
Nulägesanalys i Härnösands Racketklubb 

ENKÄTFRÅGOR UNGDOM (16 år eller äldre) 

 

Vår förening håller just nu på med ett förebyggande trygghetsarbete för en 

jämställd, trygg och inkluderande idrottsmiljö. 

Härnösands Racketklubb ska vara en plats där alla känner sig välkomna och 

trygga. Det förutsätter ett aktivt arbete med tränar- och ledarkulturer samt 

med att översätta värdegrunden i konkreta beteenden. Det kräver också ett 

kontinuerligt arbete med strukturer och rutiner i syfte att förebygga och 

åtgärda otrygghet. 

I detta arbete ingår det ett antal olika föreningsenkäter. Det skulle vara till stor 

hjälp om så många som möjligt tar sig lite tid för att gå igenom enkäten som 

riktar sig till just dig/er.  

 

Länk till enkäter på hemsidan: https://www.harnosandsrk.se/foreningsenkater  

 

 

Ålder: ______ 

 

I vilken träningsgrupp spelar du?  

 Tennis (junior) 

 Tennis (vuxenkurs) 

 Badminton 

 

 

 

 

 

 

http://r.email.matchi.se/tr/cl/PRWqKqmYALrReib1eRQFgiG28XIKIDKDTEgLdDh7pPvXIt_1vW83fynEI2y65QvU8i2sFuUY8lrrJ19yn1ZYQ-_VgsAiU8EiH0MaBrxfIMeXn9wJkqzSipcDLMZn_-TSo1h4Rg-IRqdVLo2ut3ufna4wYh6de2UyEi74yUNNO6Gr3ZX6n-BYxrI3kpIVxVmIgAAk2IgmuIOw30YURk7K6MoWwi_G-1QE664bLwH-dtUhWN3uPw


1. Jag tycker det är kul att gå till träningen? 
□ Ja, alltid □ Ja, oftast □ Nej 
 
2. Jag trivs i min träningsgrupp/mitt lag 
□ Ja, alltid □ Ja, oftast □ Nej 
 
3. Har det hänt att någon i din träningsgrupp varit dum mot dig på sociala medier (ex 
snapchat, instagram mm)? 
□ Nej □ Ja, enstaka gånger □ Ja, flera gånger      □ Vill inte svara □ Vet inte 
 
4. Jag känner mig trygg när jag idrottar i min förening (ex i omklädningsrummet, cuper, 
tävlingar, träningsläger mm). 
□ Ja, alltid □ Ja, oftast □ Nej 
 
5. Jag har en vuxen att prata med om det är något som inte känns bra 
□ Ja  □ Nej 
 
6. Tycker du att din ledare/tränare är rättvis? 
□ Ja  □ Nej 
 
7. Har du någon gång behövt tacka nej till en aktivitet i föreningen för att det kostar för 
mycket? 
□ Ja  □ Nej □ Vet inte 
 
8. Får du möjlighet att säga vad du tycker och hur du vill ha det i din träningsgrupp/förening? 
□ Ja  □ Nej 
 
9. Får du chansen att vara med när ni ska spela match eller vara med på tävlingar? 
□ Ja  □ Nej □ Ibland 
 
10. Vet du om det förekommer trakasserier, kränkningar, diskriminering eller annat olämpligt 
i föreningen (ex elaka kommentarer, nedsättande ord, hot). 
□ Ja  □ Nej 
 
11. Vet du om det förekommer sexuella trakasserier i föreningen (ex nakenbilder, obehaglig 
närkontakt eller att någon tar på dig på ett oönskat sätt). 
□ Ja  □ Nej   
 

12. Om du känner dig otrygg, ge exempel:  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 


