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Trivselenkät 2020 
I början av 2020 skickade Verksamhets och utvecklingskommittén (VK) ut en trivselenkät. 

Målet med enkäten var att få höra förbundets medlemmars tankar och åsikter kring hur 

klubbarnas verksamheter fungerar.  

 

Intresset för enkäten visade sig vara enormt, hela 199 svar inkom och det anser vi i VK är 

positivt. Många av svaren hoppas vi kommer kunna bidra till att verksamheter utvecklas och 

att enskilda medlemmar också kan ta del av utvecklingsarbetet.  

 

Frågorna i enkäten riktade sig till medlemmarnas känslor och tankar kring olika delar inom 

tävlandet och sammanhållning inom sporten. 

 

Eftersom enkäten var helt anonym är svaren övergripande och kan inte direkt kopplas till 

någon specifik klubbs verksamhet. Tanken är inte heller att klubbar och medlemmar, när de 

läser rapporten, ska känna att de misslyckats med sina uppdrag som verksamhetsförvaltare 

eller medmänniskor.  

Förhoppningen med denna rapport är istället att samtliga klubbar och medlemmar anslutna 

till förbundet, kan få ytterligare förståelse för och hur vi tillsammans kan bidra till att 

utveckla varandra, klubbar och sporten.  

Olika delar 

För att det ska bli lättare att läsa rapporten har vi valt att dela in rapporten i olika delar.  

Under varje del har vi samlat information som är väsentlig till rubriken och har i slutet av 

varje del gjort en kort sammanfattning. 

Delarna är: 

● Del 1 - Tävling 

● Del 2 - Min klubb 

● Del 3 - Den sociala miljön 

● Del 4 - Trygghet 

● Del 5 - Förslag på förbättring och fortsatt utveckling 

 

Del 1 - Tävling 

Ledande frågor angående tävling: hur känslan är när man åker till tävlingen, är på tävlingen 

och åker hem från tävlingen. 

Här har många svarat att de är glada, förväntansfulla och spända. Över 90% av svaren har är 

positiva. 10% av svaren handlar om obehag, oro och ledsamhet. 
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Vidare har frågan om känslan vid start och målgång besvarats med förväntan, spänning och 

glädje. Ca 50% har svarar att de är nervösa innan start. Vid målgång är det över 70% som 

känner sig nöjda med insatsen och hela 30% går i mål med en självkritisk känsla.  

Frågor som beskriver deltagarnas otrygga känslor: vid befinnande på banan och vid målgång 

är att de känner sig uttitade och obekväma beroende på vilka personer som står vid sidan av 

banan eller befinner sig vid domarbordet.  

 

 

 
Sammanfattning av del 1 - tävling  

Utifrån inkomna svar kan vi se att många deltagare känner att tävlingar är positiva (96%). De 

kommer till och åker hem från tävlingar med positiva känslor. 

90% upplever tävlingar som lärorika och utvecklande. 
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91% känner sig trygga och bekväma med att bli bedömda av en domare.  

Generellt visar dessa siffror att vår tävlingsverksamhet fungerar. Medlemmarna trivs och har 

både erbjudits och tar chansen att utvecklas och lära sig. Frågan om bedömningen visar också 

att våra domare generellt gör sitt jobb då deltagarna känner sig bekväma att bli bedömda av 

utbildade domare. 

Det svaren också visar är att det finns medlemmar som inte känner sig bekväma i att åka till 

och att befinna sig på tävlingar. Vidare talar också svaren på att det finns medlemmar som 

åker hem med oroliga känslor.  

 

Del 2 - Min klubb 

Deltagarna har besvarat frågor som rör sammanhållning, trygghet och delaktighet i sin egen 

klubb.  

91% har svarat att de känner sig trygga i sin klubb. 

9% känner sig inte trygga alls eller upplever att det kan förbättras. 

90% känner att de har klubbkamrater som de kan prata med. 

89% känner att de är delaktiga i klubbens verksamhet. 
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Sammanfattning av del 2 - min klubb 

I detta avsnitt kan man dra slutsatsen att många (91%) känner sig delaktiga och upplever att 

finns personer i klubben som de både kan prata och umgås med men också anförtro sig till 

om svåra och lite mer jobbiga saker.  

Avsnittet visar många positiva och höga procentsiffror men det dyker även upp lägre siffror 

som är viktiga att titta på. I de olika frågorna gällande sammanhållning och trygghet visar 8-

10% att de känner sig otrygga, icke delaktiga och upplever att det kan förbättras. 

Del 3 - Den sociala miljön  

Det sociala forumet är viktigt för att vår verksamhet ska kunna pågå och utvecklas vidare. 

Klubbens sociala miljö är avgörande för klubbens medlemmars välmående och i vidare 

utsträckning för verksamhetens underhåll. Utan medlemmar klarar sig inte en klubb. Under 

detta kapitel fick deltagarna besvara frågor rörande just detta.  

På frågan om medlemmar vågar yttra sig om något inte känns bra är det 82% som svarat ja 

och 18% som svarat nej. 

30% svarade att de inte vågar berätta för klubben/förbundet om något inte sköts rätt eller 

någon far illa. 

Frågan om huruvida deltagarna upplever att man kan reda ut konflikter/händelser direkt på 

plats, har 85% svarat ja. 15% anser inte att det går eller görs ordentligt.   
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Sammanfattning av del 3 - Den sociala miljön 

Det vi ser utifrån svaren här är att relativt många deltagare anser att det sociala forumet 

fungerar, likt tävlingar. Det är många som vågar berätta och kliva fram när saker och ting inte 

fungerar eller sköts på rätt sätt. Siffrorna talar även för att när osämja uppstår, är det något 

som kan tas och upplevs reds ut direkt på plats.  

Siffrorna talar vidare att en relativt hög andel deltagare (1/3) inte anser sig våga berätta när 

det är jobbigt eller när regler bryts. Detta är något som vi måste se över och arbeta vidare 

med.  

När deltagarna fick frågorna om hur de upplever sig få beröm av andra kaninhoppare och att 

själva ge beröm. Ser vi att det är en högre andel som anser sig ge betydligt mer än vad de 

upplever sig får tillbaka.  

Del 4 - Trygghet 

Denna del hade frågor som handlade om var någonstans och i vilka situationer deltagarna 

upplevde sig trygga såväl som otrygga. Detta upplevs som den absolut viktigaste delen i 

undersökningen.  

93% upplever att det är god stämning när de tävlar och att det är god tävlingsmoral 

sinsemellan deltagarna. Frågan om deltagarna känner sig bekväma och trygga när de tävlar 

utomklubbs besvarades med att 92% ansåg det. 

97% ansåg att de är trygga med äldre kaninhoppare och 80% anser att de kan prata om svåra 

och jobbiga ämnen med andra kaninhoppare.  

När frågan om vilka platser och situationer som upplevs som otrygga ställdes, dök följande 

platser/situationer upp: 

● På sociala medier  

● Ombyggnation av banor   

● På vägen till tävlingsplatsen  

● På framhoppningen 

● På tävlingsbanan 

● I kaninstallet 

● Under lunchpausen 

Frågan om vilka ämnen som är svårt att prata om, både öppet och mellan vänner och varför 

det är så. Följande svar har inkommit: 

● Misstag man gjort 

● Avlivning 

● Avel, avelstankar & avelssätt 

● Defekter & sjukdomar 

● Konstruktiv kritik 

● Tävlingsmoral 

● Kemi mellan förare och kanin 
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● Renrasiga hoppare 

● Försäljning av vuxna kaniner 

● Köttkaniner 

Utav svaren ovan är det 50% som upplever ämnet “Misstag man gjort” som det mest otrygga. 

Citat från deltagarnas egna svar gällande varför de tycker och tror att det är svårt att prata om 

känsliga ämnen:  

“För att jag är rädd att folk ska se ner på mig” 

“För att människor kan vara extremt dömande, även inom kaninhoppningen. Allt man säger 

och gör kan vändas emot en och helt enkelt göra en väldigt otrygg. Framförallt när det gäller 

”inflytelserika” personer, som kanske är mer ”populära”, för då är det dessutom svårt att be 

om hjälp.” 

“För att det finns så många som inte respekterar andra åsikter än sin egna” 

“För att man ofta får väldigt dryga, arga och personangrepp som svar” 

“Alla ”lägger sig i” och ska yttra sin egna åsikt, vilket inte är något fel men ber jag inte om 

deras åsikt tycker jag att det är som ett sätt att säga att jag har fel. Enligt mig finns inget rätt 

och fel bara olika uppfattningar om saker” 

“En del erfarna kaninhoppare kan känna att de har rätten att kritisera eller döma 

påståenden/rykten bara för att de är äldre eller känner att just deras kännedom är 

bättre/korrekt. Därför är det jobbigt att prata om det när fokuset på att lära ut och diskutera 

plötsligt blir utbytt till att skälla eller kritisera.” 

“Jag är rädd att folk ska ogilla mina åsikter och döma mig för misstag jag gjort” 

“Man blir ledsen och mår bara inte bra, glädjen försvinner.” 

“Det ligger en skam kring ämnena” 

Sammanfattning av del 4 - Trygghet 

Det vi ser från svaren är att det är många som trivs, känner sig trygga och bekväma med både 

tävlingar i allmänhet och att umgås med andra kaninhoppare - oavsett ålder.  

Vi ser också att det är många som känner att man kan åka till andra klubbar och få ett bra 

bemötande och känner sig trygga med besöket. 

Vid frågor rörande känsliga ämnen, har 80% svarat att de faktiskt känner sig bekväma nog att 

kunna diskutera dessa med övriga medlemmar.  

Däremot har deltagarnas svar påvisat vilka ämnen som kan uppfattas som känsliga och vi ser 

att det egentligen inte handlar om vilket ämne som diskuteras utan snarare vilken reaktion 

som följer. Alltså menar deltagarna att det ofta är det som händer efteråt som är avgörande 

om man tar upp ämnet men också vem man kan prata med.  
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Vi tolkar det som att deltagarna inte primärt är oroliga för hur deras nära relationer reagera 

utan snarare hur den stora massan ska ta argument och vidare agera.  

Deltagarna menar att det upplevs som att omgivningen är snabba på att döma, att man lätt blir 

missförstådd, att det saknas respekt och förståelse för andras argument och tankar och att 

många glömmer att lyssna.  

Det är många som upplever en skam över att berätta om mindre positiva erfarenheter och att 

man är rädd för att säga och göra fel. 

Vi ser att många svar innehåller en rädsla och oro över sociala medier och att man är osäker 

på hur både en själv och andra får och ska bete sig bakom skärmen. 

Det är just på sociala medier som deltagarna upplever sig som mest otrygga.  

Under tävlingsdagarna är det främst i mellanrumsprocesser som t.ex. ombyggnationer av 

banor, under lunchpauser och innan/efter tävlingens start och slut.  

Del 5 - Förbättring & förslag på fortsatt utveckling 

Att arbeta med verksamhetsutveckling är något som pågår kontinuerligt och som i princip 

aldrig kan bli klart. Man sätter upp delmål och under processens gång upptäcker man många 

gånger att målet förändras.  

För att vi ska kunna skapa trygghet inom vårt förbund behövs alla.  

Klubbar och styrelser har givetvis ett stort ansvar att planera och skapa en verksamhet som 

fungerar men bakom dessa sitter medlemmar som fungerar likadant som övriga medlemmar.  

Det vi menar är att ALLA medlemmar i SKHRF - bär lika ansvar att se till att alla trivs och 

att verksamheten håller. Även om detta avsnitt kommer rikta sig till klubbar och styrelser i 

den större utsträckningen, så kan alla medlemmar ta in och bidra såväl på som utanför 

tävlingarna.  

VK kommer årligen skicka ut och utvärdera en trivselenkät för att se vad som behöver 

förbättras och förebyggas. 

Säkra platser - Försök att skapa tydliga och öppna platser där inget kan ske i skymundan. 

Platser som ofta glöms bort eller inte prioriteras är ofta platser där det kan hända mycket. 

Försök att tänka på vart och hur man väljer att placera t.ex. kaninstall, bana, startlistor och  

framhoppningar.  

Undersökningar - Klubbar kan själva undersöka sina medlemmars välmående och vilka 

platser som upplevs osäkra. Detta kan man enkelt göra genom att skapa öppna såväl som 

stängda enkäter, forum och chattar. 

Öppna för diskussion - På platser som känns osäkra kan man sätta upp positiva budskap, 

lådor där medlemmar kan lägga lappar med frågor, tankar och känslor. Under tävlingsdagen 

kan man välja att ta upp en lapp och diskutera den.  
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Arrangera lekar som forumspel och heta stolen där man spelar och tar upp ämnen som 

medlemmarna måste ta ställning till. Viktigt att poängtera vid dessa tillfällen är att det inte får 

skapas vidare diskussion när tillfället är slut.  

Styrelsemedlemmar bär ett extra stort ansvar då de representerar sin klubb gentemot 

förbundet. Alltså bör styrelsemedlemmar inom klubben noga se till att de föregår med gott 

exempel. Önskvärt är även medlemmar som har längre erfarenhet. 

Öppenhet skapar trygghet - Genom att försöka skapa en öppenhet och visa att det är okej 

att prata om positiva såväl som negativa ämnen kommer medlemmars välmående att 

förbättras. Om medlemmar mår bra - mår klubben bra.  

Tema - Man kan alltid arbeta tematiskt där man kan koppla tävlingar, aktiviteter, pyssel m.m. 

till ett ämne.  

Lekar - Genom att skapa klubbdagar där man kan leka, skoja och umgås på andra villkor än 

på tävling, främjas välmåendet hos medlemmarna och som i sin tur bidrar till positiv 

stämning i klubben.  

I tider som gör det svårare att träffas kan man skapa online-tävlingar eller utmaningar där 

medlemmar får göra uppdrag på distans och som man sen kan redovisa eller bedöma.  

Det kan vara ett alternativ som gör att medlemmar kan delta ifrån en miljö som de upplever 

är trygg. 

Tänka till - Klubbar som medlemmar ska oavsett verksamhetens innehåll, alltid tänka ett 

varv extra innan man väljer att skriva ut på sociala medier. Många gånger är målbilden att 

man vill väcka tankar och känslor.  

Allt man lägger ut får uppmärksamhet, det är skaparen av inlägg/kommentarer som 

bestämmer vilken typ av uppmärksamhet man söker. Självklart måste man får dela det man 

vill med olika tänkbara ämnen men det DU måste tänka på hur och vad du skriver.   

I de flesta fall handlar det om hur man själv och medlemmarna i förbundet väljer att uttrycka 

sig eller förmedla sina åsikter. Det är så viktigt att planera hur man informerar, skriver, 

argumenterar, berättar och lär ut. Det är nyckeln för att få till fortsatt trivsel och trygghet - en 

trend som vi i VK hoppas att vi kan sprida inom hela förbundet. 

Avslutningsvis ställde vi frågor om deltagarna upplevt sig varit utsatta för kränkande 

behandling och om de visste var någonstans de kunde vända sig.  

Siffrorna talar bra för sig själva men det vi ser som skrämmande är att över 1/4 av de 

svarande inte vet hur eller vem de ska kontakta, ifall de själva upplever sig bli utsatta för 

kränkande behandling eller ser någon annan som blir utsatt. Detsamma gäller om de ser 

någon annan utföra kränkande behandling. 

Här måste vi ta en funderare på om det finns brister i informationen kring detta eller om det 

främst handlar om att deltagarna inte har läst befintlig information.  
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Frågeställningar som hur lättillgänglig och hur lättläst är informationen är samt vad det är vi 

vill förmedla, måste bearbetas.  

Vidare kan man ifrågasätta om och hur detta är aktivt pratas om ute i klubbarna. 

 

 
 

 
 

 

Vi tackar alla som deltagit och tagit sig tiden att besvara enkäten. Vi hoppas att klubbar och 

medlemmar kan bidra till ett bättre klimat i vårt förbund och att fler medlemmar kommer att 

trivas under aktiviteter. 

 

Ta hand om er!  

/ Verksamhets & Utvecklingskommittén 


