Redovisning av enkät om förändrat medlemsantal 2021
Introduktion
Över ett år har nu gått med Coronapandemin och dess följdverkningar. Ett år som påverkat
oss alla på olika sätt, inte minst föreningslivet. Örebro Föreningsråd har kunnat utläsa i
svaren på den enkät som distribuerades under hösten 2020 att föreningar i Örebro upplever
stor oro över att tappa medlemmar i föreningen och över de konsekvenser som kan komma
av detta.
För att kunna stötta föreningsaktiva i Örebro på bästa möjliga sätt har Örebro Föreningsråd
därför distribuerat denna enkät som handlar just om medlemsantalet 2020.
Enkäten distribuerades 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 och 59 svar har inkommit. Sammanställning av resultatet skickas ut till de som
besvarat enkäten samt via Örebro Föreningsråds medlemsregister.
Resultatet kommer, tillsammans med resultatet av den förra enkäten, att ligga till grund för
Örebro Föreningsråds kommande program för att kunna stötta, utbilda, utveckla och
stimulera föreningslivet på allra bästa sätt i den hållbara omstart som kommer att bli
nödvändig efter pandemin.
Resultat
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Exempel på ”annat”: Koloniförening, försvar och barnrättsorganisation.
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Resultatet visar att känslan vi på Örebro Föreningsråd haft stämmer. Det har skett en tydlig
minskning av medlemsantal i många föreningar under 2020. Det går att skönja vissa
gemensamma nämnare bland de föreningar som uppgett att de förlorat flest medlemmar.
Dels handlar det om idrottsföreningar där utövandet bygger på fysisk kontakt så som dans och
andra idrotter som sker inomhus men även inom kulturområdet såsom; föreningar som sysslar
med teater och andra föreningar som inte kunnat utföra sina aktiviteter. Andra föreningar
som uppgett att de sett en betydande minskning är verksamheter för personer som ansetts
vara i riskgrupp, såsom pensionärsföreningar och patientföreningar för personer med
funktionsnedsättning.
Det finns även en del föreningar som inte kunnat uppge huruvida de tappat medlemmar då
de inte kunnat utföra något årsmöte under 2020. De gör dock en uppskattning i fritext och de
flesta anger att de tror att de förlorat medlemmar.
Det går även att se gemensamma nämnare bland de föreningar som uppgett att de ökat i
medlemsantal eller ligger kvar på samma nivå som under 2019. Det handlar dels om aktiviteter
som inte påverkats av restriktionerna i så stor utsträckning som till exempel golf, scouting och
andra verksamheter som sker utomhus. Dessa föreningar uppger att de fått en ökning av
medlemmar under 2020. Andra föreningar som uppgett en ökning är stödjourer av olika slag
samt patientföreningar eller intresseföreningar för målgrupper där konsekvenserna av
pandemin blivit mycket påtagliga. Så här säger en intresseorganisation angående sin ökning:
”Folk har upptäckt hur svårt det är att höra dåligt och att detta har accentuerats under
pandemin då många använder munskydd och visir. Även pga Region Örebros beslut att införa
abonnemangsavgift för hjälpmedel har upprört många. HRF driver ju frågan rättsligt och jag
tror att flera vill stödja oss genom att bli medlemmar”.

En brukarorganisation som upplevt en liten ökning uppger detta som trolig orsak:
”Den nationella debatten och att människor under pandemin känt att de velat göra något som
betyder något”
Anledning till förändring
På frågan om vad föreningarna tror är anledningen till förändringen inkom många
fritextsvar. Beträffande de föreningar som förlorat medlemmar uppger de allra flesta
Coronapandemin som orsak med inställda aktiviteter, träningar, matcher, föreställningar
och annat. Många skriver också att det handlar om att föreningen har en hög medelålder.
Inställda medlemsaktiviteter är en gemensam nämnare för de allra flesta, detta menar flera
föreningar även har lett till att det varit svårare att rekrytera personer till styrelsen och att
det saknats personer som kunnat engagera nya medlemmar då detta annars sker naturligt
vid öppna medlemsträffar. Utan medlemsaktiviteter har det varit svårt att motivera
medlemmarna att stanna kvar i föreningen.
Två föreningar skriver så här:
”Träningstiden har använts till annat nu och ungdomarna får insikt i hur mycket tid de
verkligen lagt på träning/matcher. Några medlemmar har flyttat tillbaka hem med distans
studier”.
”Nu återstår det en massiv aktiveringsinsats för att återerövra gamla medlemmar och värva
nya”.
Dock är det enbart någon enstaka förening som uppger att de haft svårt att ställa om till
digitala möten. En trolig anledning till detta kan vara att denna enkät distribuerades när
pandemirestriktionerna pågått i nästan ett år. I den förra enkäten var det betydligt fler som
uppgav att de behövde stöd med den digitala omställningen. Många av dessa har fått hjälp
av Örebro Föreningsråd med detta.
Några av de föreningar som uppgett att de ökat i medlemsantal uppger några troliga orsaker
till detta. Dels att deras arbete blivit mer känt utifrån att de arbetar för en målgrupp som
medialt skildrats vara extra utsatta under pandemin, som till exempel våldsutsatta kvinnor.
Dessa föreningar uppger att de blivit duktiga på att bli mer utåtriktade i sociala medier,
utvecklat hemsidan, genom debattartiklar och liknande.
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Sämre
Färre medlemar Oro för att Vill berätta i ord
möjlighet att som verkställer föreningen skall i nästa fråga
vara röstbärare våra aktiviteter få läggas ner

Vi kan tydligt se att det största bekymret föreningarna uppger med minskat antal
medlemmar är att det ger verksamheten färre personer som kan vara med och verkställa
medlemsarrangemang och andra aktiviteter. Även i fritexten till denna fråga beskriver några
föreningar att minskade aktiviteter ger mindre möjligheter att rekrytera nya medlemmar.
Kontaktytorna blir helt enkelt färre för viss typ av verksamhet.
” Vi har, som tidigare nämnts, inte minskat i medlemsantal. Däremot tappar vi ideella krafter
under pandemin, funktionärer och dylikt som är rädda p g a just pandemin. Det blir svårare
att genomföra aktiviteter som kräver ideella insatser”.
” Förutom det ekonomiska är det medlemmar som är funktionärer vid våra arrangemang.
Det har varit en utmaning att få medlemmar att ställa upp tidigare, hur skall det gå när vi
kan börja ha evenemang igen?”
Bland idrottsföreningarna uppges en oro över hur minskad andel aktiviteter leder till mindre
bidrag men även till att färre personer är med och drar in pengar till föreningen:
”Föreningens ekonomi påverkas av att antalet träningstillfällen minskar, vilket påverkar våra
bidrag. Sedan är det färre medlemmar som är med och bidrar vid försäljning och aktiviteter
som ger oss intäkter”.
Dessutom finns en stor oro över de ungdomar som inte kunnat utföra sin idrott under året:
” Vi tappar vissa åldersgrupper som vi kanske inte kan locka tillbaka”.

”Idrotten har redan innan Corona svårt att behålla ungdomar från högstadiet/gymnasiet och
nu när fler har slutat än vanligt kommer det att leda till att det blir ännu svårare att få till bra
träningsmöjligheter i grupp. Många års arbete med att få fler att fortsätta längre upp i
åldrarna har på ett år tyvärr förstörts”.
Förutom en försämrad ekonomi och mindre andel ideella krafter så uppger ett antal
föreningar att det minskade medlemsantalet ger dem en svagare roll som röstbärare för sina
målgrupper och att målgruppen kan få försämrade förutsättningar framåt:
” Vi ser inte medlemsavgifter som en inkomst främst utan fler medlemmar är ett sätt att få
en starkare röst”
” I ett större samhälleligt perspektiv finns en risk att om färre får stöd genom vår förening, så
kan det leda till att detta uteblivna stöd genererar mer ohälsa hos gruppen”.
Ett mindre antal uppger att de varit tvungna att säga upp sin föreningslokal pga ekonomiska
skäl och att detta innebär en stor oro för om föreningen skall kunna finnas kvar.
Även om enkätsvaren visade på en stor oro kunde där även skönjas en hel del hopp om
framtiden efter pandemin. En förening avslutar med att säga:
”Vi tror fortfarande på en ny och coronafri framtid!”
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 era upplevelser, utmaningar och behov kan vi
hjälpas åt att bygga det civila samhällets organisationer starkare och finna strategier för att
möta framtidens utmaningar på ett bättre sätt.
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
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