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1. Sammanfattning
Under våren 2017 genomförde exploateringskontoret i Stockholms stad en utvärdering
av kvalitet i Henriksdalshamnen, i Hammarby Sjöstad. Kvalitetsmålen som
utvärderades återfanns framför allt i kvalitetsprogrammet för Henriksdalshamnen, i
barnkonsekvensanalysen som gjordes för området, samt i planbeskrivningen.
Metoden för utvärderingen var en vidareutveckling av den metod som togs fram under
hösten 2016 för att utvärdera området Annedal i Bromma. Grunden för metoden är
gåturer i området, under vilka deltagarna besvarar påståenden knutna till olika platser.
Gåturerna följs av fokusgrupper där deltagarna tillsammans diskuterar de olika
aspekterna av kvalitet som påståendena i gåturen berört. Tre olika typer av deltagare har
varit med i utvärderingen: 1) personer som bor i området, och 2) personer som inte bor
i, eller har någon särskild anknytning till, området, samt 3) tjänstemän från
exploateringskontoret. Utöver gåturer och fokusgrupper gjordes även individuella
intervjuer med personer som kunde bidra med ett särskilt perspektiv, exempelvis en
pedagog från en av förskolorna, samt en rullstolsburen person.
Utvärderingen av Henriksdalshamnen visar att majoriteten av de mål som formulerades
i kvalitetsprogrammet och de övriga dokumenten kan anses vara uppfyllda. Det finns
dock ett antal tydliga förbättringsområden. Denna sammanfattning redogör för de
främsta kvaliteterna och förbättringsområdena som framkom i utvärderingen.
Den nära kontakten med vattnet är en faktor som är starkt bidragande till att de som bor
i området trivs väldigt bra, och att de som inte bor i området gärna skulle bosätta sig där
om de hade möjlighet. Hamntorget, platsen kring soldäcket och hamnbassängen, samt
kajen i områdets södra del, kompletterar varandra väl och gör tillsammans att det alltid
finns trevliga platser att vistas på vid vattnet. Dock tycker de flesta att regattakajen är
känns lite kall och tråkig och att man inte gärna uppehåller sig där. Den hade gynnats av
ett större utbud av restauranger och kaféer. Även Hamntorget hade kunnat förbättras
med hjälp av mer grönska i form av rabatter, gräsytor och fler träd. Hamntorget är dock
väldigt uppskattat och beskrivs av de flesta som en av områdets stora kvaliteter.
Paralleller dras, av deltagarna, till den franska Rivieran.
Trafiken är generellt sett ett litet problem i Henriksdalshamnen. Men de boende (och
delvis även de andra grupperna) vittnar om otydlighet på flera platser. Inte minst
Henriksdalsallén, som var planerad som gångfartsgata (klassificeringen gångfartsgata
har sedermera tagits bort efter en översyn av trafikmiljön i området) men som i
realiteten gestaltades på ett sätt som separerar gatan i en del för gående och en del för
biltrafik. Det är i stort sett ingen av utvärderingsdeltagarna som upplever
Henriksdalsallén som att hela gatan är till för gående och att bilar ska passera på de
gåendes villkor. Även i korsningen mellan Henriksdalsallén och Båtklubbsgatan anser
deltagarna att det är otydligt vad som gäller. Eftersom det är gångfartsområde så finns
det inga övergångsställen, men bilarna som svänger in från Värmdövägen uppfattar inte
alltid detta, vilket ger upphov till osäkerhet.
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Att Henriksdalsallén skulle upplevas som en händelserik slinga, där man gärna slår sig
ner, bestrids av deltagarna. Gatan anses vara trevligt utformad som promenadstråk, men
den används trots allt främst för transport. Det finns så många andra trevliga platser i
området, och vattnets attraktion är för stark, för att Henriksdalsallén ska kunna fungera
som en plats där man uppehåller sig.
Vad gäller parker och grönområden domineras Henriksdalshamnen av Anders Franzéns
park. Parken är enormt uppskattad av såväl boende som besökare. Dock kan konstateras
att parken är väldigt starkt förknippad med barnaktivitet. Få utvärderingsdeltagare ser
att de skulle besöka parken i något annat syfte än som destination för barnlek. Några
menar till och med att det skulle kännas märkligt att vara där om man inte hade barn
med sig.
För barn är parken å andra sidan omåttligt populär. De boende vittnar om att folk
kommer från hela Stockholm för att leka i Anders Franzéns park med sina barn. Om
något är parken lite väl programmerad – den skulle gynnas av fler fria ytor.
Henriksdalshamnen upplevs som ett väldigt tryggt område, med små
tillgänglighetsproblem. Det som framförallt hade kunnat förbättras är valen av material
på gatorna. En rullstolsburen person boende i området anser att det är för stora ytor som
belagts med gatsten och att både gående, cyklister och rullstolsburna konkurrerar om
alldeles för små plana ytor.
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2. Bakgrund
Exploateringskontoret ansvarar för gestaltningen av allmän platsmark inom
exploateringsprojekten i Stockholms stad. Ansvaret rör gestaltningen av såväl gator och
torg, som parker. För att gestaltningen av den allmänna platsmarken ska hålla en så hög
kvalitet som möjligt formuleras kvalitativa mål i flera av stadens olika styrande
dokument. Ofta låter staden även ta fram särskilda gestaltningsprogram, eller
kvalitetsprogram, för de olika projekten.
Under 2016 beslutade exploateringskontoret att för första gången genomföra en
grundlig utvärdering av kvaliteten i den allmänna platsmarken, i ett färdigbyggt område
i Stockholm. Syftet var att bedöma huruvida de mål som en gång formulerats för
området, i efterhand sett kunde anses vara uppfyllda eller inte. För pilotstudien valdes
området Annedal i stadsdelen Bromma. Huvudanledningarna till att just Annedal valdes
för pilotstudien var, för det första att det fanns ett omsorgsfullt utformat
gestaltningsprogram för området, som innehöll flera exempel på de olika typer av
miljöer som exploateringskontoret arbetar med. För det andra var området i det
närmaste helt färdigbyggt och de flesta delarna hade varit bebodda tillräckligt länge för
att de boende skulle kunna ge sin syn på de olika kvalitetsaspekterna.
Metoden som togs fram för pilotstudien i Annedal byggde på en kombination av gåturer
i området, fokusgrupper, och individuella intervjuer. Resultaten visade att de flesta
målen för Annedal kan anses vara uppfyllda, men att det samtidigt fanns vissa
målsättningar som uppfyllts mindre väl. Slutrapporten fastslog också ett antal
metodologiska förbättringspunkter inför eventuella framtida utvärderingar.
Under 2017 beslutade exploateringskontoret att fortsätta arbetet med att utvärdera
kvaliteten i färdigbyggda områden, i förhållande till de kvalitetsmål som formulerats
under gestaltningsfasen och i förhållande till de övergripande målsättningarna för
kvalitet som återfinns i övriga styrande dokument.
Den här rapporten rör det andra utvärderingsprojektet som exploateringskontoret
genomförde under våren 2017 och behandlar området Henriksdalshamnen i Hammarby
Sjöstad.
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Bild 1: Översiktsbild av planområdet, från kvalitetsprogrammet
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3. Syfte
Syftet med den här studien har således varit 1) att utvärdera kvaliteten i
Henriksdalshamnen, utifrån de mål som formulerats i kvalitetsprogrammet för området
och i övriga styrande dokument, och 2) att vidareutveckla den utvärderingsprocess som
togs fram för pilotstudien i Annedal, genom att tillämpa de lärdomar som drogs under
det projektet.

4. Projektgrupp
Huvudansvarig för projektet har Elisabeth Tornberg på exploateringskontoret varit. Den
övriga projektgruppen har bestått av Inger Åberg, Birgitta Nylander, Hanna Lindh och
Mohammed Al Kamil. Sofie Pandis Iveroth har varit referensperson för metodologiska
frågor.
I arbetet med studien har exploateringskontoret använt United Minds som externt
konsultstöd. De konsulter som arbetat med studien är Sofia Linse och Carl-Fredrik
Teder.

5. Metod
Metoden som använts för att utvärdera Henriksdalshamnen är en vidareutveckling av
den metod som togs fram för att utvärdera Annedal. Metoden bygger i grunden på de
kvalitativa forskningsmetoder som beskrivs av bland andra Robert K. Yin (2011) och
Joseph Maxwell (2009). I boken ”Kvalitativ forskning från start till mål” (2011)
konstaterar Yin att ”praktiskt taget alla händelser i verkliga livet [kan] bli föremål för en
kvalitativ studie”. Snarare än att ge en direkt definition på kvalitativ forskning använder
Yin fem utmärkande drag. Han menar att kvalitativ forskning i någon utsträckning
- ”studerar den mening som kan tillskrivas människors liv under verkliga
förhållanden”
- ”återger de människors åsikter och synsätt som ingår i studien”
- ”täcker in de sammanhang och omständigheter människor lever i”
- ”ger insikter om rådande eller framväxande begrepp som kan förklara mänskligt
socialt beteende”
- ”strävar efter att använda många källor i stället för en enda typ av belägg.”
Den här studien syftar till att undersöka hur olika personer upplever ett bostadsområde
utifrån ett antal olika dimensioner, genom att låta dessa personer redogöra för sina
intryck och erfarenheter, framför allt genom samtal.
Den sista punkten, rörande källor, beskrivs vidare av Yin som en av de viktigaste
parametrarna för att en kvalitativ studie ska generera robusta insikter. Han beskriver hur
triangulering av data från olika källor ”är ytterst viktig för alla former av empirisk
forskning, inte bara kvalitativ forskning”. I den här studien uppnås den trianguleringen
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genom att utvärderingen består av ett antal olika moment med olika typer av deltagare.
Dels genomförs gåturer (gåturerna beskrivs närmare under punkt 5.3.6 på s. 15) i
området, under vilken deltagarna besvarar påståenden, och dels genomförs
fokusgrupper (i direkt anslutning till gåturerna) där frågeställningarna diskuteras i
plenum. Precis som i Annedalsstudien genomförs utvärderingen dels med personer som
bor i området och har en personlig relation till de olika platserna, och dels med
tjänstemän från exploateringskontoret, som har en yrkesmässig relation till olika
stadsbyggnadsfrågor och därmed kan utvärdera området utifrån ett professionellt
perspektiv. I den här studien har dessutom en tredje deltagarkategori adderats, civila
personer som inte bor i området. Detta för att säkerställa att insikterna från brukare inte
är alltför präglade av ett internt boendeperspektiv utan även genomsyras av hur personer
som skulle kunna bo i området ser på de olika frågeställningarna. Genom att lägga till
denna grupp uppnås alltså en starkare triangulering som i sin tur ger mer robusta insikter
om området.
Utöver fokusgrupper och gåturer genomfördes en rad individuella intervjuer med
utvalda personer som har en särskild relation till området. Även intervjudelen av studien
har förstärkts i förhållande till utvärderingen av Annedal, för att ge en ytterligare
robusthet till utvärderingsresultaten.
Kort sammanfattat består utvärderingsmodellen av sju steg:

1. Att identifiera de kvalitativa målen, i gestaltningsprogrammet och i övriga
styrande dokument, som ska utvärderas
2. Att omformulera målen till frågeställningar
3. Att identifiera de relevanta utvärderingsdeltagarna
4. Att definiera ett utvärderingsupplägg genom att kombinera olika
utvärderingstekniker
5. Att förbereda utvärderingen
6. Att genomföra utvärderingen
7. Att analysera resultaten och dra slutsatser från dessa
De olika stegen i modellen beskrivs i närmre detalj i appendix 1.

PM
Sida 9 (69)

5.3 Tillämpning av utvärderingsmodell i Henriksdalshamnen
Detta avsnitt beskriver hur utvärderingsmodellen tillämpades för studien i
Henriksdalshamnen, steg för steg.

5.3.1 Kvalitativa mål
Programmet för Henriksdalshamnen har fått titeln ”Kvalitetsprogram för gestaltning,
Henriksdalshamnen”. Programmet kommer hädanefter i rapporten omnämnas som
gestaltningsprogram. När jämförelser görs mellan de två programmen, Annedal och
Henriksdalshamnen, används benämningarna ”GP Annedal” och ”GP
Henriksdalshamnen”.
GP Henriksdalshamnen skiljer sig mycket från GP Annedal, i bemärkelsen att GP
Annedal var formulerat på ett mer övergripande sätt, i form av gestaltningsprinciper. GP
Henriksdalshamnen präglades mer av detaljerade beskrivningar av materialval och hade
överlag en betydligt mer teknisk prägel. För pilotprojekt Annedal kunde projektgruppen
mer eller mindre utvärdera gestaltningsprogrammet rakt av, eftersom programmet
ansågs heltäckande och väl kategoriserat. För Henriksdalshamnen tvingades
projektgruppen i betydligt högre utsträckning söka i andra dokument för att hitta
kvalitativa mål som går att utvärdera. De dokument som framförallt användes, utöver
gestaltningsprogrammet, var planbeskrivningen för området, samt
barnkonsekvensanalysen.
Eftersom det inte fanns en lika genomtänkt kategorisering av kvalitativa mål i GP
Henriksdalshamnen som i GP Annedal, valde projektgruppen att tillämpa Annedals
kategorisering. Enligt den kategoriseringen finns det dels övergripande mål för hela
området och dels mål kopplat till olika typer av miljöer.
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Bild 2: Illustration, kvarterens volymuppbyggnad, från gestaltningsprogrammet

De övergripande målen är indelade i ”barnen som målgrupp”, ”tillgänglighet och
trygghet”, samt ”rekreation för alla”. Målen kopplade till olika typer av miljöer är
indelade i ”gator och stråk”, ”platser/torg” och ”parker”. De mål som rör kontakten med
vattnet i området berörs under ”rekreation för alla” samt under ”platser och torg”.
Nedan följer några exempel på kvalitativa mål för respektive målområde.
Barnen som målgrupp:
o ”Hamnen kan bli mycket attraktiv för äldre barn och ungdomar som kan
mötas och uppehålla sig vid caféer och bryggor.” (från BKA)
o ”Segregationen i Henriksdalshamnen kan minskas genom att
vistelsemiljöer planeras in som fungerar även för mindre barn vid
hamnbassängen” (från BKA)
o ”Att planera för väl sammanhängande gång- och cykelvägar, som är
tydligt avskilda från körbanan, underlättar för barn att ta sig runt i
området och till andra områden” (PB)
Tillgänglighet och trygghet:
o ”Mellan olika nivåer på kajer och bryggor finns ramper med som en del
av gestaltningen, som också gör dem tillgängliga.” (från PB)
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o ”Hammarby Sjöstad ska bli en föregångare i fråga om tillgänglighet och
användbarhet för personer med funktionsnedsättning av olika slag.” (från
GP)
Rekreation för alla:
o ”Utemiljön ska gestaltas så att den kan nyttjas av alla åldrar och så att det
finns något av intresse för så många som möjligt”
o ”Målet är att bidra till att Henriksdalsallén blir Promenaden, att man
väljer att gå där, flanera och sätta sig en stund (gärna ofta) på någon av
de sittbara skulpturerna.” (från GP)
o ”Stadsbebyggelse av innerstadskaraktär med blandat innehåll av
bostäder, arbetsplatser och lokaler för butiker och service.” (från PB)
Gator och stråk:
o ”Avsikten är att utforma gatan [Henriksdalsallén] som i första hand ett
promenadstråk, med större utrymme för gångtrafik och planteringsytor
än övriga lokalgator.” (från PB)
o ”Trafiktekniskt planeras gatan att bli gårdsgata, då bil- och cykeltrafik
framförs i gångfart med väljningsplikt för gående.” (från PB)
o ”Det är viktigt med tydlighet i markbeläggningen för att bilisterna ska se
att de är i en miljö med oskyddade trafikanter. Upphöjda övergångar
planeras vid förskolor och parken. Det är viktigt att övergångarna är
tydliga, säkra och överblickbara.” (från BKA)

Bild 3: Illustration av Henriksdalsallén (från gestaltningsprogrammet)
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Platser/torg:
o ”Bryggor och terrasseringar, med trapp- och rampsystem, förbättrar
kontakten med vattenrummet och utrymme finns för båtplatser längs
bryggorna.” (från PB)
o ”Lilla hamnbassängen och Soldäcket är ett avbrott i kajen längs kanalen
och ger vattenkontakt åt de inre kvarteren” (från GP)
Parker:
o ”Östra delen (av parken) planeras för lek och spel, med klätterställningar
och lekredskap samt en mindre bollplan med konstgräs” (från PB)

5.3.2 Frågeställningar
De generellt formulerade kvalitativa målen omformulerades till följande specifika
frågeställningar. Nedan följer några exempel.
Barnen som målgrupp:
o ”Upplevs hamnen som en attraktiv mötesplats för äldre barn och
ungdomar?”
o ”Finns det tydligt avskilda gång- och cykelvägar, som gör att barn enkelt
kan ta sig runt i området och till andra områden”
Tillgänglighet och trygghet:
o ”Har kajerna och bryggorna i området ramper som också gör dem
tillgängliga för alla?”
o ”Är Henriksdalshamnen tillgängligt och användbart för personer med
funktionsnedsättning av olika slag?”
Rekreation för alla:
o ”Kan utemiljön i Henriksdalshamnen nyttjas av personer i alla åldrar?”
”Upplevs Henriksdalsallén som en huvudpromenad där man gärna väljer
att flanera och sätta sig en stund?”
Gator och stråk:
o ”Avsikten är att utforma gatan [Henriksdalsallén] som i första hand ett
promenadstråk, med större utrymme för gångtrafik och planteringsytor
än övriga lokalgator.”
o ”Upplevs Henriksdalsallén som en gårdsgata, där bil- och cykeltrafik
framförs i gångfart med väjningsplikt för gående?” (klassificeringen
gångfartsgata har sedermera tagits bort efter en översyn av trafikmiljön i
området)
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Platser/torg:
o ”Förbättrar bryggorna och terrasseringarna till en bättre kontakt med
vattenrummet?”
o ”Upplevs Hamnbassängen och Soldäcket som ett avbrott i kajen som ger
vattenkontakt åt bostadskvarteren?”
Parker:
o ”Lämpar sig den östra delen av parken för lek och spel?”

5.3.3 Utvärderingsdeltagare
Den primära målgruppen för de kvalitativa målen i gestaltningsprogrammet,
planbeskrivningen och barnkonsekvensanalysen är personerna som bor i
Henriksdalshamnen. Det har därför varit viktigt att rekrytera en grupp personer, boende
i området, som i så hög utsträckning som möjligt kan representera den heterogena grupp
av personer som faktiskt bor i området, det vill säga en grupp bestående av ungefär
hälften män och hälften kvinnor, såväl små som större familjer (med och utan barn), och
personer i varierande åldrar.
Den andra gruppen personer som deltagit i utvärderingen av Henriksdalshamnen är
tjänstemän från exploateringskontoret - arkitekter, landskapsarkitekter, trafikplanerare
och projektledare. Deras perspektiv är viktigt eftersom det är de som arbetar med
gestaltningen av allmän platsmark och därmed kan bedöma genomförandet utifrån ett
professionellt perspektiv. Det är också en viktig grupp utifrån ett metodperspektiv, då
utvärderingsmetoden även under detta projekt (nummer två i ordningen) är under
utveckling. Sist men inte minst är tjänstemannaperspektivet viktigt eftersom en stor del
av syftet med dessa utvärderingsstudier är att höja medvetenheten kring hur mål
formuleras på ett sätt som går att utvärdera och följa upp, så att målen kan formuleras på
bästa möjliga sätt.
Den tredje och sista gruppen deltagare är brukare som inte bor i området och som heller
inte har någon särskild yrkesmässig relation till platsen. Gruppen har alltså en liknande
sammansättning som gruppen boende, men med den väsentliga skillnaden att de bor på
andra platser runtom i Stockholms län. Det är alltså personer som i framtiden skulle
kunna överväga att bosätta sig i Henriksdalshamnen om möjlighet skulle ges. Syftet
med att inkludera denna tredje grupp (som alltså inte ingick i Annedalsstudien) har varit
att säkerställa att insikterna från brukare inte är alltför präglade av ett internt
boendeperspektiv utan även genomsyras av hur personer som skulle kunna bo i
området, ser på de olika frågeställningarna.
De tre grupper som beskrivits ovan deltar alltså i utvärderingen på precis samma
premisser – de genomför en gåtur i området, under vilken de individuellt besvarar ett
antal påståenden, följt av ca. en timmes fokusgrupp tillsammans med 6-8 andra
deltagare.
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Utöver dessa tre deltagargrupper innefattar utvärderingen individuella intervjuer med
personer som har en särskild relation till platser, antingen privat eller genom sitt yrke.
De personer som intervjuats är 1) en person som tidigare bott i området men flyttat
därifrån, 2) en pedagog anställd på en av förskolorna i området 3) en rullstolsburen
person boende i området 4) en person som arbetar på Södermalms stadsdelsförvaltning,
och 5) en landskapsarkitekt på exploateringskontoret som varit inblandad i projektet.
Rekryteringen till gåturerna och fokusgrupperna med tjänstemännen på
Exploateringskontoret gjordes av Elisabeth Tornberg. Rekryteringen till gåturerna och
fokusgrupperna med boende och icke boende brukare gjordes av United Minds.
5.3.4 Utvärderingstekniker
Utifrån de frågeställningar som identifierats och utifrån den grupp av deltagare som
valts ut, beslutades att sex gåturer skulle genomföras – två med boende, två med icke
boende och två med tjänstemän från exploateringskontoret. Var och en av dessa gåturer
följdes av en fokusgrupp med samma deltagare. Fokusgrupperna var ungefär en timme
långa samtal.
De frågeställningar som gick att knyta till en fysisk punkt i området valdes ut och
omvandlades till påståenden till gåturen. Andra, mer områdesgenerella, frågeställningar
listades som diskussionsämnen för fokusgrupperna.

5.3.5 Förberedelser
Följande förberedelser gjordes för respektive utvärderingsteknik:
Gåturer
För gåturerna lades en rutt i området som löpte på ett sådant sätt att den innefattade alla
de olika miljöer och platser som det gått att knyta ett specifikt påstående till. Sedan
förbereddes ett häfte med en karta med den markerade rutten, samt en svarsenkät för
deltagarna att fylla i (se appendix 3)
Det analoga häftet innehöll en karta med den markerade rutten, instruktioner och ett
frågeformulär (se appendix 2) med de olika påståendena och svarsalternativen.
Fokusgrupper
För fokusgrupperna togs en samtalsguide fram (se appendix 4)
Intervjuer
För intervjuerna togs samtalsguider fram (se appendix 5)
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5.3.6. Utvärdering
Gåturer
Samtliga sex gåturer utgick från en överenskommen plats vid Hamntorget, punkt 1 på
kartan nedan (för tydligare kartbild se appendix 2), där deltagarna fick följande
instruktioner:
-

”Gåturen går ut på att ni följer en markerad rutt och besvarar ett antal
påståenden när ni kommer till respektive punkt.
Det finns totalt åtta punkter med 1-3 påståenden per punkt.
Ni besvarar varje påstående genom att sätta ett kryss mellan 1 (instämmer inte
alls) och 5 (instämmer helt)
Förstår ni inte påståendet, eller av någon anledning inte känner att ni kan svara
1-5, så kryssar ni ”vet ej”.
Ni besvarar påståendena individuellt, utan att diskutera med varandra.”

Efter gåturen samlades samtliga deltagare i en lokal vid startpunkten, där
fokusgrupperna hölls.

Bild 4: Rutt för gåturer
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Fokusgrupper
Fokusgrupperna genomfördes direkt efter respektive gåtur, med samtliga deltagare från
respektive gåtur. Fokusgrupperna inleddes med att var och en av deltagarna fick
presentera sig, beskriva sin familjesituation och berätta kortfattat om sin relation till
området Henriksdalshamnen, samt hur länge han eller hon bott i området (för
brukargruppen).
Därefter inleddes samtalen genom att de olika påståendena från gåturen diskuterades var
och ett i tur och ordning. På så vis fick deltagarna möjlighet att förklara hur de uppfattat
påståendena och hur de resonerat när de besvarat dem. Det gavs även möjlighet för
deltagarna att diskutera sina olika upplevelser med varandra.
Därefter inleddes en fas i vilken de olika kvalitativa målen diskuterades i mer generella
termer, i öppet samtal i gruppen.
Avslutningsvis fick var och en av deltagarna möjligheten att lyfta eventuella övriga
ämnen kopplat till området, som utvärderingen inte berört. De fick också möjligheten att
var och en berätta om hur de ser på sin egen framtid i området – kommer de bo
kvar/flytta dit eller inte och vilka är orsakerna till det?
Intervjuer
De individuella intervjuerna genomfördes per telefon, förutom intervjun med Kenneth
Kempendahl på Södermalms stadsdelförvaltning, som genomfördes på plats på
Kempendahls kontor.
5.3.7 Analys:
När utvärderingsresultaten från de olika utvärderingsteknikerna sammanställts inleddes
analysfasen. För de olika frågeställningarna, som var och en var kopplade till ett eller
flera av de kvalitativa målen, sammanvägdes svar från gåturerna med de resonemang
som framkom under fokusgrupperna och intervjuerna. Syntesen av insikterna från de
olika utvärderingsteknikerna sammanvägdes till slutsatser kring huruvida de olika
målen i gestaltningsprogrammet kan bedömas vara uppfyllda eller ej.
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6. Resultat från Henriksdalshamnen
Resultaten presenteras i tre olika avsnitt. Det första avsnittet berör reaktionerna på de
specifika påståendena, dels svaren från själva gåturerna och dels de resonemang som
framkom under fokusgrupperna. Det andra avsnittet berör de mer övergripande
diskussionerna om de olika kvalitativa målen som lyftes under fokusgrupperna, som inte
var direkt kopplade till de 16 påståendena. Det tredje avsnittet presenterar insikter från
de två intervjuerna.
Resultaten presenteras som en samlad bild av gåturer och fokusgrupper för grupperna
brukare och tjänstemän. Från gåturerna presenteras en fördelning av hur deltagarna
besvarade de olika påståendena samt snittbetygen från dessa, och från fokusgrupperna
presenteras de samlade intrycken, tillsammans med citat som belyser dessa.
6.1 Reaktioner på specifika påståenden (från gåturer och fokusgrupper)
De brukare som bodde i Henriksdalshamnen var fördelade i två grupper, en som
genomfördes på morgonen och en som genomfördes kvällstid. Gruppernas
sammansättning var enligt tabellen nedan.
Tabell 1

Brukare boende i Henriksdalshamnen
Grupp 1 (morgon)

Grupp 2 (kväll)

Man, 74 år, sambo

Kvinna, 38 år, sambo och ett barn (3)

Kvinna, 65 år, sambo

Kvinna, 67 år, ensamboende

Man, 69 år, ensamboende

Man, 47 år, sambo

Man, 65 år, sambo

Man, 66 år, ensamboende

Kvinna, 51 år, sambo

Kvinna, 35 år, sambo och ett barn (5 mån)

Kvinna, 42 år, sambo och två barn (3 och 5)

Man, 43 år, sambo och tre barn (9, 7 och 1)

De brukare som inte bodde i Henriksdalshamnen var fördelade i två grupper, en som
genomfördes på morgonen och en som genomfördes kvällstid. Gruppernas
sammansättning var enligt tabellen nedan.
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Tabell 2

Brukare icke boende i Henriksdalshamnen
Grupp 1 (morgon)

Grupp 2 (kväll)
Nuvarande
bostadsområde

Man, 27 år,
ensamboende
Kvinna, 29 år,
ensamboende
Kvinna, 58 år, sambo
Kvinna, 24 år,
ensamboende
Kvinna, 46 år, sambo och
två barn (10 och 15)
Man, 23 år,
ensamboende
Man, 58 år,
ensamboende
Man, 48 år,
ensamboende

Nuvarande
bostadsområde

Vasastan

Kvinna, 61 år, sambo

Skärholmen

Sundbyberg

Kvinna, 41 år, sambo

Skanstull

Östermalm

Man, 24 år, ensamboende

Järfälla

Nynäshamn

Man, 53 år, sambo och två
barn (4 och 6)

Enskede

Abrahamsberg

Kvinna, 34 år, ensamboende

Fruängen

Hägersten

Kvinna, 46 år, ensamboende
och två barn (10 och 13)

Kristineberg

Älta
Haninge

Tjänstemännen var fördelade i två grupper, en som genomfördes på morgonen och en
som genomfördes kvällstid. Gruppernas deltagare var enligt tabellen nedan.
Tabell 3

Tjänstemän
Grupp 1 (morgon)

Grupp 2 (kväll)

Man, landskapsarkitekt

Man, landskapsarkitekt

Kvinna, landskapsarkitekt

Kvinna, byggprojektledare

Man, landskapsarkitekt

Kvinna, byggprojektledare

Kvinna, trafikplanerare

Kvinna, byggprojektledare

Kvinna, byggprojektledare

Kvinna, chef

Kvinna, projektingenjör

Man, chef

Kvinna, landskapsarkitekt

Kvinna, byggprojektledare

Kvinna, landskapsarkitekt
Kvinna, trafikplanerare
Kvinna, landskapsarkitekt
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I stapeldiagrammen presenteras resultaten från gåturerna, påstående för påstående. De
gröna staplarna redogör för hur tjänstemännen svarat på påståendena. De ljusrosa
staplarna redogör för hur gruppen icke boende svarat på påståendena. De mörkrosa
staplarna redogör för hur gruppen boende svarat på påståendena. Skalan till vänster
visar alltså antalet personer som angivit respektive svar, från instämmer inte alls till
instämmer helt. Gruppen med tjänstemän bestod av totalt sjutton personer. Gruppen
med icke boende bestod av totalt fjorton personer. Gruppen med boende bestod av totalt
tolv personer.
I tabellerna under stapeldiagrammen presenteras de samlade intrycken från respektive
grupp, per påstående, tillsammans med tillhörande citat.
Stapeldiagrammen bör alltid studeras tillsammans med de tillhörande resonemangen
under respektive diagram.
För de flesta av påståendena finns det även ett tillhörande fotografi. Fotografierna är
tagna lördagen den 27 maj omkring klockan fyra på eftermiddagen. Det var en
eftermiddag med strålande sol och omkring 26 grader varmt. Fotografierna illustrerar
alltså inte hur det såg ut när gåturerna hölls, utan snarare ”en perfekt lördagseftermiddag
i Henrikdsdalshamnen”.
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1a. ”Bryggorna och terrasseringarna kring Hamntorget bidrar till en nära
vattenkontakt”

Bild 5: Fotografi från Hamntorget
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Boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Boende är mest benägna av alla grupper att instämma i

”Det går inte att göra det bättre än

påståendet om att bryggor och terrasseringar bidrar till en nära

man gjort. Det är verkligen en nära

vattenkontakt. Många boende vittnar om hur de, när det är fint

kontakt med vattnet.”

väder, gärna uppehåller sig på torget.
”Att det är terrasserat gör att det
Dock påpekar flera personer att det saknas grönska (rabatter,

känns närmare. Båtarna bidrar också

fler träd, gräsytor) på Hamntorget.

till det intrycket, och måsarna.”

Icke boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Även icke boende instämmer i påståendet om att bryggor och

”Bryggorna skapar en känsla av att

terrasseringar bidrar till en nära vattenkontakt. I motsats till

man är nära vattnet. Vägen går lite

tjänstemannagruppen menar flera deltagare dock att båtarna

indraget också och det känns som att

snarare stärker känslan av vattenkontakt.

man kommer närmare tack vare det.”

Det framhålls även att det finns många ytor att sätta sig på, och

”Båtarna bidrar till att det känns

blicka ut över vattnet, vilket ytterligare bidrar till känslan av

sjönära.”

vattenkontakt.

Tjänstemän
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Deltagarna instämmer i att bryggorna och terrasseringarna

”Terrasseringen är väldigt fin, den gör

bidrar till en nära vattenkontakt. Terrasseringarnas

att man kommer närmare vattnet.”

vågformerade karaktär stärker det intrycket.
”Jag skulle säga att det är mer
Några menar dock att båtplatserna riskerar att skapa barriärer

småbåtsanpassat, det är båtarna som

mot vattnet.

får vattenkontakt, snarare än
människorna.”

En ytterligare synpunkt är att ännu lägre bryggor hade tillåtit
fysisk kontakt med vattnet, att man hade kunnat doppa fötterna,
och att detta hade förstärkt kontakten ytterligare.
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1b. ”Jag upplever att trafik på Hamntorget sker på de gåendes villkor och att
parkering bara förekommer undantagsvis”

Boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Boende brukare instämmer i något lägre utsträckning än de andra

”Det är ingen ordning. Det är ofta

grupperna. Flera boende vittnar om att det förekommer fordon

bilar stående runt Hamntorget.”

som kör i för höga hastigheter på Hamntorget. Det påpekas också
att det ofta står bilar parkerade där, både varutransporter och
”Det är ett problem med bilarna men

privata bilar.

det handlar ju också om att
Det senare härleds delvis till att det finns få parkeringsplatser i

restaurangerna måste överleva.

området, vilket man menar får konsekvensen att bilar regelbundet

Deras lunchgäster måste kunna

parkeras på mindre lämpliga ställen.

parkera någonstans.”

Icke boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Även de icke boende instämmer i hög utsträckning i påståendet. I

”Jag tror att man endast kör här om

likhet med tjänstemännen hänvisar de framförallt till en tydlig

man har ett ärende, är på besök eller

skyltning.

så. Annars tar man en annan väg.”

Flera personer menar att fordon endast undantagsvis kör på

”Jag tyckte att det var väldigt tydligt

torget, t.ex. varutransporter till restaurangerna.

skyltat, det gick inte att missta sig.”

Tjänstemän
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Tjänstemännen instämmer i relativt hög

”Jag tycker absolut att det är på de gåendes villkor,

utsträckning i påståendet. De hänvisar framförallt

det går inte att göra så mycket mer än det man

till skyltning, trafikpollare och andra fysiska

gjort för att förmedla det.”

indikatorer på att gående prioriteras.
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2a. ”Gångstråken i området knyter samman kvarteren och ger en tydlig koppling
till Anders Franzéns park i norr”

Bild 6: Fotografi från gångstråket mellan Hamntorget och Anders Franzéns park
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Boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Boende instämmer i påståendet i högre utsträckning

”Jag tycker att det är tydligt att vägarna leder dit.”

än andra grupper.
”Om man bor här så känner man till stråken,
För de flesta är kopplingen mellan hamnen och

annars är det nog inte så uppenbart.”

parken tydlig, men flera påpekar att så nog inte är
fallet för personer som inte är bekanta med
området.

Icke boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

I likhet med tjänstemännen upplever de icke boende

”Jag tyckte att det skapade en viss koppling, men

brukarna att kopplingen till parken är otydlig.

det var först när jag såg den på kartan som det var
tydligt.”

Parken upplevs ligga lite undangömt, och
kopplingen hade därför kunnat tydliggöras genom

”Parken är lite gömd. Det är inte självklart att man

exempelvis skyltar.

uppmärksammar den.”

Tjänstemän
SAMLADE INTRYCK

CITAT

De flesta i gruppen påpekar att man måste känna till

”Första gången man går där gör man nog inte

området för att kopplingen till parken ska vara

kopplingen till parken, även om man förstår att det

tydlig.

finns något där framme.”

Flera upplever dock att gångstråken skapar en

”Jag hade inte fattat att det lett till någon park om

förväntan om att de leder fram till ”något”, även om

det inte stod på kartan. Det var inga skyltar eller

det inte är tydligt att det är parken.

liknande som indikerade att den fanns där
framme.”
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2b. ”Gångstråken genom bostadskvarteren upplevs som öppna för alla, även för
personer som inte bor där”

Bild 7: Fotografi från stråket mellan bostadsgårdarna
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Boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Boende är de som i högst utsträckning instämmer i

”Stråket upplevs som allmänt, sedan kanske

påståendet om att gårdarna är öppna för alla.

gårdarna känns lite mer privata. Man går inte
in på dem hur som helst.”

Flera vittnar om att folk från andra områden regelbundet
rör sig i kvarteren. Samtidigt påpekar några, i likhet med

”Även barn från andra områden kommer och

deltagare i tidigare grupper, att man rör sig i kvarteren

leker med trollsländan. Det är trevligt.”

med respekt för de som bor där.

Icke boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Även icke boende delar känslan av att det är tillåtet att

”Jag upplevde det som att jag hade tappat

vistas på gångstråken som besökare, men att det primärt

bort mig, att jag kommit fel.”

är till för boende i kvarteren.
Svaren varierar dock något beroende på referensram. En

”Jag tyckte att det kändes okej nu när det var

deltagare påpekar exempelvis att kvarteren är att betrakta

tomt på alla balkonger. Men hade det suttit

som mycket öppna i jämförelse med bostadsgårdar i

folk där hade jag känt att jag inkräktade lite.”

innerstan, som sällan ens är synliga utifrån.

Tjänstemän
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Det sammantagna intrycket i gruppen är att det upplevs

”Jag möttes av en skylt ’Rastning av hundar

vara tillåtet att gå på stråken men att känslan ändå är lite

förbjuden’ – det skapar en känsla av att man

privat. Exempelvis hänvisar några till att en skylt om

är där på nåder, att det egentligen är till för

förbud mot hundrastning indikerar att man inte får gå på

boende.”

gårdarna hur som helst.
”Känner man inte området väljer man nog
Sammantaget upplevs gångstråket inte vara det naturliga

allén, känner man området förstår man att

valet för besökare som inte är bekanta med området.

man kan gå på gångstråken. Den är lite mer
introvert.”
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3. ”Promenadområdet längs Regattakajen känns tryggt och säkert på dagen
såväl som på kvällen”

Bild 8: Fotografi från Regattakajen
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Boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Boende är den grupp som i högst utsträckning instämmer i

”Jag har aldrig känt någon oro för att gå

att Regattakajen känns trygg.

här på kvällen.”

I motsats till tidigare grupper, där en lite abstrakt känsla av

”Jag tycker inte att det känns helt tryggt för

enslighet dominerat, fokuserar de boende på mer konkreta

barn där. Jag är rädd att de ska trilla i.”

dimensioner, exempelvis säkerhet i relation till barn eller
fordonstrafik.
Det övergripande intrycket är dock att boende känner sig
trygga när de vistas på kajen.

Icke boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Även i gruppen icke boende brukare framkommer åsikten

”Jag tyckte att kajen kändes kal, att det

att kajen känns enslig.

saknades vegetation och grönska”

Liksom i tjänstemannagruppen påpekar dock flera

”Jag tycker att båtarna bidrar till att det

personer att bostäderna, men även passerande båttrafik och

känns mindre ensligt, och att man kan blicka

närheten till området på andra sidan vattnet, motverkar det

över vattnet till andra sidan.”

intrycket.

Tjänstemän
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Tjänstemännen är minst benägna att instämma i

”Jag upplevde faktiskt kajen som en

påståendet. Flera hänvisar till att Regattakajen präglas av

baksida. Därför kanske inte folk väljer att gå

en kal och lite öde känsla, och att detta kan bidra till en

där, och är det folktomt kan det skapa en

otrygg känsla.

känsla av otrygghet.”

Bostäderna längs kajen anses dock öka tryggheten, men

”Jag upplevde att tryggheten ökade eftersom

medför samtidigt en lite privat känsla.

man såg människor i lägenheterna. Men det
skapar också en lite privat känsla.”
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4a. ”Hamnbassängen och Soldäcket upplevs som ett avbrott i kajen och ger en
känsla av vattenkontakt åt bostäderna i området”

Bild 9: Fotografi från Soldäcket och Hamnbassängen
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Boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Boende brukare är de som i störst utsträckning

”Vi är där varje dag när det är fint väder. Det

instämmer i påståendet.

händer att jag sitter på balkongen, och undrar
vad jag gör där när soldäcket är 20 meter bort.

Platsen upplevs vara ”mysig” och inbjudande i

Så går jag dit istället.”

jämförelse med de mer karga delarna av kajen. Flera
boende vittnar om hur de gärna uppehåller sig på

”Det är väldigt vackert och öppnar upp.”

Soldäcket när det är vackert väder.

Icke boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Icke boende instämmer i relativt hög utsträckning i

”Jag fick känslan av att husen var nära

påståendet. Någon påpekar dock att platsen känns lite

Soldäcket. Det kändes som att det var deras

privat, eftersom de intilliggande lägenheterna har

soldäck. En lite privat känsla. Fast det såg

stora fönster och uteplatser mot däcket.

inbjudande ut.”

Flera påpekar att Soldäckets vågformationer är

”På Regattakajen var det smalt och trångt men

trevliga och lockar till att slå sig ner.

här kom man tillbaka till öppen känsla och
vattenkontakt. Det känns inte längre som en
passage.”
”Det verkar nästan som att det är omöjligt för de
som går förbi att inte kliva upp på däcket”

Tjänstemän
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Tjänstemännen är de som i minst utsträckning

”Jag tyckte att det kändes ganska kargt och

instämmer i påståendet. Även om flera personer

ointressant, tills jag kom hit. Det var helt klart ett

håller med om att det upplevs som ett avbrott i kajen,

avbrott.”

påpekas det att Soldäcket ligger lite undangömt, och
att det därmed inte är självklart att alla hittar dit och

”Jag tror att det är en sådan plats man stöter på,

kan nyttja det.

som en trevlig parkbänk på en bakgata.”
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4b. ”Området kring Hamnbassängen och Soldäcket är en plats där personer i alla
åldrar kan vistas”

Boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Boende vittnar om hur Soldäcket används av många

”Jag har haft tillställningar där. Med

människor i området när vädret tillåter.

ungarna, på födelsedagar, en drink innan
man går ut. Den används så, väldigt mycket

En boende påpekar också att vågformationerna är

av de som bor här.”

attraktiva för barn och även kommer dem till godo, även
om det förutsätter att en vuxen person bevakar dem.

”Det är inte en unge som kan gå förbi utan
att klättra runt på däcket. Det är väldigt

En rullstolsburen person vittnar om hur det är möjligt att

trivsamt.”

komma ända ner till vattnet via rampen, och motsäger
därmed till viss del de som menar att rörelsehindrade äldre
inte kan nyttja däcket.

Icke boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Icke boende tycker, liksom tjänstemännen, att Soldäcket

”Det är bra med barnvagn, med ramper och

kan vara otillgängligt för äldre och kännas osäkert att

så. Men med småbarn kanske känns det

vistas på med mindre barn.

mindre tryggt.”

Det konstateras dock att ett räcke mot vattnet, i syfte att

”Jag tänker att det är svårt för äldre att

minska risken att barn trillar i, hade minskat känslan av

lägga sig [på Soldäcket]. Så jag är inte helt

vattenkontakt.

övertygad om att det funkar för alla åldrar.”
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Tjänstemän
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Tjänstemännen är de som i minst utsträckning instämmer i

”Jag hade inte släppt en treåring vid

påståendet.

Soldäcket.”

De hänvisar framförallt till att det kan kännas otryggt att vistas

”Jag uppfattade det inte som särskilt

på Soldäcket med barn, samt att äldre människor kan ha det

tillgängligt för äldre. […] Man hade

svårt att ta sig ner på däcket.

kunnat ha en nedgång på båda hållen.”
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5a. ”Parken lämpar sig väl för små barn”

Bild 10: Fotografi från Anders Franzéns park
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Boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Boende brukare instämmer i mycket hög utsträckning i

”Hela stan kommer hit. Alla som har barn

påståendet, och vittnar om hur barn kommer från hela

känner till den parken. Den är så fin.”

staden för att leka i Anders Franzéns park.
”Det enda som är tråkigt med parkerna är
Flera boende påpekar dock att underhållet i parken

att det är vandalism, folk som förstör. Det

försämrats med tiden och att detta kan medföra risker att

finns en risk att barn skadar sig när det är

barn skadar sig när de leker.

problem med underhållet.”

Icke boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Icke boende instämmer i relativt hög utsträckning i

”Lill-parken var fantastisk. Och att det

påståendet. De som inte instämmer anmärker framförallt

fanns staket runt, väldigt praktiskt.”

på närheten till biltrafik.
”Jag gillade också att det fanns skateFlera icke boende påpekar att parken är anmärkningsvärt

område och fotbollsplan för lite äldre barn.

fin.

Fantastiskt.”

I likhet med tjänstemännen uppmärksammar deltagarna
också det faktum att parken erbjuder en bredd av saker att
göra, samt att inhägnaderna är praktiska för mindre barn.

Tjänstemän
SAMLADE INTRYCK

CITAT

I tjänstemannagruppen påpekas att parken erbjuder

”Där kan vi släppa våra barn, var min första tanke.

en stor variation av saker att göra för små barn, men

Det är väldigt skönt med inhägnaderna.”

även stora barn och ungdomar.
Flera understryker inhägnadernas betydelse för

”Det finns fotbollsplan, basket, klätterställning –

lämpligheten att vistas i parken med mindre barn.

något för alla barn.”
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5b. ”Det är bra balans mellan anordnad lekutrustning och fri lek i parken”

Bild 11: Fotografi från Anders Franzéns park
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Boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Boende brukare är de som i högst utsträckning instämmer i att

”Det mesta är anordnat. Det finns

det är en bra balans i parken.

knappt någon gräsyta.”

I diskussionen framkommer det att deltagarna tolkar ”fri lek”

”Varvet och snickeriet är fri lek i

på olika sätt. Några menar att det finns stort utrymme för ”fri

bemärkelsen att det inte är bestämt hur

lek” i bemärkelsen att det finns många inslag i parken som

de ska leka - det stimulerar till någon

uppmanar till kreativitet och självständigt tänkande.

slags kreativitet att vara där.”

Icke boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Trots att flera personer instämmer i påståendet framkommer

”Jag tyckte att det var lite för

det i diskussionen att flera av de icke boende brukarna anser

tillrättalagt. Med så stor yta borde man

att det är för lite yta för fri lek i parken.

ha kunnat ha större utrymme för fri lek”

Förutom att en stor del av parken upptas av anordnad

”Jag tyckte att det var för anordnat. Jag

lekutrustning, anses en brist på gröna inslag (framförallt

saknade en gräsmatta att ligga på, något

gräsmatta) bidra till det anordnade intrycket.

för vuxna. Det var för lite fri lek.”

Tjänstemän
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Tjänstemännen instämmer i varierande utsträckning i

”Det var inte så mycket fri lek, ingen

påståendet. Flera anser att det är en betydande övervikt av

natur. Det var väldigt programmerat.”

anordnad lekutrustning gentemot ytor för fri lek.
”Inhägnaderna gör det tyvärr lite väl
Inhägnaderna, som uppskattas ur ett praktiskt perspektiv,
anses bidra till det strukturerade intrycket.

strukturerat.”
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5c. ”Parken är mångfunktionell och kan nyttjas av personer i alla åldrar”

Bild 12: Fotografi från Anders Franzéns park
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Boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

De boende instämmer i påståendet men tycks dock vara så

”Jag har barnbarn, vi brukar vara i den

inställda på att parken är gjord för barn, att de tolkar

inhägnade parken […]. Ska jag själv läsa

påståendet som att handla om ”barn i alla åldrar”.

en bok går jag till Hamntorget.”

Under diskussionens gång påpekar att det finns platser i

”Jag brukar sitta mot fyren, nära vattnet

parken som också lämpar sig för vuxna, inte minst längst ut

högt upp i parken. Det är väldigt fint.”

mot vattnet, men i stort sett delar de uppfattning med övriga
grupper om att parken primärt är till för barn, ungdomar och
föräldrar.

Icke boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Trots att många instämmer i hög utsträckning i påståendet

”Det är en lekplats, en aktivitetsplats. Är

framkommer det i diskussionen att de icke boende brukarna,

man inte inblandad i aktiviteterna känner

i likhet med tjänstemännen, framförallt ser parken som en

man nog sig lite vilsen och konstig som är

lekplats.

där.”

Detta gör den mindre intressant för vuxna, såvida de inte

”För barn var parken fin. För lite äldre

vistas där med barn. Någon menar att det till och med

vet jag inte om den är så intressant. Jag

riskerar att kännas olämpligt att som vuxen vistas i parken

hade inte uppehållit mig där, utan hellre

utan barn.

gått till Lumaparken och få grönska.”

Tjänstemän
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Parken bedöms vara mångfunktionell, men framförallt ur

”Det är en gigantisk lekplats, ingen park.”

barn och ungdomars perspektiv. Det finns få ytor där vuxna
kan vistas.

”Det är inte ett problem att man inte vill
ha picknick just i parken, det finns många

Några påpekar dock att detta är ett mindre problem eftersom
området i sin helhet erbjuder många platser som vuxna kan
nyttja för rekreation.

ytor att välja mellan.”
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6. ”Korsningen Henriksdalsallén/Båtklubbsgatan känns trygg och säker för såväl
vuxna som barn”

Bild 13: Fotografi från korsningen Henriksdalsallén/Båtklubbsgatan
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Boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Även boende instämmer i att korsningen präglas av

”Jag tycker att de kör för fort där, ofta. Det borde

otydlighet.

vara tydligare skyltning om att barn rör sig runt
förskolan.”

Flera påpekar också att man inte lyckats
kommunicera för fordonstrafiken att det är en

”Det finns ingen skylt för den som kommer från

förskola i närheten.

Värmdöleden, det finns inget som flaggar för att
det är en förskola där.”

Icke boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

I likhet med tjänstemännen påpekar flera icke boende

”Jag instämmer. Jag hade inte släppt en femåring

brukare att det känns otydligt vad som gäller. Detta

där men det skulle jag inte göra någonstans.”

menar man gör det särskilt otryggt för barn att
passera.

”Barn kanske inte förstår att det är gator. Man
invaggas i en falsk trygghet. Vid korsningen

Några påpekar dock att det är få gator i stadsmiljö

saknades ett tydligt övergångsställe.”

som man känner sig trygg att låta mindre barn
passera på egen hand.

Tjänstemän
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Trots att intrycket inte är att trafik förekommer i

”Som gående var det svårt att veta var man ska

höga hastigheter menar några att korsningen känns

titta någonstans. Fast det känns inte som att bilarna

lite otrygg. Detta härleds framförallt till att

kör särskilt snabbt när de passerar.”

skyltningen är otydlig, vilket skapar förvirring
kring vad som gäller.

”Det kändes inte tryggt för barn. Jag tänker på
barn man precis börjar skicka ut på egen hand, för
dem är det nog inte jättetydligt vad som gäller.”
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7a. ”Jag upplever Henriksdalsallén som en händelserik slinga som bryter av mot
området i stort”

Bild 14: Fotografi från Henriksdalsallén
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Boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

I likhet med de icke boende anser de flesta boende brukare

”Det är absolut ingen händelserik slinga.”

inte att Henriksdalsallén kan betraktas som händelserik, men
att sträckan är trevlig och fin att passera.

”Den är jättefin för att vara ett ställe man
bara passerar.”

Icke boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Flera instämmer i att sträckan är trevlig att passera, inte

”Det var trevligt att gå där, men det var

minst tack vare planteringarna, och enligt vissa, konsten.

inte händelserikt. Det var ingen rörelse,
det är vad jag förknippar med levande.”

Händelserik är dock en främmande beskrivning för de flesta.
I likhet med tjänstemännen pekar man framförallt på att det

”De kanske har misslyckats med

inte är särskilt mycket liv och rörelse – utsmyckningarna i

butiksetableringen, att det fanns en tanke

sig räcker inte för att sträckan ska upplevas som händelserik.

om att allén skulle vara mer levande?”

Tjänstemän
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Flera tjänstemän påpekar att man ansträngt sig för att göra

”Det kändes mer levande tack vare

slingan händelserik. Få instämmer dock i att man, trots

uteserveringen vi passerade.”

ambitionerna, lyckats fullt ut. Detta härleds framförallt till
att intrycket inte är att stråket präglas av liv och rörelse.

”Man har ändå ansträngt sig för att väga
upp mot potentiell tråkighet. Så även om

Flera personer instämmer dock i att allén bryter av mot

det är smalt för gående så är det en vacker

området i stort.

och trevlig gata.”
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7b. ”Konsten bidrar till att Henriksdalsallén blir en huvudpromenad där man
gärna väljer att flanera och slå sig ned en stund”

Boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Konsten ger upphov till splittrade åsikter bland de

”Jag håller också med, så länge man tar bort

boende brukarna. Några tycker att den är fin, medan

det om att slå sig ner en stund. Det gör man

andra ogillar den starkt.

inte.”

Flera boende vittnar om att de från början var starkt

”Jag tyckte att de [skulpturerna] var jättefula

skeptiska, men att de blivit mer positiva med tiden.

först. Och mina vänner sa, ’vad är det för

Särskilt efter att man gjort så att den lyser kvällstid,

något?’. Jag trodde att det var ett skämt. Men

något som uppskattas av många.

nu har jag vant mig. Och de är fina när de
lyser.”

Icke boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Få av de icke boende brukarna instämmer i full

”Det är inte så att man tar en omväg för

utsträckning i påståendet.

konsten.”

Några uppskattar konsten, men de flesta menar att den

”Skulpturerna som man kunde sitta på var

inte gör allén till en huvudpromenad i bemärkelsen att

fina.”

man skulle ta en omväg för att gå där. Konsten och
planteringarna bidrar dock till att göra det till lite mer
än en ”vanlig” gata.
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Tjänstemän
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Flera tjänstemän uppmärksammar att man varit

”Det bryter av och man har lagt omsorg på det.

ambitiös i utsmyckningen av Henriksdalsallén.

Det ser inte ut som en vanlig gata. Det är väldigt
trevligt. Men det är synd att gångdelen är så smal.”

Detta förändrar dock inte att allén främst ses som
en transportsträcka. Inte minst eftersom det finns

”Man hade aldrig valt att sätta sig, man går inte

många andra platser i området där man ännu hellre

där för att det är trevligt, det är en

flanerar och slår sig ner.

transportsträcka. Om man har hundra meter till
sjön, varför ska man sätta sig där?”
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7c. ”Fotgängare störs inte av biltrafik i Henriksdalsallén”

Bild 15: Fotografi från Henriksdalsallén
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Boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Trots att trafiken enligt de icke boende vanligtvis är lugn

”Om tanken är att man ska kunna gå mitt i

i Henriksdalsallén, menar flera personer att man som

gatan så har man inte lyckats. Man håller sig

fotgängare i någon mån störs av den eftersom det är

på sin kant, det skulle aldrig hända att man

otydligt vilka trafikregler som gäller.

går mitt i gatan.”

Några påpekar att det dessutom saknas tydliga

”Nu när det blir en vanlig gata är det konstigt

övergångställen, om det ska ses som en ”vanlig” gata.

att det saknas övergångsställen.”

Icke boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

De flesta menar att trafiken upplevs som relativt lugn.

”Det kändes tydligt var man ska gå med

Men gatan ger ändå upphov till förvirring. Medan vissa

konstverken som bryter av mot vägen.”

tolkar planteringar och bänkar som indikatorer på att det
är en gågata, ser andra det som markeringar mellan

”Konsten och bänkarna signalerade gågata.

körfält och gångbana, som syftar till att skilja

Det kändes inte som att gå på en trafikerad

gångtrafikanter från fordonstrafiken.

gata.”

Tjänstemän
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Trots att flera tjänstemän ger relativt höga betyg på

”Det kändes som att man gående håller sig till

påståendet om att fotgängare inte störs av biltrafik i

en del och aktar sig för bilar. Man är

Henriksdalsallén framkommer det i diskussionen att de

nedprioriterad som gående, förpassad till

flesta invänder mot att fotgängare har prioritet.

endast en del av vägen.”

Det grundar sig främst i att fotgängare sannolikt

”Problemet är att det upplevs som en vanlig

uppfattar det som att man ska hålla sig till den plana ytan

gata, gående håller sig till kanten. På

utmed husfasaderna vänster sida (från hamnen), och

Hamntorget går man mer i mitten som

därmed endast nyttjar en liten del av vägen.

fotgängare, där har man lyckats förmedla
gångfart.”
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8a. ”Jag upplever att Hamntorget och stråken längs hamnen kan vara en levande
mötesplats”

Bild 16: Fotografi från Hamntorget
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Boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Boende brukare bekräftar att Hamntorget lever upp

”Jag satte högt. Det är den delen av området som

på sommaren och då präglas av mycket liv och

är mest att beteckna som en mötesplats. Även om

rörelse. Det kommer besökare från andra områden

det skulle kunna vara bättre och mer rörelse.”

och hamnen är ofta full av båtar.
”Jag hänger här jättemycket. Jag känner alla. Det
Under resten av året beskrivs det som att

är som en kvarterskrog, väldigt trivsamt. Och alla

Henriksdalshamnen ”går i ide”, och flera vittnar om

parasoll och utebord. Det är som att vara i

att det gör det utmanande för restaurangerna att

Monaco.”

klara sig finansiellt.

Icke boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Även de icke boende brukarna instämmer i hög

”Det finns ett antal uteserveringar. Det gör att det

utsträckning i påståendet.

blir en levande plats när det är fint väder.”

Människor i rörelse och restaurang- och

”Man får känslan av att restaurangerna har det

caféverksamheter bedöms dock vara bärande

tufft. Att de är väldigt säsongsberoende. Jag ser

dimensioner för att det ska kännas levande. I likhet

potentialen i en levande mötesplats men nu är det

med tjänstemännen tror man därför att platsen

blåsigt och kallt.”

främst lever upp vid fint väder, när folk väljer att
slå sig ner på uteserveringar och liknande.

Tjänstemän
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Tjänstemännen instämmer i hög uträckning om att

”Om det blir tillräckligt mycket människor och

Hamntorget kan vara en levande mötesplats, inte

restauranger så känns det nog levande. Men jag

minst tack vare restaurangerna.

tror mest att det är på sommaren som det lever
upp.”

De poängterar dock att det sannolikt är
väderberoende och att det nog är mer av en

”Nu är det inte så mycket folk här. Det lever bara

mötesplats under sommarhalvåret.

upp i rusning. […] I arkitekturen finns det variation
men det saknas människor.”
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8b. ”Området Henriksdalshamnen har en innerstadskaraktär med ny och
spännande arkitektur”

Boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

De boende är något mer benägna att instämma än de

”Det är spännande arkitektur men inte

andra grupperna, men de påpekar samtidigt att det inte är

innerstadskaraktär.”

tillräckligt mycket liv och rörelse för att det ska bli
innerstadskänsla.

”Det är bra balans mellan t.ex. kvadraterna,
alltså pirhuvudena, som är mer spektakulära

Vissa tycker att arkitekturen känns ny och spännande,

och annan arkitektur som känns ny men som

medan andra tycker att den är tidsenlig snarare än ny.

inte sticker ut och drar uppmärksamhet till

Överlag är intrycket dock att man uppskattar

sig.”

arkitekturen.

Icke boende
SAMLADE INTRYCK

CITAT

Åsikterna går isär om vad innerstadskaraktär innebär.

”Jag satte en etta, men jag tycker att det är

Flera deltagare tycker att det inte känns som innerstad

det som är charmen. Att man har

men att detta inte är något negativt, utan tvärtom det som

hamnkänslan, att det inte är som i innerstan.”

gör området attraktivt. De hänvisar till att området får en
unik och charmig karaktär till följd av att det inte

”Det är snyggt och så, men jag tycker inte att

påminner om innerstan, men ändå ligger så nära den.

det är spännande arkitektur. Det är ju såhär
det ser ut när man bygger nuförtiden, det är

Det råder också delade meningar om huruvida

standard. Det känns inte nytt, men jag tycker

arkitekturen känns ny och spännande. Några hävdar att

inte att det gör något.”

det är så det ser ut var man än bygger nu.
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Tjänstemän
SAMLADE INTRYCK

CITAT

De som inte instämmer i påståendet hänvisar till att

”Jag tycker att det har lite hamnstadskaraktär. Det

husen är för låga, att det inte är tillräckligt tätt

är en karaktär för sig!”

mellan dem och att området känns lite bortkopplat
från resterande delar av sjöstaden.

”Du har stora innergårdar som man kan
promenera genom, det har man ingenstans i

Flera personer anser att arkitekturen är modern med
att vad som är ”nytt och spännande” är väldigt
subjektivt.

innerstaden”
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6.2 Öppen diskussion om kvalitativa mål (från fokusgrupper)
Under samtalen i fokusgrupperna framkom en rad synpunkter som inte direkt handlade
om något av påståendena i gåturen, men som är viktiga för att förstå deltagarnas
upplevelse av området.
Grönska
Trots att bostadsgårdarna präglas av mycket grönska är det en genomgående åsikt att
området i stort saknar växtlighet. Både längs Regattakajen och runt Hamntorget
pratades det, i stort sett i varje grupp, om att det vore trevligt med fler träd och fler
gräsytor. Det faktum att parken upplevs vara ämnad framför allt för barn och ungdomar
verkar bidra till högre förväntningar på grönska i övriga området.
Markbeläggning
Flera av de som bor i området tycker att det är alldeles för mycket smågatsten i
Henriksdalshamnen. Det kan förvisso vara fint, menar de, men det är opraktiskt för
personer med barnvagn, cykel, rullstol, eller andra hjulförsedda fordon. Även personer
som springer gör hellre detta på plan yta. Detta sammantaget leder till att det blir
alldeles för stor konkurrens om de plana ytorna, inte minst kring Hamntorget.

Bild 17: Fotografi från Hamntorget: Flera av de boende menar att alla vill färdas på den jämna gången
till vänster i bild.
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En sommarstadsdel
En synpunkt som också framkom i de flesta grupper var att Henriksdalshamnen är, eller
verkar vara, ett fantastiskt område under sommarhalvåret, men ganska ödsligt under
vinterhalvåret. Restaurangernas uteserveringar skapar en naturlig mötesplats som saknas
på vintern, färjeförbindelsen gör att turister lätt hittar till området, och parken lockar
barnfamiljer på våren och sommaren. Under hösten och vintern försvinner dessa
argument för att vistas i området. Henriksdalshamnen skulle, med andra ord, behöva
någonting som gör att människor söker sig dit även höst- och vintertid, men också som
mötesplats för de som bor där.
Skärgårdskänsla i stan
Både boende och icke boende tycker att Henriksdalshamnen känns unikt och exotiskt på
så sätt att det är nära stadens centrum men ändå har en verkligt maritim känsla. Vissa
använder ordet ”skärgårdsstad”. Detta gäller förvisso hela Hammarby Sjöstad, men
känslan är ännu starkare i Henriksdalshamnen, förmodligen eftersom det är längst ut
mot Stockholms inlopp. I några grupper pratas det om att det förts diskussioner om att
anlägga ett promenadstråk utmed Danviksklippan, vilket skulle göra det möjligt att
promenera längs med vattnet bort till Saltsjöqvarn. Till det förslaget ställer sig samtliga
väldigt positivt.

6.3 Intervjuer
Intervju med rullstolsburen person boende i Henriksdalshamnen
Intervjuobjektet flyttade till Hammarby sjöstad för att komma nära innerstan men
samtidigt bo i ett lugnt område. Närheten till vatten var också avgörande för beslutet.
För tillgänglighetens skull sökte han även en bostad med minimal sträcka till bilen, och
idag har han garage i huset. Han är på det hela taget mycket nöjd med området, och det
som han såg som områdets fördelar är idag också tillgängligt för honom som
rullstolsburen. Exempelvis är bryggor och terrasseringar utrustade med ramper vilket
gör att han kan komma ända ner med sin rullstol. Det är dock två saker som gör det
svårare för honom ur ett tillgänglighetsperspektiv. Det första är att nästan hela området
är lagt med gatsten, vilket innebär att rullstolar, cyklar och barnvagnar lätt fastnar i
sprickorna mellan stenarna. Lastar man matkassar eller dylikt på cykel eller rullstol
riskerar varorna dessutom att skadas till följd av det ojämna underlaget. Han beskriver
också hur gatstenen ger upphov till intressekonflikter, då folk spontant söker sig till de
plana partier av plan mark som t.ex. finns längs Henriksdalsallén och därmed samsas
med honom och hans rullstol eller cykel, samt andra cyklar, barnvagnar och fotgängare,
på en liten yta. Det andra problemet som försämrar tillgängligheten är trottoarkanterna
intill parkeringsplatserna i området. Utformningen är sådan att ramperna som han
behöver nyttja för att komma ur bilen ofta blockeras av parkerade bilar, vilket gör att
han regelbundet måste ta långa omvägar för att komma ur bilen. I övrigt anser han att
framkomligheten är god i området.
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Intervju med person som flyttat från området
Intervjuobjektet är en man som bodde i Henriksdalshamnen under åren 2013-2016. Den
huvudsakliga orsaken till att han lämnade området var en skilsmässa. Men faktorer i
området föranledde att det aldrig var ett aktuellt alternativ för honom att stanna i
Henriksdalshamnen. De främsta anledningarna till att han valde att söka sig från
området var den upplevda avsaknaden av ”liv och rörelse”, det begränsade utbudet av
restauranger, matbutiker och serviceverksamheter (så som skräddare, skomakare och
kemtvätt). En annan svaghet var bristen på parkeringsplatser i området, som bland annat
gjorde det omständligt att ha gäster. Trots Hammarby sjöstads miljövänliga profil
upplevde han att bil var en förutsättning för att ha en smidig tillvaro i
Henriksdalshamnen, inte minst för att kunna ta sig till större matbutiker. Trots de
nämnda nackdelarna såg han också många fördelar med att bo i området. En av de
främsta var vattenkontakten, som var högst påtaglig då han bodde i en lägenhet med
utsikt över vattnet. Han upplevde också att kommunikationerna till innerstan var mycket
goda, tack vare bussen till Slussen och färjetrafiken.

Intervju med Kenneth Kempendal, Södermalms stadsdelsförvaltning
Kempendal arbetar med förvaltningen av allmän platsmark inom Södermalms
stadsdelsförvaltning och är inblandad i skötseln av Henriksdalshamnen. Han nås av de
flesta synpunkter som kommer från brukare och känner därmed till vad som fungerar
bra och mindre bra i området utifrån brukarnas perspektiv.
Kempendals uppfattning är att det inte råder några större problem kring
Henriksdalshamnen, med ett fåtal undantag.
Framförallt har den delen av Anders Franzéns park som kallas för varvet eller
varvsparken, som är formgiven av Tor Svae, fått utstå en hel del kritik från oroliga
föräldrar. Temaparken har utsatts för skadegörelse, vilket lett till att det förekommit lösa
föremål som ansetts kunna skada de lekande barnen. Kritiken har legat i att underhållet
eftersatts, vilket ska skötas av stadsdelsförvaltningen. Stadsdelsförvaltningen har dock
inte haft tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att kontrollera parken tillräckligt
ofta för att kunna försäkra att farliga situationer kan uppstå. Diskussioner pågår, enligt
Kempendahl, kring hur säkerheten kring temaparken skulle kunna förbättras.
Det andra problemområdet, enligt Kempendal, har varit att skötseln av de planterade
avgränsade områdena längs Henriksdalsallén ibland fallit mellan två stolar. Detta beror
på att det varit otydligt definierat huruvida dessa områden ska betraktas som
gatugrönska eller planteringar i stadsmiljö. Om det rör sig om gatugrönska är det
nämligen trafikkontorets ansvar att sköta underhåll. Är det plantering i stadsmiljö
hamnar det på stadsdelens ansvar. Då ingen riktigt kunnat svara på vilken definition
som gäller, har de periodvis skötts undermåligt. Stadsdelsförvaltningen och
trafikkontoret är emellertid i samtal om en lösning på situationen.
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Intervju med skolassistent på förskolan Storsegle
Intervjupersonen har arbetat som skolassistent på förskolan sedan 2013. En av områdets
största styrkor ur förskolans perspektiv är Anders Franzéns park. Den har mycket att
erbjuda för barn i olika åldrar. Han menar att parken som helhet dock ligger lite
”inklämt” i utkanten av området men att man lyckats bra utifrån förutsättningarna.
Förskolan nyttjar många olika delar av Henriksdalshamnen för utflykter. Bland annat
besöker de regelbundet gårdarna i anslutning till lägenheterna som ligger mellan
gångstråken. Det finns ingen del av området som han upplever att förskolan inte kan ta
del av. Även kajerna bedöms som säkra att befinna sig på med förskoleklasser. Han
nämner dock att området präglas av en otydlighet gällande trafikregler, där kullersten
och kajkänsla förmedlar intrycket av att trafik knappt förekommer, och därmed riskerar
att vagga in fotgängare i en falsk trygghet. Detta är dock inte något som påverkar
förskoleverksamhetens utflykter i någon större utsträckning.
Han anser att området erbjuder goda kommunikationer till andra delar av staden.
Förskolan nyttjar regelbundet bussen mot Slussen och färjetrafiken mot Södermalm för
utflykter, men även områden inom Hammarby sjöstad, exempelvis Lumabiblioteket och
Hammarbybacken. En svaghet med området är dock de tillfälliga lokaler som förskolan
nyttjar, som han menar inte är ändamålsenliga för verksamheten. Han anser även att
förskolan är dåligt placerad i området, nära Värmdöleden. Förskolan störs inte ur en
direkt bemärkelse av vägen, utan han syftar på långsiktiga negativa effekter av närheten
till avgaser och buller. Han menar att det är svårt att begripa hur man inte har kunnat
förutse behovet av en förskola när man byggt området, och därmed förpassat barnen till
tillfälliga lokaler.

Intervju med Kristina Menyes, landskapsarkitekt, exploateringskontoret
Kristina Menyes var, som landskapsarkitekt på exploateringskontoret, en av de
ansvariga för gestaltningen av allmän platsmark i Henriksdalshamnen. Hennes roll
innefattade även att hon var ansvarig beställare för externa konsulttjänster igenom
gestaltningsprocessen.
Menyes beskriver den övergripande ambitionen med Henriksdalshamnen som att
kontakten med vattnet hela tiden stått i centrum. Kajerna i och omkring hamnen ska
fungera för färjetrafiken, såväl som för fritidsbåtstrafiken, utan att kompromissa
möjligheterna till rekreation och avkoppling för människorna som rör sig i området. Det
bör alltså finnas rikligt med ytor längs med vattnet, som människor i alla åldrar kan
nyttja vid olika tillfällen – både ensamma och i grupp.
Förutom vattenkontakten och rekreationen nämner Menyes parken mot Danviksklippan,
Anders Franzéns park, som ett viktigt element i den övergripande visionen för
Henriksdalshamnen. Bedömningen gjorde att det fanns relativt få större parker i
Hammarby Sjöstad förutom Luma-parken och att det därför tedde sig naturligt att
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förlägga en park av väl tilltagen storlek till Henriksdalshamnen. Ambitionen när
gestaltningsprogrammet skapades var, enligt Menyes, att Anders Franzéns park skulle
bli en attraktion för familjer i hela Hammarby Sjöstad och även för de närmast
angränsande delarna av Södermalm. Under gestaltningsprocessen framkom sedermera
att förskolornas tillgång till ytor för utomhusaktiviteter var väldigt begränsade. Detta
bidrog, enligt Menyes, till beslutet att i stor utsträckning tillägna Anders Franzéns park
till barnaktiviteter. En relativt liten del av parken tillägnades därför avkoppling och
rekreation för övriga målgrupper.
Menyes anser att målsättningarna för Henriksdalshamnen överlag är uppfyllda. Parken
har blivit oerhört populär för familjer i hela sjöstaden och lockar även besökare från
övriga Stockholm. Ytorna längs vattnet nyttjas så som de var tänkta och förenar
rekreation med funktionalitet för båtliv och färjeförbindelse.
Det som lyckades mindre bra, enligt Menyes, var gestaltningen av Henriksdalsallén.
Ambitionen var att skapa ett stråk där gångtrafikanter är prioriterade och där bilar ska
köra på de gåendes villkor. Istället gjordes en alltför tydlig uppdelning, där den ena
halvan av stråket i realiteten tillägnades gångtrafikanter, medan den andra halvan
upplevdes vara ägnad för biltrafik. Eftersom de som kör bil nu sannolikt förstår det som
att gående ska hålla sig på ”sin halva”, anser de sig inte behöva köra på de gåendes
villkor. Förhoppningen var att de som går på Henriksdalsallén gärna skulle stanna och
uppehålla sig där, kanske slå sig ned och läsa eller sitta och prata. Istället har det blivit
ett trevligt transportstråk. Menyes tillägger att ett rikare butiks- och restaurangliv längs
allén skulle kunna bidra till att ursprungsambitionen åstadkommes i högre utsträckning,
något som skulle kunna uppnås när den temporära förskolan övergår i permanent
bebyggelse enligt planen.
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7. Slutsatser per mål
Baserat på resultaten från gåturerna, fokusgrupperna och intervjuerna presenteras i detta
avsnitt de främsta slutsatserna per målområde. De två tabellerna, en för de övergripande
målområdena och en för målområdena för olika typer av miljöer, visar med
färgmarkeringar den sammantagna bilden som de tre gruppernas deltagare tillsammans
förmedlat. De gröna markeringarna symboliserar en sammantaget övervägande positiv
beskrivning. De gula markeringarna symboliserar en beskrivning som har ungefär till
lika delar positiva som negativa element. De röda markeringarna symboliserar en
beskrivning som är övervägande negativ.
Slutsatserna presenteras i två olika avsnitt, ett för de övergripande målen och ett för
målen för olika typer av miljöer.
4.2.1. Övergripande mål
Barnen som målgrupp
Framförallt Anders Franzéns park tycks vara en enormt uppskattad plats av såväl
barnfamiljer boende i Henriksdalshamnen och övriga Hammarby Sjöstad, som av
familjer boende i andra delar av Stockholm. Parken och området kring parken passar
dessutom barn och ungdomar i olika åldrar, då det både finns lekanordning för små och
större barn, samt fotbollsplan och skate-yta. Även lekytorna inne bland bostadskvarteren
nyttjas flitigt av såväl boende som av områdets förskolor. Områdena längs vattnet,
framför allt de mot farleden mot nordväst, känns alltför oskyddade för att släppa mindre
barn utom räckhåll. Detta har dock inte heller varit ambitionen när området planerats.
Den relativt närliggande trafikleden gör att man ogärna släpper iväg barn för att på egen
hand ta sig till angränsande områden.
Tillgänglighet och trygghet
Intervjun med en rullstolsbunden person boende i området antyder att det på vissa
ställen är svårt att ta sig fram på grund av smågatstenen. Detta gäller inte minst i
området kring Hamntorget. Problematiken bekräftas av andra personer som bor i
området, som menar att smågatstenen försvårar framkomligheten för cykel, barnvagn,
och gående. Den rullstolsburne intervjupersonen påpekar också att de uppfarter som ska
göra det möjligt för en rullstolsburen att ta sig från gata till trottoar, inte minst på
Pollaregatan, är lagda så, att om det står bilar parkerade på parkeringsplatserna, går det
inte att komma fram till uppfarterna med rullstolen. Utöver dessa problem finns det
dock lite att anmärka på ur ett tillgänglighetsperspektiv. Det är enkelt att ta sig nära
vattnet med hjälp av ramperna och det är enkelt att ta sig tillbaka upp igen. Generellt
sett upplever de som bor i området ingen nämnvärd otrygghet i vardagen.
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Rekreation för alla
Henriksdalshamnen erbjuder miljöer för personer i alla åldrar att vistas i. Parken är en
spännande oas för både barn och ungdomar. Vuxna har dels Hamntorget med sin
maritima miljö, med restauranger och kaféer, som enligt vissa påminner om den franska
Rivieran, och dels Hamnbassängen och Soldäcket som både fungerar som umgängesyta
och som en trevlig plats att vara själv på och slappna av.
Dock anses Henriksdalshamnen vara en ganska väder- och årstidsberoende plats som
under vinterhalvåret ”går i ide” för att sedan leva upp under sommarhalvåret. Några
beskriver området som allmänt sett lite väl lugnt, som att det gärna hade fått vara lite
mer ”liv och rörelse”.
Tabell 19

De gröna trafikljusen symboliserar en övervägande positiv beskrivning. De gula trafikljusen symboliserar
en beskrivning som har ungefär till lika delar positiva som negativa element. De röda trafikljusen
symboliserar en övervägande negativ beskrivning.
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4.2.2. Tematiska mål
Parker
Det finns bara en allmän park i området, Anders Franzéns park, och den upplevs
generellt sett mer som en lekpark för barn än som en park för alla. Det finns förvisso
delar av parken, de längst ut mot vattnet, där äldre personer kan vistas utan att känna att
de störs av eller inkräktar på barnens lek. Men de delarna är för små för att det ska
kännas som att parken tar hänsyn till alla.
Å andra sidan anser alla som deltagit i utvärderingen att Anders Franzéns park är
fantastisk för de målgrupper som de upplever att den är riktad till.
Dessutom menar deltagarna att eftersom området erbjuder så mycket andra trevliga
vistelseytor så är saknaden efter ytterligare parkområden inte överhängande. Men de
menar också att de övriga vistelseytorna gärna hade fått ha mer växtlighet och mindre
sten.
Gator och stråk
Ambitionen att Henriksdalsallén ska vara ett huvudstråk som bryter av mot området i
stort och där man dessutom vill slå sig ned en stund, uppfylls bara delvis. Gatan ses
förvisso som ett huvudstråk som bryter av mot området i stort, men det betraktas lika
mycket som en gata för biltrafik som för gående. Deltagarna menar att det är en trevlig
gata, men som gående håller man sig på ena sidan. Att bilarna skulle köra på de gåendes
villkor även på den delen där bilar får köra, håller deltagarna inte med om. Det är
dessutom få personer som kan föreställa sig att de skulle uppehålla sig på gatan någon
längre tid – det är en transportsträcka, om än en trevlig sådan. Gatan har nu skyltats om
till lågfartsområde av trafikkontoret.
Trafiken i området stör framför allt kring infarten från Kanalvägen. I korsningen
Båtklubbsgatan/Henriksdalsallén är det inte helt tydligt vem som har företräde och hur
gångtrafikanter ska bete sig. De som passerar med barn håller ett vakande öga på dem,
trots att det är planerat som gångfartsområde.
Stråken längs vattnet är väldigt uppskattade promenadstråk och bidrar starkt till
områdets unikt maritima atmosfär.

Platser/torg
Hamntorget är en väldigt uppskattad plats som ger området en exotisk, maritim känsla.
Dess restauranger och kaféer bidrar till att det blir en naturlig mötesplats där man gärna
vistas. Vissa hävdar att båtarna skapar en barriär, men det är en minst lika vanlig åsikt
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att båtarna bidrar till den exotiska atmosfären. Soldäcket och Hamnbassängen är också
uppskattade platser för såväl umgänge som ensamtid – de kompletterar Hamntorget väl.
Den främsta kritiken är att det gärna hade fått finnas mer grönska och gräsbelagda ytor,
inte minst vid Hamntorget.
Tabell 20

De gröna trafikljusen symboliserar en övervägande positiv beskrivning. De gula trafikljusen symboliserar
en beskrivning som har ungefär till lika delar positiva som negativa element. De röda trafikljusen
symboliserar en övervägande negativ beskrivning.
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8. Insikter kring utvärderingsmodellen och rekommendationer
inför kommande utvärderingar
I detta utvärderingsprojekt gjordes två huvudsakliga förändringar jämfört med
pilotprojektet i Annedal, utifrån lärdomarna därifrån. För det första adderades en grupp
med personer som inte bodde i området och som heller inte hade någon professionell
relation till platsen. För det andra gjordes betydligt fler intervjuer. Projektgruppens
bedömning är att båda dessa tillägg stärkte resultatet av utvärderingen.
Att inkludera personer som inte bodde i området gav ett värdefullt ”utifrån”-perspektiv
och fokus under dessa samtal kretsade i större utsträckning kring en övergripande
upplevelse av området, snarare än det detaljfokus som lätt kan uppstå med personer som
bor i området.
Att inkludera fler intervjuer gav ytterligare, intressanta perspektiv på kvaliteten i
området. Inte minst bedöms intervjuerna med Kristina Menyes och Kenneth
Kempendahl ha varit värdefulla. Menyes delade med sig av unika insikter om hur
slutresultatet i Henriksdalshamnen står sig jämfört med den ursprungliga visionen, som
definierades i gestaltningsprogrammet. Kempendahl i sin tur delade med sig av unika
insikter om hur den dagliga skötseln av området fungerar, samt vad som fungerat
mindre bra.
Inför kommande utvärderingsprojekt rekommenderas att personer i liknande funktion
identifieras och intervjuas.
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10.Appendix
Appendix 1: Utvärderingsmodell
Pilotstudien bygger på en utvärderingsmodell som består av sju steg:

1. Kvalitativa mål:
Första steget i utvärderingsmodellen är att identifiera de kvalitativa mål som ska
utvärderas. Rör utvärderingen ett område som omfattas av ett
gestaltningsprogram eller motsvarande, är det främst i programmet de kvalitativa
målen bör vara formulerade.
2. Frågeställningar:
Efter att de relevanta kvalitativa målen identifierats omformuleras dessa till
konkreta frågeställningar som går att besvara. Detta steg i utvärderingen handlar
alltså om att hitta specifika frågeställningar som fångar essensen av de mer
generellt formulerade målen.
3. Utvärderingsdeltagare:
När frågeställningarna är formulerade identifieras relevanta deltagargrupper,
som i själva utvärderingsfasen ska ge sin syn på de kvalitativa målen genom de
olika frågeställningarna. Detta görs genom en målgruppsanalys som baseras på
gestaltningsprogrammet eller övriga styrande dokument för området. Primära
och sekundära målgrupper identifieras. Den primära målgruppen för ett
bostadsområde är brukarna – de som bor i området, medan exempel på
sekundära målgrupper kan vara personer som i framtiden skulle kunna överväga
att bosätta sig i området, eller personer som av någon anledning vistas i området
trots att de inte bor där.
I vissa fall kan det även finnas anledning att insamla synpunkter från personer
med ett särskilt perspektiv på området. Det kan till exempel röra sig om
särskilda yrkesgrupper eller personer med särskilda behov (exempelvis
funktionsnedsatta).

PM
Sida 63 (69)

4. Utvärderingstekniker:
Beroende på de olika frågeställningarnas och de olika respondentgruppernas
karaktär kan olika utvärderingstekniker vara olika väl lämpade.
a. Gåtur: Deltagarna följer en utmarkerad rutt i valt område och besvarar
individuellt olika påståenden på olika platser genom att välja ett av sex
svarsalternativ: från 1 till 5 för ”instämmer inte alls” till ”instämmer helt
och hållet” samt ”vet ej”. Påståendena är direkt kopplade till de olika
frågeställningarna, som i sin tur är kopplade till de kvalitativa målen.
Antalet svarsalternativ är satt till fem (exklusive ”vet ej”) eftersom
forskning antyder att det ökar reliabiliteten att erbjuda respondenter ett
mittenalternativ. Det finns dock även argument mot att erbjuda ett
mittenalternativ, exempelvis att respondenter kan tendera att välja
mittenalternativet på grund av bristande motivation, så kallad
”satisficing” (SCB ”Frågor och svar: om frågekonstruktion i enkät- och
intervjuundersökningar”).
Gåturer lämpar sig främst för frågeställningar som går att knyta till
specifika platser i området.
b. Fokusgrupp: Deltagarna sitter tillsammans och diskuterar olika
frågeställningar under ledning av en samtalsledare, som följer en mer
eller mindre strukturerad frågeguide.
Fokusgrupper tjänar framför allt syftet att deltagarna får möjligheten att
tillsammans resonera sig fram till mer nyanserade och kvalitativa
bedömningar.
Om fokusgrupper görs i kombination med gåturer finns också
möjligheten för deltagarna att utveckla sina åsikter med djupare
resonemang kopplat till de i gåturen redan besvarade påståendena.
c. Intervju: En enskild individ intervjuas beträffande en eller flera
frågeställningar.
Intervju lämpar sig särskilt väl om det finns enskilda individer med insyn
i specifika aspekter av området och de mål som ska utvärderas.
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d. Enkät: En enkätundersökning skickas ut till deltagarna (antingen analogt
eller digitalt), med ett antal påståenden som besvaras individuellt genom
att välja ett av sex svarsalternativ: från 1 till 5 för ”instämmer inte alls”
till ”instämmer helt och hållet” samt ”vet ej”.
Enkät lämpar sig väl om bedömningen görs att respondentgruppen
känner till området så väl, och påståenden går att formulera på ett sådant
sätt, att en gåtur i området inte är nödvändig. Enkät lämpar sig även väl
om man vill nå ut till ett större antal människor.
5. Förberedelser:
Beroende på vilka utvärderingstekniker som väljs krävs olika förberedelser.
a. Gåtur: Förberedelserna inför en gåtur handlar i första hand om att koppla
de olika frågeställningarna, som bedöms lämpliga att besvara genom en
gåtur, till olika platser i området. När platserna är bestämda görs en
bedömning av vilken rutt som ger bäst förutsättningar för att besvara de
olika påståendena. Till exempel kan ett visst påstående kräva att
deltagaren gått på en viss gata för att komma till punkten, eftersom
påståendet handlar om gatan i fråga.
I vissa fall kan flera påståenden placeras på samma punkt, något som kan
underlätta för deltagaren som ska orientera sig i området. Antalet punkter
och påståenden bör inte vara fler än att gåturen kan genomföras på
mindre än en timme.
b. Fokusgrupp: Förberedelserna inför en fokusgrupp handlar i första hand
om att ta fram en frågeguide, för samtalsledaren att förhålla sig till under
samtalets gång. Syftet med en fokusgrupp är att det ska bli ett öppet
samtalsklimat, vilket kan motverkas av för mycket struktur. Samtidigt
krävs en viss struktur för att kunna generera en förväntad mängd insikter.
c. Intervju: Förberedelserna inför en intervju handlar i första hand om att ta
fram en frågeguide. Då intervju sannolikt valts som utvärderingsteknik
eftersom det finns ett specifikt frågeområde att utforska, bör det i
utgångsläget finnas relativt tydliga frågor att strukturera en frågeguide
kring.
d. Enkät: Förberedelserna inför en enkätundersökning handlar i första hand
om att formulera själva enkäten. Utöver detta bör beslut tas om huruvida
enkäten ska skickas ut i analogt eller digitalt format. Fördelen med en
analog enkät är att det kräver mindre teknisk kunskap och förarbete.
Fördelen med en digital enkät är att det förenklar analysarbetet, i
synnerhet om det rör sig om en stor deltagargrupp.
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6. Utvärdering:
De valda utvärderingsteknikerna genomförs.
Om gåturer görs i kombination med fokusgrupper förs fokusgrupperna med
fördel direkt efter gåturerna, för att kunna koppla fokusgruppsamtalen till de
individuella upplevelserna från gåturerna.
Intervjuer genomförs med fördel efter övriga utvärderingstekniker eftersom
lärdomar från exempelvis gåturer eller fokusgrupper kan bidra till intervjuarens
förståelse för de ämnen som intervjuerna berör.
7. Analys:
Analysfasen inleds genom att resultaten sammanställs i diagram och tabeller.
När utvärderingsresultaten från de olika utvärderingsteknikerna sammanställts inleds
analysfasen. För de olika frågeställningarna, som var och en ska vara kopplade till ett
eller flera av de identifierade kvalitativa målen, sammanvägs de inkomna svaren från de
olika momenten, exempelvis gåturer och fokusgrupper. Därefter görs en bedömning av i
vilken utsträckning de olika kvalitativa målen kan bedömas vara uppnådda.
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Appendix 2: Karta för gåturer

8b. Området Henriksdalshamnen har en innerstadskaraktär med ny och spännande arkitektur

8a. Jag upplever att Hamntorget och stråken längs hamnen kan vara en levande mötesplats

7c. Fotgängare störs inte av biltrafik på Henriksdalsallén

7b. Konsten bidrar till att Henriksdalsallén blir en huvudpromenad där man gärna väljer att flanera och slå sig ned en stund

7a. Jag upplever Henriksdalsallén som en händelserik slinga som bryter av mot området i stort

6. Korsningen Henriksdalsallén/Båtklubbsgatan känns trygg och säker för såväl vuxna som barn

5c. Parken är mångfunktionell och kan nyttjas av personer i alla åldrar

5b. Det är bra balans mellan anordnad lekutrustning och fri lek i parken

5a. Parken lämpar sig väl för små barn

4b. Området kring Hamnbassängen och Soldäcket är en plats där personer i alla åldrar kan vistas

4a. Hamnbassängen och Soldäcket upplevs som ett avbrott i kajen och ger en känsla av vattenkontakt åt bostäderna i området

3. Promenadområdet längs Regattakajen känns tryggt och säkert på dagen såväl som på kvällen

2b. Gångstråken genom bostadskvarteren upplevs som öppna för alla, även för personer som inte bor där

2a. Gångstråken i området knyter samman kvarteren och ger en tydlig koppling till Anders Franzéns park i norr

1b. Jag upplever att trafik på Hamntorget sker på de gåendes villkor och att parkering bara förekommer undantagsvis

1a. Bryggorna och terrasseringarna kring Hamntorget bidrar till en nära vattenkontakt

Relation till platsen

Roll

Kön

Ålder

Frågeformulär gåtur, Henriksdalshamnen

1

2

Ej boende i
Henriksdalshamnen

Instämmer
inte alls

Tjänsteman

Boende i
Henriksdalshamnen

Man

Privatperson

Kvinna

3

4

5

Instämmer
helt

Vet ej

Anteckningar
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Appendix 3: Frågeformulär för gåturer
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Appendix 4: Samtalsguideguide fokusgrupper
1. Deltagarna presenterar sig själva kort och beskriver sin relation till
Henriksdalshamnen och Hammarby Sjöstad. Om de bor i området berättar de när
de flyttade dit och varför.
2. Hela gruppen diskuterar fritt hur de resonerade när de besvarade de olika
påståendena, ett och ett i tur och ordning, och kommenterar varandras
resonemang.
3. Hela gruppen diskuterar de olika målområdena vart och ett för sig – var finns det
brister och förbättringspotential?
4. Deltagarna får var och en berätta, på en övergripande nivå, vad de tycker om
Henriksdalshamnen. Om de bor i området får de berätta huruvida de tror att de
kommer bo kvar eller inte (varför/varför inte?). Om de inte bor i området får de
berätta huruvida de skulle kunna tänka sig att flytta till området (varför/varför
inte?)
5. Deltagarna får möjlighet att fritt tillägga ytterligare kommentarer, kopplat till
valfri aspekt av området.

Appendix 5: Samtalsguide intervjuer
1. Intervjupersoner beskriver sin roll
2. Intervjupersonen beskriver sin yrkesmässiga relation till Henriksdalshamnen
3. Intervjupersonen beskriver vad som, utifrån hans/hennes perspektiv fungerar
bra, respektive mindre bra, i Henriksdalshamnen
4. Övriga synpunkter/kommentarer

