
 
 
 

Besökarenkät 2022 fritidsgården 

 
Är du...? 

 Tjej  Kille  Annat  Total  

Namn  Antal %  Antal %  Antal %  Antal %  

Tjej  31  100 0  0  0  0  31  51,7 

Ickebinär  0  0  0  0  0  0  0  0  

Kille  0  0  27  100 0  0  27  45  

Annat  0  0  0  0  2  100 2  3,3  

Total 31  100 27  100 2  100 60  100  
 
 

Svarsfrekvens  

Tjej  Kille  Annat  

100% (31/31)  100% (27/27)  100% (2/2)  
 
 

 

Hur trygg känner du dig på fritidsgården? 

 Tjej  Kille  Annat  Total  

Namn  Antal %  Antal %  Antal %  Antal %  

4 - 4 står 
för helt 
trygg  

21  67,7 17  63  1  50  39  65  

3  8  25,8 8  29,6 1  50  17  28,3 

2  2  6,5  2  7,4  0  0  4  6,7  

1 - 1 står 
för otrygg  

0  0  0  0  0  0  0  0  

Total 31  100  27  100  2  100 60  100  
 
 

Statistik  

 Tjej  Kille  Annat  

Medelvärde  3,61  3,56  3,5  

Median  4  4  3,5  

 



 
 
 
 
 

Svarsfrekvens  

Tjej  Kille  Annat  

100% (31/31)  100% (27/27)  100% (2/2)  
 
 
Vad gör att du känner så? 

Tjej  

Det är många vuxna som tar hand om än hela tiden  

Jag känner mig trygg för att alla är snälla  

Alla är bra  

Att ledarna är här  

Det finns massa snälla ledare här  

Jag har många att vara med och bra ledare.  

Bra personal  

Alla mobbar  

För att det finns vuxna här. Och är inte rädd för någon här  

Alla kompisar och ledarna och miljön är trevlig och jag har alltid roligt när jag är här.  

De finns bra ledare  

Vissa är skumma och vissa håller på mot andra  

Alla är trevliga  

Sällan som jag känner mig helt trygg oavsett vart jag är.  

bra ledare.  

trevlig personal men en del ungdomar är dömande  

Man har alltid en vuxen att prata med.  
Man får vara sig själv  

bra och fin personal  

Det finns personal här och skulle det uppstå någon konflikt eller liknande så finns dem  

Bra personal och att man ofta bara är med de man känner  

Vet inte  

Bra personal, roliga saker att göra, varierade saker.  

Personalen är snälla och jag känner mig trygg med dem. Och alla är snälla mot alla.  

Vet inte  

Ni har bra regler t.e.x att man inte får slåss. Det är inga jag är direkt rädd för.  

Vad ska jag göra?  



 
 
 

Är inte här jätte ofta  

Jag är inte här så ofta  

Fins folk som säger taskiga saker och som slagits utan att ha en bra andledning  

Jag känner mig bara trygg när NN är här.  
 

Kille  

För att dom är snälla och roliga  

Det är roligt här  

de är kul  

Det är kul  

IDK  

Snälla ledare  

alla är jättetrevliga och snälla  

Walla det är mysigt här  

För att jag har mycket vänner här.  

Jag har vänner  

Vet ej  

Jag vet inte  

att man kan alltid se någon som jobbar här  

jag har många vänner.  

Alla är schyssta och personalen är bra.  

att alla är snälla  

alla kompisar och ledare  

Alla är snälla  

jag har många vänner här men också några ovänner  

Det är ett rätt otrykt område  

Det finns bra människor  

För att det finns många fina människor.  

för att folk jag känner slår mig efter jag har klippt mig  

Orolig för att bli mobbad  

Vet inte  

Det är kul  
 

Annat  

Bra personal :) Alla är snälla  



 
 
 

Alla är väl trevliga  
 
Hur upplever du ledarnas bemötande? 

 Tjej  Kille  Annat  Total  

Namn  Antal %  Antal %  Antal %  Antal %  

4 - 4 står 
för 
mycket 
bra  

27  87,1 21  80,8 1  50  49  83,1 

3  3  9,7  4  15,4 0  0  7  11,9 

2  1  3,2  1  3,8  0  0  2  3,4  

1 - 1 står 
för dåligt  0  0  0  0  1  50  1  1,7  

Total 31  100  26  100  2  100 59  100  
 
 

Statistik  

 Tjej  Kille  Annat  

Medelvärde  3,84  3,77  2,5  

Median  4  4  2,5  
 
 

Svarsfrekvens  

Tjej  Kille  Annat  

100% (31/31)  96,3% (26/27)  100% (2/2)  
 
 

 

Vad gör att du tycker så? 

Tjej  

Dem kommer altid fram och hälsa  

De är trevliga  

Dom är chill  

Dem e trevliga  

Dem är snäll  

Trevliga  

Dom bryr sig  



 
 
 

De är snälla  

För dom lyssnar bra.  

Vissa är otrevliga  

De är alltid trevliga och erbjuder alltid att hjälpa.  

för att de är trevliga  

Alla är snälla, trevliga och förstår  

Snälla  

Hälsar alltid, trevliga  

Snälla folk  

dem är trevliga och går att lita på  

Dom är trevliga  

Snälla, rättvis  

Alla här är snälla  

De är sjysta  

För att  

Snälla alltid trevliga. Säger till om något är fel.  

Dom är trevliga och finns alltid för en.  

Dom är trevliga  

Alla går fram och hälsar.  
Ni hjälper till om man behöver de.  
Ni är roliga och skojar med alla  
Om nån är utanför eller bara själv så frågar ni den om den vill göra något som t.e. spela kort.  

?  

Trevlig och glada hälsar alltid  

Dom hälsar alltid och är trevliga  

De är trevliga och går att prata med  

NN och NN bemöter barnen bra Dem andra dåligt  
 

Kille  

De är snälla och coola  

dom är snäll  

Dem är trevlig  

IDK  

vet inte dom är nice  

för dom är trevliga och snälla  

NN är lite läskig  



 
 
 

För att de är snälla och hjälper en.  

För att de är snälla  

de är bara bra  

dem är snälla  

dom är alltid snälla  

jag tycker att de är och de är snälla.  

För dem säger hej när man kommer in och dem är schyssta  

att man får spela spel  

Dom är snälla  

de är trevliga och skojar ibland  

alla är trevliga  

De hälsar  

Vet ej  

alla är snälla  

de är snälla  

dom är bra  

Dom är snälla  
 

Annat  

Dem bryr sig  

Otrevliga  
 
Känner du att du kan påverka verksamheten om du vill? 

 Tjej  Kille  Annat  Total  

Namn  Antal  %  Antal  %  Antal  %  Antal  %  

Ja  22  75,9 19  82,6 1  50  42  77,8 

Nej  7  24,1 4  17,4 1  50  12  22,2 

Total 29  100  23  100  2  100 54  100  
 
 

Svarsfrekvens  

Tjej  Kille  Annat  

93,5% (29/31)  85,2% (23/27)  100% (2/2)  
 
 

 



 
 
 
Om nej: Skriv vilka former för påverkan du önskar. (Nu har vi förslagslåda och fikamöte som två sätt). 

Tjej  

Rå falukorv i kiosken.  

Precis  

Vet ej  

Vet inte  

Ja  

Vet ej. Är inte här så ofta  

Vet ej är inte här ofta  
 

Kille  

Nej  

Vi åker på ställen  

Nej  
 

Annat  

Man får snusa tycker jag  
 
 


