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IDÉSTUDIE FÖR KVILLEDALEN: 100 DELADE 
MENINGAR  
SAMMANFATTNING AV INTERVJUER LÄNGS KVILLEDALEN SOM GENOMFÖRDES 
FÖRSOMMAREN 2014 
 
100 delade meningar är en Kulturanalytisk metod, vilket betyder att det som efter-
söks är en bredd av tankar och funderingar i en population. Med metodens hjälp 
skapas en första överblick över den palett av tankar som kan häftas på en plats. Kul-
turanalytiska metoder är i allmänhet till för att komma nära den levda verkligen på 
en plats och att synliggöra ”vardagen bakom siffrorna”. För projektet Idéstudie för 
Kvilledalen intervjuades under försommaren 2014 människor på två ställen – dels 
Hökälla och dels kring Backaplan.  
 
Hökälla: 
De flesta som intervjuades i området kring Hökälla vistas där flera gånger i veckan 
och några av dessa är där varje dag. De använder då området i rekreationssyfte ge-
nom promenader, några för att motionera och andra som genomfart för att ta sig till 
andra sidan Kvilledalen. De som använder området som genomfart genom Kvilleda-
len gör det oftast för att ta sig till jobbet eller för att ta sig till en specifik busshåll-
plats på andra sidan.  
 
Det har upplevts att det har blivit fler motionärer efter att det lades grusvägar runt i 
området. Detta upplevs som positivt, eftersom det gör att man inte behöver vända 
och gå samma väg tillbaka - det blir en gångrunda i området. Ett antal av de inter-
vjuade var där för att rasta sina hundar och det är en uppfattning hos flera av de in-
tervjuade att området används mycket till detta. Flera berättade också att det period-
vis är många fågelskådare i området.  
 
Några av de problem som togs upp flest gånger var att det stundtals blev översväm-
ning på stigarna i området. Bristen på belysning i området ses också som ett problem 
liksom att cyklister emellanåt håller hög fart. Nedskräpning, främst vid grillplatsen, 
och hästridning inom området var annat som kom upp som problematiskt.  
 
Flera som vistas i området ser redan möjligheten till att promenera och jogga, men 
fler vägar inom området skulle vara välkommet främst för att de nuvarande gångba-
norna ligger så nära bilvägar med mycket trafik eller tågbanan. Generellt sett är ändå 
Hökälla ett område som det är många som uppskattar för lugnet och de fina miljöer-
na. 
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Backaplan:  
När frågan ställdes angående om vilka problem som finns i området kring Backap-
lan, handlade mycket om trafik. Eftersom flera cyklister använder området som 
genomfart utgör det ett problem för de gående i området dels eftersom genom Back-
aplan är det gemensam gång- och cykelbana. Närheten till biltrafiken som går ge-
nom området och dess mängd ses också som ett problem av flera av de tillfrågade. 
Bron som biltrafiken använder i området är oftast tungt trafikerad och svår att an-
vända för gående, den innebär också ett avbrott i den påbörjade promenadsträckan.  
 
Många vill inte vistas i området på grund av att de finner miljön tråkig och oinspire-
rande, i synnerhet åsyftades själva handelsområdet Backaplan. Även själva Kville-
bäcken var problemfylld dels på grund av bristande säkerhet, helt enkelt risken att 
ramla i, men också för att den ansågs smutsig och att den dåliga skötseln av växtlig-
het på sidorna av bäcken utgjorde ett problem.  
 
Längre uppströms är det industrierna som ses som det största problemet. Det är ett 
generellt skräpigt och tråkigt område enligt människorna som har vistats där eller 
passerat. Det är även en bristande belysning längs med bäcken enligt vissa. Flera av 
de tillfrågade tar upp att de upplever problem med alkoholism på platsen. Ibland blir 
det bråkigt på platsen.  
 
Sett från andra hållet finns det en stor utvecklingspotential med möjlighet att utveck-
la promenadstråk längs med bäcken och skapa fler grönområden med mer natur än 
vad som finns idag. De flesta tycker att det vore bra om industrierna försvinner, och 
på frågan om vad som skulle ersätta dem gavs det olika svar. Flera tyckte att det 
skulle vara positivt med ett större parkområde, mer natur och större ytor att använda.  
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