Analys av fråga ett i invånarpanelen.
Den första frågan som gick ut till vår vuxenpanel skickades ut den 2 mars 2012. Frågan
avslutades den 15 mars 2012 och över 90 procent av panelmedlemmarna valde att besvara
frågorna. Totalt hade vi 282 vuxenpanelmedlemmar under tiden då frågan låg ute.
I detta dokument analyseras hur de olika attributen utvisade sig i de svar vi fick från våra
panelmedlemmar. Attributen som vi tar hänsyn till är åldersgrupp, bostadsort och kön. Här
belyser vi framför allt de mer påtagliga skillnaderna mellan grupperna. Vi drar inga slutsatser
eftersom det är panelmedlemmarnas och beslutsfattarnas sak att göra.

Intresse av att hyra/få tillgång till kommunala lokaler för egna
aktiviteter
Störst intresse bland de lägre åldersgrupperna.
De yngre åldersgrupperna är mer positiva till att hyra/få tillgång till kommunala lokaler för
egna aktiviteter än de äldre åldergrupperna. 64 procent av 18-35 år och 35-55 år svarade att de
var positiva till att hyra/ få tillgång till lokaler för egna aktiviteter. I åldersgrupp 55-70 var 56
procent negativa och i åldergruppen 70+ svarade 54 procent nej på frågan.
= Positiv
= Negativ
18-35 år

35-55 år

55-70 år

17 st svarande

119 st svarande

64 st svarande

70 +

33 st svarande
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Större efterfrågan bland kvinnor
61,5 procent av alla kvinnor som besvarade första delfrågan är intresserade av att hyra/få
tillgång till lokaler för egna aktiviteter. Hos de manliga respondenterna var 47 procent
positiva till detta.
= Positiv
= Negativ

Kvinnor

156 svarande

Män

98 svarande

Vilka av följande aktiviteter vill respondenterna hyra/få tillgång till
en lokal för
Svalare intresse till lokaler för kalas och högre intresse för lokaler
avsedda för föreningsmöten i de högre åldersgrupperna och hos
männen.
Den populäraste kategorin inom området är lokaler för kalas/barnkalas. Detta visar sig mest i
åldersgrupperna 18-35 och 35-55 år där sammanlagt 53 procent av respondenterna efterfrågar
lokaler av denna sort. I åldergruppen 55-70 år är siffran nere på 43 procent och bland
respondenter över 70 finns inget intresse alls för dessa lokaler.
Den näst populäraste kategorin för lokaler till uthyrning och utlåning är lokaler till
möten/föreingsmöten. Vi ser en del skillnader mellan åldergrupperna.
Respondenter från åldergruppen 18-35 år är i 36 procent av fallen intresserade av lokaler
avsedda till föreningsmöten, i åldergruppen 35-55 år är 43 procent intresserade av att hyra
lokaler avsedda för föreningsmöten. Vi ser ännu högre siffror i de äldre åldersgrupperna där
motsvarande siffra är 60 procent (55-70 år) och 73 procent (70+).
De manliga respondenterna visar likt de högre åldergrupperna ett större intresse av lokaler till
föreningsmöten/möten. De visar också ett svalare intresse av lokaler för kalas/barnkalas än
kvinnorna. Det är dock fortfarande de två populäraste kategorierna även här.
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Vilka lämnar kommentarer
Det är en mycket god spridning i åldergrupperna över vilka som har lämnat egna synpunkter
och kommentarer. Att lämna kommentarer var det tredje vanligaste alternativet.
Män lämnar i större utsträckning mer kommentarer än kvinnor, 36 procent mot 29 procent.

Ingen påtaglig skillnad på var man bor
Inga markanta skillnader går att utläsa i var man bor i kommunen. Detta kan ha att göra med
att frågans karaktär inte är bostadsberoende utan mer om var man befinner sig i livet. Det ska
också tilläggas att vi har en övervikt av boende i Kungsbacka och därför kan det vara svårt att
utläsa skillnader mot andra orter.
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