
Resultat från årets föreningsenkäten



Fakta

• Omarbetade frågor

• Utskick till 532 föreningar

• Svarsfrekvensen 37,59 % 2021 (31,97 % år 2020)

• Datainsamlingen 26 augusti – 10 september 2021

• Att svara på enkäten tog i genomsnitt 9,5 minuter

• Vi kan INTE dra slutsatser om vad samtliga 

föreningar tycker, bara vad 200 föreningar svarat. 



Bakgrundsfrågor
Jag som svarar på frågorna är…



Hur många medlemmar har er förening?



Var utövar er förening mest sin verksamhet?



Sker föreningens aktiviteter mest inomhus eller utomhus?



Anläggningar

• 47,4 % hyr av kommunen

• 12,8 % äger sin anläggning

• Exempel på andra anläggningar som används



Hur nöjd eller missnöjd är er förening med lokal/anläggning som ägs av Eskilstuna kommun?

89,2 % angav att de var ganska nöjda eller mycket nöjda.

Medelvärde 3,24



Har er förening bokat lokal/anläggning av Eskilstuna kommun någon gång under de senaste 12 månaderna?

Bokningsprocessen



Upplever er förening att det är lätt eller svårt att boka lokal/anläggning av Eskilstuna kommun?

83,2 % angav att de var ganska lätt eller mycket lätt.

Medelvärde 3,28



Eskilstuna kommun har riktlinjer om hur tider i lokaler/anläggningar ska fördelas. Känner er 
förening till vilka riktlinjer och prioriteringar som gäller vid fördelning av tider? 



Hur stort eller litet förtroende har er förening för att kultur- och fritidsförvaltningen följer riktlinjerna?

65,8 % angav att de var har ganska stort eller mycket stort förtroende. 

18,4 % vet ej

Medelvärde 3,24



Har er förening ansökt om föreningsbidrag under de senaste 12 månaderna?

Bidragsprocessen



Är det lätt eller svårt att förstå - vad som gäller för att få föreningsbidrag?

79 % angav att de var ganska lätt eller mycket lätt att förstå.

Medelvärde 3,03



Är det lätt eller svårt att förstå - hur ansökan om föreningsbidrag ska fyllas i?

72,8 % angav att de var ganska lätt eller mycket lätt att fylla i.

Medelvärde 2,89



Känner er förening till vad som gäller vid fördelning av föreningsbidrag?



Hur litet eller stort förtroende har er förening för att kultur- och fritidsförvaltningen följer riktlinjerna 
för fördelning av föreningsbidrag?

78,2 % angav att de var ganska stort eller mycket stort förtroende.

Vet ej 10,9 %

Medelvärde 3,26



Känner er förening till att det finns information om de olika föreningsbidragen på Eskilstuna 
kommuns webbplats?



Personalgrupp - Kontakt Medelbetyg

Personal på uthyrningen 3,09

Personal på lokal/anläggning 3,23

Personal kring scener 3,71

Personal som ansvarar för föreningsbidrag 3,61

Personalgrupp - Bemötande Medelbetyg

Personal på uthyrningen 3,61

Personal på lokal/anläggning 3,52

Personal kring scener 3,78

Personal som ansvarar för föreningsbidrag 3,48

Service



Hur nöjd eller missnöjd är er förening allmänt med kultur- och fritidsförvaltningens samlade stöd 
(till exempel kontakt med personal, ekonomiskt bidrag och subventioner av hyra) till föreningar? 

Allmänna frågor

58,1 % angav att de var ganska nöjda eller mycket nöjda.

24,5 % vej ej, Medelvärde 2,89 (67,7 %, 3,02)



Upplever du att det är lätt eller svårt att driva en förening i Eskilstuna kommun?

51,9 % angav att de var ganska lätt eller mycket lätt att driva 

förening

Medelvärde 2,71



Tack för ert deltagande!

foreningsstod@eskilstuna.se


