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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. 
 
2021 svarade ca 9800 ungdomar från drygt 250 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 delta/vara i verksamheten efter skoltid? 
Om du besöker mötesplatsen olika många gånger olika veckor så svara hur ofta du är där i 
genomsnitt. 
 
 Hur är det när du är i verksamheten? 
 

1. Personalen stoppar den som gör det otrevligt för andra 
Om ingen brukar vara otrevliga eller bråka kan du svara som du tror personalen skulle göra 
eller ”vet inte”. 
 

2. Jag känner mig trygg 
Du känner dig säker på att ingen kommer att göra något som får dig att bli rädd eller må 
dåligt. 
 

3. Det är bra stämning 
Man är trevliga mot varandra och kommer överens utan att bråka. 
 

4. Det är bra gemenskap 
Man känner att man hör ihop och ställer upp för varandra och att ingen är ensam. 
 

5. Jag kan vara mig själv 
Du känner dig respekterad som person och känner inte att du behöver vara på ett annat sätt 
eller tycka andra saker än du gör när du är för dig själv. 
 

6. Det är samma regler oavsett vem som jobbar 
Alla behandlas lika och all personal gör på samma sätt. 
 
 Vad tycker du om lokaler, tider och aktiviteter? 
 

1. Man kan ägna sig åt olika aktiviteter utan att störa varandra 
Det finns möjlighet att göra olika saker samtidigt utan att störa varandra. 
 

2. Lokalerna är trevliga 
Det känns fräscht och möbler och utrustning inte är trasiga eller väldigt slitna. 
 

3. Öppet-tiderna är bra 
Jag kan komma/delta då det passar mig. 
 

4. Det finns kul saker att göra 
Du kan, om du vill, delta i spontana eller planerade kul aktiviteter. 
 

5. Ungdomar är med och tar ansvar för verksamheten 
Du eller andra ungdomar är med och sköter olika aktiviteter, som till exempel arrangemang, 
en grupp eller ett café. 



 3 

  

Hur är personalen? 
 

1. Personalen tycker det är kul att JAG kommer 
Du känner att personalen tycker det är bra och trevligt att just DU kommer. 
 

2. Personalen pratar med mig om hur jag har det/mår 
Personalen visar, genom att fråga, att de bryr sig om hur du har det/mår. 
 

3. Personalen uppmuntrar mig att komma med idéer och förslag 
Personalen vill att du kommer med idéer och förslag på aktiviteter. 
 

4. Personalen uppmuntrar mig att ta ansvar för aktiviteter 
Personalen vill att du är med och ordnar (planerar och genomför) aktiviteter. 
 

5. Jag litar på personalen 
Du känner att personalen är ärliga mot dig och vill dig väl. 
 
Har du varit delaktig? 
 

1. Jag har varit med och bestämt saker om verksamheten  
(Till exempel om aktiviteter, ekonomi, öppettider, regler.) 
DU har varit med och tagit beslut, t ex i en grupp du är med i, på ett stormöte eller i ett  
ungdomsråd 
 

2. Jag har varit med och planerat en eller flera aktiviteter 
DU har varit med och diskuterat hur en aktivitet, t ex en turnering eller ett quizz, skall ordnas. 
 
3. Jag har varit med och tagit ansvar när en eller flera aktiviteter genomförts 
DU, själv eller med andra, har skött en aktivitet. Det kan t ex ha varit en turnering eller ett café. 
 
4. Jag har lärt mig saker när jag deltagit i verksamheten 
Du har lärt dig nya saker eller blivit bättre något genom att vara med i verksamheten. Du kan till 
exempel ha blivit bättre på att samarbeta eller ha lärt dig att spela gitarr. 
 
5. Personalen har pratat med mig om vad jag lärt mig 
Personalen har pratat med dig om vad du lärt dig genom att delta i verksamheten. 
 
6. De som deltar i projekt eller grupper kan också få fylla i KEKS särskilda projekt-

/gruppenkät. Har DU fyllt i någon projekt-/gruppenkät det senaste året 
En grupp kan t ex vara en cafégrupp eller två ungdomar som arrangerar ett LAN. 
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Till sist några frågor om dig 
 

Dessa frågor finns med för att det är viktigt för oss att alla får samma möjligheter och 
bemötande oavsett ålder, kön, bakgrund eller, till exempel, funktionsvariation. Beroende på 
hur du svarar kommer vi att kunna se om verksamheten uppfattas olika av till exempel killar 
och tjejer. Om det finns sådana skillnader så vill vi veta det så att vi kan göra något åt det 

1. Kön? 
Vi vill veta om vi når ungdomar av olika kön och om alla ungdomar får samma möjligheter 
och bemötande oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck. Om du känner dig obekväm med 
att svara på denna fråga kan du kryssa i svarsalternativet ”Vill inte svara”. 
 
Icke-binär innebär att du inte definierar dig själv som tjej eller kille. 
 

2. Är en eller båda dina föräldrar födda utanför Sverige? 
Vi vill veta om alla ungdomar får samma möjligheter och bemötande oavsett bakgrund. 
 

3. Vilken klass går du i? 
Vi vill veta om alla ungdomar får samma möjligheter och bemötande oavsett hur gamla de 
är.   
 

4. Har du minst E (=godkänt) i svenska, matematik och engelska 
Vi vill veta om alla får samma möjligheter och bemötande oavsett hur det går för dem i 
skolan. 
 

5. Har du någon funktionsvariation? 
(Till exempel: har en hörselskada, ADHD eller dyslexi) 
Vi vill veta om alla får samma möjligheter och bemötande oavsett om de har en 
funktionsvariation eller inte.  
 

6. Har du blivit orättvist behandlad när du deltagit i verksamheten? 
Vi vill veta om ungdomar blir orättvist behandlade när de deltar i verksamheten. ”Orättvist 
behandlad” kan betyda olika saker för olika personer, det viktiga är hur DU själv känner. 
 

• Ditt kön/könsroller- Du har blivit orättvist behandlad på grund av fördomar om hur 
människor med olika kön ska vara och bete sig. 

• Din ålder - Du har blivit orättvist behandlad på grund av hur gammal du är. 
• Din etniska bakgrund - Du har blivit orättvist behandlad på grund av var du kommer 

ifrån, din kultur och dina traditioner. 
• Din religion - Du har blivit orättvist behandlad på grund av din tro, t ex för att du är 

muslim eller kristen. 
• Din sexuella läggning - Du har blivit orättvist behandlad på grund av vilket kön de 

personer som du blir kär i eller kåt på har 
• Din funktionsvariation - Du har blivit orättvist behandlad på grund av att du t ex har 

en hörselskada, har ADHD eller dyslexi. 
• Andra orsaker - Du har blivit orättvist behandlad på grund någon annan orsak än de 

vi skrivit om ovan eller om du blivit mobbad 
 
 



 5 

7. Är Du med i någon förening? 
(Till exempel 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 det senaste halvåret haft allvarliga problem hemma, i skolan eller på fritiden? 
(Det kan till exempel ha handlat om alkohol/droger, hot eller våld) 
Vi vill veta om alla ungdomar får samma möjligheter och bemötande oavsett vad man har 
för situation i livet i övrigt. 
 

9. Hur mår du? 
Vi vill veta om alla ungdomar får samma möjligheter och bemötande oavsett hur de mår. 
 


