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Bakgrund 

Slussen är en komplicerad trafikanläggning bestående av 

en mängd brokonstruktioner underbyggda med lokaler för 

handel och service. Det finns stora problem med 

grundanläggningen i området och anläggningen måste 

därför rivas och byggas upp från grunden.

Syfte

Syftet med undersökningen är att kartlägga kringboende 

och olika trafikanters kännedom om och inställning till 

beslutet om ombyggnation av Slussen. Mätningen 

genomförs löpande för att se hur/om kännedom och attityd 

förändras över tiden.

Sedan 2017 har Origo Group genomfört uppföljande 

studier om Slussen-projektet.

Fakta om undersökningen

Genomförande

Undersökningen har genomförts under september och 

oktober 2022 av Origo Group.

Kontaktperson & ansvarig för undersökningen: 

Magdalena Tejler, Stockholms Stad

Projektledare: David Jostell, Origo Group

Analytiker: Julia Holmberg, Origo Group

Läs mer om Origo Group på www.origogroup.com

http://www.origogroup.com/
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Metod

Undersökningen har genomförts mot fyra olika målgrupper med 

följande datainsamlingsmetoder:

➢ Boende i närområdet: 303 intervjuer genomfördes per 

telefon.

➢ Kollektivtrafikresenärer: 300 intervjuer genomfördes per 

telefon. Respondenterna rekryterades på plats vid Slussens 

T-bana och bussterminaler.

➢ Bilister: 301 intervjuer genomfördes via en telefonrekryterad 

panel, där screeningfrågan var huruvida respondenten 

passerat Slussen med bil under den senaste månaden.

➢ Cyklister: 110 intervjuer genomfördes per telefon. 

Respondenterna rekryterades på plats vid Slussen. 

Fakta om undersökningen (forts.)

Målgruppen boende har viktats på kön och ålder kopplat 

till hur det ser ut totalt på aktuella postnummer.

Photo by Raphael Andres on Unsplash
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Fakta om respondenterna

Ålder Antal Andel

15-25 år 55 5%

26-35 år 129 13%

36-49 år 214 21%

50-64 år 291 29%

65 år och äldre 319 32%

Vill ej svara 0 0%

Kön Antal Andel

Man 342 48%

Kvinna 371 52%

Annat 0 0%

Var bor du? Antal Andel

Gamla stan/Södermalm 403 40%

Nacka/Värmdö 223 22%

Övriga Stockholm 374 37%

Vill ej svara 14 1%

Kategori Antal Andel

Bilister 301 30%

Boende 303 30%

Cyklister 110 11%

Kollektivresenärer 300 30%

Bas Totalt Höst 2022: 1014. Fråga om kön (man/kvinna/annat) finns ej med i bilisternas enkät.
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Bakgrundsfrågor - Bilister

Ålder Antal Andel

15-25 år 30 10%

26-35 år 50 17%

36-49 år 73 24%

50-64 år 78 26%

65 år och äldre 70 23%

Vill ej svara 0 0%

Brukar du vistas i/vid 

Slussen genom att 

promenera/gå/flanera?
Antal Andel

Ja 208 69%

Nej 93 31%

Var bor du? Antal Andel

Gamla stan/Södermalm 35 12%

Nacka/Värmdö 33 11%

Övriga Stockholm 226 75%

Vill ej svara 7 2%

Bas Bilister Höst 2022: 301

*Ny fråga för 2022

Har du passerat Slussen med 

bil som förare eller 

passagerare under de senaste 

två månaderna?*

Antal Andel

Ja 301 100%

Nej 0 0%
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Bakgrundsfrågor - Boende

Ålder Antal Andel

15-25 år 6 2%

26-35 år 32 11%

36-49 år 37 12%

50-64 år 83 28%

65 år och äldre 139 47%

Vill ej svara 0 0%

Brukar du vistas i/vid 

Slussen genom att 

promenera/gå/flanera?
Antal Andel

Ja 276 91%

Nej 27 9%

Var bor du? Antal Andel

Gamla stan/Södermalm 296 98%

Nacka/Värmdö 1 0%

Övriga Stockholm 3 1%

Vill ej svara 3 1%

Kön Antal Andel

Man 139 46%

Kvinna 164 54%

Annat 0 0%

Bas Boende Höst 2022: 303
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Bakgrundsfrågor - Cyklister

Ålder Antal Andel

15-25 år 1 1%

26-35 år 10 9%

36-49 år 48 44%

50-64 år 41 37%

65 år och äldre 10 9%

Vill ej svara 0 0%

Brukar du vistas i/vid 

Slussen genom att 

promenera/gå/flanera?
Antal Andel

Ja 67 61%

Nej 43 39%

Var bor du? Antal Andel

Gamla stan/Södermalm 26 24%

Nacka/Värmdö 52 47%

Övriga Stockholm 32 29%

Vill ej svara 0 0%

Kön Antal Andel

Man 60 55%

Kvinna 50 45%

Annat 0 0%

Bas Cyklister Höst 2022: 110
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Bakgrundsfrågor - Kollektivresenärer

Ålder Antal Andel

15-25 år 18 6%

26-35 år 37 12%

36-49 år 56 19%

50-64 år 89 30%

65 år och äldre 100 33%

Vill ej svara 0 0%

Brukar du vistas i/vid 

Slussen genom att 

promenera/gå/flanera?
Antal Andel

Ja 225 75%

Nej 75 25%

Var bor du? Antal Andel

Gamla stan/Södermalm 46 15%

Nacka/Värmdö 137 46%

Övriga Stockholm 113 38%

Vill ej svara 4 1%

Kön Antal Andel

Man 143 48%

Kvinna 157 52%

Annat 0 0%

Bas Kollektivresenärer Höst 2022: 300
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Hur många dagar i veckan är du vid eller passerar Slussen? 

Antal respondenter anges med (n=x)

• I årets mätning är 

andelen som 

passerar minst 3 

dagar i veckan 57%, 

vilket är något lägre 

andel jämfört med 

tidigare mätningar.
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Brukar du följa händelserna kring ombyggnaden av Slussen? 

Antal respondenter anges med (n=x)

• År 2022 anger 6 av 10 

(59%) att de följer 

händelserna kring 

ombyggnaden av Slussen, 

vilket är en lägre andel 

jämfört med 

toppnoteringen år 2020.
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Hur väl skulle du säga att du känner till Stockholms stads ombyggnad av Slussen?

Antal respondenter anges med (n=x)

Svarsalternativet ”Lite” har omformulerats i år (tidigare ”Inte väl”).

• År 2022 anger drygt fyra 

av tio (38%) att de känner 

till ombyggnaden av 

Slussen väl eller mycket 

väl.
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Vad är din inställning till att staden bygger om Slussen?

Antal respondenter anges med (n=x)

Frågan har omformulerats i år (tidigare ”Vad är din inställning till stadens ombyggnad (att man bygger om) av Slussen?”).

• I årets mätning anger 63% 

att de är positiva eller 

mycket positivt inställda till 

ombyggnaden, vilket är en 

högre andel jämfört med 

tidigare undersökningar.

• Sett över tid har andelen 

som är mycket positivt 

inställda ökat från 14% till 

25%. Andelen negativa och 

mycket negativa har 

samtidigt minskat från 21% 

till 14%.
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Hur förväntar du dig att nya Slussen kommer att bli när det 

gäller vart och ett av följande?

För gående

Som plats att vistas på

För cyklister

Antal respondenter anges med (n=x)

Frågan har omformulerats i år (tidigare ”Hur förväntar du dig att nya Slussen kommer att bli i förhållande till hur det är nu när det gäller vart och ett av följande?”).

• Andelen som anger att de 

förväntar sig att Slussen 

kommer bli bättre för 

gående, cyklister och som 

plats att vistas på har ökat 

över tid. 
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Hur förväntar du dig att nya Slussen kommer att bli när det 

gäller vart och ett av följande?

Trygghet och säkerhet

Stadsbilden

Som knutpunkt för 

buss/t-

bana/Saltsjöbanan

Antal respondenter anges med (n=x)

• Andelen som förväntar sig att 

det kommer bli bättre 

trygghet och säkerhet är 

högre i årets mätning jämfört 

med de tidigare mätningarna.

• Andelen som anger att de 

förväntar sig att Slussen 

kommer bli bättre som 

knutpunkt respektive bättre 

för stadsbilden har ökat över 

tid.

• En stor andel anger dock 

fortsatt att de förväntar sig att 

ombyggnaden skall innebära 

att stadsbilden bli sämre. I 

årets mätning är det drygt var 

femte (22%).
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Hur förväntar du dig att nya Slussen kommer att bli när det 

gäller vart och ett av följande?

För biltrafiken

För barnvagnar och 

rullstolar

Antal respondenter anges med (n=x)

• Det område som störst 

andel tror kommer 

försämras är biltrafiken. I 

årets mätning är det var 

fjärde (26%) som anger 

detta.

• Den positiva trend som 

funnits under senare år 

med allt större andel som 

förväntar sig att Slussen 

skall bli bättre för 

biltrafiken har kommit av 

sig.

• I årets mätning är det sex 

av tio (61%) som förväntar 

sig att Slussen kommer bli 

bättre för barnvagnar och 

rullstolar. Sett över tid har 

andelen som förväntar sig 

att det skall bli bättre ökat 

måttligt i detta fall.
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Har du någon gång behövt ta kontakt med staden med anledning av 

ombyggnaden av Slussen?

Visste du vart du skulle vända dig?

Antal respondenter anges med (n=x)

Nya frågor för i år (har ersatt frågan ”Vet du var du ska vända dig om du har frågor om stadens ombyggnad av Slussen?”).

• En av tio (11%) har någon 

gång behövt ta kontakt med 

staden med anledning av 

ombyggnaden av Slussen. 

Av dessa visste åtta av tio 

(81%) var de skulle vända 

sig.
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Hur har du fått kännedom om ombyggnaden av Slussen?
Ange om du fått information på något av följande sätt. Fler svar möjliga.

Antal respondenter anges med (n=x)

Vissa svarsalternativ har omformulerats och ett svarsalternativ är nytt för i år (”Projekt Slussens webbplats på ’Stockholm växer’”).

• Årets mätning visar i likhet 

med tidigare mätningar att 

invånarna får kännedom om 

ombyggnationen framförallt 

via morgontidningen, 

lokaltidningen och TV.
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Hur skulle du beskriva tillgången på information från Stockholms stad 

om vad som händer kring Slussen? Är den god eller bristfällig?

Antal respondenter anges med (n=x)

• År 2022 anger hälften (49%) 

att tillgången på informationen 

från Stockholms Stad är god 

eller mycket god. 16% anger 

att den är bristfällig.
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Hur tydlig bedömer du att Stockholms stads information om 

ombyggnaden av Slussen har varit hittills?

Antal respondenter anges med (n=x)

• År 2022 anger 45% att 

informationen från Stockholms 

Stad är tydlig eller mycket 

tydlig.



23

Tycker du att Stockholms stads information om Slussenombyggnaden 

kommer när du behöver den?

Antal respondenter anges med (n=x)

• År 2022 anger 44% att 

informationen kommer då de 

behöver den.
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Tycker du att informationen från Stockholms stad ger svar på 

dina frågor kring ombyggnaden?

Antal respondenter anges med (n=x)

• I årets mätning anger fyra av tio 

(41%) att informationen från 

Stockholms Stad ger svar vid 

frågor kring ombyggnationen, en 

något lägre andel jämfört med 

2021 och 2020.

• Sett över tid har dock andelen 

som anger att de får svar på sina 

frågor ökat.
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Känner du dig orolig för vilka konsekvenser ombyggnaden kan ha?

Antal respondenter anges med (n=x)

• Sju av tio (72%) anger att de 

inte känner sig oroliga för vilka 

konsekvenser ombyggnaden 

kan ha.

• I årets mätning anger 14% att 

de är oroliga eller mycket 

oroliga för vilka konsekvenser 

ombyggnationen skall ha, vilket 

är lägre än i tidigare mätningar.

• Över tid har andelen som anger 

att de är oroliga eller mycket 

oroliga minskat kraftigt.
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Vad är du oroad för under byggtiden när det gäller vart och ett 

av följande? Att det blir…

...sämre framkomlighet 

för gående

...sämre plats att 

vistas på

...sämre framkomlighet 

för cyklister

Antal respondenter anges med (n=x)
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Vad är du oroad för under byggtiden när det gäller vart och ett 

av följande? Att det blir…

...sämre avseende 

trygghet och säkerhet

...sämre som 

knutpunkt för 

buss/t-

bana/Saltsjöbanan

...fulare stadsbild

Antal respondenter anges med (n=x)

• Bland de som oror sig 

för något är det precis 

som tidigare år störst 

andel som oroar sig 

för en fulare stadsbild. 

I årets mätning är det 

två tredjedelar (67%). 
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Vad är du oroad för under byggtiden när det gäller vart och ett 

av följande? Att det blir…

...sämre framkomlighet 

för biltrafiken

...buller/oljud

...sämre för 

barnvagnar och 

rullstolar

Antal respondenter anges med (n=x)
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Finns det någonting annat som du oroar dig för?

Antal respondenter anges med (n=x)

• År 2022 anger fyra av tio 

(42%), av de som är oroade 

eller inte trygga gällande vilka 

konsekvenser ombyggnaden 

kan ge, anger att det är 

någonting annat som oroar 

dem (som inte tas upp i 

enkäten).

• Exempel på vad som oroar är 

att biltrafiken ökar, ökade 

utsläpp, miljöpåverkan, en 

eventuell fördyrning av 

projektet, försämrad utsikt, 

vad som kommer byggas på 

vattnet, m.m.
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Hur intresserad är du av att få information om ombyggnaden 

av Slussen?

Antal respondenter anges med (n=x)

• I årets mätning anger hälften 

(51%) att de är intresserade 

eller mycket intresserade av att 

få information om 

ombyggnaden, precis som 

2021.
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Vad vill du ha information om? Fler svar möjliga.

Antal respondenter anges med (n=x)

• Det invånarna framförallt vill ha 

information om är:

1. Tidplanen/Byggskeendet

2. Nya Slussen/Slutliga 

utformningen

3. Utvecklingen i projektet

4. Trafikinformation under 

byggtiden

5. Störningar
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Via vilka kanaler vill du helst ha information om ombyggnaden 

av nya Slussen? Fler svar möjliga.

Antal respondenter anges med (n=x)

Vissa svarsalternativ har omformulerats och ett svarsalternativ är nytt för i år (”Projekt Slussens webbplats på ’Stockholm växer’”).

• De kanaler som invånarna vill få information via är:

1. Tidningar, TV, radio

2. Brev till hemadressen

3. Stockholms Stads webbplats



Jämförelser mellan 

målgrupperna

Photo by Steven Erixon on Unsplash
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Resultat för 2022 Total Bilister Boende Cyklister
Kollektiv-

resenärer

Fråga % % % % %

Brukar du följa händelserna kring 

ombyggnaden av Slussen?

Ja 69 66 63 49 53

Hur väl skulle du säga att du känner till 

Stockholms stads ombyggnad av 

Slussen?

Väl + Mycket väl 38 28 54 30 37

Vad är din inställning till att staden 

bygger om Slussen?

Positiv + Mycket positiv 63 54 56 82 72

Jämförelser mellan målgrupperna
• Högst andel som följer 

händelserna finns bland 

bilisterna och de boende. Lägst 

andel finns bland cyklisterna.

• De boende anger i högre 

utsträckning än övriga att de 

känner till Stockholms stads 

ombyggnad av Slussen väl eller 

mycket väl.

• Intressant nog anger bilisterna i 

lägst utsträckning att de känner 

till ombyggnaden väl eller 

mycket väl samtidigt som 

gruppen har högst andel som 

anger att de följer händelserna 

kring Slussen.

• Bland bilisterna och de boende 

är det en lägre andel jämfört 

med övriga som anger att de är 

positiva eller mycket positiva till 

ombyggnaden (särskilt i 

jämförelse med cyklisterna).
Högsta och lägsta värden för respektive fråga är inringade i tabellen för att underlätta tolkningen.
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Resultat för 2022 Total Bilister Boende Cyklister
Kollektiv-

resenärer

Fråga % % % % %

Hur förväntar du dig att nya Slussen 

kommer att bli när det gäller vart och ett 

av följande?

För gående

Bättre 78 74 69 88 85

Som plats att vistas på

Bättre 70 63 63 84 80

För cyklister

Bättre 69 64 64 85 71

Trygghet och säkerhet

Bättre 66 65 57 84 71

Som knutpunkt för buss/t-

bana/Saltsjöbanan

Bättre 63 63 49 62 76

Stadsbilden

Bättre 55 53 47 66 62

För biltrafiken

Bättre 40 50 35 25 41

För barnvagnar och rullstolar

Bättre 61 57 55 70 68

Jämförelser mellan målgrupperna (forts.)
• I jämförelse med övriga anger 

cyklister och kollektivtrafikresenärer i 

högre utsträckning att de förväntar sig 

att det kommer bli bättre på olika sätt 

med nya Slussen, t.ex. för de gående, 

som plats att vistas på, för trygghet 

och säkerhet, och för stadsbilden.

• De boende är de som i lägst 

utsträckning anger att det kommer bli 

bättre, t.ex. vad gäller stadsbild, som 

knutpunkt m.m.

• Målgrupperna förväntar sig att det 

kommer att bli bättre för det färdslag 

de använder: 

o Cyklisterna anger i högst 

utsträckning att de förväntar sig 

att det kommer bättre för cyklister.

o Bilisterna anger i högst 

utsträckning att det kommer bli 

bättre för biltrafiken.

o Kollektivtrafikresenärerna anger i 

högst utsträckning att det kommer 

att bli bättre som knutpunkt för 

buss/t-bana. Högsta och lägsta värde för respektive fråga är inringade i tabellen för att underlätta tolkningen.
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Resultat för 2022 Total Bilister Boende Cyklister
Kollektiv-

resenärer

Fråga % % % % %

Har du någon gång behövt ta kontakt med 

staden med anledning av ombyggnaden av 

Slussen?

Ja 11 13 17 3 5

Hur skulle du beskriva tillgången på 

information från Stockholms stad om vad som 

händer kring Slussen? Är den god eller 

bristfällig?

God + Mycket god 49 37 56 61 49

Hur tydlig bedömer du att Stockholms stads 

information om ombyggnaden av Slussen har 

varit hittills?

Tydlig + Mycket tydlig 46 39 51 57 44

Tycker du att Stockholms stads information 

om Slussenombyggnaden kommer när du 

behöver den?

Ja, den kommer när jag behöver den 44 39 48 53 42

Tycker du att informationen från Stockholms 

stad ger svar på dina frågor kring 

ombyggnaden?

I hög grad + I mycket hög grad 40 32 44 52 40

Känner du dig orolig för vilka konsekvenser 

ombyggnaden kan ha?

Orolig + Mycket orolig 14 15 18 11 9

Jämförelser mellan målgrupperna (forts.)
• Bland de boende finns det 

en högre andel jämfört 

med övriga som anger att 

de någon gång behövt ta 

kontakt med staden med 

anledning av 

ombyggnaden.

• Bilisterna anger i lägre 

utsträckning än övriga, 

framförallt cyklisterna, att 

tillgången på information 

är god, tydlig, att den 

kommer när den behövs 

samt ger svar på ens 

frågor kring 

ombyggnationen.

• Andelen som anger att de 

är oroliga eller mycket 

oroliga över vilka 

konsekvenser 

ombyggnationen skall ha 

är något högre bland de 

boende jämfört med 

övriga.
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Resultat för 2022 Total Bilister Boende Cyklister
Kollektiv-

resenärer

Fråga % % % % %

Vad är du oroad för under byggtiden när 

det gäller vart och ett av följande? Att det 

blir…

sämre framkomlighet för gående

Ja 55 44 65 50 54

sämre plats att vistas på

Ja 59 49 64 50 68

sämre framkomlighet för cyklister

Ja 40 36 33 92 39

sämre avseende trygghet och säkerhet

Ja 31 36 27 58 21

sämre som knutpunkt för buss/t-

bana/Saltsjöbanan

Ja 50 40 40 83 71

fulare stadsbild

Ja 67 58 71 50 82

sämre framkomlighet för biltrafiken

Ja 48 53 41 83 39

buller/oljud

Ja 54 44 63 50 54

sämre för barnvagnar och rullstolar

Ja 41 47 34 67 36

Jämförelser mellan målgrupperna (forts.)
I tabellen visas svar för de relativt få 

(n=142) som angivit att de känner sig 

mycket oroade, oroade, eller varken 

trygga eller oroliga när det gäller för 

vilka konsekvenser ombyggnaden av 

Slussen kan ha. 

• Bilisterna är i lägre utsträckning 

oroade vad gäller flera av frågorna, 

t.ex. framkomligheten för gående och 

buller/oljud.

• De boende är i högst utsträckning 

oroade för framkomligheten för 

gående samt buller/oljud.

• Cyklisterna är de som framförallt är 

oroade över framkomligheten för 

cyklister under byggtiden men också 

att det skall bli t.ex. sämre trygghet 

och säkerhet. 

• Kollektivtrafikresenärerna är i högre 

grad än övriga oroade för en fulare 

stadsbild och att det skall bli en 

sämre plats att vistas på under 

byggtiden.

Högsta och lägsta värden för respektive fråga är inringade i tabellen för att underlätta tolkningen.
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Resultat för 2022 Total Bilister Boende Cyklister
Kollektiv-

resenärer

Fråga % % % % %

Finns det någonting annat som du oroar 

dig för?

Ja 42 20 50 50 57

Hur intresserad är du av att få 

information om ombyggnaden av 

Slussen?

Intresserad + Mycket intresserad 51 47 63 47 45

Jämförelser mellan målgrupperna (forts.)

Högsta och lägsta värden för respektive fråga är inringade i tabellen för att underlätta tolkningen.

• Bilisterna är de som i lägst 

utsträckning anger att de finns 

någonting annat som de oroar sig 

för (som inte tagits upp i enkäten).

• Bland de boende finns högst andel 

som anger att de är intresserade 

eller mycket intresserade av att få 

information om ombyggnaden av 

Slussen.



Sammanfattning & 

Slutsatser

Photo by Steven Erixon on Unsplash
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Intresse och kännedom

• I årets mätning anger 59% att de följer händelserna 

kring ombyggnaden och 38% att de känner till 

ombyggnaden väl eller mycket väl. Dessa andelar är 

något lägre i årets mätningen jämfört med 

toppnoteringarna år 2020.

• Bilisterna och de boende är de som framförallt följer 

händelserna kring ombyggnationen. De boende är de 

som framförallt anger att de känner till ombyggnaden.

Generell inställning

• I årets mätning är 63% positiv eller mycket positivt 

inställda till ombyggnationen, vilket är högre jämfört 

med tidigare år. Sett över tid har andelen positiva ökat 

och andelen negativa minskat.

• Bilisterna och de boende är minst positivt inställda till 

ombyggnaden.

Sammanfattning & Slutsatser

Förväntningar

▪ Andelen som anger att de kommer bli bättre har 

generellt sett ökat sett över tid från den första 

mätningen. Framförallt har andelen som förväntar sig 

att det kommer bli en bättre knutpunkt och stadsbild 

liksom bättre för cyklister respektive gående ökat 

över tid.

▪ Biltrafiken och stadsbilden är det som störst andel 

förväntar sig kommer att försämras. Trenden med att 

allt större andel anger att det kommer bli bättre för 

biltrafiken har dessutom kommit av sig och årets 

resultat visar en nedgång i andelen som anger det.

▪ Cyklisterna är de som är klart mest positiva i sina 

förväntningar på vilka fördelar Slussen kommer ha. 

Framförallt de boende men även till viss del 

bilisterna är inte lika positiva i sina förväntningar. 
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Hälften (51%) är intresserade eller mycket intresserad av 

information om ombyggnaden. 

Bland de boende finns högst andel som är intresserade eller 

mycket intresserade av att få information kring 

ombyggnaden.

Oro för konsekvenser

Andelen som anger att de är oroliga eller mycket oroliga för 

vilka konsekvenser ombyggnaden skall ha är totalt 14%, 

vilket är lägre jämfört med de tidigare mätningarna. Över tid 

har också den totala andelen som anger att de är oroliga 

eller mycket oroliga minskat kraftigt.

Bland de boende finns en något högre andel som är oroliga 

eller mycket orolig jämfört med övriga.

Information 

▪ En av tio (11%) har någon gång behövt ta kontakt 

med staden med anledning av ombyggnationen av 

Slussen. Av dessa vet åtta av tio (81%) var de skall 

vända sig.

▪ De boende är de som i högst utsträckning behövt ta 

kontakt med staden med anledning av 

ombyggnationen.

▪ I årets mätning anger 49% att informationen från 

Stockholms Stad är god eller mycket god, och 45% 

att den är tydlig eller mycket tydlig. 41% anger att 

Stockholms Stad i hög eller mycket hög grad ger 

svar på frågor kring ombyggnaden, en något lägre 

siffra jämfört med de senaste två mätningarna.

▪ Bilisterna, som i högst grad följer händelserna kring 

Slussen, anger i lägst utsträckning jämfört med 

övriga att informationen är god, tydlig och kommer 

när den behövs samt att Stockholms stads 

information ger svar på frågor kring ombyggnaden.

Sammanfattning & Slutsatser (forts.)
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Hur många dagar i veckan är du vid eller passerar Slussen? 



45

Brukar du följa händelserna kring ombyggnaden av Slussen? 



46

Hur väl skulle du säga att du känner till Stockholms stads 

ombyggnad av Slussen?



47

Vad är din inställning till att staden bygger om Slussen?



48

Hur förväntar du dig att nya Slussen kommer att bli när det 

gäller vart och ett av följande?

För gående

Som plats att vistas på

För cyklister
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Hur förväntar du dig att nya Slussen kommer att bli när det 

gäller vart och ett av följande?

Trygghet och säkerhet

Stadsbilden

Som knutpunkt för 

buss/t-

bana/Saltsjöbanan
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Hur förväntar du dig att nya Slussen kommer att bli när det 

gäller vart och ett av följande?

För biltrafiken

För barnvagnar och

rullstolar



51

Har du någon gång behövt ta kontakt med staden med 

anledning av ombyggnaden av Slussen?

Visste du vart du skulle vända dig?



52

Hur har du fått kännedom om ombyggnaden av Slussen?
Ange om du fått information på något av följande sätt? Fler svar möjliga.



53

Hur skulle du beskriva tillgången på information från 

Stockholms stad om vad som händer kring Slussen?

Är den god eller bristfällig?



54

Hur tydlig bedömer du att Stockholms stads information om 

ombyggnaden av Slussen har varit hittills?



55

Tycker du att Stockholms stads information om 

Slussenombyggnaden kommer när du behöver den?



56

Tycker du att informationen från Stockholms stad ger svar på 

dina frågor kring ombyggnaden?



57

Känner du dig orolig för vilka konsekvenser ombyggnaden kan ha?



58

Vad är du oroad för under byggtiden när det gäller vart och ett 

av följande? Att det blir…

...sämre framkomlighet 

för gående

...sämre plats att 

vistas på

...sämre framkomlighet 

för cyklister
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Vad är du oroad för under byggtiden när det gäller vart och ett 

av följande? Att det blir…

...sämre avseende 

trygghet och säkerhet

...sämre som 

knutpunkt för 

buss/t-

bana/Saltsjöbanan

...fulare stadsbild
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Vad är du oroad för under byggtiden när det gäller vart och ett 

av följande? Att det blir…

...sämre framkomlighet 

för biltrafiken

...buller/oljud

...sämre för 

barnvagnar och 

rullstolar
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Finns det någonting annat som du oroar dig för?



62

Hur intresserad är du av att få information om ombyggnaden 

av Slussen?



63

Vad vill du ha information om? Fler svar möjliga.



64

Via vilka kanaler vill du helst ha information om ombyggnaden 

av nya Slussen? Fler svar möjliga.



Resultat
Boende
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Hur många dagar i veckan är du vid eller passerar Slussen? 



67

Brukar du följa händelserna kring ombyggnaden av Slussen? 



68

Hur väl skulle du säga att du känner till Stockholms stads 

ombyggnad av Slussen?



69

Vad är din inställning till att staden bygger om Slussen?



70

Hur förväntar du dig att nya Slussen kommer att bli när det 

gäller vart och ett av följande?

För gående

Som plats att vistas på

För cyklister
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Hur förväntar du dig att nya Slussen kommer att bli när det 

gäller vart och ett av följande?

Trygghet och säkerhet

Stadsbilden

Som knutpunkt för 

buss/t-

bana/Saltsjöbanan
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Hur förväntar du dig att nya Slussen kommer att bli när det 

gäller vart och ett av följande?

För biltrafiken

För barnvagnar och 

rullstolar



73

Har du någon gång behövt ta kontakt med staden med 

anledning av ombyggnaden av Slussen?

Visste du vart du skulle vända dig?



74

Hur har du fått kännedom om ombyggnaden av Slussen?
Ange om du fått information på något av följande sätt? Fler svar möjliga.



75

Hur skulle du beskriva tillgången på information från 

Stockholms stad om vad som händer kring Slussen?

Är den god eller bristfällig?



76

Hur tydlig bedömer du att Stockholms stads information om 

ombyggnaden av Slussen har varit hittills?



77

Tycker du att Stockholms stads information om 

Slussenombyggnaden kommer när du behöver den?



78

Tycker du att informationen från Stockholms stad ger svar på 

dina frågor kring ombyggnaden?



79

Känner du dig orolig för vilka konsekvenser ombyggnaden kan ha?



80

Vad är du oroad för under byggtiden när det gäller vart och ett 

av följande? Att det blir…

...sämre framkomlighet 

för gående

...sämre plats att 

vistas på

...sämre framkomlighet 

för cyklister
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Vad är du oroad för under byggtiden när det gäller vart och ett 

av följande? Att det blir…

...sämre avseende 

trygghet och säkerhet

...sämre som 

knutpunkt för 

buss/t-

bana/Saltsjöbanan

...fulare stadsbild



82

Vad är du oroad för under byggtiden när det gäller vart och ett 

av följande? Att det blir…

...sämre framkomlighet 

för biltrafiken

...buller/oljud

...sämre för 

barnvagnar och 

rullstolar



83

Finns det någonting annat som du oroar dig för?



84

Hur intresserad är du av att få information om ombyggnaden 

av Slussen?



85

Vad vill du ha information om? Fler svar möjliga.



86

Via vilka kanaler vill du helst ha information om ombyggnaden 

av nya Slussen? Fler svar möjliga.



Resultat
Cyklister
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Hur många dagar i veckan är du vid eller passerar Slussen? 



89

Brukar du följa händelserna kring ombyggnaden av Slussen? 



90

Hur väl skulle du säga att du känner till Stockholms stads 

ombyggnad av Slussen?



91

Vad är din inställning till att staden bygger om Slussen?



92

Hur förväntar du dig att nya Slussen kommer att bli när det 

gäller vart och ett av följande?

För gående

Som plats att vistas på

För cyklister
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Hur förväntar du dig att nya Slussen kommer att bli när det 

gäller vart och ett av följande?

Trygghet och säkerhet

Stadsbilden

Som knutpunkt för 

buss/t-

bana/Saltsjöbanan



94

Hur förväntar du dig att nya Slussen kommer att bli när det 

gäller vart och ett av följande?

För biltrafiken

För barnvagnar och 

rullstolar



95

Har du någon gång behövt ta kontakt med staden med 

anledning av ombyggnaden av Slussen?

Visste du vart du skulle vända dig?



96

Hur har du fått kännedom om ombyggnaden av Slussen?
Ange om du fått information på något av följande sätt? Fler svar möjliga.



97

Hur skulle du beskriva tillgången på information från 

Stockholms stad om vad som händer kring Slussen?

Är den god eller bristfällig?



98

Hur tydlig bedömer du att Stockholms stads information om 

ombyggnaden av Slussen har varit hittills?



99

Tycker du att Stockholms stads information om 

Slussenombyggnaden kommer när du behöver den?



100

Tycker du att informationen från Stockholms stad ger svar på 

dina frågor kring ombyggnaden?



101

Känner du dig orolig för vilka konsekvenser ombyggnaden kan ha?



102

Vad är du oroad för under byggtiden när det gäller vart och ett 

av följande? Att det blir…

...sämre framkomlighet 

för gående

...sämre plats att 

vistas på

...sämre framkomlighet 

för cyklister
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Vad är du oroad för under byggtiden när det gäller vart och ett 

av följande? Att det blir…

...sämre avseende 

trygghet och säkerhet

...sämre som 

knutpunkt för 

buss/t-

bana/Saltsjöbanan

...fulare stadsbild
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Vad är du oroad för under byggtiden när det gäller vart och ett 

av följande? Att det blir…

...sämre framkomlighet 

för biltrafiken

...buller/oljud

...sämre för 

barnvagnar och 

rullstolar



105

Finns det någonting annat som du oroar dig för?



106

Hur intresserad är du av att få information om ombyggnaden 

av Slussen?



107

Vad vill du ha information om? Fler svar möjliga.



108

Via vilka kanaler vill du helst ha information om ombyggnaden 

av nya Slussen? Fler svar möjliga.



Resultat
Kollektivtrafikresenärer
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Hur många dagar i veckan är du vid eller passerar Slussen? 



111

Brukar du följa händelserna kring ombyggnaden av Slussen? 



112

Hur väl skulle du säga att du känner till Stockholms stads 

ombyggnad av Slussen?



113

Vad är din inställning till att staden bygger om Slussen?



114

Hur förväntar du dig att nya Slussen kommer att bli när det 

gäller vart och ett av följande?

För gående

Som plats att vistas på

För cyklister
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Hur förväntar du dig att nya Slussen kommer att bli när det 

gäller vart och ett av följande?

Trygghet och säkerhet

Stadsbilden

Som knutpunkt för 

buss/t-

bana/Saltsjöbanan
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Hur förväntar du dig att nya Slussen kommer att bli när det 

gäller vart och ett av följande?

För biltrafiken

För barnvagnar och 

rullstolar
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Har du någon gång behövt ta kontakt med staden med 

anledning av ombyggnaden av Slussen?

Visste du vart du skulle vända dig?



118

Hur har du fått kännedom om ombyggnaden av Slussen?
Ange om du fått information på något av följande sätt? Fler svar möjliga.



119

Hur skulle du beskriva tillgången på information från 

Stockholms stad om vad som händer kring Slussen?

Är den god eller bristfällig?



120

Hur tydlig bedömer du att Stockholms stads information om 

ombyggnaden av Slussen har varit hittills?



121

Tycker du att Stockholms stads information om 

Slussenombyggnaden kommer när du behöver den?



122

Tycker du att informationen från Stockholms stad ger svar på 

dina frågor kring ombyggnaden?



123

Känner du dig orolig för vilka konsekvenser ombyggnaden kan ha?



124

Vad är du oroad för under byggtiden när det gäller vart och ett 

av följande? Att det blir…

...sämre framkomlighet 

för gående

...sämre plats att 

vistas på

...sämre framkomlighet 

för cyklister
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Vad är du oroad för under byggtiden när det gäller vart och ett 

av följande? Att det blir…

...sämre avseende 

trygghet och säkerhet

...sämre som 

knutpunkt för 

buss/t-

bana/Saltsjöbanan

...fulare stadsbild
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Vad är du oroad för under byggtiden när det gäller vart och ett 

av följande? Att det blir…

...sämre framkomlighet 

för biltrafiken

...buller/oljud

...sämre för 

barnvagnar och 

rullstolar
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Finns det någonting annat som du oroar dig för?



128

Hur intresserad är du av att få information om ombyggnaden 

av Slussen?



129

Vad vill du ha information om? Fler svar möjliga.



130

Via vilka kanaler vill du helst ha information om ombyggnaden 

av nya Slussen? Fler svar möjliga.



V I  Ä L S K A R  S M A R T A  B E S L U T
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