Frågeförklaringar till
KEKS Mötesplatsenkät
Hej!
Din mötesplats är med i KEKS, ett nätverk där vi tillsammans samarbetar för att göra
verksamheten bättre, bland annat genom att genomföra denna Mötesplatsenkät.
2017 svarade ca 6000 ungdomar från 150 mötesplatser på enkäten!
Tanken är att du som ungdom tillsammans med personalen sedan skall diskutera
resultatet, som kommer i december, och gemensamt ta fram förslag för att göra
verksamheten ännu bättre.
De här frågeförklaringarna är till för att du skall förstå vad vi menar med frågorna och
varför vi ställt dem.
Ibland kan det vara svårt att svara eftersom du kanske tycker att det är olika vid olika
tillfällen eller med olika personal – svara då som du tycker att det är ”i genomsnitt”.
Du har också möjlighet att skriva en egen kommentar i slutet av enkäten om du vill
lägga till något.
Med mötesplats menar vi fritidsgård, ungdomens hus eller liknande. Vissa
mötesplatser kan också ha rastöppet under skoltid. När du svarar på denna enkät
skall du bara tänka på hur det är efter skoltid. Fråga gärna personalen om du känner
dig osäker!
Har du frågor eller tankar kring det vi skriver så prata gärna med personalen. Du är
också välkommen att läsa på vår hemsida www.keks.se eller skriva till oss på
info@keks.se.
Tack för att du tar dig tid att svara på enkäten!
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1. Ungefär hur ofta brukar du besöka din mötesplats en vanlig vecka?
Ditt svar skall gälla efter skoltid. Om du besöker mötesplatsen olika många gånger
olika veckor så svara hur ofta du är där i genomsnitt.

Här kommer sex frågor om hur det är på din mötesplats
1. Där stoppar personalen den som försöker göra det otrevligt för andra.
Personalen ska stoppa personer som är otrevliga eller bråkar. Är det inga som brukar
vara otrevliga eller bråka kan det vara svårt att veta hur personalen skulle göra – då
får du antingen svara som du tror de skulle göra eller ”vet ej”.
2. Där känner jag mig trygg.
Trygg betyder att du inte känner dig orolig för att det skall hända något som får dig att
bli ledsen/må dåligt på din mötesplats.
3. Där är stämningen god.
God stämning betyder att alla som brukar vara på din mötesplats är trevliga mot
varandra, att man inte behöver oroa sig för att någon är otrevlig. Det betyder att det
inte finns olika grupper som bråkar med varandra på mötesplatsen utan att alla kan
samsas.
4. Där känns det som att jag är med i en gemenskap.
Att känna gemenskap innebär att känna att man hör ihop med andra, att man inte
känner sig utanför eller ensam och inte har någon att vara med.
5. Där känner jag att jag kan vara mig själv.
Att vara sig själv betyder att man inte känner att man behöver vara på ett annat sätt
eller tycka andra saker än man gör när man är för sig själv. Det betyder också att
man känner sig respekterad för den man är oavsett ålder, kön, bakgrund, sexuell
läggning eller t ex funktionsvariation.
6. Där gäller samma regler oavsett vilken personal som är på plats.
Det betyder att mötesplatsen har tydliga regler och gör på samma sätt om någon
bryter mot dem - att det inte spelar någon roll vem det är som jobbar just den dagen.

Här kommer fem frågor om mötesplatsens lokaler, öppettider och utbud
1. På min mötesplats kan man ägna sig åt olika aktiviteter utan att störa
varandra.
Det betyder att det finns utrymme och möjlighet att göra olika saker samtidigt utan att
störa varandra.
2. På min mötesplats är det bra inredning.
Bra inredning betyder att stolar, soffor, lampor, bord och liknande fungerar och är
bra.
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3. På min mötesplats finns det fungerande utrustning/material.
Det betyder att t ex musikutrustning, sportmaterial, pysselmaterial med mera inte är
trasigt och/eller väldigt slitet eller inte fungerar.
4. På min mötesplats är det öppet de tider då jag helst vill besöka den.
Vi vill veta om mötesplatsen anpassar sina tider efter ungdomarnas behov och
önskemål.
5. På min mötesplats finns det saker att göra som jag tycker att det är kul att
delta i.
Med ”saker som det är kul att delta i” menas om det brukar finns något du tycker
roligt göra. Naturligtvis skall man kunna sitta och ”hänga”, men det är bra om man
också kan välja att delta i eller ordna någon aktivitet.

Här kommer fyra frågor om hur du upplever personalens sätt att vara
mot dig
1. Personalen tycker det är positivt att JAG kommer.
Vi vill veta om du känner att personalen tycker det är bra och trevligt att just du
kommer och att de visar det för dig.
2. Personalen brukar prata med mig om hur jag har det/mår.
Vi vill veta om personalen brukar prata med dig och att du känner att de är
intresserade av hur du har det/mår.
3. Personalen brukar uppmuntra mig att komma med idéer och förslag.
Vi vill veta om personalen uppmuntrar dig att komma med idéer och förslag på olika
aktiviteter som man kan göra på mötesplatsen.
4. Jag känner förtroende för personalen.
Att känna förtroende innebär att du litar på personen, att du känner att personen
kommer att göra sitt bästa för att vara schysst mot dig.

Här kommer fem frågor om delaktighet
1. Har DU fyllt i någon gruppenkät det senaste året?
Ungdomar som deltar i olika sorters grupper kan också få fylla i vår särskilda projekt/gruppenkät. En grupp kan t ex vara en tjejgrupp eller filmgrupp som träffas en gång i
veckan eller två ungdomar som arrangerar ett LAN på gården.
2. Personalen brukar uppmuntra mig att ta ansvar för aktiviteter.
Med att ta ansvar för olika aktiviteter menar vi t ex att ordna en turnering en kväll eller
att tillsammans arrangera något större som t ex en festival.
3. Jag har varit med på möten och beslutat/bestämt om saker som rör min
mötesplats.
Ett sådant möte kan t ex vara ett stormöte dit alla på mötesplatsen är välkomna eller
ett möte i ett gårdsråd. Det viktiga är att det är ungdomar, och inte personalen, som
bestämt. (Även om personalen kan ha varit med och sagt vad de tycker.)
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4. Jag har varit med och planerat en eller flera aktiviteter.
Vi undrar om du varit med och diskuterat hur ni skall göra, vad saker skall kosta och
liknande för att aktiviteten skall bli som ni tänkt. Naturligtvis kan ni haft hjälp av
personal.
5. Jag har varit med och tagit ansvar när en eller flera aktiviteter genomförts.
Att ta ansvar betyder att du eller tillsammans med någon kompis haft en uppgift som
du/ni kunnat sköta själva och att resultatet har berott på hur du/ni valt att göra. Du/ni
kan t ex ha skött caféet, varit DJ’s eller varit med och skött en turnering (varit
domare, fört protokoll, …).

Till sist kommer några frågor om dig
Dessa frågor finns med för att det är viktigt för oss att alla trivs och får ett bra
bemötande oavsett kön, bakgrund, ålder, skolresultat eller funktionsvariation. Tyvärr
är det inte alltid så och därför ställer vi dessa frågor för att få reda på hur det är på
din mötesplats. Om det finns skillnader så vill vi veta det, så att vi kan göra något åt
det! Det är därför vi ställer dessa frågor om dig.
1. Kön?
Vi vill veta om vi når ungdomar av olika kön och om alla ungdomar får samma
möjligheter och bemötande på mötesplatsen oavsett kön, könsidentitet och
könsuttryck. Det vill säga om man behandlas olika på grund av hur andra uppfattar
ens kön eller hur man väljer att definiera sig själv och uttrycka sig. Om du känner dig
obekväm med att svara på denna fråga kan du kryssa i svarsalternativet ”Vill ej
svara”.
2. Är en eller båda av dina föräldrar födda i Sverige?
Vi vill veta om vi når ungdomar med olika bakgrund och om alla ungdomar får
samma möjligheter och bemötande på mötesplatsen oavsett bakgrund.
3. Ålder och sysselsättning?
Vi vill veta om vi når ungdomar i olika åldrar och med olika sysselsättning. Detta för
att veta om alla ungdomar får samma möjligheter och bemötande på mötesplatsen
oavsett hur gamla de är.
4. Har du minst E (=godkänt) i svenska, matematik och engelska?
Vi vill veta om alla är välkomna och uppskattade för den de är och får samma
möjligheter och bemötande oavsett hur det går för dem i skolan.
5. Har du någon funktionsvariation?
Vi vill veta om vi når ungdomar med funktionsvariationer. Med funktionsvariation
menar vi t ex om man har en hörselskada, sitter i rullstol, har ADHD eller dyslexi.
Denna fråga finns med för att det är viktigt för oss att veta om alla ungdomar får
samma möjligheter och bemötande på mötesplatsen oavsett om de har en
funktionsvariation eller inte.
6. Upplever du att du har blivit orättvist behandlad på din mötesplats?
”Orättvist behandlad” kan betyda olika saker för olika personer, det viktigaste är din
egen upplevelse. Du ska så klart svara nej om du inte blivit orättvist behandlad.
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Kön/Könsroller – Om du upplever att du blivit orättvist behandlad på grund av hur
andra ser på eller uppfattar ditt kön eller hur du valt att definiera dig själv och
uttrycka dig.
Ålder – Om du upplever att du blivit orättvist behandlad på grund av hur gammal
du är.
Etnisk bakgrund – Om du upplever att du blivit orättvist behandlad på grund av
var du kommer ifrån, din kultur och dina traditioner.
Religion – Om du upplever att du blivit orättvist behandlad på grund av vilken tro
du har, t ex för att du är muslim eller kristen.
Sexuell läggning – Om du upplever att du blivit orättvist behandlad på grund av
vilket kön de personer som du blir kär i eller kåt på har. Blir du kär i personer av
samma kön så är du t ex homosexuell, om du blir kär i ett någon med annat kön
är du t ex heterosexuell eller bisexuell om du kan bli kär i människor oavsett
vilket kön de har.
Funktionsvariation – Om du upplever att du blivit orättvist behandlad på grund av
att du t ex har en hörselskada, sitter i rullstol, har ADHD eller dyslexi.
Andra orsaker eller mobbad – Om du upplever att du blivit orättvist behandlad på
grund någon annan orsak än de vi skrivit om ovan eller om du blivit mobbad.

7. Är du med i någon förening, t ex tränar fotboll eller annan idrott, spelar teater
eller liknande?
Vi vill veta om vi når ungdomar som är med i föreningar. Med förening menar vi t ex
idrottsföreningar, kulturföreningar, politiska förbund eller spelföreningar.
8. Har du varit i svårigheter eller haft problem som gjort att du varit i kontakt
med socialtjänsten, "soc", eller polisen det senaste halvåret?
Vi vill veta om vi når ungdomar som har/haft svårigheter. Det kan t ex ha handlat om
personliga problem eller alkohol/droger, hot, våld eller andra brott. Vi ställer denna
fråga för att få reda på om alla ungdomar får samma möjligheter och bemötande på
mötesplatsen oavsett vad man har för situation i livet i övrigt.
9. Om du känner efter och frågar dig själv ”Hur mår du?” – Vad skulle du då
svara?
En del ungdomar mår dåligt och känner sig stressade eller oroliga på grund av hur
de har det hemma, hur det är i skolan eller av andra anledningar. Vi vill att alla
ungdomar ska kunna delta och känna sig trygga oavsett hur de mår. Genom att vi
ställer denna fråga får vi veta om det är så.

Vi hoppas att förklaringarna varit till hjälp!
Har du tips på hur de kan bli bättre eller om det är
något du undrar över så skicka gärna ett mail till
info@keks.se

5

