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Enkät – Parker och allmänna grönområden i Tensta, Hjulsta och på
Järvafältet

TILLGÅNG TILL GRÖNOMRÅDEN I TENSTA
Survey – Parks and green areas in Tensta, Hjulsta and Järvafältet

E N A N A LY S AV A N V Ä N D N I N G O C H P O L I C Y
Denna enkät är anonym och kommer enbart att användas och sparas i detta projekt
This survey is anonymous and will only be used and saved for this project

av Frida Andrén

Kryssa eller ringa in det/eller de alternativ som passar bäst in på dig
Mark or circle the/those alternative(s) that fits you the best
1.

Hur gammal är du?
How old are you?

Att ha möjlighet att använda grönområden är 18-29 RESULTAT
30-49
50-64
65 +
mycket viktigt för människor som lever i städer
De tre områdena användes olika mycket, på olika sätt
då grönytor är viktiga för både vår hälsa och
2. Kön/könstillhörighet?
och av olika grupper. Bakgrundsfaktorer så som ålder,
Sex/Gender?
fritidssysselsättning. Forskning visar att
kön, om utlandsfödd och var någon bodde tycktes
områden som användes och hur ofta.
grönytors tillgänglighet inte bara beror på Kvinna/tjej påverka vilka
Man/kille
Den indelningen passar inte mig
avstånd och deras storlek, utan också om vi Female
Male
Those categories doesn’t fit me
Det
fanns
flera
olika
faktorer
som
påverkade
användning
upplever dem som tillgängliga eller inte.
och upplevelser av de tre områdena. Några av de som
3. Är du född i Sverige?
4. Har du bott i Sverige mindre än 2 år?
pekades ut som mycket viktiga
var: natur-vana,
Are you born in Sweden?
Have you lived in Sweden less than 2 years?
Detta arbete är en fallstudie som genomfördes
upplevelser av trygghet, väderförhållanden, mängd
JA/
NEJ/
NEJ/
JA/
2018-2019 och utifrån perspektiven
parkutrustning
och
parkskötsel.
Dessa
faktorer
var
YES
NO
NO
YES
knutna till både sociala och rumsliga dimensioner.
”Miljörättvisa” och ”Urban Politisk Ekologi”

undersökte hur tre grönområden användes,
DetHjulsta?
fanns viss brist i kontinuitet i hur tillgänglighetsfrågor
upplevdes och planerades (kommunalt) i 5. Bor du i Tensta eller
behandlades
i grönplaneringspolicy i området. Vissa
Do you live in Tensta
or Hjulsta?
relation till tillgänglighetsfrågor.
dokument fokuserade enbart på rumsliga faktorer (t.ex.
JA/
YES

STUDIEOMRÅDET

NEJ/ ---> Var bor du?
avstånd/närhet
tillWhere
grönytor).
NO
--->
do you live?I

policy där
tillgänglighetsbegreppet problematiserades som både
______________________________________________
socialt och rumsligt
saknades ofta mer konkreta
strategier för att planera för detta.

6. iAnser du att du har lätt att ta dig till en park eller grönområde från din bostad?
Studieområdet för undersökningen var Tensta, en förort
nordvästra delen av Stockholm som tillhör Stockholms Is it easy for you to get to a park or a green area from where you live?
kommun. Tillsammans med Spånga utgör området en av
JA/
NEJ/
YES
NO
Stockholms Stads 14 stadsdelar.

SLUTSATSER

a) Varför eller varför inte?
Why or why not?

Tre grönområden av
________________________________________________________________________________
Både forskning och
olika typ och karaktär
________________________________________________________________________________
valdes ut
stads- och
RUMSLIG
SOCIAL

grönplanering behöver
problematisera
tillgänglighetsbegreppet och lägga mer
fokus vid det socialrumsliga förhållandet
gällande
tillgänglighetsfrågor.

TILLGÅNG
TILLGÅNG
________________________________________________________________________________

• Igelbäckens
kulturreservat
• Nydalsparken
• Hjulstaskogen
Källa: Stockholms Stad 2012 – “Parkplan Tensta” sid. 9

FORSKNINGSPROCESSEN
Lära
känna
området

Litteratur
&
underlag

Flera olika
metoder valdes ut
och triangulerades
för att utföra
undersökningen.
De generade både
kvantitativ och
kvalitativ data.

Avstånd,
utformning,
skötsel m.m.

Känna sig
välkommen,
1
trygg, ha tid
m.m.

FRAMTIDA MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

Datainsamling

Analys &
rapport

v Ökad kännedom om faktisk och ej enbart
potentiell grönyteanvändning

OBSERVATION
I de tre
grönområdena

INTERVJU

ENKÄT

Semi-strukturerade
djupintervjuer

Fysiska enkäter i
området

DOKUMENT
ANALYS
Kvalitativ analys
policydokument

v Mer forskning för ökad förståelse gällande
miljörättvisa i områden med socioekonomiska
utmaningar

v En kommunal grönplanering där social-rumslig
tillgänglighet får mer utrymme och konkreta
planeringstrategier
v Planeringstrategier för ökad trygghet som ej
enbart grundar sig i rumsliga
lösningar/ombyggnationer.

