
Resultat enkät till medlemmar VF Veteraner – sept 2022 
Totalt antal utskick:  430 st 
Antal svar:   98 st 
Svarsfrekvens:  23% 
 
Fråga 1) Hur länge har du varit medlem i föreningen 
 
Antal år Antal  % 
0-3 21 21 
4-10 38 39 
>10 39 40 

 
Fråga 2) Har du deltagit i föreningens aktiviteter de senaste tre åren 
 
 Antal % 
Ja 72 73 
Nej 26 27 

 
Merparten av de som svarat nej, på denna fråga anger skälen pandemi alt bor på annan ort. 
 
 
Fråga 3) Hur många aktiviteter har du deltagit i de senaste tre åren (frågan gavs endast till 
som svarat JA, i fråga 2) 
 
 Antal % 
1-5 ggr 30 42 
>5 ggr 42 58 

 
 
Fråga 4) Vilken typ av ämnen skulle du vilja se mer av i framtiden 
 

Energi Samhälle  Kultur Frisk
vård 

Övrigt 

Elpris, idag och i 
framtiden. Vindkraftens 
problem i elsystemet.  

Ekonomi o 
Samhällsfrågor 

Föreläsningar om 
kultur, nöje, (typ 
senioruniversitetet 

 Resor 

Sveriges 
elenergiförsörjning 

Ny teknik, 
kultur, 
samhälle, t ex 
testamenten 

Stadspromenader i 
Stockholm med 
omgivningar 
Besöka muséer 
 

 Fler tillfällen att få 
träffa och prata 
med gamla 
arbetskamrater (+ 
träffa nya) under 
trevliga former 

Energipolitik  Operabesök   
Elmarknaden     
Elsystemet och 
Vattenfalls roll 

    

Energi & klimat     



Energiplanering för 
Sverige 

    

Energiomställning     
Elnät     
Utvecklingen inom VF     
Utöver information om 
nya produktionssätt för 
fossilfri elproduktion 
vore det intressant med 
mer info om energins 
roll och påverkans-
möjligheter på klimatet. 
Både lokalt som lax och 
ålvandringar mm men 
även i det stora 
perspektivet. Energins 
klimat påverkan i 
relation till övrig 
klimatpåverkan. Inte 
minst vilken påverkan de 
växande ekonomierna i 
Indien Kina och på sikt 
Afrika. Vilka tekniker 
kan där ersätta 
fossileldning (kol)? 

    

Kärnkraft     
Föredrag av f d 
Vattenfallare (i någon 
högre position) som kan 
"tala ut" om hur det var 
förr och vad de tycker 
om dagens läge 

    

Elkraft     
Presentation av 
affärsområdena inom 
Vattenfall 

    

FoU     
 
 
Fråga 5) Prioritera vilka områden som intresserar dig mest 
 
 Prio 1 % 
Energi 64 68 
Samhälle 15 16 
Kultur 12 13 
Friskvård 3 3 

 
De som har prioriterat Energi överst har sedan alla, i nämnd ordning placerat 
Samhälle, Kultur, Friskvård. När det gäller de 32% som prioriterat Samhällen, Kultur eller 
Friskvård har ordningen varierat. 



 
Fråga 6) Vilka aktiviteter är viktigast för dig (max 3) Varför deltar jag på aktiviteter 
inom VF Veteranerna. 
 
Alternativ Antal X 
Hålla mig uppdaterad vad som händer inom 
energibranschen 

77 

Träffa tidigare kolleger 73 
Öka min kunskap inom samhälle/kultur 37 
Nyfikenhet/få se något nytt 29 
Socialt umgänge 22 
Friskvård såsom vandringar, gympa etc 14 
Resor 12 
Fester 7 
Annat 4 

 
Egna förslag på aktiviteter 
 
Energi Samhälle Kultur Friskvård 
Föredrag av f d Vattenfallare (i 
någon högre position) som kan 
"tala ut" om hur det var förr och 
vad de tycker om dagens läge 

Studiebesök 
på företag 
eller 
myndigheter 

Föredrag av 
någon 
skönlitterär 
författare eller 
någon 
kulturskribent. 

Egen hälsa, umgänge 
över 
generationsgränserna, 
vad som händer i vår 
när- och omvärld som 
påverkar mig 

Vattenfalls agerande i andra 
länder 

  För mej är 
gymnastiken viktigast 

Resor till Vattenfalls 
anläggningar i landet 
Trollhättan, Ålvkarleby, Porjus, 
Forsmark, Ringhals, Vindpark 
Åsele 

  Kanske lite mer bredd 
på 
friskvårdsaktiviteterna. 

Jag vill gärna höra Torbjörn 
Wahlborg berätta mer om 
Vattenfalls ansökan att bygga ny 
kärnkraft och förstudien som 
pågår. 

  Egen hälsa, umgänge 
över 
generationsgränserna, 
vad som händer i vår 
när- och omvärld som 
påverkar mig 

Gemensam aktivitet med andra 
veteranföreningar 

   

Resor till olika länder ger nys 
synintryck och ökad förståelse  

   

Gärna fler aktiviteter med 
intressanta personer insatta i 
samhällsfrågor som f d politiker, 
journalister, vetenskapare o dyl. 

   

Mest givande är föredrag - gärna 
via Teams, då jag inte bor i 
Stockholm. 

   



 
 
Fråga 7) På vilket sätt/ i vilken kanal vill du delta på aktiviteter  
(Prioritera utifrån skala 1-3, där 1 är mest och 3 mindre) 
 
 
 Mer 

intressant 
Lagom Mindre 

Fysiska möten 71 23 - 
Digitala möten 15 44 35 
Resor 26 33 35 
Vandringar/utflykter 27 33 34 
Friskvård 16 27 51 
Fester 21 43 30 

 
Sammanfattningen man kan göra av ovan är att våra medlemmar vill ha fysiska möten men 
tycker att det är bra med möjligheten att delta digitalt. 
När det gäller Resor och Vandringar/utflykter tycker fler att utbytet är lagom som vi erbjuder 
men det är svårt att dra några stora växlar på detta då ungefär 1/3 tycker mer, lagom, mindre! 
Friskvård vill man ha mindre av och frekvensen av antalet fester är lagom. 
 
Fråga 7) Rekommenderar du dina tidigare kolleger och vänner på Vattenfall att gå med 
i veteranföreningen 
(skala 1-5, 1=mycket osannolikt / 5=mycket sannolikt) 
 
 

5 4 3 2 1 
53 st 26 st  11 st 2 st 2 st 

 
- Genomsnittlig siffra: 4,34  
- 84% ger Föreningen betyg 4 eller 5 i rekommendationsvilja 

 


