
Enkätens resultat och slutsatser

Medlemmarna som svarade
Det kom in 149 svar på enkäten, det motsvarar nästan hälften av medlemmarna.
Vissa data tyder på att den halva som svarade på enkäten var mer aktiv än den andra halvan 
under hösten 2021.

Drygt hälften av de svarande har varit medlemmar i högst 10 år. 
86% av de svarande är födda före 1955 dvs minst 67 år gamla. Åldersfördelningen är densamma i 
hela medlemsgruppen.

Slutsatsen är att vi i högsta grad är en pensionärsförening. Vill vi det? Hur kan vi rekrytera yngre 
medlemmar?

Deltagande i föreningens aktiviteter
Ca en tredjedel av de svarande hade deltagit i minst en aktivitet under hösten. Coronan var det 
helt dominerande skälet till att man inte hade deltagit. Men i den yngsta gruppen - födda 1955 och 
senare - var tidpunkten på dagen den viktigaste faktorn!
Mer än en tredjedel av önskade förändringar bland svaren på enkäten handlade också om 
tidpunkten, att man önskar aktiviteter och Öppet hus på kvällar och helger.

Slutsatsen är att vi behöver ha aktiviteter både dagtid och kvällstid om vi ska kunna attrahera 
yrkesverksamma till vår förening. Det har vi redan börjat med.

Vi har även börjat videoinspela föreläsningar för att lägga ut på hemsidan. Föredraget om Finlands 
fyra krig på årsmötet är det första försöket.

Önskade evenemang:
Medlemmarna uttrycker framför allt önskemål om faktafyllda föreläsningar om metod, verktyg och 
källor som kan hjälpa medlemmen i dess egen forskning.

Ämnesområden 
- flest förslag rörde emigrantforskning, troligen en effekt av Ted Rosvalls inställda föredrag.
- något färre behandlade DNA inkl okänd fader
- olika släktforskarområden och verktyg som domböcker, bouppteckningar, gårdsforskning, kartor 

och GIS, fastighetsköp, kyrkogårdsförvaltningens lagar och regler, inrikes pass har föreslagits.
- historiska ämnen som statarsamhället, Eskilstunas historia, Eskilstuna och Torshällas befolkning 

under 1600 -1700 tal nämns också.

Slutsatsen är att vi ska lägga energi på att leta efter goda föreläsare, försöka erbjuda åtminstone 
en och gärna två ”tunga” föreläsningar per termin samt ge dessa på kvällstid och i tillräckligt stor 
lokal.

Studiebesök och utflykter
Här finns det många förslag som framför allt rör landsarkivet i Uppsala, men även Riksarkivet  i 
Stockholm och landsarkivet i Vadstena.

Slutsatsen är att det är önskvärt att föreningen arrangerar ett studiebesök på lokalt eller regionalt 
arkiv helst varje termin. Vi hoppas på Uppsala till hösten.

Även önskemål om utflykter till större gårdar i kommunen med intressant historia, gärna i 
samarbete med lokala hembygdsföreningar.



Slutsatsen är att föreningen gärna ska erbjuda en intressant utflykt i kommunen åtminstone varje 
vår, helst under helgen så alla kan följa med.

Kurser
Ett par efterfrågar fortsättningskurser; andra påpekar behovet av grundkurser för att rekrytera nya 
medlemmar, kanske i digital form

Slutsatsen är att föreningen bör försöka få igång kursverksamhet i föreningens regi, inte minst i 
rekryteringssyfte. En kursgrupp har bildats inom styrelsen.

Ett tiotal medlemmar efterfrågar även hjälp till en omstart, att friska upp gamla kunskaper, få hjälp 
att gå vidare med föreningens program och databaser.

Skulle ”omstartshjälpen” kunna arrangeras i samband med Öppet Hus? Har du någon god idé?

Nybörjare efterfrågar fördjupade kunskaper, en manual och möjlighet att ställa frågor via mail.

Öppet hus även på kvällstid skulle kunna vara en del av lösningen.

Önskade intressegrupper/studiecirklar

Många medlemmar har varit intresserade av detta och föreslår olika ämnesområden.

Mest populära ämnena:
DNA inkl fader okänd är det 16 medlemmar som är intresserade av  
Disgen lockar 8 stycken. 
Ett annat förslag berör hur man sammanställer/skriver/presenterar sina data - 5-6 medlemmar
Några är intresserade av emigration. 

Slutsatser
Här gäller det framför allt att fortsätta utveckla formen för hur dessa ska bedrivas. Erfarenheterna 
så här långt visar på behovet av en ledare som är kunnigare än den vanlige medlemmen plus i 
vissa fall en kursbok. 
Troligen är en föreläsning av en expert en bra inspiration för fortsatt arbete i cirkelform. T ex 
kanske en cirkel i emigrationsforskning bildas efter Ted Rosvalls besök.

Vi funderar kring DNA och Disgen. Nuvarande grupper innehåller ca 8-10 medlemmar och de kan 
inte vara för stora. Hur kan nya cirklar startas?

Vem vill starta en grupp kring presentation av data?
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