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Upplägg 
Vandringarna genomfördes under en timme under skoltid med två olika 
grupper av skolungdomar. Högstadieklass från Årstaskolan (13-15 år) och 
gymnasieklass från Värmdö gymnasium (16-18 år). Inledningsvis fck eleverna 
på en karta markera platser de brukade vistas på resp. undvika, samt plat-
ser som skulle kunna utvecklas till mötesplatser. Under promenaden gjordes 
fem stopp då eleverna fck svara på frågor i appen ”Möt Stockholm”. 

Karta över vandringen Under Johanneshovsbrons pelare 



  
  
 

Karta:  Platser i området du brukar besöka? (gröna pluppar) 
Platser i området du brukar undvika? (röda pluppar)  
Vilka naturliga mötesplatser fnns i området idag? (blå pluppar) 

Utkomst högstadieungdomar 



 
  
 

Karta: Platser i området du brukar besöka? (gröna pluppar) 
Platser i området du brukar undvika? (röda pluppar) 

Utkomst gymnasieungdomar 



 

Fråga 1:  Känns Gullmarsplan tryggt eller otryggt på skala 1-5 på dagarna  
respektive kvällarna? 

Utkomst högstadieungdomar 



 

Fråga 1:  Känns Gullmarsplan tryggt eller otryggt på skala 1-5 på dagarna  
respektive kvällarna? 

Utkomst gymnasieungdomar 



Fråga 2:  Hur skulle området kunna bli mer tryggt framöver?  

Valda citat: 

”Bygg bätre övergångsställen vid 
vägen och sänk hastigheten på den. 
Ta bort platsen inomhus mellan sys-
tembolaget och hemköp.” 

”Mer belysning skulle göra det tryg-
gare. Kanske också om man gorde 
fer insatser för at hjälpa människor 
som lever i missbruk och ”hänger” på 
Gullmarsplan. ” 

”Ta bort träd precis intill tvärbanan 
och öka belysningen.” 

Ordmoln över de mest frekvent återkommande orden i svaren Utkomst högstadieungdomar 



Fråga 2:  Hur skulle området kunna bli mer tryggt framöver?  

Ordmoln över de mest frekvent återkommande orden i svaren 

Valda citat: 

”Minska på de barer som fnns på tor-
get. Mindre tolerans mot uppenbart 
påverkade av antingen alkohol eller 
droger. Få bort lukten i tunnelbanan.” 

”Mer insatser för hemlösa runt områ-
det så at de inte behöver hänga på 
torget. Det skulle vara fnt med något 
konstverk. ” 

”Kanske om det spelades musik, eller 
starta någon marknad eller liknande 
så at fer människor samlas här. ” 

”Fler ordningsvakter på kvällarna och 
folk som håller koll så at man känner 
at det alltid fnns någon där. Det blir 
lät alkishäng vilket gör at det känns 
lite otryggt at exempelvis gå förbi.” . 

”Mer ordningsvakter, något konstverk 
och mer öppen yta ” 

Utkomst gymnasieungdomar 



Fråga 3:  Hur tar du dig ofast till och från skolan? (går, cyklar, med SL, bil) 

Utkomst högstadieungdomar 



Fråga 3:  Hur tar du dig ofast till och från skolan? (går, cyklar, med SL, bil) 

Utkomst gymnasieungdomar 



Fråga 4: Finns det någon ”genväg” eller passage som du saknar i området idag? 
En viktig del i arbetet för oss på staden är at se hur vi kan minska buller och stärka övergångarna till de olika platserna i området. Målet är 
at hela Gullmarsplan ska bli en trygg och trevlig plats at vara på under alla tider på dygnet. 

Ordmoln över de mest frekvent återkommande orden i svaren 

Valda citat: 

”Från Tvärbanan är det ganska lät at gå till 
skolan. Det fnns en tunnel som går förbi tvär-
banan som skulle vara bra at använda när man 
från torget på Gullmarsplan. Problemet är at 
den tunneln brukar vara ganska mörk och läskig 
at gå i, därför gör man inte ofa det. Från tun-
nelbanorna jag genom centralen och ner genom 
tvärbanan, vilket känns lite Iångt när man säger 
det så, men det fungerar ju egentligen ganska 
bra.” 

”En bätre väg från Gullmarsplan till Globen och 
slipp gå gången som inte är så trevlig.” 

”Bätre vägar genom Kolerakyrkogården ” 

”En snabbare väg upp till Gullmarsplan. En 
snabbare väg till Hammarby Sjöstad och tunneln 
dit är inte så bra.” 

Utkomst högstadieungdomar 



Fråga 4: Finns det någon ”genväg” eller passage som du saknar i området idag? 
En viktig del i arbetet för oss på staden är at se hur vi kan minska buller och stärka övergångarna till de olika platserna i området. Målet är 
at hela Gullmarsplan ska bli en trygg och trevlig plats at vara på under alla tider på dygnet. 

Ordmoln över de mest frekvent återkommande orden i svaren 

Valda citat: 

”Från Mårtensdal till Gullmarsplan 
utan at behöva gå igenom den stora 
parken. Över cykelvägen ” 

”Det skulle vara skönt at kunna ta sig 
direkt från tvärbanan över till tunnel-
banan utan at behöva gs runt och 
upp för trapporna. 

”Det borde vara bredare gång och- 
cykelväg då den passagen är svår at 
gå förbi  ” 

”Nej.” . 

Utkomst gymnasieungdomar 



Fråga 5: Vad innehåller et bra grönområde för dig? (träd, buskar, blommor, gräsytor,  
möjlighet till aktivitet eller möjlighet till lugn) 
Nu har vi kommit fram till en annan del av Gullmarsplan som heter Kolerakyrkogården. Platsen användes som kyrkogård för tusentals döda 
från sjukdomen kolera och i miten på 1800-talet. Offentliga rum är viktiga beståndsdelar i staden. De består av torg, parker, naturmark 
och gator, och de ägs av oss alla i staden gemensamt. 

Utkomst högstadieungdomar 



Fråga 5: Vad innehåller et bra grönområde för dig? (träd, buskar, blommor, gräsytor,  
möjlighet till aktivitet eller möjlighet till lugn) 
Nu har vi kommit fram till en annan del av Gullmarsplan som heter Kolerakyrkogården. Platsen användes som kyrkogård för tusentals döda 
från sjukdomen kolera och i miten på 1800-talet. Offentliga rum är viktiga beståndsdelar i staden. De består av torg, parker, naturmark 
och gator, och de ägs av oss alla i staden gemensamt. 

Utkomst gymnasieungdomar 



Fråga 6: Vad skulle du vilja kunna göra i grönområden vid Gullmarsplan? (fritext) 
En viktig del i utvecklingsarbetet är at utveckla naturen i området och stärka de ekologiska samband som fnns till andra grönområden 
som Årstaskogen och Hammarbyskogen. 

Ordmoln över de mest frekvent återkommande orden i svaren 

Valda citat: 

"Det hade varit trevligt om man kunde få det till en lugnare och tys-
tare plats så skulle man kunna använda ytorna som picknickplats" 

"Vara med kompisar efer skolan" 

"Det känns som at man är inne i stan när man är här. Så kanske 
minska bruset om det går eller plantera fer träd så at det känns 
mer som en skog. Det är också väldigt mycket alkisar här, så mindre 
alkisar" 

 
"Kunna gå på promenad och fka på en bänk." 

"Det hade varit fnt om man skulle kunna ha en öppen gräsyta där 
man skulle kunna röra sig och göra aktiviteter som privatperson men 
också i skolan, då vi ibland är utomhus och gör övningar." 
 
"Ta det lungt, vara med kompisar, kanske en yta där man kan sita 
och ha picknick eller äta något som man har köpt. Göra aktiviteter. " 

Utkomst högstadieungdomar 



 

 

 

Fråga 6: Vad skulle du vilja kunna göra i grönområden vid Gullmarsplan? (fritext) 
En viktig del i utvecklingsarbetet är at utveckla naturen i området och stärka de ekologiska samband som fnns till andra grönområden 
som Årstaskogen och Hammarbyskogen. 

Ordmoln över de mest frekvent återkommande orden i svaren 

Valda citat: 

"Äta lunch (gärna några bord o bänkar), kunna ta det lugnt" 

"En kiosk för somrarna." 

"Hade det legat i et lugnt omrSde bort från trafken hade jag upp-
skatat en stor gräsmata med träd och blommor, där man kan ha 
picknick eller liknande. Mindre bänkar, kanske en kiosk." 

"Picknick lyssna på musik i lugn o ro åka pulka" 

"Fixa blommor, möjligtvis något för barn som gungor. " 

"Äta lunch med klasskompisarna. Så i grönomréden får det gärna 
fnnas got om bänkytor, tror det hade dragit till sig mer folk så det 
blir mer användning av ytan:) " 

"Ta det lugnt, njuta av någon allé kanske. Fler bänkar at sita på. " 

Utkomst gymnasieungdomar 



Fråga 7: Vad skulle du vilja kunna göra här under broarna? (fritext) 
Nu är vi under Skanstullsbron på en plats vid Gullmarsplan som inte så många besöker. Vi är väldigt nära både kollektivtrafken och kajen 
nedanför. Den här platsen är väldigt speciell – här ligger Sundsta gård, vi har Hammarby Sjöstad bara et stenkast bort, Södermalm och 
innerstaden ligger bara några meter bort och vi har et tak av broar från olika tider som ger et väldigt speciellt rum. 

Ordmoln över de mest frekvent återkommande orden i svaren 

Valda citat: 

"Det skulle vara jätebra om man kunde ha et café eller restaurang 
här, där arbetsområdena är nu, för det är egentligen en fn plats där 
man kan se ner till vatnet och där det kommer in mycket ljus. Bro-
arna är ju ganska coola at kolla på och det skulle vara et fnt ställe 
om man ordnade typ caféer eller restauranger där man kan vara. " 

"En skatepark En utomhus konstutställning Resturanger eller caféer 
om man kan minska bullret." 

 
"Café och en snabb, direkt väg bort härifrån." 

 
"En skejtpark. Bada. Något café kanske. Men det Iåter väldigt myck-
et." 

Utkomst högstadieungdomar 



Fråga 7: Vad skulle du vilja kunna göra här under broarna? (fritext) 
Nu är vi under Skanstullsbron på en plats vid Gullmarsplan som inte så många besöker. Vi är väldigt nära både kollektivtrafken och kajen 
nedanför. Den här platsen är väldigt speciell – här ligger Sundsta gård, vi har Hammarby Sjöstad bara et stenkast bort, Södermalm och 
innerstaden ligger bara några meter bort och vi har et tak av broar från olika tider som ger et väldigt speciellt rum. 

Ordmoln över de mest frekvent återkommande orden i svaren 

Valda citat: 

"Mer växter och gräs" 
 
"Skatepark, bänkar och häng typ lite lounge feeling, mysiga lampor" 

"Skatepark grafftikonst bänkar o bord plats at sita o hänga o pra-
ta" 

"Parkering. Resturang. Stort gym." 

"Man skulle kunna säta upp en scen at ha konserter vid. Et lagligt 
plank at spraya graffti på hade säkert ock" uppskatats." 

"Graffti konst, byggt en läktare där man kan sita." 

"En park at vara i med träd och blommor, et café eller en skate-
park" 

"Lägger man gräs här, belysning och bänkar så kan man sita här 
och äta mat under lunchtiderna" 

Utkomst gymnasieungdomar 



Fråga 8: Hur kan området kring Nynäsvägen bli bätre? (fritext) 

Ordmoln över de mest frekvent återkommande orden i svaren 

Valda citat: 

"Om man minskar bullret skulle det vara en trevligare plats at vara 
på. Nu känns det väldigt döt och tråkigt så det skulle vara bra med 
mer växtlighet. Man skulle kunna ha nåt trevligt cafe som man kan 
sita och plugga på efer skolan." 

"Kanske om man regelbundet "städar upp" kring Nynäsvägen. Om 
det är fnt och lät at röra sig runt tror jag inte at buller skulle vara 
et lika stort problem." 

"Göra det fnare vid vatnet så at man kan göra något där" 

 
"Minska oljudet och mer växtlighet. Saker at göra runt om." 

"Man skulle kunna bygga upp en till klubb som Trädgården som på 
andra sidan bron." 

Utkomst högstadieungdomar 



Fråga 8: Hur kan området kring Nynäsvägen bli bätre? (fritext) 

Valda citat: 

"Fler bussfler för at lätare komma fram till skolan." 

 
"Fixa en bussfl från Gullmarsplan. Det fnns bara in till 
Gullmars." 

 
"Minska buller. Bussfl" 

"Vet inte mindre trafk kanske" 

"Vet inte" 

"Mindre trafk och mer parker eller grönska runtom-
kring" 

"Minska buller, avlasta - mindre trafk" 
Ordmoln över de mest frekvent återkommande orden i svaren 

Utkomst gymnasieungdomar 



Fråga 9: Hur viktigt är mötesplatser och folkliv på en skala 1-5? 
Nu är vi på sista platsen för vår promenad. Som avslutning skulle vi vilja ställa lite frågor om mötesplatser och stadens vision om et levan-
de stadsliv dygnet runt, en plats där många vill vara, bo, studera och arbetas på. 

Utkomst högstadieungdomar 
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Utkomst gymnasieungdomar 



Fråga 10: Ge förslag på vad som saknas i området idag för at skapa mer folkliv och naturliga 
mötesplatser? (fritext) 

Valda citat: 

"Om man ökade folklivet genom at bygga fer bostäder där barnfa-
miljer och kontorsplatser kan fnnas skulle området kännas 
tryggare och Gullmarsplan skulle bli mer av en vibrerande stadsdel 
som skulle kännas fn at fnnas i. " 

"Parker, ställen at hänga på, caféer, aktiviteter t.ex. skejtpark. Bra 
affärer, fnare områden. Ställen för mindre barn at vara på som 
lekparker och så. Växtlighet, blommor osv. " 

"Något som skiljer vägen från de platser man vill umgås på. " 

"Et café och fer butiker " 

"Det är inge problem med mötesplatserna men folklivet skulle kunna 
förbätras. Möjligtvis bygga några fer butiker och hem så fer har en 
anledning at vara vid Gullmarsplan och inte bara åka förbi" 

"Klädbutiker, mysiga caféer och resturanger," 
Ordmoln över de mest frekvent återkommande orden i svaren 

Utkomst högstadieungdomar 



 

Fråga 10: Ge förslag på vad som saknas i området idag för at skapa mer folkliv och naturliga 
mötesplatser? (fritext) 

Ordmoln över de mest frekvent återkommande orden i svaren 

Valda citat: 

"Mer bänkar, bord, mysigare café, fer resturanger." 

"Fler bänkar, konstverk och snygga detaljer. Gullmarsplan är idag 
otroligt fult och inget ställe at umgås på. Årstaskolan utanför 
Värmdö Gymnasium förstör naturen och det estetiska. Man drar sig 
lite för backen under Värmdö Gymnasium för at den är så himla 
brant, dåligt." 

"Bänkar, bord, café, foodtruck, glass på sommaren allt vid Årstavi-
ken!!" 

"Bänkar och bord mysigt café foodtruck glassbar på sommaren vid 
torget" 

"Mer grönområde på t.ex torget, fontän eller konstverk" 

"Fler parker, mysiga caféer och restauranger etc" 

"Mer parker, bänkar och en skatepark eller liknande för at locka till 
sig mer människor" 

"Fler större och härliga parker som är anpassade för barn och vux-
na, som exempelvis Tantolunden. 
affärer, exempelvis kläder." 

"Mer cafeer hade behövts, sitplatser och butiker. Enda butiken i 
Gullmars torget är för mobilskal liksom:( " 

Utkomst gymnasieungdomar 
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