största delen är styrelsen som besvarat enkäten, men även anställda 

och övriga medlemmar i föreningarna. Resultatet väcker frågan om hur information kan 

distribueras för att nå fler medlemmar i föreningar, utanför styrelsen. Detta citat belyser 

detta; 

”Det är svårt att få informationen om bara styrelsen har kontakter. Det var bra att den här 
enkäten var på Facebook” 

 

Vår förening har anställda: 

 
Majoriteten av de svarande föreningarna har inte anställda, vilket hänger samman med vilka 

föreningar som svarat. De som svarat att de har många anställda är stora föreningar varav 

flertalet är lokalföreningar till större riksorganisationer. Verksamheter med anställda har helt 

andra förutsättningar och också helt andra behov ifråga om bidrag för att kunna behålla 

anställda, lokaler etcetera. Detta syns tydligt i frågan om behov senare i enkäten. 

Utmaningarna för de mindre föreningarna är lite annorlunda, men behovet av bidrag för att 

kunna behålla föreningens lokal är tydlig även bland de mindre föreningarna utan anställda. 

 

Vår förening är registrerad i kommunens föreningsregister? 

 
Att så många som 80% uppger att de är registrerade i kommunens föreningsregister visar på 

att många ser fördelar med ett samarbete med Örebro kommun, vilket är glädjande. 

 

Angivet i %

Nej - 61% Ja, 1 anställd - 11% Ja, 2-5 anställda - 15%

Ja, 6-10 anställda - 6% Ja, fler än 10 - 6% Vet ej - 1%

Angivet i %
Ja - 80% Nej - 3%

Vet ej - 17%
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Vår förening är medlemmar i Örebro Föreningsråd? 

 
 

Känner du till att det finns en Överenskommelse om samverkan mellan det 

civila samhället och Örebro kommun? 

 
 

Här går det tydligt att se att det gedigna arbetet med att revidera Överenskommelsen om 

samverkan har fallit väl ut. Arbetet har innehållit en stor mängd dialoger med många 

representanter, både från det civila samhället, tjänstepersoner och lokala politiker. Dessa 

dialoger är ett gott exempel på lokalt demokratiarbete. Resultatet visar att 

Överenskommelsen är väl känd inom föreningslivet i Örebro kommun. Det fortsatta arbetet 

med att marknadsföra Överenskommelsen och utveckla samverkan kommer att tas vidare in 

i Samverkansrådet. 

 

Angivet i %
Ja - 73% Nej - 13%

Vet ej - 14%

Angivet i %

Ja, vi har eller ska skriva under - 58% Ja, men vi önskar mer info - 24%

Nej, men önskar mer info - 9% Vill ej svara - 9%
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Resultatet visar tydligt att det civila samhällets organisationer i Örebro har ett utvecklat 

samarbete med de kommunala förvaltningarna samt med kommunen generellt. Positivt att se 

är även att så många redogjort för ett betydande samarbete mellan föreningar -  kanske kan 

det utvecklas än mer? Det är även glädjande att se att flertalet föreningar har samverkan med 

kommunala bolag och det privata näringslivet. Det visar på den mångfald av 

samverkansmöjligheter som är och kommer att vara en förutsättning för det civila samhällets 

aktörer framöver. För det privata näringslivet finns många mervärden med ett utvecklat 

samarbete med det civila samhället.  Exempel på alternativet; ”annat” är till exempel Region 

Örebro Län, Örebro Universitet, Länsstyrelsen samt olika nätverk. 
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En övervägande del av de svarande har angett att de inte kunnat genomföra planerad 

verksamhet på grund av pandemin. Detta har i sin tur fler negativa följder; dels baseras 

kommunala och andra offentliga verksamhetsbidrag på genomförda aktiviteter samt på 

medlemsantal. Minskad eller inställd verksamhet har även haft till följd att föreningarna 

tappat medlemmar. Stor oro finns därmed i fråga om föreningens ekonomi till följd av 

svårigheterna att genomföra aktiviteter. Även minskade intäkter i form av entréavgifter, 

arvoden för uppträdanden och liknande är något som flertalet föreningar redovisar i enkäten 

(frågan gick att besvara genom fritext som komplement till kryssfrågan). Kultur- och 

fritidsförvaltningens bidragsöversyn kommer att få ta del av detta resultat för att belysa 

problematiken som föreningarna uppger samt för att se hur samverkan ytterligare kan 

utvecklas. 

 

Oron för det minskade antalet medlemmar hänger dock ihop med mer än ekonomin. Det är 

en stor folkhälsofråga och även en fråga om demokrati. Metoder för medlemsrekrytering, 

medlemsvård, rekrytering av volontärer och likande frågor är därför något som Örebro 

Föreningsråd kommer att fokusera särskilt på under 2021.  

 

Ytterligare en fråga som kan utläsas av enkätsvaren är behovet av ett tillgänglighetsperspektiv 

i fråga om samhällsinformation. Det kan bland annat belysas med följande citat; ”Vi har haft 

svårt att ta del av icke textad samhällsinformation”. Det finns även föreningar som upplevt att 

det varit svårt att veta vart det gått att finna aktuell, löpande information. 
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Vi är oroliga för vår förenings framtid  

  
 

Det kan ses som oroande att så många som 31% uppgett att de upplever ganska mycket- eller 

mycket oro över föreningens framtid. Flertalet av de som angett; mycket oro har även kryssat 

i att de önskar personlig kontakt med en rådgivare från Örebro Föreningsråd där de kan 

berätta mer ingående om vad föreningen ser som sin största oro och utmaning. Den 

gemensamma nämnaren hos de föreningar som angett stor oro är hög medelålder bland 

medlemmar, verksamhet inom kulturområdet samt verksamhet som bygger på fysisk kontakt 

så som exempelvis pardans. 

 

 

 
 

Denna fråga var ställd med fokus på det egna, individuella engagemanget och den egna 

personens upplevelse av föreningens förutsättningar och utmaningar i spåren av pandemin.  

Angivet i %

Mycket lite oro - 17% Lite oro - 18% Varken eller - 34%

Ganska mycket oro - 21% Mycket oro - 10%
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Då enkäten fanns tillgänglig under hela hösten kunde en förändring skönjas under tiden i fråga 

om svaret på frågan om svårigheten att hålla föreningens möten på ett tillfredställande sätt. 

Det torde visa på att flertalet föreningar lärde sig mer och mer om de digitala sätten att hålla 

möten efterhand. Bland de patientföreningar som besvarat enkäten har merparten svarat att 

de inte kunnat deltaga i föreningens verksamhet då de tillhör en riskgrupp. 

Gemensamt för de föreningar som upplevt ett ökat engagemang är att det är verksamheter 

som sysslar med stödverksamhet för andra människor och som har haft möjlighet att fortsätta 

med detta under pandemin på ett anpassat sätt, en annan gemensam nämnare är även att 

det rör sig om relativt stora organisationer. 

 

 
 

Även i denna fråga kunde skönjas en förändring under höstens gång. Det var fler som 

besvarade enkäten tidigt som kryssat att de inte tagit del av något stöd än de som besvarade 

enkäten senare under året. Detta kan tyda på att det tog tid innan de nationella stöden 

anpassades för det civila samhällets organisationer men även att det blev fler stöd att söka ju 

längre pandemin fortskred. Det kan även tyda på att inte alla vetat om vilka stöd som funnits 

att söka, även om den aktuella föreningen kanske varit berättigad att söka.  

 

Denna fråga visar på att det är av betydelse att förmedla nyttan av att vara med i kommunens 

föreningsregister för att föreningen skall nås av  information om kommunala medel att söka. 

Örebro Föreningsråd och andra paraplyorganisationer kan även finna fler metoder att 

vidarebefordra denna form av information, till exempel genom att rekommendera olika 

nyhetsbrev från statliga myndigheter och andra organisationer som delar ut och förmedlar 

ekonomiska medel till det civila samhället. 
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Utöver kryssalternativen i denna fråga fanns möjlighet att skriva i fritext de behov som 

föreningen upplever i spåren av Corona-pandemin. De två allra vanligaste svaren är behovet 

av tillgång till och stöd med de digitala verktygen samt behovet av kompetensutveckling. 

Örebro Föreningsråd kommer att arbeta mer med denna fråga och ytterligare undersöka 

behovet av utbildning, temaföreläsningar och liknande. I Örebro Föreningsråds uppdrag ingår 

att erbjuda rådgivning. Detta erbjuds både i grupp och enskilt och anpassas efter nuvarande 

restriktioner. För att komplettera Örebro Föreningsråds stöd med det digitala skulle det vara 

en god idé att kunna hyra ut digital utrustning, så som exempelvis surfplattor. Kan detta ske i 

samverkan mellan olika verksamheter? 

 

Ett behov som kan utläsas i enkäten är behov av en förmedling av styrelseledamöter, 

valberedning och volontärer, bland annat kan vi se det genom citat som detta;  

-”Vi behöver hjälp att finna lämpliga personer till styrelsen eller hjälp att hitta en valberedning. 

Som en bank med intresserade och engagerade personer som kan vara lämpliga för uppdrag”. 

Detta är en mycket intressant idé som är väl värd att ta med in i framtida 

verksamhetsplanering. 

 

Behovet av att finna andra vägar till finansiering kommer Örebro Föreningsråd att försöka 

tillgodose genom en temakväll under våren.  

 

I enkäten finns även svar som bör lämnas vidare till våra lokala politiker. Här finns bland 

annat frågor om hyresreduktioner som större föreningar kunnat ta del utav men som 

upplevts som en stor svårighet för dem som har verksamhet i lokaler där kommunen inte är 

huvudägare. Det kan vi till exempel se i detta citat;  
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-”Då vi främst bedriver vår verksamhet i en anläggning som kommunen ej är främsta ägare 

till så har vi stött på problem genom att vi ej fått hyresreducering som många andra 

föreningar i kommunen fått. Vi upplever heller inte att vi fått hjälp med att kunna påverka 

förhållanden i lokalens utrymmen som kan minska trängsel. Så detta önskar vi hjälp med, så 

att vi på ett säkert sätt kan fortsätta bedriva vår verksamhet i våra lokaler”.  

 

Frågan om ett upplevt behov av anpassad samhällsinformation och tydliga generella 

riktlinjer är också sådant som kan tas vidare till den politiska organisationen. Förutom ett 

behov av att få information anpassad på andra språk eller med hänvisning till syn- eller 

hörselnedsättning finns ett antal utryck som tyder på att det finns behov av samlad och 

tydlig generell information och tolkning av de nationella rekommendationerna; 

 –”Varför är det så olika tolkningar av myndigheternas riktlinjer? Krogar kan släppa in mindre 

sällskap (men ändå flera sällskap samtidigt) men amatörteatern i bygden som har anpassad 

sittning måste stänga”. 

 

Även om enkätsvaren visade på en stor oro kunde där även skönjas en hel del hopp och kloka 

förslag, önskemål och glädjande information om samverkan mellan olika verksamheter. Som 

sagt framträder även en förändring av svaren allt efter hösten fortskred, dock både i fråga om 

att föreningarna blev bättre och bättre på att ställa om sina verksamheter men även att oron 

ökade inom vissa områden. Efter att de lokala allmänna råden infördes i november månad 

inkom relativt många nya svar från föreningar inom kulturområdet.  

 

Örebro Föreningsråd vill härmed uttrycka ett varmt tack till alla föreningar som besvarat 

enkäten och gett oss många nya uppslag och idéer till utveckling av det civila samhället i 

Örebro. Genom att samla information om upplevelser, utmaningar, behov och kloka idéer 

kan vi hjälpas åt att bygga det civila samhällets organisationer starkare och finna strategier 

för att möta framtidens utmaningar på ett bättre sätt samt utveckla demokratin. 

 

Önskar du mer information om enkäten eller vill du veta hur du kan få rådgivning och stöd i 

frågor som rör din förening kontakta Örebro Föreningsråd på: info@orebroforeningsrad.se 

 

Styrelsen för Örebro Föreningsråd 2021-01-14 
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