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Det finns naturligtvis fler orsaker varför 
man väljer att gå med och ni som har sva-
rat på enkäten har angivit fler alternativ på 
den här frågan. Man vill som medlem lära 
sig mer om Afghanistan (35%), vara med 
och påverka SAKs biståndsarbete (15%) 
eller vara del av en gemenskap (12%). 
Några har valt att gå med för att man har 
familj eller vänner som är med (7%), för 
att man har sitt ursprung i Afghanistan och 
vill ge sitt stöd (5%), eller för att man har 
kontakt med asylsökande från Afghani-
stan, vilket gjort att man intresserat sig för 
SAK (5%). 

Kvinnors situation
En majoritet tycker att SAK erbjuder en 
form av engagemang som passar era in-
tressen (84%) och att SAK bidrar till att 
öka kunskapen om Afghanistan (58 % 
svarar ja i hög utsträckning, 39% svarar 
ja till viss del). Medlemmarna tycker att 
SAK i Sverige bör fokusera på bistånds-
arbetet i Afghanistan (75%) och kvin-
nors situation och jämställdhetsfrågor 
(72%). SAKs verksamhet i Sverige bör 
också fokusera på att vara en röst i den 
svenska debatten (57%), samla in pengar 
till arbetet i Afghanistan (48%), arbeta 

med vänskolor och skolinformation 
(37%) och arrangera föreläsningar och 
seminarier (36%). Övriga frågor som 
något färre medlemmar enats om är 
afghansk kultur (23%), asylfrågan (22%) 
och frågor som rör säkerhet och militär 
närvaro (21%). 
 Överlag kan vi konstatera att SAKs 
medlemskår är välutbildad, hela 86% 
anger att man har högskole- eller univer-
sitetsutbildning. Medlemmarna är också 
ganska jämt fördelade mellan kvinnor 
(61%) och män (39%). Bland svaren på 
vad man vill att SAK i Sverige ska foku-
sera på finns inte någon skillnad mellan 

vad män och kvinnor tycker. Åldersmäs-
sigt så är en majoritet av våra medlemmar 
52 år och äldre (61%). 

Medlem under lång tid
Vi har en trogen medlemskår där över 
hälften av medlemmarna (56%) har 
varit med fyra år eller längre och hälf-
ten av dem i mer än tio år. En majoritet 
av de som har varit med längst är män.  
Nästan alla våra medlemmar (78%) är 
också medlem i en annan bistånds- eller  
solidaritetsorganisation, hälften av dessa 
är dessutom medlem i flera stycken andra 
organisationer.
 I enkäten frågade vi också om hur 
ni medlemmar vill få information. Tre 
kanaler utmärker sig och det är hemsidan 
(58%), information/tidning, utskick via 
post i brevlådan (56%) och nyhetsbrev via 
e-post (48%). Det skiljer sig inte mel-
lan män och kvinnor i någon nämnvärd 
utsträckning. Majoriteten av medlem-
marna läser tidningen Afghanistan-nytt 
i valda delar (53%), ca en tredjedel läser 
hela tidningen, några bläddrar igenom och 
tittar på bilderna (9%) och ett fåtal läser 
den inte alls (2%).
 Var åttonde medlem uppger på frågan 
vad som skulle få mig att stödja SAKs 
biståndsarbete ekonomiskt att man redan 
gör det (79%). Några skulle göra det om 
man fick bättre ekonomi (8%), några 
tycker att det räcker att vara medlem som 
stöd (7%), och ett fåtal anger att om det 
skulle vara tydligare vad pengarna går 
till (3%), några enstaka har angett andra 
orsaker. De här uppgifterna stämmer 

Biståndet viktigast

Resultat medlemsenkät | Intresset och stödet för SAKs biståndsverksamhet 
är stort bland medlemmarna. Som ni kunde läsa i förra Afghanistannytt bjöd 
vi in alla medlemmar att svara på några frågor i en enkäten som funnits till
gänglig via vår hemsida under september och oktober. Stort tack till alla er 
som tog chansen att göra er röst hörd. Totalt svarade 989 personer. 

722 av de nära 1 000 svaren kommer från medlemmar. Det är också glädjande 
att så många tagit sig tid att skriva frisvar och kommentarer, vilket vi tolkar som 
stort engagemang för vår organisation. Med utgångspunkt i enkätsvaren framgår 
att nästan alla SAKs medlemmar har gemensamt är att man har valt att bli med
lem för att visa sitt stöd för biståndsarbetet som organisationen gör i Afghanistan. 
Nära 9 av 10 angav detta som främsta orsak att bli medlem (88%). 
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Så många procent tycker att SAKs 
arbete i Sverige ska fokusera på 
arbetet med kvinnors situation och 
jämställdhet.
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SAKs kontor i Stockholm
Karolina Andersson, ekonomi, 08-545 818 46
Maria Aschenbrenner, vik. adm sekr, 08-545 818 42 
Elin Asplund, givar- & medlemsservice, 08-545 818 59
Klas Bjurström, adm sekr, föräldraledig
Peter Brune, generalsekreterare, 08-545 818 50
Eva Engelsöy, personal, 08-545 818 44
Frida Engman, förening, 08-545 81849
Monica Eriksson, insamling, 08-545 818 41
Johanna Fogelström, Sverigechef, 08-545 818 58
Marléne Hugosson, projektled vänskolor 08-545 818 54
Tiina Hurtig, ekonomi- & löneadmin 08-545 818 47
Markus Håkansson, info, red 08-545 818 45
Håkan Josefsson, bistånd 08-545 818 52
Jane Karlsson, vänskolor Sverige, 08-545 817 36
Sofia Orrebrink, bistånd, 08-545 818 43
Annelie Renqvist, kansliadmin, 08-545 818 48
Karl Torring, ENNA, bistånd, 08-545 818 56
Katinka Wall, info, pressekreterare, 08-545 818 57
Epost till personalen: fornamn.efternamn@sak.se

Lokalkommittéer
GÖTEBORG Linnea Larsson, 070-757 79 70, 
linnealarsson2010@hotmail.com
JÖNKÖPING Claes Renström, 070-310 23 74,  
claes.renstrom@hotmail.se
LUND Jenny Anderberg, 076-555 88 80,  
jenny.anderberg@hasselahelpline.se, 
MALMÖ Ilse Cort Wahlroos, 073-325 44 81, 
ilse.wahlroos@telia.com
SKELLEFTEÅ Anders Lövheim, 0910-502 46, 
070-686 16 38, anders.lovheim@telia.com
SKÖVDE/SKARABORG Anders Boström,
0501-784 75, anders.g.bostrom@svenskakyrkan.se
STOCKHOLM Anna Fayeq, 08-777 86 53, 
0739-86 86 87, stockholm@sak.se
SUNDSVALL Anna Westin, 060-61 24 72, 
070-202 06 28, anna.m.westin@hotmail.com
SÖDERTÄLJE Hans L Hansson, 08-550 190 10, 
070-342 69 20, hassehansson@gmail.com
UPPSALA Isabella Ekstam, 073-785 19 23, 
isabella_ekstam@hotmail.com
VÄNERSBORG Nils Wahlström, 0521-674 63, 
nils.wahlstrom@comhem.se
VÄXJÖ Sahar Mohamadi, 0757-10 58 71, 
sahar_ros@hotmail.com

Kontaktpersoner
ARVIKA Curt Larsson, 0570-230 93
BORÅS Jan Svenningson, 033-41 12 94 
ESKILSTUNA Hasse Mälberg, 016-14 95 89
FÄRILA Birgitta Sundborg, 070-662 32 12
GOTLAND Lars Grahnström, 0498-26 15 77
GÄLLIVARE Margareta Hedberg, 0970-161 16
HALMSTAD Birgitta Borulf, 035-12 98 02
HELSINGBORG Marie Weis, 0703-23 22 39
HÄRNÖSAND Bertil Pettersson, 0611-55 07 27
KARLSTAD Inga-Lill Fjällsby, 054-83 44 37
KUNGÄLV Eva Sylvan, 0303-22 00 57
KUNGSHAMN Ida Hammar, 076-771 20 50
KÖPENHAMN Shamail Haydar, shamille_71@hotmail.com
LEKSAND Regita Hedman, 0247-405 77
LIDKÖPING Anneli Johansson, 0510-219 92
LIDKÖPING Noorollah Moosawi, 013-27 46 23 
LULEÅ Mats Danielsson, 0920-970 11
MARIESTAD Nasratullah Safi, 0737-24 98 56
MÖLNDAL Andreas Köbi, 0704-40 56 82
NORA Olle Viktorsson, 019-22 22 07
PITEÅ Bo Persson, 0911-164 33
STRÄNGNÄS Peter Hjukström, 0159-230 41
STRÖMSTAD Peder Adamsson, 0526-602 44
TOMELILLA Karina Lundgren, 0417-102 53
UDDEVALLA Ann-Marie Bengtsson, 0702-79 69 67
UMEÅ Mohammad Fazlhashemi, 070-542 91 64
VARBERG Björn Mellquist, 0731-82 00 33
ÖREBRO Samantha Jaoshan, 070-073 81 06
ÖSTERSUND Sumiyah Bhaduri, 076-139 00 85

KOntaKta

Tack till alla som svarat på enkäten. 
Era synpunkter är mycket värdefulla 
för oss i arbetet med att förnya och 
utveckla verksamheten så att den 
fortsätter att vara relevant för er som 
är medlemmar och för att nå de mål vi 
tillsammans har satt i vår Sverigestra
tegi.   
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Johanna är SAKs Sverigechef.

Målsättningen för SAKs verksamhet i 
Sverige är ett ökat engagemang för det af-
ghanska folket och dess behov. Det ska vi 
nå genom att öka insamling, öka kunskap 
om Afghanistan och kännedom om SAKs 
arbete i Afghanistan, samt genom att vara 
en växande och aktiv medlemsrörelse. 
Jag tror att nyckeln till att vara en livs-
kraftig organisation och förening är att 
lyssna, lära och vara öppen för förändring 
vid behov. Vi vet att det frivilliga engage-
manget i Sverige är större än någonsin, 
men att engagemang kan ta olika uttryck. 
SAK ska vara en organisation i tiden. Vi 

ska vara relevanta för medlemmar som 
väljer att gå med för att visa sitt stöd för 
folket i Afghanistan. Vi ska kunna hjälpa 
med konkreta verktyg och information 
för de medlemmar som vill vara aktivt 
engagerade på den ort där man bor. 
Medlemsenkäten är en pusselbit i det här 
arbetet för att lära känna och ta reda på 
vad medlemmarna vill och behöver. Det 
finns andra forum där vi tillsammans möts 
för att diskutera hur vi på bästa sätt kan 
fortsätta att entusiasmera och engagera 
både oss själva och det svenska folket att 
visa sitt stöd för folket i Afghanistan. Det 
är viktigt att ha en ständig dialog så att vi 
som arbetar på SAKs kansli kan vara en 
resurs för er. 
 Jag tror att vi har en bra startpunkt i 
det som knyter oss samman, frivillig som 
anställd, nämligen en stark övertygelse om 
att det går att göra skillnad för och tillsam-
mans med det afghanska folket, en stolthet 
över vår fina organisation som enträget 
arbetar på och inte ger upp trots alla 
utmaningar som finns i Afghanistan.  Det 
här arbetet skulle inte vara möjligt utan ert 
engagemang och stöd. Stort tack.   •

väl med vårt medlemsregister där nästan 
hälften av SAKs medlemmar också är 
månadsgivare och där ytterligare en stor 
andel har givit en enskild gåva under det 
senaste året.

Aktivt medlemskap
På frågan om man som medlem har 
deltagit i något av SAKs arrangemang 
svarar över hälften att man aldrig har 
deltagit (66%). Ungefär var tredje 
medlem deltar ibland (27%) och ett fåtal 
deltar ofta (7%). Det är en svag majo-
ritet av män bland de som deltar ibland 
eller ofta. 

 Med tanke på att det ändå är en så 
pass låg andel som är aktivt engage-
rade så frågade vi också om det finns 
något som skulle göra medlemmarna 
mer intresserade av aktivt engagemang. 
En tydlig majoritet svarar nekande på 
den frågan, antingen har man inte den 
möjligheten just nu (29%) eller så tycker 
man att det räcker att vara stödjande 
medlem (46%). Några menar dock att 
det kan man visst tänka sig om det finns 
mer information om vad man kan göra 
som aktiv (16%) eller om man visste att 
man verkligen är behövd i organisatio-
nen (10%).   •

Det går att göra skillnad! 

Nomineringar till förbundsstyrelsen samt andra förtroendeuppdrag inför SAKs årsmöte 
2012 lämnas till valberedningen senast torsdagen den 1 mars 2012. 
Peter Unnerstedt, ordförande valberedningen. Tel: 070-946 88 92 | nomineringar@yahoo.se


