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Kontakt på Visit Stockholm: Magnus Hessbo

Kontakt på Novus: Annelie Önnerud

Datum: 22 juni 2022

Stadsledningskontoret –
Medborgardialog besöksnäringen 
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BAKGRUND
Undersökningen har genomförts av Novus på 
uppdrag av xxxxx. Syftet med undersökningen är 
att undersöka målgruppens inställning till xxxxx
xxxxx.

RESULTAT
Resultaten levereras i en diagramrapport. 
Markerade signifikanta skillnader i rapporten 
(kön, ålder, utbildning och region) är i 
jämförelse mot totalen. En signifikant skillnad 
innebär att ett värde i en undergrupp, t.ex. kön, 
avviker från totalvärdet i så stor utsträckning att 
det inte kan ses som slumpmässigt.

Resultatet är efterstratifierat, dvs. i efterhand 
viktat mot kända populationstal i syfte att 
korrigera eventuella skevheter i stickprovet 
jämfört med målpopulationen.

FELMARGINAL
Felmarginalen är ett mått på osäkerheten i en 
skattning av en parameter. Felmarginalens 
storlek beror på andelen som svarar samt 
antalet intervjuer som har genomförts. Nedan 
ses exempel på felmarginaler vid olika utfall i 
undersökningen: 

Vid 1 000 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 2,5%
Vid utfall 50/50: +/- 3,2%

Vid 5000 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 1,1%
Vid utfall 50/50: +/- 1,4%

GENOMFÖRANDE

Svarsfrekvensen är andelen av de sökta 
personerna som besvarat undersökningen. I 
denna undersökning var svarsfrekvensen XX%. 

Undersökningen är genomförd via 
telefonintervjuer, som har genomförts av en
nära samarbetspartner till Novus. Ett arbete
som vi tar fullt ansvar för. Urvalet har köpts in 
av Novus samarbetspartner/Kund XX 
tillhandahöll urvalet. Antal kontaktförsök var XX.  

Antal genomförda 
intervjuer:
X XXXX

Fältperiod XX - XX 
månad 202X

Svarsfrekvens bland 
de sökta personerna:
XX%

+/-

MÅLGRUPP
Xxxxxxxx

Ålder:
XX-XX år

FELMARGINAL
Felmarginalen är ett mått på osäkerheten i en 
skattning av en parameter. Felmarginalens 
storlek beror på andelen som svarar samt 
antalet intervjuer som har genomförts. Nedan 
ses exempel på felmarginaler vid olika utfall i 
undersökningen: 

Vid 1 000 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 2,5%
Vid utfall 50/50: +/- 3,2%

Vid 2000 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 1,8%
Vid utfall 50/50: +/- 2,2%

RESULTAT
Resultaten levereras i en diagramrapport. 
Markerade signifikanta skillnader i rapporten 
(kön, ålder, utbildning och region) är i 
jämförelse mot totalen. En signifikant skillnad 
innebär att ett värde i en undergrupp, t.ex. kön, 
avviker från totalvärdet i så stor utsträckning 
att det inte kan ses som slumpmässigt.

Resultatet är efterstratifierat, dvs. i efterhand 
viktat mot kända populationstal i syfte att 
korrigera eventuella skevheter i stickprovet 
jämfört med målpopulationen.

MÅLGRUPP
Medverkande i medborgarpanelen

GENOMFÖRANDE

Deltagarfrekvensen är andelen av de sökta 
personerna som besvarat undersökningen. I 
denna undersökning var deltagarfrekvensen 
46%. 

Undersökningen är genomförd via webb-
intervjuer i medborgarpanelen. 

Bakgrund & Genomförande

BAKGRUND

Undersökningen har genomförts av Novus på 
uppdrag av Stadsledningskontoret i Stockholm 
stad. Syftet med undersökningen är att 
undersöka målgruppens allmänna inställning till 
besökare i hemstaden Stockholm.

Antal genomförda 
intervjuer:
2154

Fältperiod 8 - 13 
juni 2022

Deltagarfrekvens 
bland de sökta 
personerna:
46%

Ålder:
16+ år

+/-
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Novus slutsatser och insikterResultat – besökare till Stockholm 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jag är stolt över att Stockholm är min hemstad

Besöksnäring/Turism är viktigt för Stockholm

Jag är stolt över att se besökare i min hemstad

Jag gillar att ge tips och råd till besökare i min
hemstad

Jag rekommenderar ofta andra att besöka
Stockholm

Jag ser fram emot en sommar med många besökare
till Stockholm

 Stockholm är en känd stad för turism

 Staden borde göra ännu mer för att attrahera
besökare till Stockholm

Jag som invånare skulle vilja vara mer involverad i
stadens beslut gällande besöksnäringen/turism

Stockholm beaktar hur min vardag påverkas när
beslut fattas om besöksnäring och turism

Jag känner mig bekymrad över hur
besöksnäringen/turismen i Stockholm utvecklas

Helt och hållet I ganska stor utsträckning I varken stor eller liten utsträckning

I ganska liten utsträckning Inte alls Vet ej/Ingen uppfattning

FRÅGA: I vilken utsträckning håller du med i alternativen nedanför?

Nära nio av tio är stolta över att ha Stockholm som sin 
hemstad - Totalt

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i 
högre grad:

BAS: Totalt (n=2154)

86% 5%

84% 4%

78% 5%

78% 5%

70% 12%

63% 10%

60% 12%

49% 12%

28% 34%

14% 26%

9% 49%

I ganska liten 
utsträckning/

Inte alls Jag är stolt över att Stockholm är min 
hemstad - Helt och hållet/I ganska stor 
utsträckning (86%)

• Bor i stadsdelsområde Norrmalm 
(95%)

Besöksnäring/Turism är viktigt för 
Stockholm - Helt och hållet/I ganska 
stor utsträckning (84%)

• 65+ år (91%)

• Bor i stadsdelsområde Kungsholmen 
(91%)

Jag är stolt över att se besökare i min 
hemstad - Helt och hållet/I ganska stor 
utsträckning (78%)

• 65+ år (86%)

Jag gillar att ge tips och råd till besökare 
i min hemstad - Helt och hållet/I ganska 
stor utsträckning (78%)

• Bor i stadsdelsområde Norrmalm 
(85%)

• Bor i stadsdelsområde Östermalm 
(86%)

Helt och 
hållet/I 

ganska stor 
utsträckning



6 © Novus 2022. All rights reserved. novus.se6

57%

52%

50%

42%

40%

20%

34%

26%

12%

5%

4%

26%

31%

26%
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24%

22%

12%
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13%

17%

19%

22%

25%

30%

26%

19%

23%

4%

3%
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7%

8%

9%

8%

7%

23%

15%

20%

2%

1%

2%

2%

5%

1%

4%

5%

17%

11%

30%

1%

3%

4%

2%

2%

10%

5%

11%

9%

41%

17%

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

Jag är stolt över att Stockholm är min hemstad

 Besöksnäring/Turism är viktigt för Stockholm

Jag är stolt över att se besökare i min hemstad

Jag gillar att ge tips och råd till besökare i min
hemstad

 Jag rekommenderar ofta andra att besöka
Stockholm

Stockholm är en känd stad för turism

Jag ser fram emot en sommar med många besökare
till Stockholm

Staden borde göra ännu mer för att attrahera
besökare till Stockholm

Jag som invånare skulle vilja vara mer involverad i
stadens beslut gällande besöksnäringen/turism

Stockholm beaktar hur min vardag påverkas när
beslut fattas om besöksnäring och turism

Jag känner mig bekymrad över hur
besöksnäringen/turismen i Stockholm utvecklas

Helt och hållet I ganska stor utsträckning I varken stor eller liten utsträckning

I ganska liten utsträckning Inte alls Vet ej/Ingen uppfattning

FRÅGA: I vilken utsträckning håller du med i alternativen nedanför?

Något fler än åtta av tio i Söderort är stolta över att ha 
Stockholm som sin hemstad

BAS: Söderort (n=804)

84 % 6 %

84 % 4 %

76 % 7 %

72 % 9 %

66 % 13 %

58 % 10 %

58 % 12 %

48 % 11 %

25 % 40 %

14 % 26 %

10 % 51 %

Totalt för Stockholm stad, 
topp fyra:

Jag är stolt över att Stockholm är 
min hemstad - Helt och hållet/I 
ganska stor utsträckning (86%)

Besöksnäring/Turism är viktigt för 
Stockholm - Helt och hållet/I 

ganska stor utsträckning (84%)

Jag är stolt över att se besökare i 
min hemstad - Helt och hållet/I 
ganska stor utsträckning (78%)

Jag gillar att ge tips och råd till 
besökare i min hemstad - Helt och 
hållet/I ganska stor utsträckning 

(78%)

Helt och 
hållet/I 

ganska stor 
utsträckning

I ganska liten 
utsträckning/

Inte alls
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1%
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5%
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1%
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2%
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7%

12%

9%

27%

3%

2%

2%

3%

3%

10%

3%

9%

7%

33%

17%

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

Besöksnäring/Turism är viktigt för Stockholm

Jag är stolt över att Stockholm är min hemstad

Jag är stolt över att se besökare i min hemstad

Jag gillar att ge tips och råd till besökare i min
hemstad

Jag rekommenderar ofta andra att besöka
Stockholm

Stockholm är en känd stad för turism

Jag ser fram emot en sommar med många besökare
till Stockholm

Staden borde göra ännu mer för att attrahera
besökare till Stockholm

Jag som invånare skulle vilja vara mer involverad i
stadens beslut gällande besöksnäringen/turism

Stockholm beaktar hur min vardag påverkas när
beslut fattas om besöksnäring och turism

Jag känner mig bekymrad över hur
besöksnäringen/turismen i Stockholm utvecklas

Helt och hållet I ganska stor utsträckning I varken stor eller liten utsträckning

I ganska liten utsträckning  Inte alls Vet ej/Ingen uppfattning

FRÅGA: I vilken utsträckning håller du med i alternativen nedanför?

Nära nio av tio i Västerort anser att besöksnäring och turism 
är viktigt för Stockholm

BAS: Västerort (n=531)

87 % 4 %

86 % 8 %

81 % 3 %

78 % 6 %

70 % 11 %

64 % 8 %

64 % 10 %

52 % 11 %

33 % 32 %

14 % 30 %

9 % 48 %

Totalt för Stockholm stad, 
topp fyra:

Jag är stolt över att Stockholm är 
min hemstad - Helt och hållet/I 
ganska stor utsträckning (86%)

Besöksnäring/Turism är viktigt för 
Stockholm - Helt och hållet/I 

ganska stor utsträckning (84%)

Jag är stolt över att se besökare i 
min hemstad - Helt och hållet/I 
ganska stor utsträckning (78%)

Jag gillar att ge tips och råd till 
besökare i min hemstad - Helt och 
hållet/I ganska stor utsträckning 

(78%)

I ganska liten 
utsträckning/

Inte alls

Helt och 
hållet/I 

ganska stor 
utsträckning
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69%
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49%
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42%
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8%
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8%

14%

15%

14%
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16%
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30%
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26%

1%

2%

1%

3%

9%

6%

13%

9%

17%

12%

23%

1%

1%

1%

1%

2%

4%

2%

5%

13%

10%

24%

1%

6%

1%

2%

2%

3%

10%

12%

12%

43%

17%

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

Jag är stolt över att Stockholm är min hemstad

Besöksnäring/Turism är viktigt för Stockholm

Jag gillar att ge tips och råd till besökare i min
hemstad

Jag är stolt över att se besökare i min hemstad

Jag rekommenderar ofta andra att besöka
Stockholm

Jag ser fram emot en sommar med många besökare
till Stockholm

Stockholm är en känd stad för turism

Staden borde göra ännu mer för att attrahera
besökare till Stockholm

Jag som invånare skulle vilja vara mer involverad i
stadens beslut gällande besöksnäringen/turism

Stockholm beaktar hur min vardag påverkas när
beslut fattas om besöksnäring och turism

Jag känner mig bekymrad över hur
besöksnäringen/turismen i Stockholm utvecklas

Helt och hållet I ganska stor utsträckning I varken stor eller liten utsträckning

I ganska liten utsträckning Inte alls Vet ej/Ingen uppfattning

FRÅGA: I vilken utsträckning håller du med i alternativen nedanför?

Nära nio av tio i Innerstan är stolta över att ha Stockholm 
som sin hemstad

BAS: Innerstan (n=820)

89 % 2 %

83 % 3 %

83 % 2 %

79 % 4 %

74 % 11 %

68 % 10 %

59 % 15 %

49 % 13 %

29 % 30 %

13 % 23 %

9 % 47 %

Totalt för Stockholm stad, 
topp fyra:

Jag är stolt över att Stockholm är 
min hemstad - Helt och hållet/I 
ganska stor utsträckning (86%)

Besöksnäring/Turism är viktigt för 
Stockholm - Helt och hållet/I 

ganska stor utsträckning (84%)

Jag är stolt över att se besökare i 
min hemstad - Helt och hållet/I 
ganska stor utsträckning (78%)

Jag gillar att ge tips och råd till 
besökare i min hemstad - Helt och 
hållet/I ganska stor utsträckning 

(78%)

Helt och 
hållet/I 

ganska stor 
utsträckning

I ganska liten 
utsträckning/

Inte alls
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FRÅGA: Stockholm är ett populärt besöksmål, för såväl svenskar som utländska besökare. 
Vilken är din generella inställning till att det kommer besökare från…?

Nära nio av tio är positiva till att det kommer 
besökare till Stockholm - Totalt

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i 
högre grad:

BAS: Totalt (n=2154)

89% 1%

89% 0%

Mycket/Ganska 
positiv

Ganska/Mycket 
negativ

69%

68%

21%

20%

9%

10%

1%

0%

0%

0%

1%

1%

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

…andra länder

…Sverige

5. Mycket positiv 4. Ganska positiv 3. Varken positiv eller negativ
2. Ganska negativ 1. Mycket negativ Vet ej/Ingen uppfattning

…andra länder - Mycket/Ganska positiv 
(89%) 

• Bor i stadsdelsområde Södermalm 
(96%)

• Bor i stadsdelsområde Kungsholmen 
(95%)

…andra länder - Mycket positiv (69%)

• Bor i stadsdelsområde Södermalm 
(76%)

• Bor i stadsdelsområde Kungsholmen 
(78%)

…andra länder - Ganska positiv (21%)

• Är varken intresserad eller 
ointresserad av 
stadsutvecklingsprojekt (30%)

…Sverige -Mycket positiv (68%)

• Bor i stadsdelsområde Norrmalm 
(76%)

…Sverige - Ganska positiv (20%)

• Bor i stadsdelsområde Rinkeby-Kista 
(28%)
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66%

65%

22%

23%

10%

11%

1%

0%

0%

0%

1%

1%

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

…andra länder

…Sverige

5. Mycket positiv 4. Ganska positiv 3. Varken positiv eller negativ
2. Ganska negativ 1. Mycket negativ Vet ej/Ingen uppfattning

88 % 1 %

88 % 0 %

Nära nio av tio i Söderort är positiva till att det 
kommer besökare till Stockholm 

BAS: Söderort (n=804)

FRÅGA: Stockholm är ett populärt besöksmål, för såväl svenskar som utländska besökare. 
Vilken är din generella inställning till att det kommer besökare från…?

Totalt för Stockholm stad:

…andra länder –
Mycket/Ganska positiv (89%)

…Sverige –

Mycket/Ganska positiv (89%)

Mycket/Ganska 
positiv

Ganska/Mycket 
negativ
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66%

68%

21%

19%

12%

12%

0%

1%

0%

0%

1%

1%

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

…andra länder

…Sverige

5. Mycket positiv 4. Ganska positiv 3. Varken positiv eller negativ

2. Ganska negativ 1. Mycket negativ Vet ej/Ingen uppfattning

87 % 0 %

87 % 1 %

Nära nio av tio i Västerort är positiva till att det 
kommer besökare till Stockholm 

BAS: Västerort (n=531)

FRÅGA: Stockholm är ett populärt besöksmål, för såväl svenskar som utländska besökare. 
Vilken är din generella inställning till att det kommer besökare från…?

Totalt för Stockholm stad:

…andra länder –
Mycket/Ganska positiv (89%)

…Sverige –

Mycket/Ganska positiv (89%)

Mycket/Ganska 
positiv

Ganska/Mycket 
negativ
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73%

73%

19%

18%

7%

7%

1%

0%

0%

0%

0%

2%

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

…andra länder

…Sverige

5. Mycket positiv 4. Ganska positiv 3. Varken positiv eller negativ

2. Ganska negativ 1. Mycket negativ Vet ej/Ingen uppfattning

92 % 1 %

91 % 0 %

Fler än nio av tio i Innerstan är positiva till att det 
kommer besökare till Stockholm

BAS: Innerstan (n=820)

FRÅGA: Stockholm är ett populärt besöksmål, för såväl svenskar som utländska besökare. 
Vilken är din generella inställning till att det kommer besökare från…?

Totalt för Stockholm stad:

…andra länder –

Mycket/Ganska positiv (89%)

…Sverige –

Mycket/Ganska positiv (89%)

Mycket/Ganska 
positiv

Ganska/Mycket 
negativ
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FRÅGA: Vad tycker du om antalet besökare i Stockholm som kommer från….?

Drygt en av tre anser att det är för få besökare i Stockholm 
som kommer från andra länder - Totalt

För signifikanta skillnader mot 
totalen, vänligen se nästa sida

BAS: Totalt (n=2154)

34% 7%

25% 9%

Alldeles/Något 
för få besökare

Något/Alldeles 
för många 
besökare

13%

9%

21%

16%

42%

45%

5%

7%

1%

2%

17%

21%

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

…andra länder

…Sverige

1. Jag tycker det är alldeles för få besökare i Stockholm 2. Jag tycker det är något för få besökare i Stockholm
3. Jag tycker antalet besökare är lagom i Stockholm 4. Jag tycker det är något för många besökare i Stockholm
5. Jag tycker det är alldeles för många besökare i Stockholm Vet ej/Ingen uppfattning
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Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

Drygt en av tre anser att det är för få besökare i Stockholm som kommer från 
andra länder - Totalt
FRÅGA: Vad tycker du om antalet besökare i Stockholm som kommer från….?

…andra länder - Alldeles/Något för få besökare (34%)

• Man (44%)

• Bor i stadsdelsområde Södermalm (43%)

…andra länder - Det är alldeles för få besökare i Stockholm (13%)

• Man (19%)

…andra länder - Antalet besökare är lagom i Stockholm (42%)

• Bor i stadsdelsområde Bromma (50%)

…Sverige - Alldeles/Något för få besökare (25%)

• Man (33%)

…Sverige - Antalet besökare är lagom i Stockholm (45%)

• Är varken intresserad eller ointresserad av stadsutvecklingsprojekt (54%)

…Sverige - Det är något för många besökare i Stockholm (7%)

• Bor i stadsdelsområde Kungsholmen (15%)

…Sverige - Det är alldeles för många besökare i Stockholm (2%)

• Bor i stadsdelsområde Hässelby-Vällingby (8%)
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14%

9%

17%

14%

43%

46%

6%

6%

1%

1%

20%

23%

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

…andra länder

…Sverige

1. Jag tycker det är alldeles för få besökare i Stockholm 2. Jag tycker det är något för få besökare i Stockholm
3. Jag tycker antalet besökare är lagom i Stockholm 4. Jag tycker det är något för många besökare i Stockholm
5. Jag tycker det är alldeles för många besökare i Stockholm Vet ej/Ingen uppfattning

31 % 7 %

24 % 7 %

Tre av tio i Söderort anser att det är för få besökare i 
Stockholm som kommer från andra länder

BAS: Söderort (n=804)

FRÅGA: Vad tycker du om antalet besökare i Stockholm som kommer från….? Totalt för Stockholm stad:

Besökare som kommer från 
andra länder - Alldeles/Något 

för få besökare (34%)

Besökare som kommer från 
Sverige – Alldeles/Något för få 

besökare (25%)

Alldeles/Något 
för få besökare

Något/Alldeles 
för många 
besökare
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10%

6%

23%

20%

45%

45%

5%

6%

2%

3%

15%

20%

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

…andra länder

…Sverige

1. Jag tycker det är alldeles för få besökare i Stockholm 2. Jag tycker det är något för få besökare i Stockholm

3. Jag tycker antalet besökare är lagom i Stockholm 4. Jag tycker det är något för många besökare i Stockholm

5. Jag tycker det är alldeles för många besökare i Stockholm Vet ej/Ingen uppfattning

33 % 7 %

26 % 9 %

En av tre i Västerort anser att det är för få besökare i 
Stockholm som kommer från andra länder

BAS: Västerort (n=531)

FRÅGA: Vad tycker du om antalet besökare i Stockholm som kommer från….?
Totalt för Stockholm stad:

Besökare som kommer från 
andra länder - Alldeles/Något 

för få besökare (34%)

Besökare som kommer från 
Sverige – Alldeles/Något för få 

besökare (25%)

Alldeles/Något 
för få besökare

Något/Alldeles 
för många 
besökare
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15%

11%

23%

14%

40%

44%

5%

9%

1%

2%

15%

19%

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

…andra länder

…Sverige

1. Jag tycker det är alldeles för få besökare i Stockholm 2. Jag tycker det är något för få besökare i Stockholm

3. Jag tycker antalet besökare är lagom i Stockholm 4. Jag tycker det är något för många besökare i Stockholm

5. Jag tycker det är alldeles för många besökare i Stockholm Vet ej/Ingen uppfattning

38 % 6 %

25 % 11 %

Nära fyra av tio i Innerstan anser att det är för få besökare i 
Stockholm som kommer från andra länder

BAS: Innerstan (n=820)

FRÅGA: Vad tycker du om antalet besökare i Stockholm som kommer från….? Totalt för Stockholm stad:

Besökare som kommer från 
andra länder - Alldeles/Något 

för få besökare (34%)

Besökare som kommer från 
Sverige – Alldeles/Något för få 

besökare (25%)

Alldeles/Något 
för få besökare

Något/Alldeles 
för många 
besökare
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Novus slutsatser och insikter

FRÅGA: Vad tycker du är det bästa med att 
besökare kommer till Stockholm? 

65%

35%

Besvarat frågan Vet ej

Det bästa med 
besökare enligt 
söderortsborna

BAS: Besvarat frågan (n=702) *För samtliga öppna svar se bifogad Excelfil

Bidrar till den lokala 
ekonomin, utbyte av 

ideer och 
värderingar.

Pulsen som de bidrar 
med.

Gynnar staden, både 
stämning och 

ekonomi
Att vår fina stad 

uppskattas av flera

Att de får se och 
uppleva Stockholm 

på sitt eget sätt.
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Novus slutsatser och insikter

FRÅGA: Vad tycker du är det bästa med att 
besökare kommer till Stockholm? 

72%

28%

Besvarat frågan Vet ej

Det bästa med 
besökare enligt 
västerortsborna

BAS: Besvarat frågan (n=344) *För samtliga öppna svar se bifogad Excelfil

Bra för ekonomin 
samt sätter 

Stockholm på 
"kartan".

Gör Stockholm till ett 
internationellt stad.

Härlig atmosfär i stan 
sommartid, det är liv 
och rörelse, folk är 

glada.

Att de ser vår stad och 
spenderar pengar här. Ger 

inkomster och arbetstillfällen

Stan blir full av liv! 
Folk äter och 

handlar, bra för 
både Stockholm och 

Sverige. Det är 
viktigt och härligt.
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Novus slutsatser och insikter

FRÅGA: Vad tycker du är det bästa med att 
besökare kommer till Stockholm? 

69%

31%

Besvarat frågan Vet ej

Det bästa med 
besökare enligt 
innerstadsborna

BAS: Besvarat frågan (n=468) *För samtliga öppna svar se bifogad Excelfil

Trevligt och 
intressant att hjälpa 

dem tillrätta

Staden lever upp och 
alla näringsidkare får 

möjlighet att 
överleva.

Roligt att så många 
vill uppleva vår fina 

stad
Uppleva en kunglig 

huvudstad.

Ger Stockholm 
internationell 

standard genom att 
säkra utbud som  

även är positivt för 
oss stockholmare
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Novus slutsatser och insikter

FRÅGA: Vad tycker du är det sämsta med att 
besökare kommer till Stockholm? 

61%

39%

Besvarat frågan Vet ej

Det sämsta med 
besökare enligt 
söderortsborna

BAS: Besvarat frågan (n=618) *För samtliga öppna svar se bifogad Excelfil

Ännu mer köer, fler 
bilar, svårt parkera

Jag kan inte se att 
marknadskrafterna 
blivit så starka här 
att stadens hjärta 
och själ blivit mkt 
sargat och sådan 
känns av lyhörd 
besökare .själva.

Ibland kan det bli 
trångt på vissa 

platser.

Köer vid vissa turistmål, ökad miljöpåverkan från 
flyg och färjor, pengarna hamnar inte hos 

småföretagare.

Svårare att boka 
bord på restaurang 
då många krogar 

stänger under 
sommaren
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Novus slutsatser och insikter

FRÅGA: Vad tycker du är det sämsta med att 
besökare kommer till Stockholm? 

66%

34%

Besvarat frågan Vet ej

Det sämsta med 
besökare enligt 
västerortsborna

BAS: Besvarat frågan (n=291) *För samtliga öppna svar se bifogad Excelfil

En högst marginell försämring är 
att besökare tar plats för den som 
vill besöka samma etablissemang 
som man själv är intresserad av.

Det är väldigt 
många 

kryssningsfartyg 
som går genom 

skärgården

Att det blir trångt i 
vissa delar av staden.

Det finns alltid en risk för slitage, trängsel och 
nedskräpning i populära stråk men det går lätt att 

hantera

Kan bli trångt på och 
svårt att få biljetter 
till evenemang och 

utställningar.
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Novus slutsatser och insikter

FRÅGA: Vad tycker du är det sämsta med att 
besökare kommer till Stockholm? 

65%

35%

Besvarat frågan Vet ej

Det sämsta med 
besökare enligt 
innerstadsborna

BAS: Besvarat frågan (n=409) *För samtliga öppna svar se bifogad Excelfil

Ännu mer köer, fler 
bilar, svårt parkera

Trångt på populära 
ställen som Gamla 

Stan som blir fylld på 
turistorienterade 

produkter och 
tjänster.

Att Gamla stan är en 
enda stor 

souvenirbutik

Att det blir trångt på vissa platser och att de när de 
använder cykel och sparkcyklar inte riktigt vet hur 
de skall köra och då utgör en fara för oss vanliga 

cyklister i STO.

Om de blir för 
många, förstör, 
skräpar ner och 
missköter sig.
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6%

15%

19%

29%

11%

21%

Stockholm blev en mycket bättre plats

Stockholm blev en något bättre plats

Stockholm var som förut – jag märkte 
ingen skillnad

Stockholm blev en något sämre plats

Stockholm blev en mycket sämre plats

Vet ej/Kan ej ta ställning

BAS: Totalt (n=2154)

FRÅGA: Under pandemin Covid-19 så besökte färre turister Stockholm. Hur 
upplevde du din hemstad under perioden 2020 – 2021 med färre besökare?

Fyra av tio upplevde Stockholm 
som en sämre plats då det var 
färre turister under 2020-2021

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

Mycket/Något bättre plats (21%)

• Flyttade till området där hen 
bor i dag för 0-4 år sedan (27%)

• Bor i stadsdelsområde Bromma 
(27%)

21%

40%

Något/Mycket sämre plats (40%)

• Man (46%)

• 50-64 år (46%)

• Är varken intresserad eller 
ointresserad av 
stadsutvecklingsprojekt (45%)
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6%

14%

17%

29%

10%

24%

7%

14%

19%

31%

6%

23%

6%

15%

20%

28%

14%

16%

Stockholm blev en mycket bättre
plats

Stockholm blev en något bättre
plats

Stockholm var som förut – jag 
märkte ingen skillnad

Stockholm blev en något sämre
plats

Stockholm blev en mycket sämre
plats

Vet ej/Kan ej ta ställning

Söderort

Västerort

InnerstanBAS: Söderort (n=804), Västerort (n=531), Innerstan (n=820)

FRÅGA: Under pandemin Covid-19 så besökte färre turister Stockholm. Hur 
upplevde du din hemstad under perioden 2020 – 2021 med färre besökare?

Hur Söderort, Västerort och 
Innerstan upplevde hemstaden 
under 2020-2021 då det var färre 
turister i Stockholm

Totalt för Stockholm stad:

• Mycket/Något bättre plats (21%)

• Något/Mycket sämre plats (40%)

19%
21%
22%

39%
37%
42%
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19%

73%

8%

Ja

Nej

Vet ej/Ingen
uppfattning

Majoriteten upplever inte några problem 
kopplat till att det kommer besökare till 
Stockholm

FRÅGA: Upplever du själv några problem kopplat till att besökare kommer till din hemstad Stockholm?

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt (n=2154)

Ja (19%)

• Flyttade till området där hen bor i dag för 0-4 år  
sedan (26%)

• Är mycket intresserad av stadsutvecklingsprojekt 
(25%)

• Bor i stadsdelsområde Hässelby-Vällingby (25%)

• Bor i stadsdelsområde Östermalm (27%)

Nej (73%)

• 65+ år (90%)

• Har ett eller fler barn i hushållet (79%)

• Är intresserad eller inte av 
stadsutvecklingsprojekt: Placerad 4 på en skala 
där 5=Mycket intresserad och 1=Inte alls 
intresserad (79%)

• Är varken intresserad eller ointresserad av 
stadsutvecklingsprojekt (83%)

• Bor i stadsdelsområde  Kungsholmen (82%)
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17%

73%

10%

18%

73%

9%

22%

73%

5%

Ja

Nej

Vet ej/Ingen
uppfattning

Söderort

Västerort

Innerstan

Lika stor andel i Söderort och i Västerort, som i 
Innerstan upplever inte några problem kopplat 
till att det kommer besökare till Stockholm

FRÅGA: Upplever du själv några problem kopplat till att besökare kommer till din hemstad Stockholm?

BAS: Söderort (n=804), Västerort (n=531), Innerstan (n=820)

19%

73 %

8%

Ja

Nej

Vet ej/Ingen uppfattning

Totalt Stockholms stad



28 © Novus 2022. All rights reserved. novus.se28

Novus slutsatser och insikter

Upplevda problem med 
besökare i hemstaden 
Stockholm

FRÅGA: Vilka problem upplever du när 
besökare kommer till din hemstad 
Stockholm? ? 

BAS: De som upplever problem kopplat till att det kommer 
besökare till hemstaden Stockholm (n=309)

Urval av citat* Trängsel

Klimatpåverkan

Överfull kollektivtrafik

Problem med cykel-
och trafikregler

87 %

13 %

Besvarat frågan Vet ej
*För samtliga öppna svar se bifogad Excelfil

”Det enda negativa är 
röran på cykelbanorna 

när turister (pga
otydliga märkningar) 

virrar ut framför 
cyklar”

”Ökat tryck på 
kollektivtrafiken. 
Trafikavspärrning

ar.|Köigt.”

”Klimatpåverkan av 
flyg o 

kryssningsfartyg.”

”Trångt på 
gatorna och fullt 
på restauranger 

etc.”

”Det vanliga; fullt på 
tunnelbanan.”

”Hur man kommer, 
kryssningsfartyg och flyg 

bidrar till stora 
koldioxidutsläpp och 

behöver begränsas för 
besökare och för boende.”

”De går i 
cykelbanan.”

”Trängsel 
och köer.”

De som upplever problem kopplat till att det kommer besökare till hemstaden Stockholm:
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Novus slutsatser och insikter

Vad som saknas för att 
Stockholm ska bli bättre 
för besökare och 
turister

FRÅGA: Vad tycker du saknas för att 
Stockholm ska bli en ännu bättre stad för 
besökare och turister? Det kan vara såväl 
stora som små idéer. 

BAS: Besvarat frågan (n=1001)

Urval av citat* Fler och bättre 
allmänna toaletter

Tydlig reseinformation

Brett utbud av 
aktiviteter och kultur

Avgiftsfri och bättre 
kollektiv- och båttrafik

49 %

51 %

Besvarat frågan Vet ej
*För samtliga öppna svar se bifogad Excelfil

”Fler offentliga 
toaletter; det är svårt 
att hitta toaletter som 

inte är kopplade till 
olika matställen.”

”Små 
stadsvandringar 

också i förorten sätt 
upp teatrar på flera 

språk stand up
mm.”

”Fler båtar i 
kollektivtrafiken.”

”Mer service och 
info på 

engelska.”

”Många och gratis och 
välskötta toaletter.”

”Bättre nattliv, kultur och 
restauranger utanför 

tullarna.”
”Bättre och 

billigare 
kollektivtrafik!”

”Turistbyrå 
bra placerad 

och med 
tydlig och 
intressant 
info. Alla 
ska lätt 

hitta dit.”
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Novus slutsatser och insikterAmbassadör 
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80%

15%

3%

2%

Jag bemöter besökare som tar kontakt
med mig (låter andra ta initiativ)

Jag bemöter besökare på egen hand
(tar aktivt egna initiativ)

Jag vill helst vara i fred och undviker
kontakt med besökare

Vet ej

Åtta av tio låter besökarna ta initiativ till 
kontakt

FRÅGA: Alla stockholmare är på något vis ambassadörer för sin hemstad.  Vilken av kategorierna 
nedanför beskriver dig allra bäst?

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt (n=2154)

Jag bemöter besökare som tar kontakt med 
mig (låter andra ta initiativ) (80%)

• Är varken intresserad eller ointresserad av 
stadsutvecklingsprojekt (86%)

• Bor i stadsdelsområde Kungsholmen 
(87%)

Jag bemöter besökare på egen hand (tar 
aktivt egna initiativ) (15%)

• 65+ år (21%)

• Bor i stadsdelsområde Södermalm (23%)

• Bor i stadsdelsområde Östermalm (20%)

Jag vill helst vara i fred och undviker kontakt 
med besökare (3%)

• Bor i stadsdelsområde Farsta (8%)
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83%

13%

2%

2%

80%

14%

5%

1%

78%

18%

2%

1%

Jag bemöter besökare som tar
kontakt med mig (låter andra ta

initiativ)

Jag bemöter besökare på egen hand
(tar aktivt egna initiativ)

Jag vill helst vara i fred och undviker
kontakt med besökare

Vet ej

Västerort

Söderort

Innerstan

Störst andel låter besökarna ta initiativ till 
kontakt, detta oavsett om man bor i Söderort, 
Västerort eller Innerstan 

FRÅGA: Alla stockholmare är på något vis ambassadörer för sin hemstad.  Vilken av kategorierna 
nedanför beskriver dig allra bäst?

BAS: Västerort (n=531), Söderort (n=804), Innerstan (n=820)

Totalt för Stockholm stad:

Jag bemöter besökare som tar kontakt 
med mig (låter andra ta initiativ) (80%)

Jag bemöter besökare på egen hand (tar 
aktivt egna initiativ) (15%)

Jag vill helst vara i fred och undviker 
kontakt med besökare (3%)
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Novus slutsatser och insikterBakgrundsfrågor



34 © Novus 2022. All rights reserved. novus.se34

ÅLDER

KÖN

22 %

38 %

21 %

19 %

16-29 år

30-49 år

50-64 år

65+ år

Bakgrund Stora medborgarpanelen

49 51

FLYTTADE TILL NUVARANDE OMRÅDE

21 %

19 %

60 %

0-4 år

5-8 år

9+ år

ORT

37 %

25 %

38 %

Söderort

Västerort

Innerstan

STADSDELSOMRÅDE

5 %

10 %

6 %

4 %

12 %

8 %

8 %

4 %

5 %

14 %

8 %

8 %

9 %

Skarpnäck

Enskede-Årsta-Vantör

Farsta

Skärholmen

Hägersten-Älvsjö

Bromma

Hässelby-Vällingby

Spånga-Tensta

Rinkeby-Kista

Södermalm

Kungsholmen

Norrmalm

Östermalm

BAS: Totalt (n=2154)




