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Bygdegårdarna samlar Sverige!



Hur mår er förening?

6%

23%

45%

22%

4%

1. Vi mår bra, engagemanget är stort

2. Vi mår ganska bra, engagemanget finns

3. Vi mår ok, engagemanget räcker till att göra det vi måste

4. Vi mår sådär, engagemanget är lågt

5. Vi mår dåligt, engagemanget är borta



Ställt in/ställt om

8%

5%

6%

66%

15% 1. Ställt om verksamheten och anpassat till
coronasäkra aktiviteter

2. Ställt om delar av verksamheten

3. Ställt om enstaka aktiviteter

4. Ställt in det mesta

5. Stängt ner verksamheten



Har ni använt er av digitala mötesformer 

Ja
51%

Nej
49%

42%

37%

3%

2%

Styrelsemöten

Årsmöte

Publika aktiviteter

Aktiviteter för medlemmar

Typ av digital aktivitet (procent av alla föreningar)



Hade ni använt er av digitala mötesformer 
före pandemin 

Ja
4%

Nej
96%



Har ni arrangerat fysiska aktiviteter

Ja
46%Nej

54%

Många aktiviteter har sedan coronapandemin slog till genomförts utomhus och det har funnits en stor 
uppfinningsrikedom bland föreningarna. Det är tydligt bland svaren att åttapersonersgränsen gjorde att 
många fick stänga ned ytterligare. 

Av de nästan hälften som har arrangerat fysiska aktiviteter är det allra vanligast olika typer av tipsrundor där 
ju alla inte behöver samlas på en gång. Andra gemensamma vandringar och promenader har också varit 
populärt liksom olika typer av cykelturer. Gruppträning har fortsatt på flera håll, i enlighet med gällande 
restriktioner, främst verkar yoga vara en populär form som många fortsätter med. Det har även arrangerats 
utomhusträning. 

Under främst sommarhalvåret ordnades en hel del fikaservering. Grillning på olika sätt har också varit 
populärt. Särskilt innan åttapersonersbegränsningen trädde i kraft arrangerades en del filmvisningar, teater 
och olika musikaktiviteter (quiz, allsång, spelningar, konserter, repetition, trubadur). Några loppisar och 
marknader genomfördes också.

De föreningsaktiva har även engagerat sig i underhållsarbete, renovering, arbets- och städdagar samt att en 
del styrelse- och årsmöten har genomförts utomhus eller coronanpassat inomhus om möjligt.



Ett axplock av föreningarnas svar gällande fysiska aktiviteter:
Grillning för ungdomar, städdagar, bastubad, bygga lekplats och leka, slåtter och höbärgning av änge, pubkvällar (max 50 pers.), ”orientering” (kartor med 
punkter att besöka i valfri ordning och tid), utomhusteater, byvandringar (max 50 pers.), lotteri, flertal aktiviteter under Kulturveckan, barnaktiviteter bl.a. 
käpphästtillverkning, museiverksamhet, svampplockning, torpvandring, kafé och utställningar, fladdermusvandring, familjelopp, "Brygghäng'", mediyoga, 
julförsäljning, motordag, närproducerat, fiskedag, Vässa pennan, svampens dag, musikkväll, växtförsäljning, våffelkafé i samarbete med konstrunda, 
regelbundna nostalgifikor utomhus, utomhuskafé, hälsodag, öppet hus, surfiskkväll, pyssel för små barn, körsång för mindre skolbarn, några privata 
uthyrningar, loppis, spökkväll för barn, grillkväll, städdagar höst och vår, höstkul utomhus med äventyrsstig, grillning och utomhusdisco, servering i 
fritidsstuga, metartävling, cykeltramp, korvgrillning, lekdagar för barn, utomhusyoga, korvgrillning, melodikryss, träningsgrupper, kaféverksamhet med 
musik, loppis, pysselkvällar, yoga, fixardag på lekplatsen, promenader, fågelholksbygge, diverse renoveringar, sommarskola/orienteringsskola för barn, 
sommarkafé, linedance, vävning, små marknader, lite uthyrning, yoga, musikcirkel, utomhusaktiviteter med ungdomar, vägstädning, vandringar, isfiske, 
motions- och sällskapspromenader, digital julmarknad, fototävling, friluftsbingo, kyrkogårdsvandring, entreprenörsdag, hembygdsdag, kulturdag, loppis, 
påskäggsjakt, yoga, spökvandring, LAN för ungdomar, ”boklåda” på bystugans veranda (minibibliotek), spökvandring, pulkabacke, mopedrally, LAN, 
Vävkurs, bilorientering, barnaktiviteter utomhus, invigning av utegym och vandringsled, enmilavandring, cirkelträning, pulkatävling, höststädning 
utomhus, adventskaffe med tipspromenad, surströmming och älgköttsoppa, yoga och Zumba, ugglelyssning, cykeltur, höststädning, bygdehistoria, 
äventyrsresa, berättarkväll med ljusbilder (max 50 pers.), utegymnastik, mindre renoveringar, LAN för ungdomar, musikquiz, loppis, planeringsmöten och 
arbetsdagar, försäljning av tunnbröd och palt, studiecirklar, familjedag, kräftskiva med sittning gruppvis, LAN-party för ungdomar, tomten i Fornbyn, 
styrelsemöten och medlemsmöten utomhus, barnens dag under sommarlovet, öppet-hus arrangemang på kanelbullens dag, barndans, sykurser, 
midsommar- och valborgsfirande, Konst i byn, marknad, gympa, grillaktiviteter, loppis, fotoutställning, trimbingo, klädloppis med bokad tid, mattcurling, 
underhållsarbete, pubkväll med musik, kortspel, arbetsdagar, gymnastik, yoga, årsmöte, styrelsemöte, renovering, stavgång, stickkafé, släktforskning, 
trädgårdsarbete, sy- och slöjdkurs, barndans, sykurser, pimpelfiske, skridsko- och skidåkning, höstmarknad, boule, syverkstad, surströmmingsskiva, 
samtalsträffar, loppis, gudstjänst, minimarknad, glöggmingel utomhus, akvarellkurs, julgransraskning, käpphäst-dag och grillkväll, kräftskiva, 
hembygdscirkel, sillstek, grillkväll, "Håll Sverige rent", föredrag, stick o snack träffar, LAN, pingisturnering, ”Öppet hus”, traditionellt ”Hasalopp”,
fisketävling, hästskovarpa, nävgröt och fläsk drop in, nässelschampotillverkning, höstfest, rebusrunda, jullotteri, konstprojekt, biblioteksbuss var fjärde, 
danslekis, modern linedans, boule och fisketävling, invigning av bakstuga, stickkafé, trivselkväll med trubadur, konstutställning, bundit julkärvar



Har ni sett några positiva effekter för er 
förening

Ja
16%

Nej
84%

• Ökad kunskap om digitala möten

• Möjlighet till renoveringar när huset är tomt

• Folk längtar efter samlingslokalen och aktiviteten där

• Ökad kreativitet och nytänk

• Hemester ledde till ökat antal besökare

• Fler aktiva barn

• Fler medlemmar eftersom de vill stötta ekonomiskt

• Intresse för att hyra större lokaler för att kunna hålla avstånd



Har ni några farhågor för er förening framåt

Ja
71%

Nej
29%

• Dålig ekonomi

• Fortsatt inställda evenemang

• Bristande ideellt engagemang

• Färre medlemmar

• Inga hyresintäkter

• Besökarna kommer inte tillbaka

• Kommer det att bli som vanligt? Kvardröjande rädsla hos människor

• Fortsatta restriktioner under lång tid

• Svårt att starta upp verksamheten igen

• Att människor föredrar att ha digitala möten

• Konkurs/nedläggning av föreningen



Vilken typ av stöd är ni i behov av

2%

4%

5%

31%

40%

44%

76%

Inget svar

Kompetensutveckling

Stöd för digitalisering

Enkla koncept för olika arrangemang

Investeringar i fastigheten

Öka engagemanget i föreningen

Ekonomiskt stöd till drift och verksamhet



Har ni haft kontakt med er region och/eller 
kommun

Ja
49%

Nej
51%



Har ni gjort förändringar ni kommer att 
fortsätta med

Ja
24%

Nej
76%

• Digitala möten

• Digital kommunikation

• Aktiviteter utomhus

• Tipspromenader – både vanliga och digitala

• Naturvandringar

• Hygientänk

• Samverkan med närstående föreningar



Antal svar per distrikt

Blekinge 5

Dalarna 37

Gotland 28

Gävleborg 26

Halland 26

Jämtland 14

Jönköping 16

Kronoberg 17

Norra Kalmar 7

Norrbotten 21

Sjuhärad 22

Skaraborg 24

Skåne 29

Stockholms län 23

Södermanland 10

Södra Kalmar 12

Uppsala 25

Värmland 33

Västerbotten 23

Västernorrland 10

Västmanland 12

Västra 30

Örebro län 13

Östergötland 16


