
Enkät till medlemmarna i SAAB Pensionärsklubb Järfälla 

För att vara säkra på att vi arrangerar aktiviteter som uppskattas av medlemmarna i 
pensionärsklubben skickar styrelsen ut denna enkät till samtliga medlemmar.  

Först kommer frågor om vilken typ av aktiviteter som ni vill att vi skall arrangera följt av ett 
fritextfält där ni kan fylla i era egna synpunkter på aktiviteter.  Därefter kommer frågor om 
vilken längd på arrangemang ni vill att vi anordnar följt av ett fritextfält där ni kan skriva ner 
era egna synpunkter på arrangemangets längd. Sist kommer ett fritextfält där ni med era egna 
ord kan skriva ner era synpunkter på arrangemang. 

Frågor 1, typ av aktiviteter 
Vi har grupperat aktivisterna i grupper och vi vill att ni med en siffra ger poäng på hur mycket 
ni skulle uppskatta respektive grupp av aktiviteter.  5 poäng betyder att nu skulle uppskatta 
aktiviteter i den gruppen väldigt mycket och 1 poäng betyder att ni skulle uppstatta aktiviter i 
den gruppen väldigt lite. Ni kan sätta samma poäng på flera grupper om ni vill. 

Aktivitetsgrupp 
 

Poäng mellan 1 och 5 

Kända byggnader  & kända verksamheter (t.ex. 
Riksdagshuset, Drottningholms Slott, SOS Alarm, 
glömda rum) 

 

Stora projekt (t.ex. Nya Slussen Nya Karolinska, 
Förbifart Stockholm) 

 

Militärt (t.ex. Femöresfortet, Flygspaningsmuseet, 
Armémuseum, Gålöbasen) 

 

Teknik (t.ex. Bilmuseum, Pythagoras 
industrimuseum, Forsmark, nedlagda fabriker) 

 

Stadsvandring t.ex. Norra Djurgårdsstaden, 
Östermalm, Gamla Stan 

 

Historia (t.ex. Tutanchamon)  
Kultur (t.ex. Nationalmuseum, Marabouparken, 
Artipelag, Citybanans konst) 

 

Nöjen (t.ex. julbordskryssning)  
Sverigeresor (t.ex. Värmlandsresan)  
Utlandsresor  
 

Fritt textfält där ni med egna ord kan lämna synpunkter på aktiviteter: 

 

 

 

 

 



Frågor 2, längd på arrangemanget 
Ni ger poäng mellan 1 och 5 på vilken längd på arrangemangen ni skull vilja ha. 5 poäng 
betyder att nu skulle uppskatta den längden väldigt mycket och 1 poäng betyder att ni skulle 
uppstatta den längden väldigt lite. Ni kan sätta samma poäng på flera alternativ om ni vill. 

Längd på arrangemanget 
 

Poäng mellan 1 och 5 

Några timmar  
En heldag  
2 dagar (en övernattning)  
3 dagar (två övernattningar)  
4 dagar (tre övernattningar)  
5 dagar (fyra övernattningar)  
 

Fritt textfält där ni med egna ord kan lämna synpunkter på arrangemangets längd: 

 

 

 

 

 

 Fritt textfält där ni med egna ord kan lämna synpunkter på arrangemang. 

 

 

 

 

 

 

 

Dina svar på Enkäten vill vi ha senast den 15 september 2019 

 När vi fått in enkätsvaren kommer vi att bearbeta dessa och presentera resultatet på en 
övergripande nivå. Vi kommer också att föreslå hur vi skall gå vidare baserat på resultatet. 

Ni som fått enkäten via post skickar tillbaka era svar till: 

Saab Pensionärsklubb Järfälla 175 88 Järfälla 


