
Trivselenkät
till föreningens vårdnadshavare

Till föreningen:

Idrotten ska erbjuda en trygg social miljö för både barn, ung-
domar och deras vårdnadshavare. Med denna enkät har ni som 
idrottsförening möjlighet att kartlägga trivseln bland vårdnads-
havarna till de aktiva. Vårdnadshavarna ska ha möjlighet att ge 
anonyma svar eftersom det ökar chansen att alla vågar svara 
ärligt.

Innan ni delar ut enkäten:

• Bestäm på vilket sätt enkäten fylls i (hemma eller vid 
träningstillfället)

• Berätta för deltagarna om syftet med enkäten

• Förklara vad som händer med svaren, på vilket sätt 
de behandlas, hur ni arbetar vidare, och på vilket sätt 
vårdnadshavarna informeras om resultatet

• I och med att ni bestämt er för att kartlägga trivseln bland 
vårdnadshavarna, förbinder ni er också att vidta åtgärder  
om något missförhållande framkommer.

Till vårdnadshavarna:

Vi vill ta reda på hur du som 
vårdnadshavare trivs i vår fören-
ing. Svara på påståendena genom 
att på en skala från 1–4 (där 1 = 
jättebra och 4= dåligt) kryssa för 
det alternativ som passar bäst för 
ditt svar. Tänk på att påståendena 
handlar om hur du i allmänhet 
upplever läget på träning och täv-
ling, samt ledarna och den sociala 
miljön, inte enbart hur du upplever 
verksamheten just idag. Du får 
svara anonymt.



Trivselenkät
till föreningens vårdnadshavare

Vi vill ta reda på hur du som vårdnadshavare trivs i vår förening!
Svara på de frågor som känns aktuella för dig genom att kryssa i vad du tycker stämmer bäst överens med din åsikt på en  

skala från 1–4, där 1 = jättebra/håller med, 2 = OK, 3 = inte helt OK och 4 = dålig/håller inte alls med. 
Du får svara anonymt.

Tack för dina värdefulla svar!

Föreningen 1 2 3 4

Jag tycker om idrottsföreningen

Man lyssnar till vårdnadshavarnas åsikter i föreningens verksamhet

Jag känner mig välkommen till föreningsverksamheten

Träning/Tävling 

När jag för mitt/mina barn till träningen känns det bra 

När jag är med på mitt/mina barns tävlingar känns det bra

Jag tycker att jag får lära mig nya saker på barnets/barnens träning

Jag tycker det ordnas bra verksamhet på träningarna 

Ledaren/Tränaren 

Jag vågar säga vad jag tycker till ledarna i föreningen 

Ledarna i föreningen lyssnar på vad jag har att säga 

Mitt barns ledare har kunskap om idrottsgrenen 

Jag får hjälp av ledarna om jag behöver 

Jag hjälper gärna ledarna om det finns behov

Ledarna ger idrottarna beröm när de har gjort något bra 

Ledarna uppmuntrar idrottarna när det inte har gått så bra 

Social miljö 

Jag har vänner bland de andra vårdnadshavarna under träningarna 

Jag känner mig trygg i föreningen

Jag vågar lyfta fram sådant jag funderar på till ledarna 

De andra vårdnadshavarna lyssnar på vad jag har att säga 

Jag tycker att alla i föreningen är trevliga mot varandra 

Jag tycker att jag är aktiv inom föreningen

Jag tycker att föreningen kräver för mycket engagemang av mig

Om någon bråkar vågar mitt/mina barns ledare ingripa 

Jag tycker att vårdnadshavarna hejar på och uppmuntrar alla i laget/gruppen 

Jag ger beröm när det går bra för barnen

Jag uppmuntrar och stöder när det inte går så bra för barnen


