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Undersökningens forskningsfrågor (i originalform): 
 
• Hur konstrueras ”urban grönytetillgång” i Tenstas grönytekontext och 

finns det behov av att problematisera denna term? 
 

Ø Hur och av vilka används de tre utvalda grönytorna under hösten 2018? 
Ø Vilka faktorer påverkar användningen av de tre utvalda områdena och 

hur uppfattas områdena av olika användare? 
Ø Hur används och diskuteras begreppen ”tillgång” och ”tillgänglighet” 

till urbana grönytor i Stockholms Stads grönyteplanering och policy? 
	

Detta dokument är en sammanfattning av mitt examensarbete. Den ursprungliga uppsatsen är 
cirka 50 sidor (exkl. referenslista och bilagor) och är skriven på engelska. Hänvisningar till fakta, 
diskussionsavsnitt samt tidigare forskning återfinns i uppsatsens original som skickas vid kontakt till 
frida.andren@outllook.com. Alla fotografier i sammanfattningen är tagna av författaren.  
	
 
INTRODUKTION 
 
Att ha möjlighet att besöka och använda grönområden är mycket viktigt för människor som lever i 
städer då grönytor som t.ex. parker har många olika funktioner. Forskning har visat att parker är 
viktiga för hälsa, sociala möten och för att stadsbor skall kunna komma i kontakt med naturen i sin 
vardag. Grönområden kan också bidra till olika ekosystemtjänster (t.ex. ta hand om regnvatten eller 
bidra till renare luft) och även göra städer mer tåliga vid klimatförändringar.  
 
Samtidigt visar viss forskning att användning av grönområden och deras positiva effekter inte bara 
beror på om de finns nära eller långt bort från människor, utan också om människor upplever dem 
som tillgängliga eller inte. En park kan till exempel finnas nära någon, men det betyder inte att den 
personen känner att den vill eller kan använda den. Frågor om människors känsla av tillgänglighet 
till grönytor i staden är viktiga och relevanta då t.ex. många delar av Stockholm just nu genomgår 
en förtätning genom att man till exempelvis bygger bostäder på gröna ytor som tidigare var till för 
alla att kunna besöka och använda på olika sätt.   
 
Min undersökning är en fallstudie som grundar sig på vikten av människors upplevelser och känslor 
kring tillgänglighet till grönområden i området Tensta i nordvästra Stockholm. Jag studerade 
personers användning och upplevelser av tre olika grönområden samt hur synen på grönytetillgång 
och tillgänglighet behandlas i Stockholms Stads stads- och grönplanering i området. I studien 
användes flera olika metoder och resultatet av undersökningen diskuteras med teoretiska 
perspektiv från urban politisk ekologi och miljörättvisa. Syftet med studien var att bidra till forskning 
om urbana grönområden och att förstå hur grön tillgänglighet skapas i ett visst sammanhang.  

Tidigare forskning och teori inom grönytetillgång och miljörättvisa (i urval):  
 
De la Barrera et al. 2016; Brownlow 2006; Byrne 2012; Byrne et al. 2009; Byrne & Wolch 2009; 
Heynen et al. 2006; Hitchings 2013; Hughey et al. 2016; Jackson et al. 1993; Jones et al. 2009; Ribot 
& Peluso 2003; Rigolon 2016; Robbins 2012; Wang et al. 2015; Weiss et al. 2011; Wright-Wendel et 
al. 2012; Wolch et al. 2014; m.fl.  
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   STUDIEOMRÅDE 
 

 
Studieområdet för undersökningen 
var Tensta, en förort i ett område ofta 
kallat ”Järva”. Tensta ligger i 
nordvästra delen av Stockholm och 
tillhör Stockholms kommun. 
Järvaområdet byggdes mellan åren 
1966 och 1980 och var en del av det 
storskaliga bostadsprojektet 
”Miljonprogrammet”.  
 
I slutet av 2018 hade Tensta drygt 18 
800 invånare och befolkningen där är 
relativt ung med en stor etnisk och 
kulturell mångfald. Genom åren har 
flera kritiska röster höjts om de s.k. 
”sattelitförorterna” (däribland Tensta) 
och de beskrivs ofta som 
problemområden. Denna bild delas 
dock inte av alla utan är ifrågasatt.  
 

Tre grönområden av olika typ 
valdes ut; Igelbäckens 
kulturreservat, Nydalsparken och 
Hjulstaskogen.  
 
Igelbäckens kulturreservat är ett 
stort och relativt öppet 
naturlandskap med ängsmark, 
gräsmattor och skogspartier. 
Nydalsparken är en park med 
lekplats, bollplan och gräsytor. 
Hjulstaskogen är ett skogsparti 
med en asfalterad promenadstig, 
belysning och parkbänkar.  
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9PARKPLAN TENSTA 2012 DEL 1  

INTRODUKTION

Tensta är beläget i nordvästra Stockholm, ca 
tjugo minuter med tunnelbana från Stockholms 
central. Stadsdelsområdet Spånga-Tensta har idag 
sammantaget ca 36.000 invånare varav ungefär 
hälften bor i de områden som innefattas i denna 
parkplan; Tensta och Hjulsta. 

Stadsdelen gränsar till Järvafältet i norr och 
Rinkeby i öster. I väster och söder gränsar Tensta 
till Spångastadsdelarna Lunda, Solhem och 
Bromsten. Gränsen här emellan utgörs av en flack 
och öppen dalgång som utgör ett attraktivt park- och 
aktivitetsområde. 

Tensta byggdes i slutet av 60-talet och början av 
70-talet, under miljonprogrammet. Resultatet blev ett 
storskaligt bostadsområde med goda grundkvaliteter 
men med stor likformighet.
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Källa: Stockholms Stad 2012 – “Parkplan Tensta” sid. 9	

Källa: Google Earth – nedladdad 2019-11-25	
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METOD 
Denna undersökning är en fallstudie där flera olika metoder användes för att besvara uppsatsens 
forskningsfrågor. Vissa metoder användes för att få fram kvantifierbara data som t.ex. hur många 
besökare de olika grönytorna hade och andra metoder användes för att få fram kvalitativa data och 
förstå människors upplevelser av de tre grönområdena. Nedan följer en kort sammanställning av de 
metoder som användes och mängden data de gav. Etiska riktlinjer för forskning låg till grund för de 
olika typer av val och beslut som togs i fält.  
 

OBSERVATION 
 
45 platsbestämda observationer på 30 
minuter styck. Aktiviteter, kön och ungefärlig 
ålder bland besökare noterades.  
 
Ca 25 fältobservationer/promenader inuti och 
i närheten av de 3 grönområdena. 
 

ENKÄT 
 
En fysisk enkät personligen utdelad i Tensta 
med omnejd. Enkäten bestod av både 
alternativfrågor samt öppna frågor  
 
Totalt 39 deltagare/respondenter, 34 enkäter 
inräknade i resultatet.  

INTERVJU 
 
7 st. djup-intervjuer med öppna frågor. 6 st. 
med privatpersoner och 1st med en 
parkingenjör i området.  
 
Intervjuernas längd varierade mellan 45 upp 
till 90 minuter. Intervjuer transkriberades och 
tolkades utifrån en tematisk analys-metod.  

DOKUMENTANALYS 
 
8 policydokument som handlar om stads- och 
grönplanering kopplat till området valdes ut. 
 
Dokumenten analyserades med fokus på hur 
begreppen ”tillgång” och ”tillgänglighet” 
används (eller inte används) i dem.  
  

 
RESULTAT 
 
Fråga 1. Hur och av vilka används de tre utvalda grönytorna under hösten 2018?  
 
Undersökningen visade att det fanns skillnader i hur de tre studieområdena användes och hur 
mycket. Nydalsparken hade överlägset högst antal besökare, följt av Igelbäckens Kulturreservat och 
sist Hjulstaskogen. Aktiviteter som involverade olika former av promenad eller gång var absolut 
vanligast i alla tre områden men med vissa variationer gällande aktiviteter så som lek eller träning.  
 
Det fanns också skillnader i vilka typer av besökare som vistades i de tre grönområdena. 
Medelåldern var generellt högre i kulturreservatet och Hjulstaskogen och barn och ungdomar (var 
en ovanlig syn i kulturreservatet i motsatts till  Nydalsparken. (Med undantag av vissa skol-ktiviteter.) 
Att barn sällan besökte Igelbäckens kulturreservat intygades av flera intervjupersoner.  
 
Det var också viss variation mellan kön bland besökare, där män oftare observerades i både 
kulturreservatet och Hjulstaskogen jämfört med kvinnor. I Nydalsparken var förhållandet mellan kön 
mer jämnt fördelat. Var någonstans respondenter bodde spelade också in. Personer som bodde 
eller ofta befann sig i Tensta eller närområdet besökte oftare Nydalsparken och Hjulstaskogen än 
andra respondenter. Samtidigt visade undersökningen att boende i t.ex. Tensta eller Rinkeby 
besökte kulturreservatet mer sällan i förhållande till de andra. 
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RESULTAT (forts.) 
 
Fråga 2. Vilka faktorer påverkar användningen av de tre utvalda områdena och hur 
uppfattas dem av olika användare? 
 
Undersökningen visade att det var många olika saker som spelade in i användningen och 
upplevelserna av de tre grönområdena. De som bedömdes som vanligast/viktigast (utan inbördes 
ordning) var: 
 
- Hur mycket fritid en person har/hade 

- Avstånd till grönområden 

- Hur mycket natur-vana en person har/hade 

- Upplevelser av trygghet och säkerhet  

- Väderförhållanden 

- Mängden parkutrustning eller aktivitetsytor 

- Parkskötsel, nedskräpning och oljud/buller 

 
Det var två teman stod ut; ”upplevelser av trygghet och säkerhet” och ”parkskötsel, nedskräpning 
och oljud/buller”. Flera informanter berättade att både nedskräpning, buller från vägen E18 men 
kanske främst upplevelser av otrygghet i grönområden i olika grad påverkade hur de använde olika 
parkområden och vilken tid på dygnet de besökte dem.  
 
Hur mycket detta påverkade användning och känslan av tillgänglighet till områdena varierade dock 
från person till person men det var flera som beskrev att känsla av otrygghet var en viktig orsak till 
att barn sällan besökte kulturreservatet på sin fritid.  
 

	

	

	

Bilder av passager mellan 
Tensta-Hjulsta och 
kulturreservatet (över och 
under E18) som vid 
observationer uppfattades 
mycket bullriga.  
 

Observera att dessa olika faktorer kunde 
påverka grönyteanvändning både 
positivt och negativt samt att de i flera 
fall kunde samspela med varandra.  
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Exempel på nedskräpning och klotter i området som 
observerades vid flera tillfällen. 

 

	

	

	

	

Exempel på platser som erbjuder olika former av 
aktiviteter och enligt flera ansågs ha en positiv effekt 
på grönyteanvändning. 
 
Från vänster: Eggeby Gård (Järva Folkets Park), 
Järva Discgolfpark på Granholmstoppen och Tensta 
Koloniträdgårdar.  
 

Notera att undersökningen kretsar kring hur upplevelser av grönområden påverkar vissa personers 
känsla av tillgänglighet till dem. Resultatet talar inte för att dessa områden i verkligheten är mer 
otrygga eller sämre skötta än andra grönområden i Stockholm. Många av studiens deltagare uttryckte 
stor glädje över områdets naturområden och flera av de saker som beskrevs som negativa för 
parkanvändning kan förmodligen även förbättras med rätt planering och åtgärder.   
 

	



	
	

	 7 

 

RESULTAT (forts.) 
 
Fråga 3. Hur används och diskuteras begreppen ”tillgång” och ”tillgänglighet” till urbana 
grönytor i Stockholms Stads grönyteplanering och policy? 
 
Undersökningen visade att det finns skillnader i hur termerna ”tillgång” och ”tillgänglighet” i 
relation till grönytor både används och diskuteras i de åtta utvalda dokumenten. Vissa dokument 
ger förslag på möjliga förbättringar i relation till park-tillgång/tillgänglighet medan andra inte gör 
det. Det är också olika hur mycket dokumenten definierar och förklarar hur man som stadsplanerare 
eller liknande skall förstå och använda sig av ”tillgänglighetsbegreppet”.   
 
Några dokument problematiserar begreppen och säger att tillgänglighet till grönytor beror på 
både sociala dimensioner (t.ex. att känna sig välkommen i en park) och fysiska dimensioner (t.ex. att 
parken är nära eller har bra framkomlighet). Detta sätt att förstå och använda sig av 
”tillgänglighetsbegreppet” är frånvarande i vissa dokument. Det tyder på att det finns en brist av 
kontinuitet i hur kommunen tycks se på park-tillgång och tillgänglighet beroende på vilket område 
det gäller. Ofta försvinner också de sociala dimensionerna av tillgänglighet i den mer konkreta eller 
platsspecifika planeringen och istället handlar framtida planering i dessa dokument oftast om 
fysiska lösningar så som parkdesign, minskade avstånd, tydligare park-entréer m.m.   
 
Nedan följer några exempel på utdrag ur några av de dokument som analyserades. 

 

Avstånd till naturområde/naturkvarter i Tensta (Källa: Stockholms Stad 2012 – ”Parkprogram Tensta” sid. 30)  
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Tillgänglighet, nåbarhet och offentlighet 

Tillgängligheten gäller hela staden och alla dess invånare och
besökare . Begreppet täcker möjligheten att nå parkerna: nåbarhet
och orienterbarhet, känslan av tillträde till parkerna samt fram-
komligheten och överblickbarheten i dem. I planeringen gäller
det att lokalisera grönområden rätt och minska barriärer. I pro-
jekten gäller det att stärka offentligheten, orienterbarheten och
framkomligheten. Inom skötseln gäller det att upprätthålla både
fysisk och mental tillgänglighet.

RÅD OCH RIKTLINJER

Park- och naturmark ska vara tillgänglig, framkomlig
och nåbar för så många som möjligt, särskilt barn och funktion-

shindrade, vägt mot platsens olika värden.

Park- och naturmarkens offentliga karaktär ska 
värnas och stärkas. Kommersiella evenemang bör begränsas

och får absolut inte hindra allmänt tillträde eller dominera park-

och naturmark. Ingen reklam eller övervakningskameror.

Särskild uppmärksamhet ska ges barns och funktions-
hindrades möjligheter att ta sig till och runt i park- och 

naturmark.

Park- och naturmark ska lokaliseras så att den är
tillgänglig för allmänheten. De ska ha trygga och säkra

gångstråk och grönstråk.

Park- och naturmark av allmänt intresse bör 
planläggas och ägas av kommunen.

Föreningars verksamheter och anläggningar 
bör bidra till parkens värden och vara allmänt tillgängliga.

Annars bör de begränsas.

Offentliga gator, vägar, byggnader eller verksam-
heter bör omge park- och naturmark.

Möjlighet till vila bör finnas vid centrala platser och
längs viktiga gångstråk (var 100:e meter).

Närmastevägenprincipen bör generellt tillämpas 
för parkvägar så att slitage och konsumtion av gröna ytor 

minimeras.

Gångstråk ska hållas fria från hinder som möbler,

belysningsstolpar och buskar för att underlätta för framkom-

lighet, renhållning, och plogning.

Skötseln ska säkra nåbarhet, framkomlighet och
offentlighet.

Underlag: Stockholm – en stad för alla (utemiljöprogrammet),

Sociotopkarta, Integrationsprogram, Gångstråk i sociotopkartan.

Ekonomiska värden, attraktivitet och bärkraft

Stockholms parker och natur drar turister och företag till staden.
Bostäder vid parker och natur värderas generellt högre. Parker
och natur har således ett ekonomisk värde för staden och för pri-
vata fastighetsägare. Stadsdelar med många attraktiva parker har
många externa besökare. Men ökat utnyttjande leder till ökat sli-
tage, vilket i sin tur kräver mer skötsel eller omgestaltning. En
ekologisk och flexibel gestaltning och skötsel kan innebära
mindre skötsel och bättre resurshushållning på sikt. 

RÅD OCH RIKTLINJER

Park- och naturmark ska planeras, gestaltas och 
vårdas ekonomiskt bärkraftigt, för en god resurshushållning.

Stadens park- och naturmark ska utvecklas som del 
i stadens attraktivitet för turister.

Grönområden och friytor bör bidra till att öka
fastighetsvärden i bebyggelsen.

Park- och naturmarkens olika besökstryck bör vara 
vägledande för prioriteringar av projekt och skötsel

Attraktivitet, turism och fastighetsvärde 
Stockholms parker och natur bidrar
tveklöst till att göra staden attraktiv
som turistort och som kreativ miljö
för företag. Många vill flytta till
Stockholm, särskilt till bostäder
nära grönområden. Park och natur

ökar således fastighetsvärdena i staden. Turister, boende och
företag ökar regionens ekonomiska tillväxt och drar i sin tur in
inkomster till stat och kommun. Därför har parker och natur stort
samhällsekonomiskt värde.

Attraktivitet, besökstryck och slitage
En attraktiv park kan vara liten och
ändå ha ett stort värde. Ofta utgörs
dess attraktivitet av mångfalden av
värden. Högt besökstryck ger högre
prioritet för skötsel och underhåll,
både av rättviseskäl, att ge mer till

fler, och på grund av det större slitaget på mark och växtlighet.
Park- och naturmarksgestaltningen måste således vara ekologiskt
hållbar och öppen för förändrad användning av samhälls-
ekonomiska skäl. Gestaltning och skötsel som skapar bärkraftiga
ekosystem, hushåller med resurserna och har också samhällseko-
nomiskt värde. Ökat slitage p.g.a. ökat besökstryck ska åtgärdas,
med ökad skötsel eller med en MKB som avgör om aktiviteter
ska omlokaliseras eller om parken behöver förnyas.

40 Stockholms parkprogram – Värden

Råd och riktlinjer gällande ”Tillgänglighet, nåbarhet 
och offentlighet” av grönområden ur ”Stockholms 

Parkprogram (Stockholms Stad 2006, sid. 40). 
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Människor med olika bakgrund 
ska kunna mötas i vardagen och 
stadens många stadsmiljöer med 
sina olika kvaliteter ska vara 
tillgängliga för alla.
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 linjerna dras och var stationer och hållplatser 
placeras påverkar hur människor rör sig, vilka 
som kommer att dela buss och vilka stadsdelar 
som orienteras mot samma målpunkter.

Områden med dålig kollektivtrafikkoppling 
riskerar att isoleras och hamna utanför stadens 
sammanhang. När stadens kollektivtrafik byggs 
ut är det angeläget att stödja rörelsemönster 
som kan påverka den sociala hållbarheten i 
positiv riktning. Dagens radiella kollektiv-
trafiknät behöver kompletteras med effektiv 
kollektivtrafik som kopplar samman staden på 
tvären. Det är viktigt med fungerande trans-
portkedjor mellan olika trafikslag och attraktiva 
omstigningspunkter. 

Ett sammanhängande parknät 
Stora delar av Stockholm har ett sammanhäng-
ande nät av natur, parker, parkstråk och gröna 
promenader i och mellan stadsdelar. Det gröna 
promenad- och cykelvägnätet kompletterar 
gator och stadsrum och erbjuder alternativ för 
rörelser i staden. Det är en viktig rekreativ till-
gång att vidareutveckla eftersom många stock-
holmare får sin uppskattade vardagskontakt 
med naturen, och där barn kan röra sig fritt och 
säkert genom sina hemmakvarter. Genom att 
utveckla välskötta gröna samband med popu-
lära funktioner längs välanvända promenad-
stråk, kan gröna områden bidra i än högre grad 
till en sammanhängande stad. Parkstrukturen 
är ett unikt karaktärsdrag för Stockholm och 
en stor kvalitet att vidareutveckla i en tätare 
och mer sammanhängande stad. Stockholms 
uppskattade stränder och kajer har en särskild 
betydelse med sina långa obrutna strandprome-
nader som binder samman stadsdelar inom och 
utanför kommunen.

Målpunkter i varje stadsdel
Hur människor rör sig i staden och vilka de 
möter påverkas av var olika målpunkter är 
placerade. Starka målpunkter som simhallar, 
idrottsplatser, temalekplatser eller kulturinsti-
tutioner kan bidra till att människor söker sig 
till nya platser och får tillträde till nya delar av 
staden. I många stadsdelar finns lokalt välkända 
platser eller evenemang som kan få stark drag-
ningskraft, om de lyfts fram och synliggörs. Det 
kan vara en spännande lekplats, ett fint torg, en 
matmarknad, en bra restaurang eller en åter-
kommande festival. Även vardagens miljöer 
som skolor, lekplatser, butiker, bollplaner och 
odlingslotter är viktiga mötesplatser som med 
genomtänkt placering kan skapa nya relationer 
i staden och stärka sammanhållningen mellan 
stadsdelar.

	
	
	

	

2.3 Möjligheter och utmaningar 
för en grönare och tätare stad

ram till år  planerar tockholm r   n a bostäder  n  
motsvarighet till ett så intensivt bostadsbyggande skedde under miljon-
programmet då omlandet togs i anspråk för att skapa nya stadsdelar. 

tockholm be nner sig nu i en historisk tid när bostäder  service och 
offentliga ytor behöver tillkomma genom att omvandla och komplettera  
i redan byggda miljöer och på så sätt skapa en tätare stad. 

Ekosystem och naturens nytta
De senaste åren har kunskaperna om grönområdenas möjligheter att till-
handahålla ekosystemtjänster ökat i Stockholm och i omvärlden, inte minst 
mot bakgrund av att parker, naturområden, vattenområden och kvarters-
mark har en central roll för att möta kommande klimatförändringar. I en 
växande stad blir det därför allt viktigare att kunna tydliggöra värdet av 
parker, naturområden och grönska i bebyggelsen, till exempel när det 
gäller möjligheten att ta hand om effekterna av kraftiga regn. 

I en storstadsmiljö har parker och naturområden 
stor betydelse för livskvalitet och folkhälsa

uller  lu t roreningar och barriäre ekter rån tra k ger negativa 
hälsoe ekter och det är angeläget att det nns ro llda gr na mil er 
som är tillgängliga för stockholmarna. I varierade stadslandskap med ett 

nmaskigt gångnät promenerar människor i h gre utsträckning  arn  som 
regelbundet är ute i gröna, variationsrika och naturpräglade utemiljöer blir 
enligt forskning mindre stressade och sjuka mer sällan. 
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I en växande stad blir  
det allt viktigare att 
kunna tydliggöra  
värdet av parker, 
naturområden och 
grönska i bebyggelsen. 

Översiktsplanen
I gällande översiktsplan redovisas tre planeringsinriktningar 
inom fokusområdet idrott, rekreation och attraktiva 
grönområden:
• Säkerställ en god tillgång till attraktiva parker och grönområden.
•  Säkerställ ett rikt utbud av idrottsytor och idrottsanläggningar 

i hela staden.
• Värna och utveckla stadens ekologiska infrastruktur.

I förslaget till ny översiktsplan för Stockholms stad formuleras 
stadens ambitioner för de gröna och blå kvaliteterna i stads-
byggnadsmålen samt i planeringsinriktningarna för en grön  
och vattennära stad.

Ett Stockholm för alla – Vision 2040
”Stockholm är en sammanhållen och tillgänglig stad för alla, 
utan fysiska och sociala barriärer. Staden och regionen är 
tätare och mer sammanhållen. ” 

”Stockholm är en trygg och inspirerande uppväxtmiljö för alla 
barn.” 

”Stockholm är världsledande på att utveckla, kommersialisera 
och tillämpa ny energi- och miljöteknik och är en naturlig 
testbädd för innovationer.” 

”Stockholm är en av världens vackraste städer med en unik 
kombination av storstadsmiljö och närhet till natur och 
vatten.” 

”Stockholmarna bjuds regelbundet in till att delta i 
dialoger kring frågor som berör människor i vardagen och 
utvecklingen av Stockholms olika delar.” 

”Byggnader, offentliga miljöer och kollektivtrafiken är 
tillgängliga på lika villkor.”

Miljöprogram
I stadens miljöprogram finns sju delmål för hållbar mark- och 
vattenanvändning:
3.1  Sårbarheter i stadsmiljön till följd av ett klimat i 

förändring ska förebyggas. 
3.2 God status ska uppnås i stadens vattenförekomster. 
3.3   Stadens vattenområden ska stärkas och utvecklas för 

både rekreation och biologisk mångfald. 
3.4  Vid stadsutveckling ska ekosystemtjänster främjas för 

att bidra till en god livsmiljö. 
3.5  Staden ska ha en livskraftig grönstruktur med rik 

biologisk mångfald. 
3.6  Stockholmarna ska ha god tillgång till parker och natur 

med höga rekreations- och naturvärden. 

3.7 Varje stadsdel ska planeras för god stadsmiljö.
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Stockholmarna ska 
ha god tillgång till 
parker och natur med 
höga rekreations- och 
naturvärden

Källa: ”Grönare Stockholm”  
(Stockholms Stad 2017, sid. 11 & 12) 
 
 

Källa: ”Översiktsplan för Stockholm 
Stad” (Stockholms Stad 2018, sid. 23) 
 
 

	

	

”Mål med skötsel” och ”Järvafältets potentiella 
besöksantal” ur ”Övergripande skötselplan för 
Igelbäckens kulturreservat i Stockholms Stad” 

(Stockholms Stad 2006, sid 4 & 14. Karta 
framtagen av Alexander Ståhle) 
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SLUTSATSER – kopplat till undersökningens övergripande fråga:  
 
Hur konstrueras ”urban grönytetillgång” i Tenstas grönytekontext och finns det behov av 
att problematisera denna term? 
 
Människors upplevelser av tillgänglighet till de utvalda grönområdena påverkades av flera olika 
saker. Undersökningen visade att dessa upplevelser ofta var sammankopplade av både sociala och 
fysiska faktorer. Det betyder att känslan av tillgänglighet till ett grönområde både kunde handla om 
exempelvis den fysiska utformningen av ett område men också den sociala kontext som området är 
en del av och att dessa två saker hängde ihop. Undersökningen styrker därför teorier kring att 
tillgänglighet av grönområden i staden inte bara kan bedömas utifrån t.ex. avstånd eller hur många 
parker det finns.  
 
Undersökningen visade också att faktisk tillgång och tillgänglighet till grönområden är väldigt 
beroende av hur den kommunala (och regionala) grönplaneringen hanterar dessa frågor. Utifrån de 
dokument som undersöktes och de tillgänglighetsanalyser som gjorts av Tenstas grönytor ligger 
övervägande fokus vid rumsliga faktorer som t.ex. avstånd till olika typer av natur och parker. Till viss 
del saknas vissa sociala perspektiv i grönplaneringen som beskrevs som mycket viktiga av flera av 
deltagarna i studien.  
 
Undersökningen visade att begreppet ”urban grönytetillgång” behöver problematiseras vidare, 
både inom forskning men också inom stadsplanering. Detta på grund av att det varierar mycket 
utifrån både geografiska, sociala och tidsmässiga förutsättningar och att människor kan uppleva 
tillgänglighet mycket olika beroende på vilka vi är, vilka erfarenheter vi har och var vi bor.  
 

Det är viktigt att understryka att detta är en fallstudie som gör en kontextuell djupdykning. Det 
betyder att de resultat och slutsatser som beskrivs inte kan appliceras rakt av på andra platser i 
Stockholm eller Sverige utan är specifika för just denna studie. Denna studie kan snarare användas 
för att exemplifiera en större problematik inom detta forskningsområde. Det är inte uppsatsens 
intention att enbart kritisera kommunens arbete kring tillgänglighets-frågor utan snarare visa på 
den komplexitet en rättvis grönytetillgång innebär.  
 

Har du frågor eller vill du läsa mer? 
 
Kontakta mig då gärna på mejl via 
frida.andren@outlook.com  

 
 
 
 

Denna undersökning genomfördes mellan 
hösten 2018 och uppsatsen skrevs våren 2019. 
 
Stort tack till alla de informanter, personer och 
kollegor som varit med och bidragit till detta 
arbete! 
 
 
 
 
 


