
Bilaga 

Information kring medlemsundersökningen hösten 2020. 
 

Vi har nu nöjet att presentera, den under hösten genomförda 
medlemsundersökningen! Vi skickade ut den 13 520 medlemmar och erhöll svar 
från 6 905, en svarsandel på 51 procent. Vi är oerhört tacksamma över detta 
gensvar!  

I år, liksom 2018, kan vi förutom den övergripande förbundsnivån, presentera 
undersökningen nedbruten för varje enskilt distrikt. Vi ser detta som ett led i att 
göra undersökningen mer intressant för alla våra distrikt. 

Materialet är relativt omfattande, men även om det är omfattande hade det 
givetvis varit intressant att ytterligare ställa kompletterande frågor inom 
specifika ämnesområden. Vi har dock att balansera detta mot att det inte får vara 
för tidskrävande att besvara en enkät. Vi har därför denna gång valt banta ner 
antalet frågor något och i år ställdes 33 frågor mot 37 frågor 2018.     

 

Följande redovisning kommer varje distrikt att erhålla: 

• Distriktet egna siffror, där 32 (distriktstillhörigheten är inte med, därför 
32 frågor) frågeställningar redovisas.  

• Den totala undersökningen för hela förbundet. Svaren på öppna frågor 
redovisas i ett separat dokument.     

• Redovisning av frisvaren. 
• Bildspel över den totala undersökningen. 

   

Hur skall distrikten hantera materialet? 

• Distrikten avgör hur man vill använda sitt material, vid exempelvis 
kommande årsmöten under 2021, där man med fördel kan välja ut några 
bilder/diagram och föra en diskussion kring en eller flera frågor. 

• Förbundsmaterialet får givetvis också användas, om man där finner 
intressanta delar att exempelvis jämföra med sitt distrikt.   

 

 

 



Utläggning av materialet på förbundets hemsida och publicering i 
Bitidningen. 

Vi är ett öppet förbund och anser att undersökningen skall vara tillgänglig för 
alla våra medlemmar, dvs de som har besvarat enkäten. Förbundsmaterialet 
kommer att läggas ut på förbundets hemsida i slutet av februari, dvs när alla 
årsmöten i distrikten är avklarade. Fram till dess är vår uppmaning att inte 
sprida undersökningen, eftersom den initialt skall vara exklusivt för våra 
distrikt.  

 

 

Vi önskar till sist en trivsam läsning och en inspirationskälla till fortsatt 
utveckling av vårt förbund! 

 

Jonas Eriksson, förbundschef   
   


