RESULTAT
ENKÄTUNDERSÖKNING FÖR VÄSTBERGATRÄFFENS DANSBESÖKARE
Totalt svarade 318 personer på enkäten. Ca 40% svarade på hemsidan och 60% via
inlämnade formulär. Generellt är det mellan 20 – 40 personer (ca 10%) som inte svarat eller
svarat ofullständigt på frågorna. I snitt ger det alltså runt 290 svarande på varje huvudfråga.
250 personer skrev under med namn (Kalle Anka och Lasse i backen oräknade) medan 66
valde att vara anonyma.

Fråga 1. Är du förstagångsbesökare/hur ofta besöker du danserna
7% besökte föreningens danser för första gången. Varje fredag kan det alltså komma 3-5
personer för första gången. De flesta förstagångsbesökare fick information om dansen från
vänner och bekanta.
Det finns en trogen stampublik på ca 100 personer. Runt 100 besöker dansen någon gång i
månaden och är det topporkestrar kan det komma ytterligare 100 dansare. Det är vid dessa
tillfällen rekord med upp mot 300 besökare noteras.

Fråga 2. Är du medlem/varför i så fall inte
73% av de som svarat är medlemmar, så nästan hälften (44%) av föreningens samtliga
medlemmar har deltagit i enkäten. . I snitt en fjärdedel av besökarna per danskväll är inte
medlemmar.
De allra flesta tycker att medlemsavgiften (150 kr) är skälig och bara 7 personer (2%) tycker
den är för hög.
De flesta som inte är medlemmar uppger som orsak, att de besöker danserna rätt sällan.

Fråga 3. Är du medlem i någon annan dansförening
Varannan enkätdeltagare är medlem i någon annan dansförening. Ett 50-tal vardera i Nya
Vänner och Söderträffen, 9 personer i Gamla och Nya Vänner (dansar i Alvik fredag em) och
resten i andra dansföreningar. Av Västbergaträffens 494 medlemmar kan alltså ca 140 (28%)
vara medlemmar också i de andra tre dansföreningarna i Alvik.

Fråga 4. Besöker du föreningens Årsmöte/medlemsmöte
Bara 15% av de svarande besöker föreningsmöten. Av de 250 som inte deltar är 20%
ointresserade medan resten avstår av andra skäl. Av de 50 som besöker mötena vill hälften
att möten kombineras med mat och hälften att de kombineras med dans.

Fråga 5. Utbudet i kafeterian
Hela 90% tycker att utbudet i kafeterian är bra. Av de 20 personer som föreslagit
kompletterande innehåll vill majoriteten (5 st) införa mer mörkt bröd till smörgåsarna, 3 st
har föreslagit fler gluten- och laktosfria produkter och 2 st vill ha vin och öl. Övriga önskemål
är fördelade på allt från glass till korv.

Fråga 6. Vad tycker du om dansbanden
87% tycker att utbudet är bra, 11% har ingen uppfattning och 2% (5 personer) tycker det är
dåligt. Bland önskemålen finns Lasse Stefans, Streaplers och Donnez. I topp för de orkestrar
man gärna vill dansa till ligger Claes Lövgrens, Micke Ahlgrens och Matz Bladhs.

Fråga 7. Vad tycker du om servicen under danskvällar
Närmare 80% tycker det i stort fungerar bra med allting. Endast 10 personer är direkt
missnöjda med något. Bland dessa är 3 st missnöjda med belysningen i kafeterian, 2 st tycker
det blir väldigt trångt mellan kafeteria och entré och 2 st tycker ventilationen är dålig.

Fråga 8. Kan du rekommendera danserna
Mer än 83% kan rekommendera sina vänner/bekanta att besöka Västbergaträffens danser.
20 personer är osäkra och 5 personer (2%) skulle inte vilja rekommendera det. De största
anledningarna till osäkerhet är att man befarar att medelåldern vid danserna kan kännas för
hög (5 personer) och tveksamhet om orkestrarna skulle passa (4 personer).

Fråga 9. Tittar du på hemsidan/vilken information söker du
57% besöker hemsidan medan 35% inte gör det. Av de ca 180 personer som tittar på
hemsidan är drygt hälften inne någon gång i veckan och en tredjedel någon gång i månaden.
Fler än hälften tittar på dansprogrammet, en tredjedel är intresserade av bildarkivet och
resten fördelas mellan aktiviteter och orkesterpresentationer. Gästboken är det mindre än
10 personer som läser.

Fråga 10. Är du intresserad av fler aktiviteter/i så fall vilka
En tredjedel (ca 100 personer) vill ha fler aktiviteter, lika många vet inte och 75 personer är
nöjda med utbudet i dag.
Av de ca 100 som är intresserade av ett större utbud vill närmare hälften få fler dansresor
(med båt och buss), en tredjedel fler tema- och tedanser och en femtedel vill att föreningen
startar musikkaféer.

Fråga 11. Vid fler tema- och tedanser önskar jag mer av
Majoriteten (40%) vill ha vanliga dansband till söndagsdanserna, en tredjedel föredrar jazz-,
swing- och storband, en femtedel röstar för folk- och gammaldans och resten är fördelat på
country, tango, salsa samt line- och squaredans.
De få förslag till teman som lämnats har fördelats jämnt mellan Rock, Bugg och Elvis.

Fråga 12. Framför dina åsikter om föreningen, ris eller ros
124 personer (40%) har lämnat synpunkter på föreningen, dess lokaler och verksamhet.
Drygt hälften (65 personer) ger entydigt en stor ros till föreningen.
Många har framfört ris och det man klagat mest på är:
Dåliga garderobs- och förvaringsmöjligheter 9 anmärkningar
Onödigt lotteri och tidsödande dragningar

7 anm.

Damöverskott/nobbningar

6 anm.

Danslokalen för långsmal och trång

6 anm.

Dansgolvet ibland för halt/trögt

6 anm.

Dålig dansdisciplin/ordning/hänsyn

5 anm.

De som delat ut rosor har speciellt framhållit:
Bra dansband/orkestrar

9 lovord

Trevlig personal/bemötande

8 ”

Trevlig publik/stämning/miljö

7 ”

Bra lokaler/kommunikationer

4 ”

Bra danskurser

3 ”

Några personer har lämnat förslag till förbättringar/förändringar bl.a. följande:
Lotta ut ett frikort på entrébiljetten vid varje danskväll
Byt namn till Alviksträffen
Satsa på nyttigt mörkt, grovt bröd till smörgåsarna - 2 förslag
Längre öppettider
Inför system med förköpta klippkort (typ betala för 9 gånger och gå 10)
Starta danskurser på söndagar - 2 förslag
Flytta entré- och lotteriborden inför pausen
Anm.: Den s.k. Jägardansen har kommenterats och det är ungefär lika många som gillar den,
som vill ta bort den.

