
Besökarenkät 2021 
Hur trygg känner du dig på fritidsgården? 

Namn  Antal  %  

5 - 5 står för 
helt trygg  48  64,9  

4  14  18,9  

3  10  13,5  
2  1  1,4  

1 - 1 står för 
otrygg  1  1,4  

Total  74  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  4,45  

Median  5  
 

 

 

Vad gör att du känner så? 

Folket är schysta  
Biliard  

Besökarna som är här  
Ibland är det folk (andra ungdomar) som kommer hit och ger en blickar eller folk från skolan som ej är så 
trevlig.  

är lite obekväm med många, främlingar osv. mår ej bra om någon man inte känner kommer nära  
Väldigt snäll personal.  

Alla som är här. Besökare och ledare  

Alla är snälla!  
har bara varit här några gånger och känner inte så många  

Folket  
För många och föräldrar säger det finns knark här.  

De är trevliga, snälla (personalen). De skickar ut folk som får andra att känna sig otrygg. Allmänt bra.  
Jag har ej varit här mycke men jag har ej hört några bråka här  

Alla är snälla mot alla och det finns mycket o göra och då blir det roligt och då blir man inte otrygg.  

Ni är snälla mot alla. Man har roligt, många rum.  
inte direkt någon som är elak eller slå mig  

Alla är trevliga. Man har alltid kul. Alla är bara chill  
Trevlig Personal och det finns mycket och göra här och man har alltid kul  

Personalen är trevliga och snälla.  
personalen är trevlig dem lyssnar vill ens bäst och mina kompisar  

Det finns rolig personal och man får vänner lätt. Om man inte skulle ha någon att va med så kan man alltid 
va med någon personal.  

Bra välkomnande, alla schyssta, rum för alla, accepterar alla, ärliga, allmänt bra helt enkelt ᐸ3  



Ledarna är alltid snälla & trevliga. Och dom ser till att ingen säger eller gör något dumt/elakt. Dom ser till att 
alla känner sig välkomna & trygga. Man kan prata med dom om vad som helst  

pålitliga vuxnar  
Jag gillar ledarna och de tar bra hand om mig men det finns vissa personer som gör att jag inte känner mig 
trygg  

Jag känner mig trygg med alla ledare här och jag har många kompisar här.  

Man vet att ni kommer göra nått så det blir bättre och ni är trevliga.  
Roligt, Alla är snälla, Man lär känna nya människor  

Det är kul här. man kan skaffa kompisar Umgås Spela TVspel Spela musik och massa annat  
Personalen är snäll och tar imot en.  

JAG HÄNGER MED VÄNNER OCH DET FINNS MYCKET ATT GÖRA HÄR.  
för det finns ledare här som kan hjälpa en och håller koll på elaka varelser  

JaG BLev BaMMad FÖR iNeT  

Jag hänger med vänner och alla här är alltig snälla Och det gör så att jag känner mig trygg bland alla.  
för jag har varit här många gånger och personalen är rätt trevliga så man känner sig välkommen.  

Jag känner mig trygg för att det är ett härligt ställe och det är snälla människor här  
Vänner  

trevliga ledare och snälla barn. Bra plats att träffa nya  
alla pärsonaler  

Ni e trevliga  
Personalen är skit trevliga och det är nice alla behandlar varandra med respekt.  

det är bra men ibland kommer skumisar  

Mina vänner  
För att man kan vara sig själv och man känner sig inte utanför.  

Det är lugnt mot andra ställen  
Vet inte!  

lite läskigt Ibland när det ar fok med Skagg  
folk är elaka  

Personliga anledningar  

väldigt kul  
folk stirrar på mig läskigt  

För det finns ledare här som kan hjälpa mig.  
Dom är bra på att prata med om man mår dåligt och dom är alltid trevliga. Och alltid välkomnande.  

Fritidsledarna är öppna för att prata & LYSSNA, vilket gör att man kan berätta hur man känner sig, osv. Om 
det finns ungdomar som beter sig illa på gården så löser fritidsledarna det.  
Att kanske inte alla gillar vrandra. och det finns många som blir svartsjuk, vet jag inte varför men det är 
såhär.  

för Att jag Är med Mina kompisar och ledarna Är snälla  

de är säkert och nice  
Man kan vara ensam och med andra och personalen är trevlig.  

Jag känner mig trygg och alla är snäll kan vara att jag har svårt att träffa andra  
Jag känner mig trygg men ibland vet man aldrig om det skulle hända nått som gör en otrygg  

Jag känner mig ganska tryg här  



pga alla är snälla och trevliga alla känner alla  

Alla är snälla  
Alla är trevliga och det är lungt  

har många kompisar här  

ingen  
Jag är trygg  

Bra ledare, Bra vänner och en bra miljö. Alla är trevliga och man får snabbt nya vänner  
Bra personal och dem vet vad man ska göra om det händer något.  

Bra personal, de vet exakt vad de ska göra när något väl händer och de tar alltid hand om en, de finns alltid 
där när man behöver prata om saker är jobbigt eller bara allmänt om man vill snacka. De är bara bäst ᐸ3  
 
Hur upplever du ledarnas bemötande? 

Namn  Antal  %  

5 - 5 står för mycket bra  57  76  

4  9  12  
3  7  9,3  

2  1  1,3  

1 - 1 står för dåligt  1  1,3  
Total  75  100  

 
 
Statistik  

Medelvärde  4,6  
Median  5  
 
 

 

Vad gör att du tycker så? 

Att dem är välkommande  

Vet ej  

Trevliga  
När man kommer får man ett trevligt bemötande och alltid hej.  

dem är snälla och välkommnande  
Personalen.  

Ni är halvstränga ibland.  
De hällsar  

Dom är snälla och välkomnar en på bra sätt  

Snälla  
Snälla, trevliga.  

för att dom e ej elaka dom e snälla  
Dom är alltid trevliga och hälsar gott.  

Dom hälsar och pratar med en  
dom är snälla  



Alla är trevliga  

Hälsar på en när man kommer in och det ger en bemötande känsla  
Dem är snälla  

Snäll och lyssnar  

Man får alltid ett glatt hej och oftast en highfive eller något liknande. Man kan alltid prata med någon.  

Snälla, trevliga, accepterande & roliga. Bro-fisten. ᐸ3 lyssnar alltid ᐸ3  

Dom är alltid glada & trevliga & ser till att alla känner sig välkomna  
Man kan prata med de om nästan allt.  

De välkommnar varje person super trevligt och även på mig.  

Dom är trevliga och trygga  
Ni är roliga och trevliga  

Alla är snälla, trevliga, hjälpsamma  
Tycker inget dåligt om dom.  

Roliga och spelar med oss  
Man hinner knappt innanför dörren innan dom står där och säger hej  

Trevliga, Bryr sig  

LEDARNA ÄR VÄLDIGT TREVLIGA  
Det är trevliga när man kommer hit.  

JOBBiGT aTT Behöva häLSa LedaRNa  
Alla som möter mig är alltig snälla.  

de bemöter vem som med respekt och är väldigt trevliga mot alla.  
För att dom är snälla och trevliga  

för att dom hälsar  

väldigt trevliga och bra bemötande De är som mina vänner  
dom är roliga.  

Som sagt Alla är skit trevliga och snälla.  
för att dom hälsar och bryr sig  

Dom är snälla och hjälper till när man ber om det  
Skysta, trevligt bemötande  

De är trevliga!  
vet int  

De är elaka  

Hälsar alltid, Frågar alltid om namn så de kan lära känna oss bättre  
De snälla men stränga.  

bra  
De är trevliga.  

Dem välkomnar alltid och är glada. Dom gör en på glatt humör om man är ledsen  
De är öppna för att prata med olika ungdomar om allt ungdomarna tänker på & de lyssnar även på 
oss/ungdomarna. Fritidsledarna är väldigt snälla & lugna när de välkomnar nya ungdomar, även gamla.  

Att de blir arg snabb o inte bemötande oss bra men inte alla perssoner så här.  

för dom Hälsar  
de är vänliga  



De är trevliga och snälla  

Alla ledare är mycket snälla.  
Jag tycker att det är ett bra bemötande.  

Dem är trevliga och vänliga.  

alla är trevliga och säger hej och man känner sig alldrig ensam/utanför.  
De är snälla, de ser till att alla ha kul  

Dem hälsar och är glada och snälla.  
Dem behandlar alla rättvist  

jättetrevliga  
ingen  

Dom e snälla  

Alla ledare säger hej när man kommer in.  
Vet ej men dem är trevliga och roliga.  

För att dom är bäst!  
 
Känner du att du kan påverka verksamheten om du vill? 

Namn  Antal  %  

Ja  51  82,3  
Nej  11  17,7  

Total  62  100  
 
 
 
 

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

Om vi får sticka till Leos lekland :) PUSS PUSS :)  

Jag fatta ej men jag har inga idéer o ja tro inte jag kommer få men KSK  

ingen aning  
JAG ÄLSKAR GÅRDEN PUNKT! :)  

Önskar! Minigamespel (för ps4) för ingen spelar vissa av era spel.  
former för påverkan  

(Förslag: öppna verksamhet(en) för åk. 2 & 3 på gymnasiet :) )  
Sluta fråga tråkigt frågor.  

Inget, allt är bra.  

jag vet inte  
vet inte  
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