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1 Boendeenkät 2020 

1.1 Om enkäten 

Sjöstadsföreningen har 54 bostadsrättföreningar som medlemmar. Den 14 maj 2020 

skickades ett mejl ut till samtliga medlemmar. Mejlet innehöll en uppmaning till 

föreningarna att be de boende att svara på en webb-enkät om hur de boendes lokala 

inköpsmönster ändrat under Corona-epidemin. Sista svarsdatum var satt till den 27 

maj. Antal boende som svarat är 482.   

1.1.1 Sammanfattande iakttagelser 

Enkäten ställer frågor om hur mycket mer eller mindre de boende handlar i 

Hammarby sjöstad efter butikskategori pga. corona-epidemin. Hur köpbeteendet 

ändrats under corona-epidemin, samt vad som hindrar de boende att handla mer 

lokalt under epidemin. Svaren visar på följande: 

1. Åtta av tio boende svarar att de handlar mer i Hammarby sjöstad för att 
stödja det lokala näringslivet. 

2. Hälften anger att de handlar mer i Hammarby sjöstad eftersom de arbetar 
hemifrån. 

3. Fyra av tio anger att de skulle handla mer i Hammarby sjöstad om det 
fanns bättre möjligheter att beställa via nätet och att få hemleverans.  

4. Sex av tio anger att de i mindre eller mycket mindre utsträckning besöker 
restauranger och kaféer. 

5. Fyra av tio anger att de i större, eller i mycket större utsträckning, hämtar 
mat från restauranger och kaféer. 
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Hur mycket mer eller mindre handlar du i Hammarby sjöstad? 
Procentuell andel som anger hur de lokala inköpen 
förändrats    

Butikskategori 
Mycket 
mindre Mindre 

Oförändra
t Mer 

Mycket 
mer 

Ve
t ej 

Summ
a 

Anta
l 

svar 

Livsmedel 9,6 10,4 55,3 18,0 6,5 0,2 100,0 479 
Kroppsnära tjänster (tandläkare, naprapater, massage, skönhetsvård, frisörer 
mm) 

26,3 20,0 50,7 1,3 0,0 1,7 100,0 
479 

Tjänster (ex. kemtvätt, skomakare mm) 18,6 6,7 67,2 2,5 0,0 5,0 100,0 478 

Småbutiker (ex. kiosker, blomsteraffärer, klädbutiker mm) 13,4 19,0 55,2 11,1 0,8 0,4 100,0 478 

Besök på restauranger och kafeéer 28,2 32,6 23,6 12,7 2,7 0,2 100,0 479 

Hämtmat från restauranger och kafeéer 11,1 8,4 39,3 32,6 7,5 1,0 100,0 478 
 

 

 

 

Hur har ditt köpbeteende ändrats pga. corona-epidemin?  Procentuell andel som anger hur väl påståendet passar in på sig 

Köpbeteende Stämmer helt 
Stämmer till 

viss del 
Stämmer inte 

alls Vet ej Summa 
Antal 
svar 

Jag handlar på tider när butikerna har öppet för riskgrupper 7,8 17,4 63,9 10,9 100,0 477,0 

Jag handlar mer i Hammarby sjöstad eftersom jag jobbar hemifrån 20,4 36,0 39,6 4,0 100,0 475,0 

Jag handlar mer online 23,8 35,3 38,6 2,3 100,0 479,0 

Jag handlar mer i Hammarby sjöstad för att stödja det lokala näringslivet 15,1 61,8 19,1 4,0 100,0 477,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Vad hindrar dig att handla mer lokalt i Hammarby sjöstad?  Procentuell andel som anger hur väl påståendet passar in på sig 

Hinder för mer lokala inköp 
Stämmer 

helt 
Stämmer 

till viss del 
Stämmer 
inte alls Vet ej Summa Antal svar 

Köpcenter och större butiker är säkrare för man kan hålla distans till andra 8,4 27,3 49,8 14,5 100,0 476,0 

Jag tillhör en riskgrupp för Corona-viruset och butikerna i Hammarby sjöstad känns inte säkra 5,3 16,0 70,1 8,6 100,0 475,0 

Jag har temporärt flyttat från Hammarby sjöstad för att hålla avstånd till andra 3,8 4,8 90,3 1,1 100,0 476,0 

Jag skulle handla mer i Hammarby sjöstad om det fanns: 
      

separata öppettider för riskgrupper 7,2 14,7 67,6 10,5 100,0 475,0 

tydlig info i butikerna om hur man hanterar Corona 8,6 21,6 63,7 6,1 100,0 476,0 

större möjligheter att beställa via nätet  12,8 26,9 51,4 8,8 100,0 475,0 

större möjligheter att få hemleverans 17,0 25,4 49,8 7,8 100,0 476,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


