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” Rigtig gode muligheder 

for at komme tilbage til 

normal drift.”

” Mulighederne er fine - vi 

regner med at komme 

tilbage i 2021.”

Hvad siger foreningerne?

Kilde: Markedsundersøgelse blandt kunder om konsekvenserne af Corona, april/maj 2020
Delkonklusion fra den 4. maj 2020; Base: 68 foreningskunder

9% 3 ud 

af 10 ”30 uger

Foreningerne er ramt –

med et gennemsnit på 

3,7 på en besvarelse 

mellem 1 (slet ikke 

ramt) og 5 (meget hårdt 

ramt).

7% er slet ikke ramt af 

Corona.

Den gennemsnitlige 

forventning er at der går 

30 uger før der er en 

normal situation igen. 

24% mener de er tilbage 

til en normal situation 

efter 3 måneder.

9% ser muligheder for 

vækst i den 

nuværende situation

34% mener at 

markedsføring er 

vigtig eller meget 

vigtig i den  

nuværende situation

Slet ikke ramt

3

1 5

Meget hårdt ramt

42
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Lidt flere udtalelser…

Kilde: Markedsundersøgelse blandt kunder om konsekvenserne af Corona, april/maj 2020
Delkonklusion fra den 4. maj 2020; Base: 68 foreningskunder

”
”Jeg tror, vi kommer tilbage til normal drift 

rimelig hurtigt, så snart der bliver åbnet op igen.”

”Så snart de store arrangementer og 

begivenheder åbner, så er vi klar igen.”

”Vi er heldige med at vi står stærkere 

i vores lokalsamfund. Vores 

medlemmer betaler stadig 

abonnements pris, derfor har vi knap 

så stort et tab som vores kollegaer.”

”Der er oprettet 

noget nyt, der 

skal støtte om 

de ensomme, 

hvor frivillige 

kan ringe dem 

op.”

”Nogle af holdene har 

prøvet visuel træning og 

de har snakket om at lave 

visuel løb. De ser altså 

muligheder for at skabe 

nye tiltag.”

”Branchen er presset så 

længe de er lukket og i 

forhold til hvor mange 

man må være samlet.”
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Hvad skal foreningerne have fokus på?

Kilde: Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Vi hjælper hinanden i stor stil under corona, den 4. maj 2020
*Kilde: Sociologisk Institut, Sociologer kortlægger frivilligt arbejde og samfundssind under coronakrisen, 3. april 2020

Fokus på fællesskabet – vi 

har brug for det efter Corona. 

Hvad er det din organisation 

kan tilbyde? Fortæl den gode 

historie!

Forbrugerne har i disse tider 

fokus på tillid og tryghed. Har i 

mindre hold, færre netværk eller 

andre tiltag for at skabe tillid og 

tryghed efter Corona? 

Kommunikere det i din 

markedsføring!

Sikre at du er Top-of-Mind 

når danskere igen får mulighed 

for at være i foreninger eller 

overvejer at støtte en god sag –

de har behov for fællesskabet.

Det starter nu! 

54%
har hjulpet andre, 

primært med at dele 

myndighedernes 

budskaber og med 

ærinder

65%
har hjulpet 

mennesker i deres 

netværk

”Når samfundet står i en 

krisesituation, rykker vi 

sammen, og samfundssindet

bobler og syder.” siger postdoc 

Jonas Toubøl fra Sociologisk 

Institut ved Københavns 

Universitet*


