
 Besökarenkät 2020 
 
 
Hur trygg känner du dig på fritidsgården? 

Namn  Antal  %  

5 - 5 står för helt trygg  38  70,4  

4  11  20,4  
3  4  7,4  

2  0  0  

1 - 1 står för otrygg  1  1,9  
Total  54  100  

 
 
 
 
 

 
Vad gör att du känner så? 

Det finns mycket vuxna på plats hela tiden och man går runt hela tiden och kollar ofta vad som händer i de olika 
rummen.  
Fritidsgårdens personal tar allt på allvar oavsett vad/vilka problem som kan uppstå. Det känner mig trygg.  

Jag hänger med de jag tycker om att va med  

Jag vet inte, jag hänger med personer jag känner mig trygg med  
Jag träffar alla mina vänner och dom som jag är bekanta med.  

vet inte  
Det är en lugn känsla här  

Folk som jag hatar går här ibland.  
Jag har vänner  

Det är regler  

Vet inte?  
jag kan vara här om det har hänt något :)  

Jag känner mig trygg här för personalen är snälla, säger till folk om de gör något mot någon  
Det är bra personal som har koll på saker som händer här. Men det kan vara stökigt ibland  

Tycker det är jättetrevligt och KUL att vara här....  
Det finns bra personal och så.  

Det finns ju inget som skulle göra att man blir otrygg här. Allt är bra här och är helt trygg.  

att det är många ofta grabbar som stör anars inget  
Att jag har många vänner som brukar va här. Och att det är väldigt hemtrevligt  
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Personalen får mig att känna mig väldigt trygg. Vissa människor som hänger här får mig att känna mig mindre 
trygg men det kan vara att jag allmänt inte gillar människor och tycker att dom är läskiga  
Vet inte  

Jag har vänner här och ledarna är supertrevliga och snälla.  
Jag känner mig trygg för personalen är trevlig och jag känner de flesta här.  

Sköna personaler som inte är allmänt dryga och försöker sitt bästa.  
Bra ställe att vara på när man är ensam, Alla är schyssta.  

Jag känner att alla är trevliga.  

?  
för att jag tycker det är ett bra ställe.  

Allt  
Inget kan hända  

Jag känner så för att personalen finns men ibland kan det endå bli bråk  
Alla är så snälla och man har alltid något att göra. Det är som en andra hem.  

alla är jättevänliga och dem stökiga blir tillsagda. :)  

Alla är väldigt snälla och hjälpsamma.  
För många 07or, jobbiga folk.  

Det är för många 07:or som är jobbiga.  
Det är för många 07:or som är störande och elaka mot andra som är äldre eller samma ålder som de  

Jag är superman  
Jag tycker att det är väldigt tryggt för att de finns så många vuxna och alla är snälla och det finns regler.  

Personerna som e här & personalen  

Alla är trevliga & snälla  
Det finns bra personal och man kan vara med sina vänner som man känner sig trygg med.  

Vänner, vuxna  
Känns att det är trevliga vänner & att det är roligt här.  

Bra  
alla kan gå in igenom dörren  

Jag har svårt att prata med folk jag inte känner, men annars är allt bra  

Jag tycker det är kul här och vill vara här och tycker det är kul här.  
har bra personal  

Personaler och människorna i gården är trevliga.  
Vet ej  

känner många. finns några schyssta ledare.  
känner många hatar några fritidsledare  
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Hur upplever du ledarnas bemötande? 

Namn  Antal  %  

5 - 5 står för mycket bra  38  70,4  
4  10  18,5  

3  4  7,4  
2  1  1,9  

1 - 1 står för dåligt  1  1,9  
Total  54  100  

 
 
 
 
 

 
Vad gör att du tycker så? 

Man ska alltid helsa och då blir det att de gillar att man är här och alla är posetiva hela tiden och glada.  

De hälsar varje gång man hälsar på de och man får alltid ett bra bemötande.  
De säger alltid hej o sånt!  

De hälsar alltid och är roliga  
Alla vet hur man ska beete sig mot andra.  

alla är trevliga  

Dem är snälla  
Dom kommer och hälsa glatt och dom gör en glad.  

Dom e snälla  
rättvisa  

Dem är trevliga  
av personal är den bra men inte av alla  

De är trevliga, snälla.  

Det är trevliga och schyssta  
För att personalenen är trevliga....  

Dom e snälla  
Dom är riktigt snälla mot oss. De finns inget att vara missnöjd med.  

Vet inte ni är snälla  
för att de är väldigt snälla och schyssta  

dom är nästan alltid glada men kan säga till också & dom frågar alltid hur jag mår när jag kommer hit  
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sjukt bra :)  
Dom är snälla.  

de är bra, tydliga och man får liksom tycka vad man vill utan att det blir fel.  
Vet inte.  

de är trevliga.  

vet ej  
för att dom är snälla och roliga  

Snälla och Trevliga  
för att  

för de är roliga, snälla och de fattar oftast vem som faktist böjar bråka  
Alla är så välkomnande och man kan alltid prata med dom om allt  

Så jävla snälla alla känns som familj.  
Dem är roliga och snälla.  

Vet inte asså.  

Alla hälsar på en  
Det är väldigt upptagna när man kommer. Och när man kommer kan de inte släppa det dem håller på mig och 
kanske frågar hur ens dag har varigt  

Dryga, snälla  
Jag tycker att de är snälla och trevliga och vet oftast vad man heter och hälsar.  

Ni är snälla och väldigt trevliga  
Att de alltid helsar när man kommer  

De hälsar på en.  

Dem är trevliga.  
De verkar vara trtevliga.  

De är snälla  
vissa är snälla vissa är rövhål  

väldigt vänliga och pratglada  
Dom är hjälpsamma och snälla  

Reglerna är dumma  

De är ganska snälla och trevliga.  
Vet ej  

många är så jävla kaxiga bara för dem är ledare och tror dem kan kicka alla.  
tycker om nån  
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Känner du att du kan påverka verksamheten om du vill? 

Namn  Antal  %  

Ja  35  70  

Nej  15  30  
Total  50  100  

 
 
 
 

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

Både och  

vet ej  
Kanske fattar inte  

Vet ej  
va Bra svar  

Vet inte  

känner att det helt perfekt här  
Vet inte.  

?  
Inte varit här länge. Jag vet inte  

KLAGA PÅ DÅLIGT  
skriva en lapp eller klaga på de dåliga  

Vet inte vad jag kan göra.  

Bryr mig inte  
Vet inte  

Jag tycker det är bra  
att man inte behöver lämna in pant till ett rum om man inte har bokat  

Har ej försökt påverka så vet ej  
Jag skrev JA!  

1. Tider 2. Personal  
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Jag vet inte  
Vet ej  
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