
Vilka behov ser föreningslivet efter pandemin?  
Sakta lyfts de olika restriktioner som infört med anledning av Covid 19-pandemin och vi ser 
framför oss att verksamheter återgår till en ny verklighet. 
För att möta den och ge bästa stöd till Malmös föreningsliv ställer vi några frågor där era 
svar är viktiga för oss. 
Vi ber er därför att avsätta några minuter för att fylla i denna enkät. Den samlade bilden är 
ytterst viktig att få. Alla svar är av betydelse. 
Svaren kommer att sammanställas och analyseras. Slutsatser kommer att presenteras både 
för föreningsliv, kommunala beslutsfattare och politiker efter sommaren. 

* 1. Förening/Organisation

* 2. Uppgiftslämnare

3. E-postadress till uppgiftslämnare

4. När restriktionerna nu sakta lyfts, hur har coronapandemin påverkat din
förening/organisation fram till nu?

5. Ser ni några långsiktiga konsekvenser, positiva eller negativa, för ert ordinarie arbete och
för era målgrupper?

Positiva konsekvenser

Negativa konsekvenser

6. Ser ni några oväntade effekter av pandemin hos era verksamheter och målgrupper som
behöver fångas upp för gemensamt lärande och för andra att ta del av?

Ska inte skickas in!
Användas för att förbereda/diskutera svaren innan man fyller i enkäten digitalt.



7. Kan kommunen eller någon annan bidra med något för att underlätta för er i er nuvarande 
situation och verksamheten efter pandemin? 

 

 
8. Finns det något ytterligare vi bör känna till om er situation just nu? 

 

 
9. De flesta utbildningsinsatser har under pandemin skett digitalt. Hur är er inställning till hur 
kommande utbildningar genomförs? 

Enbart digitalt 

Enbart fysiskt 

Kunna välja mellan digitala och fysiska alternativ av samma utbildning 

Kan beror på vilken typ av utbildning det är. 

Annat 

 

 
10. Inom vilka områden kan ni se att ni har behov av utbildning/kompetensförstärkning? 
(fler alternativ möjliga) 

Ekonomi 

Organisation 

Medlem 

Engagemang – Motivation 

Demokrati 

Kommunikation 

Marknadsföring 

Annat 

11. I dag erbjuds vissa utbildningar kostnadsfritt av kommunen eller via olika projektinsatser. 
Kan ni tänka er att betala för utbildningar som ni eller era medlemmar/funktionärer är i 
behov av? 

Ja 

Nej 
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