
Redovisning utvärdering Föreningarnas Dag 

 

33 svarande 

 

 
 
Kommentarer: 
 

Plus ”Överträffade våra förväntningar” 

 ”Kul att prata med de som kom fram och kul att se alla andra som stod med bord”. 

 ”Bra att vi var på stan” 

 ”Arrangemanget var bra och givande” 

 

Minus ”För utspritt. För långt mellan scen och bord”. 

”Kyligt väder”  

”Hade varit bättre med en plats tillsammans med föreningar inom samma kategori” 

”Inte tillräckligt marknadsfört” 

”Bättre att vara i Statsparken, hoppas att detta går att ordna till nästa gång” 
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Vad tyckte du om arrangemanget i sin helhet (antal)

Mycket bra Bra Ganska bra Dåligt



 
 

Kommentarer: 
 

Plus ”Vi hade många samtal med vår målgrupp” 

 ”Alltid bra att vara med” 

 ”Pratade med 2 som var direkt i målgruppen och spred information till andra 

som var nyfikna” 

 ”Hade många besökare under hela dagen och var väldigt aktiva själva att fråga 

förbipasserande om de kände till föreningen. Har fått flera nya 

medlemsförfrågningar” 

 ”Kontakt med en ny intresserad ”besökare”, sålde många armband” 

 ”Flera personer kom fram och ville prata, personer med egen diagnos, eller 

barn med diagnos” 
 

Minus ”Vårt bord stod avsides, inte så många som passerade” 

”Vi relaterade föreningar bör stå tillsammans” 

”Inte många som var ute” 

”Det var dåligt med folk i rörelse troligen mest baserat på det kylslagna vädret” 

” Vi hade lite otur med placeringen och blev lite ensamma. Vi såg inte heller 

vad som hände på scenen” 
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Vad tyckte du/ni om dagen ifråga om att nå er målgrupp och/eller nya 
medlemmar? (antal)

Mycket bra Bra Ganska bra Dåligt



 
 

Kommentarer: 
 

Plus ”Bra service och kontakt kontinuerligt” 

”Bekvämt och bra att de hämtade upp borden efteråt. Smidigt med Swish för att 

betala dessa” 

”Mycket tacksam för hjälpen med bordet” 

”Bra info och hjälpsamma under dagen” 

”De syntes bra i västarna och var mycket hjälpsamma” 

”Mycket bra arrangerat och förberett” 

”Tack Örebro Föreningsråd för allt jobb som ni lägger ut på denna dag” 

 

Minus - 
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Hur upplevde du/ni bemötandet från funktionärerna?(antal)

Mycket bra Bra Ganska bra Dåligt



 
Kommentarer: 
 

Plus ” Valde att göra en mycket kort presentation och istället hänvisa de som lyssnade till 

vårt bord som stod i närheten” 

 ” Vi hade en priviligierad placering. Tack!” 

 ” Tekniskt och praktiskt bra ordnat men för få besökare” 

 

Minus ”Kanske lite klent med åhörare då föreningar tog upp mest plats” 

” Det blev inte så bra, i huvudsak av egen förskyllan, men ljudanläggningen räckte inte 

riktigt till och omgivningen kring scenen var ganska rörig” 

”Inte så många som lyssnade men inte mycket att göra åt det” 

”Var väldigt liten publik. Var det för lång tid som det var aktiviteter på scenen 

kanske?” 
 

Övriga kommentarer: 
 

”Jättebra idé och gör man det vid mer lämplig väderlek och kanske kommer på ett smart sätt 

att samla alla borden närmre varandra så kan det bli väldigt lyckat. Fint att få vara med och 

roligt att Örebro har så rikt föreningsliv!” 

 

”Tack för en bra dag. Tycker att ni planerat den bra men tror det skulle vara ännu bättre om 

det inte blev så utspritt. Förstår att det säkert var pga pandemin att alla föreningar hade sina 

platser på olika torg. Men vore ändå smidigare om man var närmare varandra. Om och när 

det tillåts och är mindre restriktioner kanske man kan marknadsföra det mer.  

Men som sagt annars var det jättebra planerat och genomfört. Är tacksamma av att få varit 

med Tack!” 

”Har ej stenkoll på mediebruset så jag kanske slår in öppna dörrar. Men mer marknadsföring 

tex i tidningar o radio så att dagen blev ännu mera känd. Har flera Örebrokompisar som inte 

visste om att dagen skulle bli” 
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Om ni hade en föreningspresentation, hur upplevde ni det? (antal)

Deltog ej

Mycket bra

Bra

Ganska bra

Dåligt



”Tack alla ni som ordnade dagen! Kanske kan dagen vara lite tidigare i september så det är 

varmare?” 

”Arrangemanget måste få bättre publicitet via NA och P4. Vi är gärna med och finansierar” 
 

 

Vid tangentbordet/ Tina Fingal Swens 


