
Som en del av planarbetet för utvecklingen av Stadshagen har staden 
genomfört en medborgarundersökning med hjälp av en enkät. Resultatet 
av enkäten är e� av flera underlag för det kommande detaljplaneförslaget. 
Enkäten fungerar som en tidig dialog med medborgarna. Metoden går ut 
på a� samla in kunskap om stadsmiljön genom a� fråga de männsikor som 
använder den om deras upplevelser. Medborgarnas upplevelser mäts u�rån 
e� antal för området karakteristiska miljöer och ger en systematisk beskriv-
ning och värdering av stadsmiljöerna. Både rumsliga kvaliteter och 
platsernas innehåll värderas. 

Många studier visar a� det finns skillnader mellan experter och invånare 
om vad som värderas som tilltalande stadsbyggnadskonst. Invånarna 
tenderar a� värdera miljön e�er hur den känns och fungerar, medan
experter o�a gör värderingar utifrån aktuell diskurs inom sina respektive 
kunskapsområden. Det är e� problem när experter ska göra myndighets-
bedömningar och fa�a beslut om användning och u�ormning av stads-
miljön som sedan ska uppska�as av invånarna. 

Enkäten är tänkt a� ge underlag för en konstruktiv dialog mellan experter 
och invånare om gemensamma målsä�ningar för stadsmiljön i en 
demokratisk stadsbyggnadsprocess.
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1 : Fleminggatan/Igeldammsgatan
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1 : Fleminggatan/Igeldammsgatan



Positiva fysiskafaktorer
Fin park med körsbärsträd och rosor 
Vid vinterväder finns en jättebra 
pulkabacke upp mot stadshagsklippan
Klassisk stenstad
Trevligt med öppen yta och bänkar 
Platsen är öppen och solig
De vackra 20-talshusen är väldigt fina

Negativa fysiska faktorer
Skräpig och snuskig missbrukarmiljö
Trist stenplätt
Mörkt på kvällen
Saknar vintergröna växter
Dåligt solläge
Mycket trafik i närheten
Tråkigt med blommor i rutor
Dålig luftkvalitet
Grått (byt plattor mot grönt gräs)
"Återvinningscentralen" bidrar inte

Positiva användningar
En plats att slå sig ner på i solen 
Lekparken ger liv och rörelse!
Ljud från barn i lekparken
Kan vila mina ibland väldigt trötta ben 

Negativa användningar
Används av missbrukare
Vill skydda mina barn från att se missbrukarna 
Hemlösa vistas här nattetid
Saknas väktare
Högljudda personer vistas här
Skulle må bra av trevlig uteservering 
Slagsmål
Överfull återvinningsstation

1 : Fleminggatan/Igeldammsgatan



2 : Vid Sankt Görans kyrka
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2 : Vid Sankt Görans kyrka



Positiva fysiska faktorer
Fin park med stora gamla träd 
Vårblommor (skilla)
Ni skulle gå här på vintern en 
kväll med snö och kyrkan belyst 
med sitt röda tegel och rimfrost 
på träden 
Älskar S:t Görans kyrkan
Bra hundrastgård men för liten 
Gula Villan

Negativa fysiska faktorer
T-banenedgången bordebyggas in 
Bostadshus längs gatan och gärna någon 
butik i anslutning
Slitet och dåligt skött
Fula hus
Ful betongkasern som tunnelbaneingång 
Skräpigt
Kulturskolan syns inte
Bättre cykelbanor och smalare bilfiler

Positiva användningar
Besöket i kyrkan på julafton
Händelser i kyrkan
På väg till Gula Villan för att hämta barnen

Negativa användningar
Används av missbrukare
Otryggt att gå denna väg till jobbet tidigt på 
morgnarna bland hemlösa
Såg en stor råtta springa över trottoaren här 
Har sett överfall på dagtid
Slagsmål
Störande trafik
Transportsträcka
Saknar livsmedelsaffär i området
Saknar städpatrull
Kyrkan är ofta låst pga missbruakre som tar sig in

2 : Vid Sankt Görans kyrka



3 : Entréområdet vid Sankt Görans sjukhus
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3 : Entréområdet vid Sankt Görans sjukhus



Positiva fysiska faktorer
Fin utsikt

Negativa fysiska faktorer
Undermålig arkitektur
Oinbjudande - känsla av baksida
Gles och tråkig bebyggelse
Bygg tätare med lokaler i bottenvåningarna 
Ful belysning
Dåliga planteringar – behövs blommor 
Dålig skyltning av gång- och cykelvägar 
Fula färger på husen
Ful fönsterplacering på husen
Slöseri med ytor
Sjukhuset dominerar stadsmiljön

Positiva användningar
Värdefullt med närhet till akutsjukvård 
Förnämlig sjukvård
Ordningsvakter
Bra passage och genväg till Lindhagen

Negativa användningar 
Sprutbytesverksamheten
Många missbrukare
Många trädhar tagits bort för tillfällig byggnad 
Transportsträcka
Alltid byggarbetsplats
Enbart för bilar
Gräsytorna har ingen funktion/rekreationsvärde

3 : Entréområdet vid Sankt Görans sjukhus



4 : Sankt Görans sjukhuspark
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4 : Sankt Görans sjukhuspark



Positiva fysiska faktorer
Grönområde

Negativa fysiska faktorer 
Otryggt område som borde 
ramas in med bostäder
Vägar kors och tvärs genom parken 
Ful och dålig belysning 
Sönderkörd väg
Fula sandlådor
Eftersatta träd
Ingen park utan p-plats
Råttor
Dålig belysning
Dålig trafiksäkerhet
Fula stenar istället för lågt staket

Positiva användningar
Kommer bort från trafikbullret
Sitta på en bänk i solen

Negativa användningar
Används av missbrukare
Bilar kör i parken
Hundratals träd har tagits bort för att möjliggöra en 
tillfällig byggnad
Rån med kniv
Parkeringen borde samnyttjas för boende på natten 
Har aldrig varit där- får man gå här?
Inte tillgängligt

4 : Sankt Görans sjukhuspark
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5 : Sankt Göransgatan



Positiva fysiska faktorer
Bred gata
Stadshagens IP (får inte bebyggas)

Negativa fysiskafaktorer
Borde vara ståtlig innerstadsgata med 
butiker och mötesplatser
Otroligt fula hus
Ser inte idrottsplatsen pga nivåskillnad 
Ingen cykelbana
Borde finnas bostäder längs gatan
Mörkt, blåsigt, grått
Ta bort sly mot idrottsplatsen
Alla hus i samma stil (70-tals-tegel)
Tråkig inhägnad av Stadshagens IP
Ful skola ser ut som silo
Varför finns ingen trevlig ingång till IP?
Sjukhusets nya byggnad kommer att öka trafiken 
Det finns ingen naturlig koppling mellan
S:t Göransgatan och Lindhagensgatan 
Farthinder saknas

Positiva användningar
Lite trafik
Glada ljud från idrottsplatsen

Negativa användningar
Bilar kör fort 
Mycket utryckningsfordon
Transportsträcka
Många konstiga typer går här på kvällarna
Inbrott
Slagsmål
Farligt att cykla, bilar kommer snabbt bakifrån
Skulle aldrig gå här kvällstid eller tidig morgon

5 : Sankt Göransgatan



6 : Stadshagens idrottsplats



Spännande

Trivsamt

Tryggt

Otryggt

Otrivsamt

Tråkigt

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
Intresserad

Upplivad

Glad

Inspirerad

Stimulerad

Harmonisk

Trygg

Lugn

Avslappnad
Ointresserad

Uttråkad

Nedstämd

Irriterad

Frustrerad

Uppretad

Stressad

Oroad

Rädd

6 : Stadshagens idrottsplats



Positiva fysiska faktorer
Fotbollsplaner
Fantastisk anläggning mitt i stan
Bra kommunikationer (ej bilberoende)
En glädjefull plats med idrott och hälsa i fokus

Negativa fysiska faktorer
För många fotbollsplaner mitt i stan
Området är slitet och behöver rustas upp
Ge planerna en riktig entré från gatan
Fotbollsplanen i Vasaparken är en förebild
Hemska strålkastare lyser in i fönster
Annonsera fotbollsplanerna bättre mot gatan
Rusta utegym och löparslingor och öppna
området för fler idrottsanvändare
Grusplaner borde vara gräs

Positiva användningar
Fotboll
Mycket roliga minnen av idrott och vänner 
Liv och rörelse med idrotten
Med barnbarnen på fotbollsträning 
Härligt med matchdagar
Visselpipans ljud och ungdomar som tränar 
Blir glad av att höra barnen spela fotboll 
Skridskoåkning på vintern med matsäck 
Bra genväg
Grillkvällar
Hundpromenader
Folk som solar och strosar omkring

Negativa användningar
Inget annat än fotboll
Massa störande ljud på kvällarna

6 : Stadshagens idrottsplats



7 : Sankt Göransgatan/Mariedalsvägen
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7 : Sankt Göransgatan/Mariedalsvägen



Positiva fysiska faktorer
Trevlig vy mot vattnet
Blickfång med vatten

Negativa fysiska faktorer 
Tunnelbanenedgången måste rustas upp 
Ful tunnelbanenedgång
Förskola i tillfälliga fula blå bygg-baracker 
Behövs kommersiell verksamhet
Saknar parken som låg här
Skräpigt, trasigt och fult
Borde samlas affärer och kultur kring 
tunnelbanan
En baksida nära Essingeleden
Fula hus. Ful arkitektur.
Kryllar av råttor
Dålig entré till park
Massor av fimpar och rykande askkoppar 
Bygg hus här i olika färg och form, inte som 
Hornsbergs strand där allt är likadant 
Saknas bra belysning
Inget regnskydd vid busshållplatsen

Positiva användningar 
Genomkorsas av tusentals 
människor varje morgon och kväll
Vägen upp till Stadshagen från Maxi

Negativa användningar
Stökigt med byggbaracker
Bilar kommer frånalla håll
Byggbaracker bidrar inte till trivseln i 
området Trafikfarligt med smala trottoarer
Trängsel vid tunnelbaneingången
Tiggare vid tunnelbanan
Ungdomsbråk vid tunnelbanan
Högljudda personer från Belman Hostel 
Busshållplatsen flyttar runt
Skulle aldrig gå här på kvällen
Bygg färdigt någon gång!
Farligaste mörkaste platsen i Stadshagen 
Livlöst efter kl 18.00
Folktomt på helger
Barnen på dagis skriker

7 : Sankt Göransgatan/Mariedalsvägen



8 : Pulkabacken
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8 : Pulkabacken



Positiva fysiska faktorer
Pulkabacke
Skyddande mur ger ro i parken
Öppen grön yta på våren och sommaren 
Sjöglimt
Härligt grönt
Trevligt placerade träd
Träden ser inte planterade ut utan som 
en skogsdunge

Negativa fysiskafaktorer
Bör integreras med resten av grönområdet 
Saknar utegym
Inga parkbänkar
Inga blommor
Utnyttjas inte till sin fulla kapacitet
Saknas papperskorgar
Hundbajspåsar blir liggande
Dålig belysning
Hoppbacken var bättre innan paviljongen byggdes 
Pulkabacken förstörd av förskola mitt i backen

Positiva användningar
Rolig pulkaåkning på vintern!
Barnen åker pulka och skrattar
Förr fanns “hoppbackar” (Stockholms första?).
Barnens tjo och stim från dagis
Barn och vuxna leker tillsammans
Hundpromenadsfavorit
Lugn solplats på sommaren
Folk som leker med sina hundar

Negativa användningar
Rädd att gå här på kvällen
Pulkaåkning farligt nära trafiken
Hemlösa bor i skogen och skräpar ned
Länkarnas hus borde ha verksamhet som
riktar sig till alla i området

8 : Pulkabacken



9 : Hornsbergs strand
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9 : Hornsbergs strand



Positiva fysiskafaktorer
Härligt med vildmark och båtuppställning 
mitt i stan
Finns bra stig upp på berget här
En av Stockholms vackraste utsikter däruppe 
Utsikt över Karlberg -Älskar Stadshagsklippan
Fint koloniområd

Negativa fysiska faktorer
Landsväg i stan - Cykelbana behövs
Ful elcentral (eller vad är det?)
Skylt saknas om kylrummet i berget
Ful båtplats, behöver fräschas upp
Följ topografin och bygg som i 
Helgalunden på söder. Alla älskar det 
området
Skapa terrasträdgårdar som på 30-talet
(längre bort på Kungsholms strand)
Dålig belysning
Bättre stigar upp på berget
Mörkt norrläge
Klotter
Fult stängsel

Positiva användningar
Länkarnas hus med café och minigolf är fint 
Gillar doften avtjära från båtplatsen 
Joggingrunda
Kantareller i skogen
Vad heter platsen egentligen; Mariedal?

Negativa användningar
Går inte här på kvällen
Öppna stranden för publika aktiviteter
Båtuppställningsplatsen förstör hela området
Bilarna kör för fort här
Många cyklar på den smala trottoaren

9 : Hornsbergs strand



10 : Kungsholms strandstig
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10 : Kungsholms strandstig



Positiva fysiska faktorer
Fantastisk plats vid vattnet och båtarna 
Fin utsikt mot Karlberg
Bra att stigen inte är asfalterad 
Båtarna ger liv och trivsel
Fin sandstig
Stockholms vackraste strandpromenad 
Fina bryggor
Gillar kontrasten här mot pretentiösa 
strandpromenaden vid Ulvsundasjön

Negativa fysiska faktorer
För trångt
Föroreningar från båtarna
Båtplatsen behöver rustas upp
Gör som på Långholmen med stängsel
Båtklubbens hamnstuga borde vara
ett mysigt café för alla 
Besvärlig beläggning vid regn 
Skräpigt i vattnet vid kanten 
Bättre belysning

Positiva användningar
Superfin för strandpromenader
Tjärdoft
Löprunda
Spännande att följa bäverns aktiviteter
Promenadstråk till jobbet
Kanotuthyrning
Mysigt men överbefolkat
Trafikljud på avstånd stör inte
Man blir glad av motionärer
Tycker om att promenera och konversera här

Negativa användningar
Löparna dominerar
Behövs bänkar, mötesplatser, café
Cyklister struntar i cykelförbudet
Lösspringande hundar

10 : Kungsholms strandstig
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11 : Rasbranten



Positiva fysiska faktorer
Grön vildmark i stan där barnen kan leka
Trollskog – mycket fin
Otroligt vackert från Karlbergssidan
t ex på hösten 
Älskar denna djungel

Negativa fysiska faktorer
Skräpigt av sprutor och annat
Behövs bättre stigar
Otillgängligt idag – men kanske en ny 
Kronobergspark?
Behövs bänkar
Lite för brant och för mycket sly för lek 
Koppla ihop toppen och botten 
Utegym behövs –ordna för motionärer 
Betongbunker (vad är det? Skyddsrum?) 
Dålig belysning
Svårt väderstreck

Positiva användningar
Här bor rådjur, grävlingar och kaniner
Stärker hjärtat att gå uppför backen
Perfekt för löpning med intervallträning

Negativa användningar
Otrygg plats på kvällen
Tillhåll
Rädd för våldtäkt
Fungerar som barriär i stadsdelen
Dålig skötsel
Detta är ravinen där det aldrig städas 
Hemlösa bor här
Kommunfullmäktige borde ta utomhusmöte
och blicka mot välvårdade Karlberg 
Bygg hus här

11 : Rasbranten



12 : Stadshagsklippan
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12 : Stadshagsklippan



Positiva fysiskafaktorer 
Milsvid UTSIKT!!!!
Vacker orörd natur

Negativa fysiska faktorer
Stigar och trappor behövs
Otillgängligt
Skräp; kondomer/kanyler/gamla grillar mm 
Saknar sammanbindande stråk
Saknar koppling till Igeldammsgatan
Otydlig gräns mellan offentligt och privat
Bygg inte hus framför de boendes utsikt

Positiva användningar
Njuta av UTSIKT.
Promenera
Roligt att bestiga dessa berg
Kaniner, rådjur och rävar bor här 
Brukar titta på nyårsfyrverkerier 
härifrån
Negativa användningar
Gör utrymmet mer tillgängligt för folk 
Riskabelt för barn att vara nära branten 
Grillplatser
Bänkar och bord saknas
Soligt café saknas 
Kommunikatonerna hit är viktiga (buss) 
Hemlösa och missbrukare har tagit över 
Hundar skär sig på krossat glas

12 : Stadshagsklippan
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13 : Igeldammsgatan



Positiva fysiskafaktorer
Vackert gaturum med tydlig gräns 
mellan stenstad och natur
Halvvackra byggnader
Blandning av byggnader i olika stil 
Smal gata som känns bred pga av berget

Negativa fysiska faktorer
Lämna mellanrum mellan hus upp 
till parken om det byggs här
Trista stenbyggnader till vänster 
Vänster sidan kan göras mer attraktiv 
Här bör städas upp
Mörk gata, bakgata
Fler träd skulle inte skada
Fula hus
Störande vägg-gupp
Trångt
Brist på lokaler i bottenplanet
Trista färger

Positiva användningar 
Ofta folk på gatan 
Promenad med hund

Negativa användningar
Mycket trafik
Mycket missbrukare i närheten
Obehagligt att gå här på natten
Bred trottoar med cykelbana saknas
Löpstig vid berget saknas
Skräpigt runt återvinningsstationerna
Transportsträcka

13 : Igeldammsgatan
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CYKELPARKERING; placering, utformning och storlek
KONST; skulptur och installationer

BYGGNADSARBETEN, ordning och information
PARKERING; bilar

SKYLTNING; reklam, gatupratare, informationsskyltar och vägskyltar 
CYKELSTRÅK; placering och utformning

VARIATION; kontraster i den arkitektoniska utformningen 
TRAFIKRÖRELSER; bilar, bussar och cyklar

TILLGÄNGLIGHET; för rörelsehindrade och öppethållande 
GRÄNSER; mellan privata och offentliga områden

MÖBLERING; sittplatser, papperskorgar och cykelställ MIKROKLIMAT; 
väderförhållanden som lä, sol, vind och regnskydd

 ARKITEKTUR; byggnadskonst
MATERIAL; i byggnader och markbeläggningar

KOMMERSIELL SERVICE; butiker och affärer
MILJÖKVALITET; upplevelse av föroreningar i luft, vatten samt buller 

FÄRG; harmonier och kontraster
RUMSKÄNSLA; rumsbildande utformning

ALLMÄN SKÖTSEL; skötsel och underhåll av gator och platser 
ÅRSTIDER; anpassning av platser för vinter, vår, sommar och höst 

ORDNING; stadsmönster av gator och kvarter
HÄNDELSER; mänskliga möten och möjligheter till egna aktiviteter 

SKALA; storlek och proportion på byggnader
BLANDNING; variation av boendeformer och verksamheter 

HISTORIA; den historiska betydelsen av hus och platser 
VERKSAMHETER; arbetsplatser

SAMMANHANG; anpassning mellan nytt och gammalt
DJURLIV; till exempel fåglar

GÅNGSTRÅK; placering och utformning
OFFENTLIG SERVICE; skolor, bibliotek, sjukvård osv.

LJUS; dagsljus och belysning
KOLLEKTIVTRAFIK; utbud av bussar och tunnelbana

UTBLICKAR; öppenhet och utsikt
VEGETATION; inslag av natur, park, träd och annan grönska 

VATTEN; i konstarrangemang eller i naturen

 "Ej svarat (%)"

 "Negativ (%)"

 "0 (%)"

Positiv (%)



Kvalitetsfaktorer att värna om
(enligt 30 % eller fler av deltagarna)

• VATTEN; i konstarrangemang eller i naturen

• VEGETATION; inslag av natur, park, träd och annan grönska

• UTBLICKAR; öppenhet och utsikt

• KOLLEKTIVTRAFIK; utbud av bussar och tunnelbana

• LJUS; dagsljus och belysning

• OFFENTLIG SERVICE; skolor, bibliotek, sjukvård osv.

• GÅNGSTRÅK; placering och utformning

• DJURLIV; till exempel fåglar

• SAMMANHANG; anpassning mellan nytt och gammalt

• VERKSAMHETER; arbetsplatser

• HISTORIA; den historiska betydelsen av hus och platser

• BLANDNING; variation av boendeformer och verksamheter



• KOMMERSIELL SERVICE; butiker och affärer

• MÖBLERING; sittplatser, papperskorgar och cykelställ

• BYGGNADSARBETEN, ordning och information

• KONST; skulptur och installationer

• BLANDNING; variation av boendeformer och verksamheter

• ARKITEKTUR; byggnadskonst

• TRAFIKRÖRELSER; bilar, bussar och cyklar

• HÄNDELSER; mänskliga möten/möjlighet egna aktiviteter

• CYKELSTRÅK; placering och utformning

• ALLMÄN SKÖTSEL; skötsel och underhåll avgator och platser

• VARIATION; kontraster i den arkitektoniska utformningen

Brister att åtgärda
(enligt 30% eller fler av deltagarna)



Till planerare
• Åtgärda trafikproblemen. Minska avgaser och buller. Gräv ned Essingeleden.
• Möblera med bänkar (t ex Stadshagsklippan). Städa bort skräp.
• Fler parkeringsplatser, plantera träd på parkeringsplatser.
• Fler livsmedelsbutiker, bagerier, kött- och fiskaffär.
• Rusta upp tunnelbanan, gärna ljusa färger istället för brunt.
• Förhindra tillhåll, socialarbetarerska finnas ute i parker och i tunnelbanan.
• Stadshagen behöver ett torg.
• Det behövs “magneter” för att dra till sig handel t ex Claes Ohlsson.
• Fler bostäder – inte fler bostäder. Bygg högst sex våningar höga hus.
• Bevara Stadshagens IP med fotbollsplaner osv (utnyttjas fullt från 06.00 – 22.00).
• Mer grönska i form av gräsmattor att springa på. Tänk på folkhälsan.
• Små och billiga lägenheter och lokaler. Bygg med ny spännande arkitektur.
• Bättre gatubelysning, omgärda parker med bostäder.
• Utveckla och förbättra gång- och cykelbanor.
• Saknas innerstadskänsla längs St Görans gatan. Mer restauranger. Ta bort känslan av att

området är öde.
• Utveckla Kungsholms strand till grön oas och mötesplats vid vattnet.
• Bättre kollektivtrafik, bussförbindelser, spårvagn, båt.
• Större lekområden för barn. Mer ytor för idrott . Större inomhushall behövs. Löparslingor behövs.
• Bygg luftigt. Bygg inte så höga hus. Skapa småskalig “organisk” stadsbild. Bygg i gammal

sekelsiftesstil.
• Bygg riktig stad med snygga kåkar, slutna kvarter och blandade verksamheter och boende.
• Kiosker och food trucks i parkerna för att skapa samlingplatser.
• Ordna badplatser. Gör Kungsholms strandstig till fortsättning av Hornsbergs strand.
• Bevara höjdskillander. Spräng inga berg.
• Se över utbud av skolor, förskolor och fritidsmöjligheter för alla barn som flyttar in. Fråga barn.



Bästa platserna 
Promenaderna längs kanalen 
Idrottsplatsen 
Stadshagsklippans natur
S:t Görans kyrkområde 
Lindhagensgatan

Sämsta platserna
Båda tunnelbaneuppgångarna
S:t Görans sjukhus
Essingeleden och andra hårt trafikerade gator 
Parken i hörnet Fleminggatan/
Mariebergsgatan 
Runt Elektrolux
BelmanHostel 



Enkäten

Digital enkät – 287 svar
Fyra veckors svarstid fram till 27 april 2014

101 personer 35 år eller yngre

161 personer mellan 35 och 65 år

23 personer 65 år eller äldre

170 män och 117 kvinnor har svarat

Yngsta personer var 15 år

Äldsta personen var 87 år

Tre pappersenkäterlämnadesin
En man snart 79 år gammal och en kvinna 71 år gammal
En enkät besvarades tillsammans av en man 77 år och en 
kvinna 76 år




