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BAKGRUND

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av ElectriCity. Syftet med undersökningen är att få 

en bild av hur de som bor i Hammarby sjöstad upplever olika delar inom ElectriCitys fokusområden. 

Rapporten är uppdelad i fyra delkapitel: elbil, energi, åternytta/cirkulär ekonomi och hållbara Hammarby 

Sjöstad.

MÅLGRUPP/GENOMFÖRANDE

Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år boende i Hammarby Sjöstad. Totalt 

har 294 intervjuer genomförts under perioden 3-26 juni 2016. Deltagfrekvensen är 36%.

Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa 

Sverigepanel och via telefonintervjuer.

94 webbintervjuer har genomförts under perioden 3-14 juni 2016. 

200 telefonintervjuer har genomförts under perioden 15-26 juni 2016. 

RESULTAT

Resultaten levereras i en diagramrapport. Markerade signifikanta skillnader i rapporten är jämfört mot 

totalen (kön, ålder, hemmavarande barn och tillgång till bil). Resultatet är efterstratifierat. 

Felmarginalen:

Vid 300 intervjuer:

Vid utfall 20/80: +/- 4,6%

Vid utfall 50/50: +/- 5,8%

Bakgrund & Genomförande

2016-09-02
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Resultat

2016-09-02
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Elbil
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44%

17%

6%

0%

3%

30%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja, har egen bil

Ja, vi har en gemensam bil i
hushållet

Ja, är medlem i en bilpool

Ja, har både egen/gemensam
bil och är medlem i en bilpool

Ja, på annat sätt

Nej

Signifikanta skillnader

Bil i hushållet

- Har barn i hushållet (70%)

Tillgång till bil

- Har barn i hushållet (80%)

Nej

- Har inte barn i hushållet (40%)

Sju av tio i Hammarby Sjöstad har tillgång till bil

Fråga: Har du tillgång till bil?

2016-09-02
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BAS: Samtliga (n=294)

70%

61%
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25%

57%

8%

9%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dagligen

Minst en gång per
vecka

Minst en gång per
månad

Mer sällan

Aldrig

Signifikanta skillnader

En gång per vecka eller oftare

- Män (89%)

- Har bil i hushållet (90%)

Mer sällan

- Kvinnor (14%)

Åtta av tio i Hammarby Sjöstad som har tillgång till bil 

använder den minst en gång per vecka eller oftare

Fråga: Hur ofta använder du bil?

2016-09-02
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BAS: Har tillgång till bil (n=205)

82%



7 ElectriCity

Hammarby Sjöstad

19%

14%

28%

38%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1-499 mil

500-999 mil

1000-1499 mil

1500- mil

Nästan sju av tio med tillgång till bil i Hammarby Sjöstad 

kör 1000 mil eller mer per år

Fråga: Ungefär hur många mil uppskattar du att du kör per år? 

2016-09-02
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BAS: Har tillgång till bil (n=205)

Medeltal: 1330 mil/år

Median: 1000 mil/år



8 ElectriCity

Hammarby Sjöstad

42%

23%

19%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja

Kanske

Nej

Vet ej/inte aktuellt

Signifikanta skillnader

Ja

- Har bil i hushållet (51%)

- -44 år (49%)

Kanske

- Har barn i hushållet (30%)

- Har bil i hushållet (32%)

Nej

- Har inte barn i hushållet (25%)

- Har inte tillgång till bil (38%)

Vet ej/inte aktuellt

- Kvinnor (23%)

- Har inte tillgång till bil (35%)

- 45-59 år (22%)

Drygt fyra av fem kan tänka sig att köpa en elbil 

nästa gång de ska köpa bil

Fråga: När du ska köpa/byta bil nästa gång, kan du tänka dig att köpa/byta till elbil?

2016-09-02
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BAS: Samtliga (n=294)
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66%

26%

4%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja, då ökar
sannolikheten att jag

skaffar elbil

Nej, det gör ingen
skillnad för beslutet

Det finns redan
laddutrustning vid

min p-plats

Vet ej

Signifikanta skillnader

Ja, då ökar sannolikheten att jag skaffar 

elbil

- Har barn i hushållet (75%)

- Har bil i hushållet (76%)

- -44 år (73%)

Nej, det gör ingen skillnad för beslutet

- Har inte barn i hushållet (33%)

- Har inte tillgång till bil (50%)

Nästan sju av tio uppger att sannolikheten att de skulle köpa en elbil 

skulle öka om det fanns laddutrustning vid deras p-plats hemma

Fråga: Om det fanns laddutrustning vid din p-plats hemma, skulle det göra någon skillnad för ditt val av nästa bil?

2016-09-02
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BAS: Samtliga utom vet ej/inte aktuellt med ny bil (n=246)
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Energi
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37%

7%

55%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Låg

Hög

Vet inte

Vill inte uppge

Drygt hälften uppger att de inte känner till om deras 

fastighet har ovanligt hög eller låg energiförbrukning

Fråga: Känner du till om du bor i en fastighet med ovanligt låg eller hög energiförbrukning?

2016-09-02
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BAS: Samtliga (n=294)
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15%

80%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja

Nej

Vill ej uppge

Åtta av tio har inte försökt påverka sin brf/sitt bostadsföretag att göra 

något för att minska fastighetens energiförbrukning

Fråga: Har du försökt påverka din brf/ditt bostadsföretag att göra något för att minska fastighetens energiförbrukning? 

2016-09-02
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BAS: Samtliga (n=294)
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13

2016-09-02

9%

5%

85%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja

Nej, men jag har tänkt göra det

Nej

Vill ej uppge

Nästan en av tio i Hammarby Sjöstad har pratat med sina grannar 

om att föreningen/hyresvärden borde använda sig av mer förnybar 

energi

Fråga: Har du pratat med dina grannar om er förening/hyresvärd borde använda sig av mer förnybar energi, såsom solenergi, 

bergvärme eller vindkraft?  

BAS: Samtliga (n=294)
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10%

50%

26%

12%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mycket engagerad

Ganska engagerad

Varken eller

Ganska oengagerad

Mycket oengagerad

Signifikanta skillnader

Engagerad

- Kvinnor (73%)

Oengagerad

- Män (19%)

- Har inga barn i hushållet (19%)

Sex av tio i Hammarby Sjöstad uppger att de är engagerade 

i klimatfrågor

Fråga: Hur skulle du vilja beskriva ditt engagemang för klimatfrågor? 

2016-09-02
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BAS: Samtliga (n=294)

60%

14%
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2%

2%

2%

1%

15%

13%

8%

6%

83%

85%

90%

93%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Håller energimöten

Hjälper sina medlemmar
att komma igång med
energieffektivisering

Erbjuder kostnadsfri
energikartläggning

Erbjuder hjälp att
installera billaddare i

garagen

Ja, och jag har deltagit/använt, Ja, jag känner till men inte deltagit/använt Nej, jag känner inte till det

Omkring var femte i Hammarby Sjöstad känner till 

att Sjöstadsföreningen håller energimöten

Känner du till att Sjöstadsföreningen i Hammarby Sjöstad….

2016-09-02
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BAS: Samtliga (n=294)

Känner till

60- år (15%)

17%

15%

10%

7%

Män (15%) 

60- år (17%)

Män (19%)
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Åternytta/cirkulär 

ekonomi

2016-09-02
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69%

29%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja

Nej

Vet ej

Signifikanta skillnader

Ja, 

- Har bil i hushållet (74%)

Nej

- Har inte tillgång till bil (37%)

Sju av tio boende i Hammarby Sjöstad har tillgång till en 

sopsug i sin fastighet

Fråga: Har fastigheten du bor i en sopsug?

Sopsugen kan vara i eller i anslutning till ditt hus och kan även delas av flera hus. Ett sopsugsystem är system där man slänger soporna i 

en speciellt avsedd soptunna, och där soporna omedelbart transporteras till en central uppsamlingsplats.

2016-09-02

17

BAS: Samtliga (n=294)
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88%

81%

73%

59%

10%

14%

16%

30%

0

2%

6%

8%

1%

1%

1%

2%

1%

1%

4%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Det känns säkert och
tryggt att gå ut med

sopor till sopsugsystemet
sena kvällar och nätter

Vårt sopsugsystem är
lättillgängligt

Det är lätt att förstå hur
vårt sopsugsystem

fungerar

Vårt sopsugsystem är
rent och fräscht

1 Instämmer helt 2 3 4 Instämmer inte alls Vet ej

Nästan alla som har tillgång till en sopsug tycker att det känns tryggt 

och säkert att gå ut med soporna sena kvällar och nätter

Hur instämmer du i följande påståenden:

2016-09-02
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BAS: Har sopsug (n=204)

98%

96%

89%

89%
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85%

15%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja

Nej

Vet ej

Nästan nio av tio har tillgång till ett återvinnings/miljörum i 

sin fastighet

Fråga: Har fastigheten du bor i ett återvinnings/miljörum?

Återvinnings/miljörummet kan vara i eller i anslutning till ditt hus och kan även delas av flera hus.

2016-09-02
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BAS: Samtliga (n=294)
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84%

86%

71%

35%

13%

11%

23%

36%

1%

3%

4%

21%

1%

1%

2%

7%

0%

0%

0%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Det är lätt att förstå hur
vårt återvinnings/miljörum

fungerar

Vårt
återvinnings/miljörum är

lättillgängligt

Vårt
återvinnings/miljörum

känns säkert och tryggt

Vårt
återvinnings/miljörum är

rent och fräscht

1 Instämmer helt 2 3 4 Instämmer inte alls Vet ej

Nästan alla som har ett återvinningsrum/miljörum i sin fastighet tycker 

att det är lätt att förstå hur det fungerar

Hur instämmer du i följande påståenden:

2016-09-02
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BAS: Har återvinningsrum  (n=250)

Instämmer97%

96%

94%

71%

Inga barn i hushållet 

(97%)

Inga barn i hushållet 

(99%)
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5%

23%

28%

36%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mycket stor nytta

Ganska stor nytta

Liten nytta

Ingen nytta

Vet ej

Nästan sex av tio i Hammarby Sjöstad skulle ha 

nytta av en reparationsverkstad 

Fråga: Skulle du ha nytta av en reparationsverkstad för hemelektronik, datorer, verktyg, mm i Hammarby Sjöstad? 

2016-09-02
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BAS: Samtliga (n=294)

28%

56%
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9%

27%

27%

31%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Flera gånger per år

Någon gång per år

Mer sällan

Aldrig

Vet ej

Signifikanta skillnader

Årligen

- Kvinnor (45%)

Nästan fyra av tio tror att de årligen skulle 

använda sig av reparationstjänsten

Fråga: Hur ofta tror du/ni att ni skulle använda er av reparationstjänsten?

2016-09-02
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BAS: Samtliga (n=294)

36%
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15%

26%

23%

26%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mycket stort värde

Ganska stort värde

Litet värde

Inget värde

Vet ej

Signifikanta skillnader

Av stort värde

- -44 år (48%)

- Har barn i hushållet (48%)

Av värde

- Har bil i hushållet  (68%)

Fyra av tio i Hammarby Sjöstad tycker att det skulle vara av 

stort värde att ha en mottagningsplats

Många leveranser av paket och varor, såsom matkassar, paket, bud, etc, kan ske på tider när du inte är hemma eller är bortrest. 

Fråga: Skulle det vara av värde för dig att ha en mottagningsplats i Hammarby Sjöstad för leveranser som är bemannad och 

övervakad?

2016-09-02
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BAS: Samtliga (n=294)

41%

64%
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4%

17%

15%

15%

12%

24%

12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Varje vecka

Varje månad

Flera gånger per år

Någon gång per år

Mer sällan

Aldrig

Vet ej

Signifikanta skillnader

Varje månad eller oftare

- -44 år (29%)

- Har barn i hushållet (30%)

Någon gång per år eller oftare

- Har barn i hushållet (62%)

- Har bil i hushållet (57%)

Aldrig

- Har inte bil i hushållet (32%)

- 45-59 år (33%)

Varannan tror att de skulle använda sig av mottagningstjänsten en 

gång per år eller oftare

Fråga: Hur ofta tror du/ni att ni skulle använda er av mottagningstjänsten? 

2016-09-02
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BAS: Samtliga (n=294)

22%

52%
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Hållbara Hammarby 

Sjöstad

2016-09-02
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84%

7%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja

Nej

Vet ej

Signifikanta skillnader

Ja

- Män (89%)

Drygt åtta av tio i Hammarby Sjöstad skulle rekommendera 

sina vänner att flytta till Hammarby Sjöstad

Fråga: Skulle du rekommendera dina vänner att flytta till 

Hammarby Sjöstad?

2016-09-02
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BAS: Samtliga (n=294)
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82%

9%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja

Nej

Vet ej

Signifikanta skillnader

Ja

- Män (87%)

- Har inte barn i hushållet (87%)

Drygt åtta av tio som köpt bostadsrätt i Hammarby 

Sjöstad anser att de gjort en bra affär

Fråga: Anser du att du har gjort en bra affär genom att skaffa 

dig bostad i Hammarby Sjöstad? 

2016-09-02
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BAS: Äger en bostadsrätt (n=193)



28 ElectriCity

Hammarby Sjöstad

59%

33%

31%

29%

16%

3%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Lokaltidningar

Facebook

Pratar med grannar

Hemsida på nätet

Anlagstavla i affär o
dyl

Annat, nämligen:

Jag håller mig inte
uppdaterad

Signifikanta skillnader

Lokaltidningar

- 45-59 år (67%)

Pratar med grannar

- 45-59 år (40%)

Hemsidan på nätet

- Har bil i hushållet (34%)

Anslagstavla i affär och dyl.

- Har inte barn i hushållet (20%)

En majoritet i Hammarby Sjöstad håller sig informerad om vad som 

sker i området genom lokaltidningar

Fråga: På vilket sätt håller du dig informerad om vad som sker i Hammarby Sjöstad?

(Flera svar möjliga)

2016-09-02
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BAS: Samtliga (n=294)
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89%

1%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja

Nej

Vet ej

Signifikanta skillnader

Ja

- Män (94%)

Nio av tio i Hammarby Sjöstad känner sig trygga utomhus i 

området sena kvällar och nätter

Fråga: Känner du dig trygg utomhus i Hammarby Sjöstad på 

sena kvällar och nätter? 

2016-09-02
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BAS: Samtliga (n=294)
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• Ett härligt och sjönära område. Jag trivs mycket bra.

• Lugnet utanför city och samtidigt närheten till city.

• Läget + blandning av Butiker och restauranger + 

kommunikationen.

• Närheten till staden utan att vara i staden. Bra utbud på 

affärer och restauranger.

• Närheten till vattnet med dess öppna ytor och 

promenadvägar/bryggor.

• Utbudet. Barnvänligheten. Närheten till stan.

• Närheten till City, närheten till vatten, närheten till 

grönområden.

• Ny stadsdel med gott om service, nära stan. Bra skolor.

• Läget, atmosfären.

• Fräscht, många restauranger. bra miljötänk.

• Egen stadsdel lite avskuren från city.

Urval av citat
Fråga: Vad är det bästa med Hammarby Sjöstad? 

2016-09-02
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BAS: Samtliga webbintervjuer (n=94) Samtliga öppna svar finns listade i bifogad fil med öppna svar 



31 ElectriCity

Hammarby Sjöstad

• Kollektivtrafiken

• Bristen på p-platser. Bristen på förskoleplatser. 

Ungdomsgängen.

• Den täta bebyggelsen där man ser rakt in till grannen, 

de höga priserna allt från mat till bostäder, jakten på 

materialistisk livsstil utan innehåll, avsaknad av 

gemensamma ytor, exempelvis fotbollsplaner, 

fritidsgårdar bra skolgårdar, dyr eller ingen 

parkeringsmöjlighet. Ett ytligt och jobbigt liv helt enkelt.

• Dyrt att bo.

• Inget är dåligt.

• Dålig kollektivtrafik, usla byggkvalitén på husen, inga bra 

mataffärer.

• Saknar en stor livsmedelsbutik i närheten där vi bor.

• Vet inte

• Ont om parkeringsplatser, dagisplatser.

• Att det inte är så stor variation  på människorna som bor 

här. Väldigt homogent.

Urval av citat
Fråga: Vad är det sämsta med Hammarby Sjöstad? 

2016-09-02
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Samtliga öppna svar finns listade i bifogad fil med öppna svar BAS: Samtliga webbintervjuer (n=94)



32 ElectriCity

Hammarby Sjöstad

Urval av citat
Fråga: Beskriv Hammarby Sjöstad med tre ord

2016-09-02
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Samtliga öppna svar finns listade i bifogad fil med öppna svar BAS: Samtliga webbintervjuer (n=94)
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 Sju av tio i Hammarby Sjöstad har tillgång till bil

 Åtta av tio i Hammarby Sjöstad som har tillgång till bil använder den minst en gång per vecka eller oftare

 Nästan sju av tio med tillgång till bil i Hammarby Sjöstad kör 1000 mil eller mer per år

 Drygt fyra av fem kan tänka sig att köpa en elbil nästa gång de ska köpa bil

 Nästan sju av tio uppger att sannolikheten att de skulle köpa en elbil skulle öka om det fanns 

laddutrustning vid deras p-plats hemma

 Drygt hälften uppger att de inte känner till om deras fastighet har ovanligt hög eller låg energiförbrukning

 Åtta av tio har inte försökt påverka sin brf/sitt bostadsföretag att göra något för att minska fastighetens 

energiförbrukning

 Nästan en av tio i Hammarby Sjöstad har pratat med sina grannar om att föreningen/hyresvärden borde 

använda sig av mer förnybar energi

 Sex av tio i Hammarby Sjöstad uppger att de är engagerade i klimatfrågor

 Omkring var femte i Hammarby Sjöstad känner till att Sjöstadsföreningen håller energimöten

 Sju av tio boende i Hammarby Sjöstad har tillgång till en sopsug i sin fastighet

 Nästan alla som har tillgång till en sopsug tycker att det känns tryggt och säkert att gå ut med soporna 

sena kvällar och nätter

 Nästan nio av tio har tillgång till ett återvinnings/miljörum i sin fastighet

Kort sammanfattning

2016-09-02
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 Nästan alla som har ett återvinningsrum/miljörum i sin fastighet tycker att det är lätt att förstå hur det 

fungerar

 Nästan sex av tio i Hammarby Sjöstad skulle ha nytta av en reparationsverkstad

 Nästan fyra av tio tror att de årligen skulle använda sig av reparationstjänsten

 Fyra av tio i Hammarby Sjöstad tycker att det skulle vara av stort värde att ha en mottagningsplats

 Varannan tror att de skulle använda sig av mottagningstjänsten en gång per år eller oftare

 Drygt åtta av tio i Hammarby Sjöstad skulle rekommendera sina vänner att flytta till Hammarby Sjöstad

 Drygt åtta av tio som köpt bostadsrätt i Hammarby Sjöstad anser att de gjort en bra affär

 En majoritet i Hammarby Sjöstad håller sig informerad om vad som sker i området genom lokaltidningar

 Nio av tio i Hammarby Sjöstad känner sig trygga utomhus i området sena kvällar och nätter

Kort sammanfattning

2016-09-02
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