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Kännedom 
Slakthusområdet

Kontakt: Jenny Brolin/Fredrik Richard
Kontakt på Novus: Per Fernström och 
Annelie Önnerud
Datum: 2020-12-18
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Bakgrund & Genomförande

BAKGRUND

Undersökningen har genomförts av Novus på 
uppdrag av Exploateringskontoret. Syftet med 
undersökningen är att undersöka hur väl 
allmänheten i Stockholms stad känner till 
slakthusområdet

MÅLGRUPP
Medverkande i medborgarpanelen

Ålder:
16+ år

GENOMFÖRANDE

Antal intervjuer:
2 045
Fältperiod 2 - 13 
december 2020

Deltagarfrekvens:
63%

Undersökningen är gjord via webbintervjuer. 
Totalt genomfördes 2 045 intervjuer i 
Stockholms stads medborgarpanel.
Deltagarfrekvensen är 63%. 

En Novus undersökning är en garant för att 
undersökningen är relevant och rättvisande 
för de grupper som skall undersökas. 

Förklaring på ringområden:
Innerstad: Norrmalm, Södermalm, Östermalm och 
Kungsholmen
Mellanområden: Bromma, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, 
Skarpnäck
Ytterområden: Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Hässelby-
Vällingby,
Skärholmen, Enskede-Årsta -Vantör och Farsta. 

RESULTAT

Resultaten för medborgarpanelen levereras i 
en diagramrapport 

Resultatet är vägt på kön, ålder och stadsdel.

FELMARGINAL

Vid 2 045 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 1,7%
Vid utfall 50/50: +/- 2,1% +/-
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Resultat 
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65% nämner något om 
slakthusområdet/slakt/slakterier

FRÅGA: Om du tänker på industriområden i södra Stockholm i närheten av Globenområdet. 
Vilket är det första du kommer att tänka på? Kodad öppen fråga

65 %
4 %
3 %
3 %
2 %
2 %
2 %
1 %
1 %
1 %
1 %

6 %
8 %

Slakthusområdet/slakt/slakterier/gamla slaktområdet

Årsta/det som ligger söder om Årsta/Partihallarna

Högdalen/Högdalens industriområde

Västberga

Konstnärslokaler/musik/klubbar/kulturliv

Grått/trist/gammalt/slitet/deppigt/fult/sunkigt

Hammarby sjöstad/Hammarby fabriksområde, industriområde/Lugnet

Rörigt/stökigt/otryggt/svårorienterat/storskaligt

Möjlighet för kreativitet/coola bostäder/coolt område/bra/bygg bostäder

Historiskt/Fina gamla industriella byggnader/Fryshuset

Fest/fylla/ungdomar

Annat

Vet inte/aldrig varit där

BAS: Samtliga (n=2045)

Signifikanta skillnader mot totalen: 

Slakthusområdet/slakt/slakterier (65%)
• Känner till slakhusområdet (70%)
Stadsdelar boende i:
• Södermalm (74%)
• Hägersten-Älvsjö (71%)
Ringområde
• Mellanområden (70%)

Se samtliga svar i bifogad excel
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1 av 3 känner till Slakthusområdet 
mycket/ganska bra 

FRÅGA: 2. Hur väl känner du till Slakthusområdet?

6 %

27 %

22 %

1 %

Känner till mycket bra

Känner till ganska bra

Känner till lite

Hört talas om men känner knappt till

Aldrig hört talas om

33%

44 %

BAS: Samtliga (n=2045)

Signifikanta skillnader mot totalen: 
Känner till mycket/ganska bra (33%)
• Boende i Hyreslägenhet  (39%)
Stadsdelar boende i:
• Enskede-Årsta-Vantör (71%)
• Farsta (50%)
• Södermalm (41%)
Ortsindelning
• Söderort (50%)

Känner till lite (78%)
Stadsdelar boende i:
• Enskede-Årsta-Vantör (95%)
• Farsta (88%)
• Hägersten-Älvsjö (84%)
Ortsindelning
• Söderort (89%)

78%
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Känner till Slakthusområdet
7 av 10 känner till att Stockholms stad 
utvecklar Slakthusområdet
FRÅGA: 3. Stockholms stad utvecklar Slakthusområdet och det ska innehålla tusentals 
bostäder och arbetsplatser. Känner du till det?

70%

30%

Ja, det känner jag till Nej, det kände jag inte till
BAS: De som känner till slakthusområdet (n=2032)

Signifikanta skillnader mot totalen: 

Ja (70%)
• Känner till bra om Slakthusområdet (88%)

Stadsdelar boende i:
• Enskede-Årsta-Vantör (94%)
• Skarpnäck (89%)
• Farsta (79%)
• Södermalm (76%)
Ortsindelning
• Söderort (80%)

Nej (30%)
Stadsdelar boende i:
• Norrmalm (45%)
• Bromma (41%)
• Östermalm (41%)
Ortsindelning
• Västerort (41%)
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Vanligast är att man svarar 
Restaurang och mat

FRÅGA: 4. Vad tycker du att ett brett utbud av mat, kultur och upplevelser bör innehålla?

Exempel på citat:

” Foodtruck, marknader(utomhus), lekparker, 
skateparker, cykelbanor,  parker med scen”
”Mat från många kultur ( inte thai o pizza) o platser man 
kan va på utan man har planerat nått (bara sitta o 
prata)”
” Olika typer av kök, en levande atmosfär, vara 
lättillgängligt och finnas ett varierat utbud”
”Saluhall alt torghandel matställen inte bara sittande 
restauranger foodtruck typ”
”Gågator med butiker, restauranger, caféer. Parker och 
grönområden.”
”Replokaler, småbutiker, konsertlokaler - små och stora, 
gallerier, konstnärsateljéer, konstgjuterier, krogar.”
”Gärna småbutiker likt en småstad blandat m teater 
film caféer .INGEN GALLERIA!!!”
”Ica och Konsum, delikatessaffär, bibliotek, second 
hand affär, systemet, kiosk som har kvällsöppet, bageri 
och ngr restauranger samt träningslokal.”
”Träningsmöjligheter för barn (offentliga), bibliotek. Att 
helt privatisera det offentliga rummet som gjort på 
andra håll tycker jag är oacceptabelt.”
”Olika typer av prisklasser. Det är viktigt att alla känner 
sig välkomna och inte enbart saker som är dyrare, som 
det så lätt blir i nya områden.”

BAS: Samtliga (n=2045)Samtliga öppna svar i bifogad excel
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Känner till Slakthusområdet
Kulturevenemang och matevenemang är 
det som lockar flest till besök
FRÅGA: 5. Vilka/vilket av följande skulle locka dig till att besöka nya Slakthusområdet?

67 %

65 %

52 %

39 %

35 %

22 %

18 %

16 %

3 %

8 %

5 %

Kulturevenemang

Matevenemang och restauranger

Bevarade byggnader och historien

Parker och torg

Affärer, butiker och service

Idrottsaktiviteter

Som framtida bostad

Som framtida arbetsplats

Som framtida skola/förskola

Annat

Vet ej
BAS: De som känner till slakthusområdet  (n=2032)

Signifikanta skillnader mot totalen: 

Kulturevenemang (67%)
Stadsdelar boende i:
• Hägersten-Älvsjö (74%)
• Södermalm (74%)
Ringområde
• Boende i mellanområden (73%)

Matevenemang och restauranger (65%)
Stadsdelar boende i:
• Hägersten-Älvsjö (72%)
• Enskede-Årsta-Vantör (71%)
Ringområde
• Boende i mellanområden (70%)

Bevarade byggnader och historien (52%)
• Känner till slakthusområdet bra (62%)
• Kvinna (58%)
Stadsdelar boende i:
• Södermalm (58%)

Parker och torg (39%)
• Kvinna (46%)
• Känner till slakthusområdet bra (45%)
Stadsdelar boende i:
• Enskede-Årsta-Vantör (51%)
• Södermalm (45%)
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Bakgrundsfrågor
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Bakgrund

KÖN

ÅLDER

4 %

77 %

14 %

4 %

16-19 år

20-64 år

65-79 år

80+ år

49 51

BOSTADSFORM

BARN I HUSHÅLLET

STADSDELSOMRÅDE

5 %

10 %

6 %

4 %

12 %

8 %

8 %

4 %

5 %

14 %

8 %

8 %

8 %

Skarpnäck

Enskede-Årsta-Vantör

Farsta

Skärholmen

Hägersten-Älvsjö

Bromma

Hässelby-Vällingby

Spånga-Tensta

Rinkeby-Kista

Södermalm

Kungsholmen

Norrmalm

Östermalm

BAS: Samtliga (n=2045)

22 %

78 %Inget barn

Ja, ett eller fler
barn

30 

18 %
1 %
1 %

%
48 %

Hyreslägenhet

Bostadsrättslägenhet

Villa/radhus

Studentlägenhet

Andra hand

Kollektivboende 0 %
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Publiceringsregler

Novus varumärke är en garant för att en 
undersökning har gått rätt till och att slutsatserna 
kring densamma är korrekta utifrån målet med 
undersökningen.

Enligt internationella branschregler (ESOMAR) är Novus som 
undersökningsföretag ansvariga för att våra undersökningar tolkas rätt 
vid första publicering.

För att säkerställa att våra undersökningar presenteras på ett korrekt 
sätt ber vi alltid att få se den text som skrivs med syfte att publiceras 
där Novus undersökningar omnämns.

Novus förbehåller sig rätten att korrigera felaktiga siffror och tolkningar 
som har publicerats.
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