
 

 

      

 
 

Mötesplatsenkäten 
Personalinstruktion och Goda exempel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Varje år, under vecka 41-43, genomförs mötesplats-enkäten 
på över 200 olika verksamheter inom KEKS-nätverket. Lägger 
man upp arbetet på ett strukturerat och genomtänkt sätt så 
kan underlaget leda till spännande dialoger mellan personal, 
ungdomar och politiker. Dessa diskussioner kan och bör sedan 
landa i konkreta handlingsplaner som utvecklar verksamheten. 
I det här häftet finner ni instruktioner för genomförandet av 
enkäten och vi presenterar ett antal goda exempel från KEKS-
nätverket på hur man kan lägga upp arbetet under 
enkätperioden. 
 

      



 

 

      

PERSONALINSTRUKTION 
Enkäten finns tillgänglig för ungdomarna att besvara under vecka 41-43. Under vecka 44 finns 
det möjlighet för er som har gjort enkäten på papper att mata in dem i systemet. Ni måste få in 
minst 15 svar för att få ut ett resultat i loggboken. Vill ni få det uppdelat på kön måste ni få in 
minst 15 svar från tjejer respektive killar. 
 
Enkäten skall fyllas i av så många ungdomar som möjligt som besöker mötesplatsen. Enkäten 
riktar sig till ungdomar från årskurs 6.  
 

Länken till årets mötesplatsenkät finner ni i The Logbook från och med den 7 oktober. Logga in 
som vanligt på thelogbook.eu och välj sidan för den verksamhet där mötesplatsenkäten ska 
genomföras. (Har du inte tillgång till The Logbook kontakta din närmsta chef.) 
 
I vänsterkolumnen finner ni en grön knapp där det står Mötesplatsenkät 2019. Klicka på den och 
då får du fram en sida där du överst finner länken till enkäten. Klicka på ”Till enkäten” om 
enkäten ska besvaras på den dator/surfplatta där du befinner dig. Ska enkäten besvaras på 
annan enhet så kan du kopiera länken genom att klicka på ”kopiera länk” och sedan klistra in 
den där du vill ha den.  
 

Varje verksamhet kommer att ha en unik länk så att var noga med att ungdomarna svarar på rätt 
länk. Detta kan du dubbelkolla genom att titta vilken verksamhets sida du är inne på i The 
Logbook.  
 

  
 

 
 
Enkäten finns på följande språk: 
• Arabiska 
• Dari 
• Engelska 
• Somaliska 
• Svenska 
 
Enkäterna på andra språk än svenska skickas ut till loggboksansvariga i samband med varje 
enkätperiod. De går också att ladda ned här: http://www.keks.se/startsida-2/nu-ar-det-dags-
for-motesplatsenkaten 
 
Det är jätteviktigt att ni förmedlar enkäten på ett positivt sätt! 
Gör ni det kommer ungdomarna att vilja svara och göra det seriöst och ni får ett bra underlag att 
diskutera utifrån. Markera för ungdomarna att ni tycker det är viktigt att de fyller i den noggrant. 
 



 

 

      

Sätt upp affischer och berätta att ni kommer att diskutera enkätresultatet med dem efteråt så att 
ni tillsammans kan göra verksamheten ännu bättre. Engagera gärna ungdomar även i förarbetet 
 
Till enkäten finns ett häfte med förklaringar. Detta skall finnas tillgängligt från onsdagen den 3 
oktober så att de ungdomar som vill kan läsa det innan de fyller i enkäten. Det är bra om ni 
uppmuntrar ungdomarna att läsa häftet och diskutera det med er om de har frågor. 
 
Enkäten skall fyllas i individuellt och kan fyllas i;  
• via web-länk 
• på papper 
Ni kan välja en eller båda av dessa varianter. 
 
Om ni väljer pappersenkät måste ni sedan själva mata in svaren via web-länk. Inmatningen skall 
vara klar senast söndagen den 3 november. Pappersenkät kan vara bättre om ni tror att 
ungdomarna behöver stöd eller annars inte kommer att svara på alla frågor.  
 

Tips 
Ha gärna en utlottning av priser till dem som fyllt i enkäten. Tänk på att det bör vara samma 
vinst på alla verksamheter i kommunen/stadsdelen så att inte detta påverkar var man svarar. De 
som är besökare på flera ställen kan dock fylla i en enkät per mötesplats. 
 
För att besökarna skall känna sig trygga när de fyller i enkäten och uppleva att det hela sköts på 
ett seriöst sätt gäller följande oavsett enkätform: 
 
• Läs själva noggrant igenom enkäten och bifogade förklaringar så att ni vet vad vi frågar om 

och kan svara på eventuella frågor. 
• Gör en namnlista så att ni kan hålla reda på vem som svarat och inte. 
 
När ni informerar om enkäten, instruera ungdomarna om att: 
 
• de skall ta det lugnt och fundera över sina svar. 
• det finns ett häfte med förklaringar till de olika frågorna som de kan titta i om det är något de 

inte förstår eller undrar över. 
• ni finns tillhands för att svara om det är något de inte förstår. 
 
Ifyllandet skall ske på en speciellt avsedd plats där man kan fylla i enkäten utan att bli störd av 
andra aktiviteter. Man skall kunna sitta så att ingen, vare sig andra besökare eller personal, ser 
en över axeln. En personal ska därför hela tiden hålla platsen under uppsikt och samtidigt finnas 
till hands för att svara på eventuella frågor. Detta gäller oavsett om man svarar på nätet eller i en 
pappersenkät! 
 
För pappersenkät gäller dessutom att: 
 
• Ni, som personal, fyller i svaren på frågorna i rutan på förstasidan innan enkäten delas ut.  
• När ungdomen fyllt i enkäten skall de stoppa den i en röstlåda eller ett stort kuvert som ni 

gjort i ordning så att de kan känna sig trygga i att ingen kommer att kunna se just deras svar. 
• När ni matar in enkäten via web-länk – var observanta på att vissa frågor inte skall besvaras 

av alla, något som ungdomar ibland missar. På grund av överhoppslogiken i programmet 



 

 

      

kommer ni inte att se de frågor som ungdomarna borde ha hoppat över på grund av hur de 
svarat på tidigare frågor. 

 
Dessa regler gör att enkäten fylls i på ett likvärdigt sätt på alla anläggningar, något som är viktigt 
för ett rättvisande resultat.  
 
Har din verksamhet goda tips och råd som resten av nätverket av nätverket bör ta del av? Maila 
mia.herman@keks.se! 

 
Lycka till! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      

GODA EXEMPEL  
Borås 
Marknadsföring 
I Borås jobbar man kommun-övergripande 
med enkäten genom en gemensam 
marknadsföringskampanj. Man gör en 
affisch som alla mötesplatser får använda 
och lägger ut inlägg på sociala medier ca 3 
gånger i veckan. Förra året satte de ett mål 
om att gemensamt få in 800 svar totalt 
från kommunens 14 olika mötesplatser.  
 
Motivation 
Alla ungdomar som fyller i enkäten får 
chansen att vinna två olika priser. Ett 
större pris där en ungdom får ett 
presentkort på olika affärer i Borås värt 
500 kr. Sedan har varje enskild fritidsgård 
en utlottning där två ungdomar på 
mötesplatsen vinner varsin biobiljett. 
Enhetscheferna försöker dessutom 
motivera personalen på olika sätt, t.ex. 
genom att sätta mindre delmål och bjuda 
på en god lunch eller fika när man har nått 
dessa och genom att följa upp och peppa. 
 
Utvärdering 
Efter att resultatpresentationen har 
publicerats i Loggboken så presenterar 
loggboksansvarig resultatet för 
verksamhetsledningen och gör en 
sammanställning som läggs ut på Borås Stads hemsida. Efter det är det upp till varje enhet att 
presentera sina resultat för ungdomarna samt att tillsammans med ungdomar göra 
handlingsplaner för kommande år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      

Kumla 
Marknadsföring 
I Kumla börjar personalen prata med ungdomarna i god tid om att det snart är dags för 
enkätperioden. Sedan instrueras varje 
mötesplats att ordna en plats på gården där 
ungdomarna kan fylla i enkäten ostört. Denna 
plats är oftast lite roligt inredd med t.ex. 
discolampor, ballonger eller liknande – detta har 
gjort att ungdomarna kommer ihåg den här 
enkäten från år till år. Rummet utrustas också 
med minst två datorer.  
 
Motivation 
För att motivera ungdomarna att fylla i enkäten 
så lottar Kumla ut två biobiljetter per mötesplats. 
I och med att de har ett separat och roligt inrett 
rum för ifyllandet av enkäten så skapar detta 
positiva associationer hos ungdomarna. Se bild. 
 
Utvärdering  
När resultatet har publicerats i Loggboken så 
sammanställer en i personalgruppen ett redovisningshäfte som används när hen presenterar 
resultatet för nämnden och för ungdomarna. Se bilden nedan. 
 



 

 

      

När de ska utvärdera tillsammans ungdomarna har de ett dokument med tips och råd om hur 
man lägger upp en bra och pedagogisk presentation. Se dokumentet på nästa sida. 
 
 

Telefon: 019-58 86 88  I  E-post: ungfritid@kumla.se 

Rutin för redovisning av Keksenkät till ungdomar 
Vi ska ha en strukturerad rutin för redovisning gentemot ungdomarna, detta ska ske innan vi skriver ak-
tivitetsplaner gällande valda mål på respektive mötesplats. 

Svaren vi hoppas kunna reda ut när vi samtidigt redovisar enkätresultaten för ungdomarna är (i relation 
till valda mål. Ni väljer alltså att ställa lite mer frågor när ni kommer till de punkterna ni valt som mål):  

 Vilka faktorer kan ha bidragit till detta resultat på mötesplatsen? (Alltså vad ungdomarna tror) 

 Hur skulle man kunna förbättra resultatet? 

Man kan redovisa på olika sätt på olika mötesplatser.  

Förslagsvis om ni väljer att gå ut i klasserna, välj då att rikta in er på åk7 eller åk8 då de kommer att göra 
enkäten igen.  

Metoderna för redovisning som vi kan använda oss av är följande:  

*Rastverksamheterna: Redovisning i klassrum, korridorsredovisning (gärna att det händer något i korri-
doren i samband med redovisningen, för att fånga upp), intern-tv, redovisnings vägg.  

Metod: Enkätsammanställning i pappersform olika storlekar, digitalform. 

 

*Kvällsverksamheterna: Redovisningsvägg, för att stimulera samtal runt enkätsvaren, de tomma redo-
visningspapperna för gissningslek.  

Metod: Enkätsammanställning i pappersform olika storlekar, digitalform. 

Det viktigaste när vi ställer frågorna är att vi ställer öppna frågor som till exempel: 

* Hur skulle ...? 
* Vad har ...? 
* Vilka tankar…? 
* Vad tror ni...?  

 

Börja er redovisning med att förklara för ungdomarna att vi faktiskt använder resultatet för att skriva mål 
för mötesplatsen. 

Passa även på att som vanligt informera ungdomarna om våran verksamhet och våra uppdrag. 

 

 

 

 



 

 

      

Då Kumla har både rastverksamheter och öppna mötesplatser så passar det att använda olika 
metoder beroende på verksamhet. I den öppna kvällsverksamheten jobbar de t.ex. mycket med 
diskussionsgrupper utifrån resultatet, detta brukar de göra i samband med att de fikar eller 
bjuder på något gott. 
  
När alla verksamheter har redovisat sina enkäter skriver de nya mål för verksamheten 
tillsammans med politiken. Två av KEKS Good Enough mål är numera politiskt antagna mål: 

 
- Index inflytande och delaktighet 
- Index trygghet och bemötande 

 
Skövde  
Marknadsföring  
I Skövde har de sex stycken mötesplatser som brukar genomföra 
mötesplatsenkäten. För att informera ungdomarna om att enkäten 
är på väg så brukar fritidsledarna prata om den ca en vecka innan 
enkätperioden börjar. De förklarar syftet med den och svarar på 
eventuella frågor.  
 

 
 

 
På Flammans fritidsgård har de dessutom anställt en timanställd som jobbar ca 2h/veckan 
specifikt med enkäten. Den här personen är en gammal gårdsbesökare som känner många av 
ungdomarna sedan innan. Hens arbetsuppgifter är att hjälpa ungdomarna förstå enkäten och 
finnas närvarande vid eventuella frågor.  
 
Motivation 
För att motivera ungdomarna att fylla i enkäten så lottar de flesta verksamheter ut biobiljetter. 
Vissa delar ut klubbor som tack för att de fyllt i enkäten.  
 
Utvärdering 
Generellt går utvärderingen till på liknande sätt över hela kommunen. När resultatet har 
publicerats i Loggbooken sätter sig personalen på fritidsgården ned och diskuterar det. Därefter 
planerar de inför nästa år och hur de ska förbättra sina siffror. För de ungdomar som är 
intresserade ges också en muntlig presentation av resultatet. På Flammans fritidsgård 
presenterar de resultatet för sina ungdomar genom ett quiz de gör via tjänsten Kahoot 
(https://kahoot.com/).  
 
 
 

 
 



 

 

      

BUBBLARE 
 
Bagarns 
På Bagarns mötesplats i Östra Göteborg motiverar de 
sina ungdomar genom att lotta ut biobiljetter.  
De avsätter ett rum på fritidsgården där en fritidsledare  
alltid finns närvarande för att svara på eventuella frågor.  
När resultatet har publicerats så jobbar personalen vidare  
med frågorna och formulerar konkreta åtgärder utifrån  
siffrorna. 

 
 
Trollhättan 
På V-huset i Trollhättan förklarar 
personalen syftet med enkäten och 
varför ungdomarna bör fylla i den. När de 
fått in alla svar lottar de ut två 
biobiljetter. 

 
Sotenäs 
I Sotenäs informerar de ungdomarna om varför enkäten  
är viktig. Resultatet presenteras för politikerna och  
tas upp på ledningsnivå på ett stormöte.  
Sedan sitter respektive arbetsgrupp och kollar närmare  
på siffrorna. 

 
 
 
Verktyg och tips 
 

• Kahoot 
Låt ungdomarna gissa ert resultat med hjälp av Kahoot! Kahoot är en kostnadsfritt 
onlinebaserad tjänst som låter dig skapa quiz med upp till 
 tusentals spelare på samma gång (förutsatt att nätet klarar av det!). 
 

• Canva 
Att skapa en snygg affisch behöver inte vara jättesvårt. Gratistjänsten Canva låter dig 
skapa affischer – antingen för att flagga om att det snart är dags för mötesplatsenkäten, 
eller för att presentera resultatet. 


