Enkätsammanfattning ”hela staden”-inventering, september 2014
Program för Fixfabriksområdet med mera (dnr 0428/13)

Enkäten syftade till att ge en bredare bild av hur området används och av vilka. De
dialogprocesser som genomförts tidigare i programarbetet har riktat sig till boende och
verksamma i området. Med denna enkät ville vi fånga upp synpunkter från människor som
kan komma från andra delar av staden och som kan bredda förståelsen av platsens betydelse
ur hela stadens perspektiv.
Enkätundersökningen genomfördes vid två tillfällen i vecka 37 (september) 2015.
En vardag kl 16-18 stod vi vid hållplats Vagnhallen Majorna och vid Friskis & Svettis.
Lördag kl 10-12 stod vi vid hållplats Vagnhallen Majorna och vid Triumfglass/GS-hallen.
Det fanns även möjlighet att svara via en webbenkät.
Enkäten som användes finns på sista sidan i denna sammanfattning.
Vilka var det som svarade?
Totalt svarade 105 personer på enkäterna. 18 av svaren kom in via webbenkäter.
Av de svar som samlades in på plats är fördelningen relativt jämn över de fyra
tillfällena/platserna. Bland de svarande på plats är könsfördelningen jämn. Åldersfördelningen
visar flest svarande i gruppen 31-45 år (37 svar) och gruppen 46-65 år (31 svar).
Av de 18 webbenkäterna stod skatebordentusiaster (män i åldern 17-45) för 16 av svaren.
Denna grupp har varit mycket intresserade av programarbetet och har troligen spritt
informationen om webbenkäten, dvs alla har troligen inte rört sig i området just under den
vecka enkäten pågick. Om man vill åt en ”ögonblicksbild” av vem som befinner sig i området
bör man tänka på detta när man studerar resultatet. 16 av 105 är drygt 15% och ger ett mycket
stort utslag vad gäller bl.a. kön, ålder och naturligtvis inte minst vikten av att bygga en ny
skatepark i området.
Varifrån kom de svarande?
Majorna 40, varav 'här' 16
Hisingen 7
Sandarna 7
Kungsladugård 6
Högsbo 5
Öar och skärgård 3
Klippan 3
Andra orter 3
Resten (21) är <3 och utspritt lite varstans, från Angered till Frölunda och allt däremellan,
fast mest däremellan
8 svarar ingenting
Frågorna
”Vad gör du här?” – Vad får människor att komma hit idag?

Svaren varierar självklart, men två kategorier sticker ut; antingen tränar man eller så
passerar/promenerar man bara igenom på väg någon annanstans eller för nöjes skull. Platserna
vi stod på spelar förmodligen in här.
Bara dussinet eller så var här för en specifik aktivitet annan än att träna (som jobb/äta glass,
etc).
Tittar man bara på de som kommer längre ifrån var det mycket större spridning på vad man
gör här.
Framtiden - ”Vad vill du göra här/vad vore bra här?”
Affär, oftast mataffär, skateboard och ”vet ej” sticker ut. Bostäder (hyresrätter) önskas. Finns
en tendens att man vill ha småskalighet. Trafiken är en fråga som väldigt på nämner i denna
enkät.
Mycket förenklat önskar de som bor här mest en mataffär och de som kommer utifrån önskar
mest bostäder.
Två vill inte ha höghus och någon tycker att allt är bra som det är men överlag verkar folk
tycka att det är bra att det händer något med platsen. Synpunkterna fokuserar på vad man
önskar på platsen, inte på vad man vill undvika på platsen.
Upplevelsen idag - ”Hur känns/upplevs den här platsen?”
En klar tendens är att man betecknar platserna vi stod på som trista, öde och tråkiga. Långt
ifrån alla tycker så men även de som har en positiv syn nämner ofta att det är ”lite nedgånget”
eller liknande. Många nämner buller och trafik. Det upplevs av många som ett problem med
missbruk och otrygghet särskilt kvällstid.
Osäkerheter i materialet/felkällor
Det är värt att fundera över hur respondenten tolkar begreppet ”område” i frågan ”Vad gör du
i området?”. Är det det inringade området i bilden? Är det hela området på bilden? Eller är det
rentav stadsdelen som området i bilden tillhör? Erfarenheter från en liknande enkät för
Järnvågen visade att folk tolkade det väldigt olika, några frågade, men de flesta gjorde det inte
(det finns t.ex. svarande som påstår att de bor i området men besöker det endast någon gång i
veckan, något som säkert förekommer men väl knappast i 8% av fallen som undersökningen
visar). Förslagsvis kan man förtydliga frågan i framtiden till något i stil med ”Vad gör du här i
den inringade delen på kartan” eller motsvarande. För denna enkät är det nog mer korrekt att
tolka det som att man upplever sig bo i eller i nära anslutning till området på bilden än att
personen bor inom det aktuella planområdet.
Det är vanligt att de svarande har kryssat i flera alternativ på frågorna ”Vad gör du i
området?” och ”Hur tog du dig hit idag?”. Det spelar mindre roll för just denna inventering
men påverkar fördelningen i svaren.

