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Bakgrund
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Enkätfabriken har genomfört en undersökning för Equme-
nia med syftet att kartlägga vad föreningarna vill fokusera 
på. Metoden har varit en enkät där föreningarna fått svara 
på vad de tycker är viktigast, vad Equmenia bör fokusera 
på och vad de behöver stöttning inom.  

Urval & Svarsfrekvens

Urvalet i undersökningen var 362 föreningar. Antal som 
svarat helt eller delvis på enkäten var 155. Därav åstad-
koms en svarsfrekvens på 43%. Mindre föreningar har 
svarat i något lägre utsträckning än större. Föreningar i Re-
gion Syd har svarat i något lägre utsträckning än i övriga 
regioner. I övrigt ser resultatet ut att vara representativt 
för organisationen.

Genomförande 

Undersökningen genomfördes via en webbenkät som 
skickades ut via epost och via SMS. Utskicket gick till ett 
register som Equmenia tagit fram. 

Tidpunkt

inbjudan 2022-05-20

1:a påminnelse 2022-05-27

2:a påminnelse 2022-05-30

3:e påminnelse 2022-06-10

undersökning stängd 2022-06-17

43%
svarsfrekvens

1. Bakgrund & Syfte

Grupp Antal svar Antal i urval Svarsfrekvens

Total 155 362 43%

Region Mitt 19 36 53%

Region Nord 7 15 47%

Region Stockholm 14 37 38%

Region Svealand 29 65 45%

Region Syd 7 25 28%

Region Väst 44 99 44%

Region Öst 35 85 41%

Grupp Antal svar Antal i urval Svarsfrekvens

Färre än 26 
medlemmar eller 
saknad uppgift

60 167 36%

26-50 medlemmar 50 111 45%

51-100 medlemmar 36 68 53%

fler än 100 med-
lemmar 9 16 56%

 » Webbenkät
 » Maj/juni 2022
 » Svarsfrekvens: 43%
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Resultat
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2. Sammanfattning

Undersökningen var uppdelad i tre delar. Vad som är viktigast för 
den lokala föreningen, vad Equmenia bör fokusera på, samt vad 
föreningen behöver stöttning inom. Resultatet visar sammanfatt-
ningsvis i diagrammet nedan. Tydligt är att föreningar tycker att 
scouting och tonår är de viktigaste verksamheterna medan läger 
och arrangemang samt ledarskap bör läggas fokus på. Det som 
föreningarna främst vill ha stöttning inom är ett förenklat med-
lemssystem samt arbete med kommunikation. 

I undersökningen har även möjligheten funnits att spontant be-
skriva vad som är viktigt, vad som borde vara fokus och vad som 
behövs stöttning inom. Det som då kommer upp är vikten av att 
vårda om sina ledare, ha utbildningar för dessa samt ledarskaps-
utveckling. Detta är delar som nämns i samtliga punkter i enkäten. 
Dock upplever flera av föreningarna motgångar med att få ledare 
att stanna kvar och trivas. Att ledarna ska få känna sig uppskatta-
de och hörda i sitt arbete är något som flertalet önskar kunna ge 
sina ledare. Att fokusera på ledarskapsutbildning och att skapa 
ett varmt och uppskattande klimat är ett möjligt sätt för att kunna 
behålla sina ledare, vilket i sin tur gynnar övriga delar av förening-
en. 

Scoutverksamheten är också något som nämns på flera ställen, 
ofta nämns även tonår i samband med scoutverksamhet. Dessa 
två upplevs i stor utsträckning fokuseras på av flertalet fören-
ingar. Att fokusera på att utveckla både scoutverksamheter samt 
tonår skulle sannolikt öka gemenskapen och bidra till att fler vill 
engagera sig. 

Något flera önskar sig är även lite närmare samarbete med Equ-
menia, med lite fler besök och mer tillgänglighet. Även stöd och 
inspiration önskas, samt administrativ hjälp. Genom att utveckla 
ett närmare samarbete med föreningarna kommer motivationen 
och engagemanget troligtvis att öka då fler kommer förstå och 
känna tillhörighet. 

80%

70%

38%

51%

47%

43%

50%

38%

23%

Scouting

Tonår

Söndagsskola

Läger och arrangemang

Ledarskap

Växa i tro

Förenklat medlemskapssystem

Kommunikation

Fokus på bidrag och stöd för att skapa
ekonomiska förutsättningar
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Del 1: Viktigaste
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3. Viktigaste för den lokala föreningen
Första frågan i undersökningen är vilka verksamheter som är 
viktigast för den lokala föreningen. Frågan besvarades genom att 
välja från en lista och genom en möjlighet att kommentera svaret. 
I listan gick det välja tre alternativ som mest.

Scouting och tonår är de två alternativ som allra flest väljer. Min-
dre föreningen svarar lite mer blandat vad som är viktigast medan 
ju större föreningen är blire scouting och tonår viktigare. Scout 

är även det som valts som viktigast i alla regioner utan i Region 
Nord.

Det område som flest nämner i den öppna frågan kring vad 
som är viktigast för deras lokala förening är scoutverksamheten. 
Den öppna frågan har ställts innan den slutna vilket visar på att 
scouting är viktigast såväl spontant som vid erinran. Några ut-
vecklar sitt svar och svarar att det är en etablerad verksamhet. 
Någon menar också att scoutverksamheten är en möjlig lösning 
på den utbredda psykiska ohälsan bland unga. 

Ett annat område som flera nämner är verksamheter. Här men-
ar vissa att det är verksamheter för tonåringar de syftar på, och 
några nämner att verksamheter för olika åldrar är viktigt, både 
barn och unga vuxna. Utöver detta svarar vissa att ett viktigt om-
råde för deras lokala förening är tro; exempelvis att lära sig mer 
om tro, att sprida evangeliet och att lära känna Jesus och hans 
evangelium. 

Ytterligare ett tema som kan urskiljas för svaren för första områ-
det är ledare och ledarvård. Flera skriver att det behöver rekryte-
ras flera eftersom det är en brist på ledare, och några nämner att 
det även bör rekryteras yngre ledare.  

Gemenskap, trygghet och inkludering är andra punkter som tas 
upp av några respondenter. Utöver detta är det även söndags-
skola, samt att åter komma på fötter efter pandemin och dess 
påverkan på föreningen. Notera att dessa svar inte nämns lika 
frekvent som övriga punkter. 

80%

70%

38%

14%

13%

11%

8%

8%

5%

2%

2%

Scouting

Tonår

Söndagsskola

Konfirmation

Barnkör/Soul Children

Unga vuxna

Tweenies

Musikverksamhet, kör etc

Puls/idrott och träning

Barnrytmik

Gaming

Vilka verksamheter är viktigast för er 
lokala Equmeniaförening?

Antal svar: 127
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Rank Total Region Mitt Region Nord Region 
Stockholm

Region Svea-
land Region Syd Region Väst Region Öst

1 Scouting (80%) Scouting (73%) Tonår (80%) Scouting (67%) Scouting (85%) - Scouting (89%) Scouting (79%)

2 Tonår (70%) Tonår (67%) Scouting (60%) Tonår (67%) Tonår (78%) - Tonår (63%) Tonår (76%)

3 Söndagsskola 
(38%)

Söndagsskola 
(20%)

Unga vuxna 
(40%)

Söndagsskola 
(58%)

Söndagsskola 
(56%) - Söndagsskola 

(37%)
Söndagsskola 

(34%)

Antal svar 127 15 5 12 27 4 35 29

Uppdelning på region

Rank Total

Färre än 26 
medlemmar 
eller saknad 

uppgift

26-50 med-
lemmar

51-100 med-
lemmar

fler än 100 
medlemmar

1 Scouting 
(80%)

Scouting 
(69%)

Scouting 
(84%)

Scouting 
(93%)

Scouting 
(100%)

2 Tonår (70%) Tonår (58%) Tonår (70%) Tonår (89%) Tonår (100%)

3 Söndagsskola 
(38%)

Söndagsskola 
(42%)

Söndagsskola 
(35%)

Söndagsskola 
(30%)

Söndagsskola 
(60%)

Antal svar 127 52 43 27 5

Uppdelning på föreningens storlek
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Del 2: Fokus
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4. Gemensamt fokus
På frågan om vilket fokusområde som Equmenia bör ha så är läger 
och arrangemang tydligt viktigast. Därefter följer ledarskapsfrå-
gor och att växa i tro. Det finns dock en stor variation i vad som 
bedöms viktigast att fokusera på. Större föreningar tenderar till 
att fokusera på ledarskap i större utsträckning Bland regioner 
sticker region mitt ut som vill fokusera på samhällspåverkande 
arbete.

Möjligheten att få välja tre områden som Equmenia ska fokusera 

på gavs även i öppen form i enkäten. Även här ställdes frågan 
innan den slutna frågan med fördefinierade alternativ. Det som 
flest nämner spontant är scoutverksamheten, något som också 
nämndes mycket i den tidigare frågan som första punkt. Utö-
ver scout är det ledarskap som nämns av flera. I denna kategori 
nämns både ledarskapsutbildning och ledarvård. Även utbildning 
som egen punkt nämns av ett flertal. 

Även unga vuxna/tonår tas upp här, dock inte lika frekvent som 
i den tidigare frågan. Anordnade sammankomster och läger är 
också något som nämns i första området. Andra teman som kan 
urskiljas är föreningsutveckling och mer gemenskap med andra 
föreningar samt se hur de jobbar.  Som andra punkt är återi-
gen ledarutbildning, ledarutveckling och ledarvård något som 
nämns av ett flertal. Även tonår och barn är ytterligare teman 
som nämns. Återigen är utbildning något som tas upp som enskilt 
tema. 

Ett fåtal svar berör föreningsutveckling och de lokala föreningar-
na, som att fokusera mer på dessa. Svar som nämns utöver dessa 
är föreningarna önskar mer inspiration och även att aktiviteter 
och utbildningar ska finnas i ett större perspektiv. Återigen är ton-
år och unga vuxna något som nämns, en respondent nämner att 
det behövs verksamheter för de som inte vill sporta, scouta eller 
sjunga. Utöver dessa är det även läger och scout som responden-
terna tar upp.  Ytterligare svar som förekommer i mindre utsträck-
ning är regionala samlingar/engagemang och att samarbeta med 
andra organisationer. Någon form av verksamhetsstöd nämns 
också, samt möjligheten att kunna fånga upp barn och unga. 

51%
47%

43%
28%
28%

19%
18%

14%
13%

10%
8%
8%

Läger och arrangemang

Ledarskap

Växa i tro

Unga vuxna

Dela tro

Samhällspåverkande arbete

Andlig vägledning

Hållbarhetsfrågor

Mångfaldsfrågor

Hälsa

Kreativa uttryck

Internationell mission, solidaritet och utbyte

Vilka av följande fokusområden skulle du helst 
se att Equmenia som rörelse fokuserade på?

Antal svar: 120
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Rank Total Region Mitt Region Nord Region 
Stockholm

Region Svea-
land Region Syd Region Väst Region Öst

1
Läger och 

arrangemang  
(51%)

Samhällspåver-
kande arbete 

(53%)

Läger och 
arrangemang  

(67%)
Växa i tro (60%)

Läger och 
arrangemang  

(62%)
- Ledarskap (61%) Växa i tro (54%)

2 Ledarskap (47%) Dela tro (53%) Unga vuxna 
(50%)

Läger och 
arrangemang  

(50%)
Ledarskap (46%) -

Läger och 
arrangemang  

(45%)

Läger och 
arrangemang  

(46%)

3 Växa i tro (43%)
Läger och 

arrangemang  
(47%)

Ledarskap (50%) Unga vuxna 
(40%) Växa i tro (38%) - Växa i tro (39%) Ledarskap (42%)

Antal svar 120 15 6 10 26 4 33 26

Region

Storlek

Rank Total

Färre än 26 
medlemmar 
eller saknad 

uppgift

26-50 med-
lemmar

51-100 med-
lemmar

fler än 100 
medlemmar

1
Läger och 

arrangemang  
(51%)

Läger och 
arrangemang  

(58%)

Ledarskap 
(54%)

Ledarskap 
(48%) -

2 Ledarskap 
(47%)

Ledarskap 
(42%)

Läger och 
arrangemang  

(46%)

Läger och 
arrangemang  

(44%)
-

3 Växa i tro 
(43%)

Växa i tro 
(42%)

Växa i tro 
(41%)

Unga vuxna 
(41%) -

Antal svar 120 50 39 27 4
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Del 3: Stöttning
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5. Stöttning
Som svar på vad Equmenia ska fokusera på för att hjälpa den 
lokala föreningen svarar flest ett förenklat medlemsstystem. Där-
efter följer kommunikation. Stora föreningar skiljer ut sig genom 
att främst ha svarat de olika svarsalternativen som rör samverkan 
både internt och externt med andra kyrkor och aktörer. Region 
Mitt vill främst ha hjälp med kommunikation, medan Region Nord 
ser ett behov av hjälp kring bidrag och stöd. Övriga regioner 
svarar förenklat medlemssystem i störst utsträckning. Responden-

terna fick möjligheten att kommentera vad de valt för områden 
de skulle önska att Equmenia fokuserade på. Flera nämner med-
lemskapet och ”Repet” i denna fråga, här är det dock lite tudela-
de åsikter. Vissa menar att ”Repet” är en krånglig process med-
an andra uppskattar konceptet men önskar en enklare struktur. 
Samarbete och samverkan nämns också av flera föreningar, och 
att det gynnar arbetet och gemenskapen. Detta är särskilt viktigt 
för en liten förening då dessa inte har samma förutsättningar som 
en större förening. 

Om frågan istället ställs helt spontant och öppet är det lite andra 
områden än de som funnits tillgängliga i den stängda frågan som 
dyker upp. Vad som är tydligt då är att flest föreningar önskar få 
hjälp inom området ledare. Det som nämns är främst ledarvård, 
utbildning för ledare och utveckling för ledare. Även rekrytering 
och inspiration för ledare är något några nämner som de främst 
vill ha hjälp med. Utbildning nämns även som en separat punkt 
bland flera. 

Ytterligare en större punkt som nämns är inspiration och idéer, 
samt att skapa en närmare relation mellan förening och Equmenia. 
Ett exempel på detta som nämns är att ha tätare kontakt, och att 
Equmenia skulle besöka föreningar. Även enklare hjälp med admi-
nistration är något som efterfrågas av deltagarna.

En annan punkt som tas upp som önskemål är läger och andra 
former av träffar som anordnas av Equmenia regionalt eller natio-
nellt. Även samarbete med andra föreningar och någon form av 
samordning till detta önskas av några. 

50%

38%

23%

22%

22%

18%

7%

6%

Förenklat medlemskapssystem

Kommunikation

Fokus på bidrag och stöd för att skapa
ekonomiska förutsättningar

Samverkan med andra aktörer utanför
kyrkan

Samverkan med andra kyrkor

Arbeta med samverkansfrågor mellan
Equmenia och Equmeniakyrkan lokalt

Stärka lokala demokratiska strukturer

Stärka regionala och nationella
demokratiska strukturer

Vad ska Equmenia nationellt/regionalt fokusera 
på för att hjälpa den lokala föreningen?

Antal svar: 115
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Rank Total Region Mitt Region Nord Region 
Stockholm

Region Svea-
land Region Syd Region Väst Region Öst

1
Förenklat med-
lemskapssystem 

(50%)

Kommunikation 
(60%)

Fokus på bidrag 
och stöd (50%)

Förenklat med-
lemskapssystem 

(70%)

Förenklat med-
lemskapssystem 

(61%)

Förenklat med-
lemskapssystem 

(55%)

Förenklat med-
lemskapssystem 

(54%)

2 Kommunikation 
(38%)

Samverkan med 
andra kyrkor 

(53%)

Stärka demokra-
tiska strukturer 

(33%)

Stärka demokra-
tiska strukturer 

(20%)

Kommunikation 
(48%)

Kommunikation 
(33%)

Samverkan med 
andra kyrkor 

(29%)

3 Fokus på bidrag 
och stöd (23%)

Samverkan med 
aktörer utanför 
kyrkan (27%)

Förenklat med-
lemskapssystem 

(33%)

Samverkan med 
aktörer utanför 
kyrkan (20%)

Fokus på bidrag 
och stöd (26%)

Samverkan med 
aktörer utanför 
kyrkan (27%)

Kommunikation 
(25%)

Antal svar 115 15 6 10 23 4 33 24

Region

Rank Total
Färre än 26 med-

lemmar eller saknad 
uppgift

26-50 medlemmar 51-100 medlemmar fler än 100 medlem-
mar

1 Förenklat medlem-
skapssystem (50%)

Förenklat medlem-
skapssystem (49%)

Kommunikation 
(54%)

Förenklat medlem-
skapssystem (57%)

Samverkansfrågor 
nationellt och lokalt 

(40%)

2 Kommunikation 
(38%)

Kommunikation 
(38%)

Förenklat medlem-
skapssystem (46%)

Fokus på bidrag och 
stöd (39%)

Samverkan med ak-
törer utanför kyrkan 

(40%)

3 Fokus på bidrag och 
stöd (23%)

Samverkan med an-
dra kyrkor (27%)

Fokus på bidrag och 
stöd (19%)

Samverkansfrågor 
nationellt och lokalt 

(29%)

Samverkan med an-
dra kyrkor (40%)

Antal svar 115 45 37 28 5

Storlek
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6. Bilaga
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 » Skriv upp till tre områden som är viktigast för 
er lokala förening. Formulera gärna så kortfattat 
som möjligt

 » Om du fick välja några verksamheter som är 
viktigast för er lokala Equmenia förening, vilka 
är det?

 » Skriv upp till tre olika områden nedan som du 
vill att Equmenia som rörelse ska fokusera på. 
Formulera gärna så kortfattat som möjligt

 » Om du i stället fick välja bland några utvalda 
fokusområden, vilka skulle du då helst se att 
hela Equmenia som rörelse fokuserade på?

 » Kommentera gärna hur du tänkt kring dina 
svar eller om det är något du vill förtydliga

 » Vad vill ni i er lokala förening främst få hjälp 
med från Equmenia regionalt/nationellt? Skriv 
upp till tre olika områden nedan. Formulera 
gärna så kortfattat som möjlig

 » Om du skulle prioritera, vad skulle du då välja 
bland nedanstående möjliga områden att Equ-
menia nationellt/regionalt fokuserade på för att 
hjälpa din lokala Equmeniaförening? Du får max 
välja två stycken alternativ

 » Kommentera gärna hur du tänkt kring dina 
svar eller om det är något du vill förtydliga

6.1. Frågeunderlag
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Enkätfabriken

Enkätfabriken är ett undersökningsföretag med övergripande 
mål att genomföra undersökningar som leder till samhällsut-
veckling! Sedan starten 2009 har det varit givet för oss att låta 
ett samhällsengagerat förhållningssätt genomsyra såväl företa-
get som det arbete vi utför. Vi hjälper våra kunder med under-
sökningar så att de kan få den fakta som behövs för att fatta rätt 
beslut. 

Beroende på din situation eller utmaning väljs den metod som 
passar just din målgrupp bäst. Genom våra modeller och vår 
kunskap kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar som resulterar 
i väl genomarbetade beslutsunderlag. Fokus ligger på att resul-
taten av en undersökningen ska skapa utveckling för dig som 
beställare av rapporten och samhället i stort!

7. Bakom rapporten

Varmt välkommen att 
kontakta oss:

Telefon Göteborg: 031-313 48 78 
Telefon Lund: 046-460 28 78 
Mail: kontakt@enkatfabriken.se

Hemsida: www.enkatfabriken.se

Vi är teamet bakom rapporten:

Erik Granberg
Projektledare

Petter Björnson 
Wikström
Analytiker
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Equmenia

Enkät inför festival

Rapporten är framtagen av Enkätfabriken
- Undersökningar som leder till samhällsutveckling

www.enkatfabriken.se
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Undersökningar 
som leder till 
samhällsutveckling!

www.enkatfabriken.se


