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Har jobbat deltid

35%

Sommarplatser -
Trafikkontoret

Kontakt: Lisa Blomberg
Kontakt på Novus: Annelie Önnerud
Datum: 2021-09-24
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BAKGRUND

Undersökningen har genomförts av Novus på 
uppdrag av trafikkontoret på Stockholms stad. 
Syftet med undersökningen är att undersöka 
hur väl allmänheten känner till olika tillfälliga  
sommarplatser och vad inställningen är till 
dessa sommargågator, sommartorg och 
pop up-parker. Undersökningen genomfördes 
även 2020 och för att kunna jämföra åren 
redovisas även resultaten från 2020 på 
sidorna 5 och 6.

MÅLGRUPP
Medverkande i medborgarpanelen

GENOMFÖRANDE

Undersökningen är gjord via webbintervjuer. 
Totalt genomfördes 2 611 intervjuer i 
Stockholms stads medborgarpanel.
Deltagarfrekvensen är 60%. 

En Novus undersökning är en garant för att 
undersökningen är relevant och rättvisande 
för de grupper som skall undersökas. 

RESULTAT

Resultaten för medborgarpanelen levereras i 
en diagramrapport 

Resultatet är vägt på kön, ålder och stadsdel.

FELMARGINAL

Vid 2 611 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 1,7%
Vid utfall 50/50: +/- 2,1%Ålder:

16+ år

+/-

Bakgrund & Genomförande

Antal intervjuer:
2 611
Fältperiod 10 – 16 
september 

Deltagarfrekvens:
60%
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Resultat 
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Sommargågator, sommartorg och pop up-parker 

Sommarplatserna är ett drygt 30-tal gator, torg och platser runt om i hela Stockholm som under 
sommarmånaderna görs om och blir gågator med begränsad trafik, smyckas med möbler, blommor och 
växter. De blir till platser där man kan strosa, titta på konst, hänga, fika och bara vara i det offentliga rummet.

De aktuella sommarplatserna i år är följande:

Årets sommargågator
Bergsgatan, Drottninggatan, Gamla Brogatan, Hornsbergs- och Kristinebergs strand, Malmskillnadsgatan, 
Norra Agnegatan, Nybrogatan, Rörstrandsgatan, Sergelgatan, Skånegatan. Swedenborgsgatan

Årets sommartorg
Gullmarsplan, Lagaplan (Bagarmossen), Gubbängens centrum, Bredängstorget, Rågsvedstorget, Akalla 
torg, Gustav Adolfs torg, Nockeby torg, Odenplan, Riksdalertorget, Rinkeby torg, Tenstaplan, Taxingeplan, 
Älvsjö torg, Östberga torg 

Årets pop up-parker
Holger Bloms plats (Norr Mälarstrand), Liljeholmshamnen, Järnvägsparken, Norra Stationsgatan, 
Skeppsborn, Strömgatan

Förklaring sommarplatser

Fetstil – Återkommande gator, torg och pop up-parker
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Kännedomen om sommargågator, 
sommartorg och pop-up parker har ökat
FRÅGA: Hur väl känner du till att Stockholms stad gör om platser till sommargågator, 
sommartorg och pop-up parker, så kallade sommarplatser?

BAS 2020: Samtliga (n=2202)

Signifikanta skillnader mot totalen 
2021: 
Känner till mycket/ganska bra (64%)
• Ålder - 16-29 år (81%)
• Ålder - 30-49 år (69%)
• Hyreslägenhet  (67%)
Stadsdelar boende i:
• Södermalm (85%)
• Norrmalm (85%)
• Kungsholmen (73%)
• Östermalm (73%)

Minst hört talas om (94%)
• Ålder - 16-29 år (99%)
Stadsdelar boende i:
• Norrmalm (100%)
• Södermalm (99%)
• Kungsholmen (99%)

Aldrig hört talas om (6%)
Stadsdelar boende i:
• Hässelby-Vällingby (16%)
• Rinkeby-Kista (16%)

24 %

33 %

27 %

9 %

8 %

29 %

35 %

22 %

7 %

6 %

Känner till mycket bra

Känner till ganska bra

Känner till lite

Hört talas om men
känner knappt till

något

Aldrig hört talas om

2020 2021

57%

92%

64%

94%

BAS 2021: Samtliga (n=2611)
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Drygt åtta av tio anser att initiativet att göra om 
offentliga platser till sommarplatser är bra, 
vilket är något färre jämfört med 2020
FRÅGA: Vad anser du om initiativet att göra om offentliga platser till sommargågator, 
sommartorg och pop up–parker?

67 %

23 %

5 %

3 %

1 %

1 %

64 %

22 %

7 %

3 %

3 %

1 %

Mycket bra

Ganska bra

Varken bra eller dåligt

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Vet ej
2020 2021

90%

4%

BAS 2020: Samtliga (n=2202)BAS 2021: Samtliga (n=2611)

86%

6%

Signifikanta skillnader mot totalen 
2021: 
Mycket/ganska bra (86%)
• Ålder - 16-29 år (97%)
• Ålder - 30-49 år (91%)
• Flyttat till närområdet där jag bor inom de 

senaste 6 åren (91%)
• Ett eller flera barn i hushållet (90%)
• Bostadsrättslägenhet (89%)
Stadsdelar boende i:
• Skarpnäck (92%)
• Norrmalm (91%)
• Hägersten-Älvsjö (90%)

Mycket/ganska dåligt (6%)
• Inga större skillnader

3. Varken bra eller dåligt (7%)
• Ålder - 65+ år (12%)
• Flyttat till närområdet där jag bor för 17 år 

sen eller mer (12%)
• Stadsdelar boende i:
• Hässelby-Vällingby (15%)
• Bromma (13%)
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Vad man gjorde när 
man besökte 
sommarplatserna
FRÅGA: Om du har besökt någon sommarplats, 
vad gjorde du där?

Urval av citat
Åt/ätit

Restaurang/
uteservering

Strosade/Flanerade

Promenerade

BAS: (n=2371) 

Åt och drack med vänner.

Promenerade, satt i möbler och 
pratade/umgicks med vänner, gick 
igenom, åt glass.

Besökte restaurang, flanerade och 
tyckte det var allmänt trevligt!

Strosade bara omkring.

63 %37 %

Öppet svar Har inte besökt någon sommarplats Se samtliga svar i bifogad excel

NY fråga
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Vad man skulle vilja 
ser mer av på 
sommarplatserna

FRÅGA: Är det något du skulle vilja se mer av som 
inte finns idag, på sommargågatorna, 
sommartorgen och pop up–parkerna?

BAS: Samtliga (n=2611)

Urval av citat
Blommor,

Konst och musik

Mer aktiviteter för 
barn

Framkomlighet för 
cyklar/ Cykelställ

Sittplatser

53%47%

Besvarat frågan Inte svarat
Se samtliga svar i bifogad excel

Foodtrucks/
uteserveringar

”Tak över sittplatser så att 
dekan användas både vid 
regn och vid stark sol.”

De citat som det är mindre av i 
denna mätning är 
kommentarer om covid 19. 
Nya kommentarer är ”mer 
aktiviteter för barn”
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Förslag på nya sommarplatser som inte var med denna 
sommar

BAS: Samtliga (n=2611)

FRÅGA: Har du förslag på platser för sommargågator, sommartorg och pop up-parker som inte 
var en sommarplats denna sommar? 

46%
54%

Besvarat frågan Inte svarat

Se samtliga svar i bifogad excel

De mest omnämnda 
platserna i svaren:
1. Farsta
2. Årsta
3. Skarpnäck
4. Götgatan
5. Kärrtorp
6. Hässelby

NY fråga
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Bakgrundsfrågor
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ÅLDER

KÖN

BAS: Samtliga (n=2202)

4 %

41 %

37 %

18 %

16-29 år

30-49 år

50-64 år

65+ år

Bakgrund

49 51

BARN I HUSHÅLLET

66 %

34 %

Ingen barn

Ja, ett eller fler
barn

BOSTADSFORM
28 %

49 %
21 %

1 %
1 %
0 %

Hyreslägenhet

Bostadsrättslägenhet

Villa/radhus

Studentlägenhet

Andra hand

Kollektivboende

STADSDELSOMRÅDE

5 %

10 %

6 %

4 %

12 %

8 %

8 %

4 %

5 %

14 %

8 %

8 %

8 %

Skarpnäck

Enskede-Årsta-Vantör

Farsta

Skärholmen

Hägersten-Älvsjö

Bromma

Hässelby-Vällingby

Spånga-Tensta

Rinkeby-Kista

Södermalm

Kungsholmen

Norrmalm

Östermalm
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Vi på Novus älskar frågor

Kontakter på Novus

Consultant
Annelie Önnerud
Mobil: 0739-403761
E-post: annelie.onnerud@novus.se
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