
RESPONSENKÄTER 

• Föreningen kan beställa lättanvända elektroniska enkätblanketter för att mäta hur nöjda 
deltagarna är med verksamheten. 

• Alla enkäter är avgiftsfria. 
• Det finns blanketter för flera olika målgrupper:  

o barn (rekommenderad ålder under 13 år) 
o ungdomar (rekommenderad ålder över 13 år) 
o föräldrar 
o vuxna motionärer 
o Enkät till föreningsfunktionärer – Analys av den egna föreningen 

• Enkäterna kan besvaras antingen på finska, på svenska eller på engelska. 
• Enkäterna görs enligt de färdiga modellerna. Det går inte att göra ändringar enligt föreningens 

önskemål. 
• Det lönar sig att göra om enkäten med jämna mellanrum, så att man kan följa med hur föreningens 

verksamhet utvecklas. 
 

BESTÄLLNINGSANVISNINGAR: 

Så här beställer du enkäter: 

• Beställ enkäterna via beställningsblanketten. 
• Du kan beställa enkäten för hela föreningen eller alternativt en för varje grupp.  

o Ett undantag är ” Enkät till föreningsfunktionärer – Analys av den egna föreningen” som är 
utformad för hela föreningen, och kan följaktligen inte genomföras gruppvis.  

o Om du vill utföra en egen enkät för varje lag, grupp eller grenavdelning i en förening med 
flera grenar, kan du via denna beställningsblankett beställa enkäten för max tio grupper åt 
gången. Om er förening har fler än tio grupper per enkätmålgrupp, vänligen fyll i 
beställningsformuläret igen.  

 
• En länk till det elektroniska frågeformuläret skickas till den e-postadress som beställaren  

angett, på den följande onsdagen efter beställningen (vanligtvis på förmiddagen). Om onsdagen är 
en allmän helgdag skickas länkarna på torsdagen.  

• Vidarebefordra länken du får till enkätens målgrupp i din förening och instruera  
mottagarna att svara på enkäten senast det datum du väljer. För att få högsta möjliga svarsprocent 
rekommenderas även att skicka ett eller flera påminnelsemeddelanden.  

o I samband med samma e-postmeddelande får beställaren även en svarsuppföljningslänk  
avsedd för eget bruk, varifrån resultaten kan sparas i exempelvis word-, excel- eller ppt-
format.  

o Enkäternas länkar skickas till dig som separata e-postmeddelanden om du har  
beställt fler än en enkät.  

• Du kan alltid bestämma slutdatum för enkäten själv. Det rekommenderas att  
resultatrapporterna sparas från uppföljningslänken direkt efter att enkäten har avslutats.  

• Enkäten besvaras anonymt, så enskilda svarare kan inte identifieras. Resultaten av 
 enkäten sparas för föreningens bruk. Olympiska kommittén kan inte granska uppgifter om enskilda 
föreningar utan använder svaren för statistikföring på nationell nivå, per gren eller region. 

• Uppgifterna används för nationell statistik. Kontaktuppgifterna används för att lämna in  
enkätlänkarna via Surveypal Oy och kan överlämnas till föreningens egen distriktsorganisation eller 
förbundets föreningsutvecklare så att de kan hjälpa föreningen med dess utvecklingsarbete. 
Beställarens personuppgifter raderas efter att tolv månader har förflutit från beställningen. 


