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Svarsfrekvens

u82 av 328 medlemmar = 25%
ukanske vissa svar representerar 2 eller flera 

medlemmar ( familj)?



1. Hur många Servasbesök har du haft 
2019?

Antal besök Antal medlemmar

0 29 ( 48%)

1 21 (28%)

2 20 (26%)

3 3 (4%)

4 2 (3%)

5 1 (1%)



2. Har du deltagit i något Servas 
aktivitet under 2019?

26%

74%

Medlemar

ja Nej

n= 20 ( 26%)

n= 57 
(74%)



3. Vilken Servas aktivitet i Sverige har 
du besökt 2019?

u Årsmöte 5

u 70 – års jubileum 14

u Lokal möte eller pub kväll 6

u Sommarfest hos Manda 3

u .... av de svarande, men vi vet att dessa aktiviteter har 
varit besökta av flera



4. Kan du tänka dig att organisera, delta 
eller medverka i en lokal Servasaktivitet i 
framtiden (pubbesök, sommarfest, middag, 
utflykt el.dyl.)? medlemmar

Ja Nej

Ja 58 = 75%Nej 19= 
25% 



5. Skulle du själv kunna tänka dig en längre 
vistelse hos någon Servasvärd?

Medlemmar

Ja Nej

JA = 57= 76%

Nej = 20= 24%



6. Skulle du kunna själv  tänka ta emot en 
Servas gäst under en längre period?

Medlemmar

Ja Nej

Ja = 33 = 44%

Nej = 44= 57%



7. År 2020 satsar Servas International på 
att öka medlemsantalet och vi måsta 
hjälpas åt. Vad tycker du är det som lockar 
mest med att vara medlem i Servas?

u Träffa nya intressanta människor – 18

u Kulturell utbyte 14

u Öppenhet och gästfrihet 4

u Trevlig hemmiljö 5

u Fredsfrämjande 1

u Få djupare insikt i landet/orten, annorlunda turism 4

u ej svarat 36



8. Har du några idéer om hur vi ska bli fler i 
Servas?

u engagera yngre mera 2x

u hjälpa samordna resa med andra 1x

u gör mer reklam för Servas i Media, på Fb, i tidningar, i TV ( Malou efter 10), 
skriva insändare, göra Servas synlig, broschyr ....17x

u berätta, sprida information mun till mun - 11x

u uppvakta andra föreningar 1x

u jobba medvetet med olika målgrupper 1x

u mer lokala träffar (öppna, med berättelserna om resor) 3x

u nej 20x

u ej svarat 26



Hur sammanfattar pessimisten?

u absolut majoritet av medlemmar inte alls 
svarar och kanske känner sig inte engagerade 
i Servas frågor eller har inte tid, dvs 
utnyttjar organisation passivt när det behövs

u av de som svarar har ganska många inga 
idéer till förbättring

udet är svårare att bjuda på än att bli bjuden



Men jag är en optimist!
u Det reser mer personer in i landet än det reser ut, med andra 

ord Sverige är populär!

u det är i alla fall 57 medlemmar i landet som kan tänka sig 
delta i utvidgade Servas aktiviteter  och hjälpa med dess 
organisation!!!

u det är minst 33 medlemar i landet som kan tänka sig ta emot 
gäster under längre tid och ännu mer som vill resa längre

u Våra medlemmar är kreativa och kommer på spännande idéer

u Grundidén är det som lockar mest: Främja vänskap och fred 
genom unika personella möte, kulturutbyte och  annorlunda 
resor!



Tack för att ni har svarat!


