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Om undersökningen

Undersökningen genomfördes under perioden 8-15
september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades
1003 personer boende i Stockholms stad i åldern 1879 år om planerna på att bygga om stora delar av
Stureplan och Sturegallerian.
Rapporten innehåller redovisningar av samtliga ställda
frågor förutom bakgrundsfrågor. De mest intressanta
signifikanta skillnaderna mellan olika undergrupper
kommenteras i ord. Se separat levererade tabeller för
komplett resultat för samtliga undergrupper.
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Resultatet i korthet

•

Kännedomen om Stureplan bland Stockholmarna är god, 82%
uppger att de känner till Stureplan ganska eller mycket väl. Ingen
respondent har angett att de aldrig hört talas om platsen. Endast
6% av de intervjuade har angett att de aldrig besöker Stureplan.

•

I regel finns en god uppfattning om platsen så som den ser ut idag,
67% av de som någon gång besöker Stureplan har ett ganska eller
mycket positivt samlat intryck av den.

•

75% känner i någon grad till planerna på att riva och bygga om
stora delar av Stureplan. Av dessa har en fjärdedel (24%) en
ganska eller mycket positiv uppfattning om planerna, medan en
majoritet (52%) har en ganska eller mycket negativ sådan.

•

Om planerna skulle ta sju år att genomföra, menar 15% att de har
en ganska eller mycket positiv inställning till planerna. 72% har
istället en ganska eller mycket negativ inställning. Motsvarande
andelar under premissen att genomförandet av planerna skulle
innebära att 50 000 kvm av Stureplanskvarteret revs är 15%
(positiva), och 66% (negativa).

•

En tredjedel (34%) har kännedom om att ägarna av
Stureplansgallerian är Abu Dhabi Investment Authority, medan 65%
inte känner till detta.

•

Gällande huruvida respondenterna skulle kunna tänka sig att rösta
på ett parti i kommunvalet som är för att riva och bygga om
Stureplanskvareteret enligt fastighetsägarens förslag, svarar fler att
de troligen inte eller absolut inte kan det (50%), jämfört med de som
kanske eller absolut kan tänka sig det (27%). En knapp fjärdedel
(23%) är dock osäkra, och har uppgett alternativet vet ej.
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Resultat
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Kännedom

Känner du till Stureplan?

Ungefär hur ofta besöker du Stureplan?

Bas: Alla (1003 intervjuer)

Bas: De som känner till Stureplan / Alla (1003 intervjuer)
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Vet ej
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Vad är ditt samlade intryck av Stureplan så som det ser ut idag?
Bas: De som någon gång besöker Stureplan (945 intervjuer)

Mycket positivt

7

Ganska positivt

60

Ganska negativt

Mycket negativt

21
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Vet ej

•

Nära sju av tio (67%) har ett ganska eller mycket positivt
intryck av Stureplan så som det ser ut idag, medan en dryg
femtedel (23%) har ett ganska eller mycket negativt intryck.

•

De som är bosatta i Stockholms innerstad har i högre grad ett
ganska eller mycket positivt intryck av Stureplan (75%),
jämfört med boende i närförort (61%) och ytterförort (51%).
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Känner du till Stureplanerna – planerna på att riva och bygga om stora delar av
Stureplanskvarteret och Sturegallerian?
Bas: De som känner till Stureplan (1003 intervjuer)
100 %

•
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Kännedomen om Stureplanerna är högre bland män än bland
kvinnor. 32% av männen uppger att de känner till planerna
ganska eller mycket väl, medan motsvande andel bland
kvinnorna är 25%. Kännedomen är högst bland de som bor i
innerstaden, där 39% känner till planerna ganska eller mycket
väl.
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Vad tycker du om Stureplanerna – planerna på att riva och bygga om stora delar av
Stureplanskvarteret och Sturegallerian?
Bas: De som känner till Stureplanerna (788 intervjuer)

Mycket bra

5

19

Ganska bra

28

Ganska dåligt

24

Mycket dåligt

•

Hälften (52%) av de som känner till Stureplanerna tycker att de
är ganska eller mycket dåliga. En fjärdedel (24%) anser istället
att planerna är ganska eller mycket bra. Många har dock svårt
att besvara frågan. 24% uppger att de inte vet om de tycker att
planerna är bra eller dåliga.

•

Män tycker i högre utsträckning att planerna är ganska eller
mycket bra (29%), jämfört med kvinnor (19%).

•

Den yngsta åldersgruppen (18-29 år) tycker i högst uträckning
att planerna är bra (38%), medan den äldsta i lägst grad
uppgett detta (13%).

Vet ej

24
%
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Är du positivt eller negativt inställd till att riva delar av och bygga om den gamla Sturegallerian
till en ny stor galleria vid Stureplan?
Bas: De som känner till Stureplan / Alla (1003 intervjuer)

Mycket positivt

5

20

Ganska positivt

34

Ganska negativt

Mycket negativt

23

•

En majoritet (57%) av de svarande uppger en negativ
inställning till att riva delar av och bygga om den gamla
Sturegallerian till en ny stor galleria vid Stureplan. En av fyra
(25%) är istället positivt inställda till en ombyggnad.

•

Boende i Stockholms innerstad är i högre grad ganska eller
mycket negativa (61%), jämfört med boende i närförort (54%)
och ytterförort (47%).

•

Kvinnor är i regel mer negativt inställda än män (60 respektive
52 procent är ganska eller mycket negativa).

•

42% av respondenterna i åldern 18-29 år uppger att de är
ganska eller mycket negativt inställda, vilket är signifikant lägre
jämfört med övriga åldersgrupper (30-49 år: 57%, 50-64 år:
62%, 65-79 år: 70%).

Vet ej
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%
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Om det skulle innebära att planera på att riva och bygga om stora delar av Stureplanskvarteret
och Sturegallerian skulle ta 7 år att genomföra, är du då positivt eller negativt inställd till
planerna?
Bas: De som känner till Stureplan / Alla (1003 intervjuer)

Mycket positivt

3

12

Ganska positivt

31

Ganska negativt

41

Mycket negativt

•

Om planerna skulle ta sju år att genomföra, uppger kvinnor att
de är mer negativt inställda till planerna jämfört med män. 77%
av kvinnorna är ganska eller mycket negativa, medan
motsvarande andel för män är 68%.

•

Äldre är i högre grad negativt inställda jämfört med yngre. 7%
av personer i åldern 65-79 år uppger att de har en i någon
grad positiv inställning, medan motsvarande andel i den
yngsta åldersgruppen (18-29 år) är en dryg femtedel (21%).

•

Även här har innerstadsbor en mer negativ uppfattning än
övriga. Andelen som bor i innerstaden som uppger alternativen
ganska eller mycket negativt uppgår till 78%.

Vet ej
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%
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Om det skulle innebära att 50 000 kvm av Stureplanskvarteret revs, är du då positivt eller
negativt inställd till planerna om att bygga om stora delar av Stureplanskvarteret och
Sturegallerian?
Bas: De som känner till Stureplan / Alla (1003 intervjuer)
•

Mycket positiv

Ganska positiv

Ganska negativ

Mycket negativ

Vet ej

Gällande inställningen till planerna under förutsättningen att
det skulle innebära att 50 000 kvm av Stureplanskvarteret
revs, ses liknande mönster som i föregående fråga. Följande
grupper har i högre grad än respektive komplementgrupp
uppgett att de är ganska eller mycket negativa:
- Kvinnor (73%)
- Personer 65-79 år (83%)
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- Innerstadsbor (70%)
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%
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Känner du till att det är Abu Dhabi Investment Authority som äger Sturegallerian?
Bas: Alla (1003 intervjuer)

Nej, känner inte till

Ja, känner till

Vet ej

•

Kännedomen är störst bland äldre män (65-79 år), där 48%
uppger att de känner till att Abu Dhabi Investment Authority
äger Sturegallerian, och som lägst bland yngre kvinnor (18-29
år: 15%).

•

46% bland boende i innerstaden har kännedom om
Sturegallerians ägare, vilket är signifikant högre jämfört med
boende i andra delar av Stockholms stad. Motsvarande andel
för boende i närförort samt boende i ytterförort är 26 respektive
24 procent.

1%
1%

34%

65%
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Skulle du kunna tänka dig att rösta på ett parti i kommunvalet som är för att riva och bygga om
Stureplanskvarteret och Sturegallerian enligt fastighetsägarens förslag?
Bas: Alla (1003 intervjuer)
100 %

•
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Totalt: 27%

Totalt: 50%

Kvinna: 16%
Man: 36%
65-79 år: 10%
18-29 år: 37%

Kvinna: 58%
Man: 43%
65-79 år: 73%
18-29 år: 34%

40

Inga signifikanta skillnader i frågan mellan respondenter
boende i innerstad, närförort eller ytterförort finns. Kvinnor och
äldre har däremot i högre utsträckning än män och yngre
uppgett att de troligen inte eller absolut inte kan tänka sig att
rösta på ett parti i kommunvalet som är för förslaget.
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