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Abstract	  
 
This paper investigates, through an actor-network theory perspective, how the recreation area 
Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik northwest of Stockholm has developed from being a dumping 
site into becoming a nature reserve. This investigation also tries to describe and explain which 
values that have been promoted in the area by the local voluntary associations and companies. 
Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik has been inhabited for more than 3000 years, originally with 
farming as the most important business. The area served as Stockholm’s waste disposal site 
from the late 1890’s and has today become an important area for recreational use. The actor-
network theory perspective is used to identify different actors, both human and non-human, that 
has worked for the protection of the area and thus gained power over the decision-making. 
 
Keywords: actor-network theory, actor, network, value, nature reserve, local associations, 
Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik	   	  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Tillräckligt långt från Stockholms stads sus och brus för att kunna utnämnas till 
Stockholms tystaste plats finns i förorten Hässelby området Lövsta-Kyrkhamn-
Riddersvik. Omgivet av Mälarens vatten och med spår efter tusentals år av jordbruk 
och mer än hundra år av industriverksamhet är det nu främst för tystnaden och 
möjligheten till friluftsliv som området har fått uppmärksamhet. Områdets industriera 
började till följd av problem med avfalls- och latrinhanteringen i Stockholms innerstad 
under slutet av 1800-talet. Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik identifierades då som en ideal 
plats för stadens avfalls- och latrinhantering. Den sopförbränningsanläggning som 
inrättades på platsen var i bruk ända fram till mitten av 1980-talet. Sedan 1970-talet har 
det i Lövsta-Kyrkhamn också funnits föreningar för konstnärsverksamhet och företag 
som ägnat sig åt olika återvinningsverksamheter. Idag har området, jämte att husera en 
återvinningscentral, blivit ett friluftsområde med möjlighet till bad och friluftsliv, här 
finns bland annat ett närliggande koloniområde, en golfbana och lättillgängliga 
strövområden. Det föreningsarbete som pågått på platsen har länge arbetat för att 
området ska bli naturreservat och nu har delområdet Kyrkhamn i Stockholm stads 
budget för 2012 nämnts som ett område som ska ombildas till naturreservat.  

Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik är ett tätortsnära naturområde och nutida forskning 
menar att naturområden i urbana miljöer är särskilt viktiga (Borgström 2009 och 
Skärbäck 2007), dels för att ge livsutrymme till olika djur och växter, men också för att 
ge ekosystemtjänster till människan i form av bättre luftkvalité, skydd mot buller och 
områden för rekreation. Det har visats sig att människor också värderar naturen högt 
och detta speglas också inom svensk politik där frågan om skydd av områden 
diskuterats sedan slutet av 1800-talet och fått stort spelrum sedan mitten av 1960-talet. 
Men hur kommer det sig att ett före detta industriområde kan komma att skyddas som 
naturreservat? 

I denna uppsats används actor-network theory (ANT) som teoretisk utgångspunkt och 
metod för att undersöka vilka aktörer som har påverkat platsen Lövsta-Kyrkhamn-
Riddersvik och hur platsens specifika värden och attraktioner kommunicerats till 
politisk nivå. ANT handlar om att avtäcka och spåra de kopplingar och relationer 
mellan aktörer av olika slag (mänskliga och icke-mänskliga) som tillåter vissa aktörer 
att få makt och handlingskraft. Makt att agera uppkommer i de relationer som skapas 
(nätverk), och då makt är produkten av ett nätverk kan vi avtäcka de ”aktör-nätverk” 
som kan ge förklaring till, och förståelse för, exempelvis organisering och processer 
runt en plats (Bosco, 2006).  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att med actor-network theory (ANT) som teoretisk 
utgångspunkt och med intervjuer som metod, ta reda på och förklara hur värdet på 
platsen Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik har skapats och etablerats genom de relationer 
som utformats, och de handlingar som har utförts på platsen. Samt hur dessa värden har 
fått makt och handlingskraft i aktör-nätverket. Mina frågeställningar är således: 

- Vilka värden har området Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik och för vem? Vad förklarar 
attraktionen för just denna plats och när blev det en attraktion? 

- Vilka aktörer har fått makt att påverka värdeetableringen i området Lövsta-
Kyrkhamn-Riddersvik? Hur har denna påverkan sett ut? Hur ser en ögonblicksbild av 
aktör-nätverket ut idag (våren 2012)? 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningens fysiska avgränsning är området Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik i 
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning i Stockholms stad. I texten används ibland 
endast Lövsta-Kyrkhamn eller endast Kyrkhamn som benämning för området då det är 
vad som stått skrivet i olika dokument samt vad informanter och respondenter själva 
har refererat till. Riddersvik har inte i egentlig mening varit föremål för planer på 
bebyggelse, fokus för ny bebyggelse har centrerat enbart kring Lövsta-Kyrkhamn. 
Dock behandlar uppsatsen hela det sammanhängande området. Aktörer som påverkat 
platsen behöver dock inte vara fysiskt knutna dit, utan kan vara lokaliserade på andra 
platser.  

Uppsatsens tidsmässiga avgränsning begränsas bakåt i tiden främst till 1800-talets slut 
då sophanteringsanläggningen byggdes.  Dock kan mer tidsmässigt avlägsna händelser 
och ageranden komma att bli aktuella att ta i beaktande, då den teoretiska 
avgränsningen ANT kan göra detta nödvändigt (se utförligare beskrivning i kapitel 2.1 
”Actor-network theory”). 

Faktamässigt har denna uppsats avgränsats till att fokusera på två delområden. Dels 
ANT och dels naturreservat. En inläsning om ANT har gjorts för att få en djupare 
förståelse för ANT:s filosofiska och teoretiska karaktär för att på så sätt få verktyg för 
att kunna använda teorin i praktiken. En djupare förståelse för vad naturreservat 
representerar i svensk lagstiftning har varit viktigt att få kännedom om för att kunna 
sätta insamlad information i ett sammanhang.  

1.4 Centrala begrepp 

Actor-network theory  

Actor-network theory (ANT) är den teoretiska utgångspunkt som denna uppsats bygger 
på. ANT strävar efter att identifiera aktörer, både mänskliga och icke-mänskliga som 
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bygger upp aktör-nätverk kring olika fenomen. Se mer utförlig förklaring i kapitel 2.1 
Actor-network theory. Beskrivningen av ANT i denna uppsats är förkortad och kommer 
inte att ta med alla aspekter av teorin. 

Aktant 

Aktant är den term inom actor-network theory som används för att beskriva alla typer 
av aktörer, både mänskliga och icke-mänskliga. Se förklaring i avsnitt ”Nätverk, 
dualismer och aktanter” i kapitel 2.1 Actor-network theory.  

Värdeetablering 

Med värdeetablering menas hur de subjektiva värden som Lövsta-Kyrkhamn-
Riddersvik har för olika aktörer, motiveras för andra aktörer som förstår och accepterar 
dessa värden.  

2. Teoretisk utgångspunkt och metod 

2.1 Actor-network theory 

Nätverk, dualismer och aktanter 

I denna uppsats används Actor-network theory (ANT) som teoretisk utgångspunkt och 
metod. ANT är en sociologisk vetenskapsteori som växte fram under det tidiga 1980-
talet. ANT kopplas främst samman med forskarna John Law, Bruno Latour och 
Michael Callon som bland annat studerade hur nätverken kring hur vetenskap skapades 
i naturvetenskapliga laboratorier såg ut. När nätverk vanligen visualiseras i geografisk 
och annan vetenskap är det ofta i form av hierarkiska strukturer och ramar, likt 
exempelvis järnvägsnätverk. De nätverk som utforskas inom ANT ses istället som 
heterogena, konstanta flöden utan förutbestämda former eller ramar, och det kan därför 
inte finnas någon självklar ledande aktör i ett sådant nätverk (Bosco 2006).  

Det är också synen på de aktörer som bygger upp nätverken som särskilt särskiljer ANT 
från andra teorier. Inom ANT ses både mänskliga och icke-mänskliga aktörer, såsom 
provrör eller vetenskapliga tidsskrifter, som likställda. De mänskliga aktörerna tillskrivs 
alltså inte någon automatiskt makt över icke-mänskliga enheter (Law, 2007, internet). I 
ett ANT nätverk tillskrivs handlingskraft istället till alla aktörer som kan länka samman 
enheter i ett nätverk, och därigenom skapa relationer (Murdoch 1997b). En aktör blir 
med detta resonemang en nätverkseffekt snarare än något som strukturerar upp 
nätverken. 

Inom ANT kan därmed ingen enhet ha en allmängiltig form, utan formen skapas genom 
relationerna i nätverket. Forskarens uppgift är till följd av detta att utforska och 
förklara, samt att ta reda på vilka handlingar som bygger upp nätverken (Law, 2007, 
internet). Som ett exempel på ett relationellt nätverk kan min roll som geografistudent 
beskrivas. Utan nätverket runt mig bestående av exempelvis lärare, litteratur, 
kurskamrater och min dator skulle jag inte kunna vara geografistudent. Jag får makt och 
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handlingskraft att studera geografi tack vare tillgången på de mänskliga och icke-
mänskliga enheter som omger mig och därmed skapar ett nätverk. 

Somliga kan ställa sig tveksamma till användandet av ordet ”aktör” också för de 
nätverkseffekter med agens som inte är mänskliga. Därför har begreppet actant (sv. 
aktant) myntats som inbegriper alla aktörer, både mänskliga och icke-mänskliga. 
Begreppet aktant tar dessutom bort den motivation eller intention som kan läsas in 
underförstått i ordet aktör (Bosco, 2006). I denna uppsats kommer ordet aktant i 
fortsättningen användas för att beskriva alla typer av aktörer som kan uppkomma i ett 
aktör-nätverk. 

Sammantaget kan inga aktanter eller nätverk inom ANT ha någon förutbestämd form 
eller struktur. Därmed kan det enligt ANT inte heller finnas några universella 
dualistiska motsättningar mellan enheter, eftersom alla aktanter i ett nätverk är effekter 
av relationer. Ett exempel på en dualism är beskrivningen av natur och samhälle som 
varandras motsatser (Murdoch 1997b). Forskare som använder sig av ANT vill istället 
undersöka länkar mellan olika aktanter och behålla en öppen syn på de aktanter som 
uppmärksammas i nätverken, utan att tillskriva dem egenskaper eller ställa dem mot 
andra aktanter (Murdoch 1997a). Denna syn på omvärlden är en förutsättning för att 
kunna utforska nätverk med ANT. Något som samtidigt är svårt då alla är formade efter 
sin tids sanningar om omvärlden. 

Makt genom översättningar 

Inom ANT är makt och det som kallas för översättningar centrala begrepp för att förstå 
hur handling och aktörskap uppkommer i ett nätverk. I avsnittet innan beskrevs det att 
makt inte tillskrivs någon aktant automatiskt eftersom nätverken ses som flöden. Latour 
(1986), menar att makt inte heller kan innehas av någon, utan att makt är en konsekvens 
av olika handlingar. Exempelvis kan därför inte en diktator ha makt om inte de 
underordnade lyder de order som diktatorn befaller. Ordern eller befallningen skickas 
från person till person så länge som nästa person i kedjan agerar och fortsätter att ge 
energi till en vidarebefordran av ordern. Denna handling mellan personer i en kedja kan 
innebära en förändring av den ursprungliga ordern eftersom varje aktör kan forma den 
efter sina egna syften. Makten kan därmed ta slut om en länk i kedjan inte följer ordern. 
Detta innebär att det inte är nätverken som håller ihop aktanterna, utan att det är 
aktanterna som genom sina handlingar är de som håller samman nätverken. 

För att undvika att en länk i kedjan omformulerar ordern efter sina egna syften krävs 
det att syftet med orden (eller handlingen) och därmed den maktutövning som följer 
förstås och accepteras av alla i kedjan. Den ursprungliga målsättningen, den 
ursprungliga ordern, måste översättas till alla inblandade aktanter.  

Med översättningar menas förståelsen för hur aktanter genom sitt handlande översätter 
sina mål för att få andra aktanter att uppleva att de har samma mål. När 
översättningarna är klara och nätverken har nått stabilitet skapas maktrelationer. Makt 
kan därför, precis som aktanter, förklaras som en effekt av ett nätverk (Murdoch 



Från soptipp till naturreservat 
En studie av makt i Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik genom actor-network theory 

9 
 

1997b). Hur makt och översättningar visar sig i verkligheten beskriver Callon (1986) i 
en studie om pilgrimsmusslor, yrkesfiskare och forskare i Frankrike. Under 1970-talet 
minskade fångsten av pilgrimsmusslor i en ort i Frankrike till följd av bland annat kalla 
vintrar samt ökat fiske till följd av en ökad efterfrågan från konsumenter. En konferens 
med forskare och yrkesfiskare anordnades för att undersöka möjligheten att öka 
produktionen av pilgrimsmusslor på platsen genom odling. Idén till en musselodling 
hade forskarna fått vid en resa till Japan där odlingen var intensiv och därför ville 
forskarna ta reda på om denna typ av odling var möjlig också i Frankrike. För att kunna 
genomföra projektet var forskarna tvungna att översätta sina mål, så att både 
pilgrimsmusslorna (som då skulle föröka sig), samt yrkesfiskarna (som skulle avstå från 
fiske en viss tid) kände att de hade samma mål och därmed skulle arbeta mot samma 
håll. I det fall som Callon (1986) presenterar åker yrkesfiskarna en vinternatt ut och 
trålar på pilgrimsmusslornas uppväxtplatser. Därmed har forskarnas översättningar 
misslyckats vilket leder till att aktör-nätverket löses upp.  

Skala, rum och topologier 

Inom geografin är begreppen rum och skala centrala. Geografin karakteriseras som en 
korologisk vetenskap vilket innebär att det är studiet av det geografiska rummet 
(jordytan) som menas (Östman 1985). Detta geografiska rum kan avgränsas av 
naturliga barriärer som exempelvis bergskedjor för ett avrinningsområde eller genom 
mänskligt skapade administrativa enheter som kommuner eller stater. Law (1999) 
menar att ordet nätverk i ”aktör-nätverk” kan föra tankarna till fast avgränsade rumsliga 
texturer som exempelvis järnvägsnätverk, något som jag beskrivit tidigare. Men inom 
ANT eftersöker forskare en så kallad topologisk syn på rummet, vilket innebär att 
rummets gränser inte är givna, utan att objekt istället kan uppta olika former. Då får 
istället nätverken den form som bestäms av de relationer som uppkommit och 
stabiliserats mellan olika enheter.  Detta synsätt på rummet som en topologi appliceras 
på alla typer av fasta enheter, också det för geografer så viktiga skala.  

Skala med betydelsen av beständighet som i begreppen global och lokal hanteras inom 
kulturgeografisk forskning alltmer som en social konstruktion, vilket är något som 
ANT-utövare också lyfter fram. Begrepp som ”lokal” eller ”global” representerar 
därmed en diskurs där en gemensam förförståelse för begreppen finns, snarare än att de 
representerar faktiska enheter. Dessa begrepp kan sedan användas av olika aktanter för 
att utöva makt. Inom ANT begränsas inte aktör-nätverken till vissa skalnivåer utan 
fenomen kan samtidigt anses vara både lokala och globala (Sneddon 2003). Därmed 
blir de aktör-nätverk som eftersöks inom ANT skallösa med oförutsägbara dimensioner 
och former. 

ANT och geografisk vetenskap 

Då ANT från början utvecklades som en sociologisk vetenskaplig ansats kan en ställa 
sig frågande till att ANT som teori och praktik har använts inom geografisk forskning. 
Dock kan ANT sägas passa väl som geografisk teori och praktik. Geografer har under 
längre tid varit intresserade av nätverk och när ANT uppmärksammades var det inte 
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främmande för geografer att tänka geografiskt om ANT (Bosco 2006). Geografi är 
nämligen vetenskapen som både inkluderar natur- och samhällsvetenskap och beskrivs 
ibland därför som en syntesvetenskap. Med det menas att geografin inte har någon 
tematisk avgränsning, såsom biologin eller juridiken, utan att geografen har det 
mänskliga samhället och den fysiska omgivningen som problemområde. I geografin 
finns också ett systemperspektiv kopplat till det rum eller den plats som problemet 
lokaliserats på. Ett av de huvudsakliga perspektiv som dominerar inom geografisk 
forskning är att beskriva och förklara lokaliserings- och utbredningsmönster samt 
samband mellan mänsklig verksamhet och fysiska enheter (Östman 1985). Tillsammans 
med det systemperspektiv som efterfrågas på problemfrågor inom geografin, samt den 
önskan som finns att förklara samband mellan fysiska enheter och mänsklig verksamhet 
stämmer de utgångspunkter som finns inom ANT också väl in med geografisk praktik 
och teori. 

Sammanfattningsvis så är aktör-nätverk oformliga och skallösa. Aktanter är effekter av 
nätverken och makt förstås som ett resultat av relationer. När ingen förutbestämd 
uppfattning föreligger om hur fenomen förhåller sig till varandra kan heterogent 
associerade nätverk avslöjas, som kan bidra till förståelse för och förklaring av 
maktrelationer och organisering (Bosco, 2006) och i och med det också hur makt 
används och etableras för att exempelvis förklara eller skapa värde på en plats. 

2.2 Metod  

Vetenskapligt angreppssätt 

Vad den som arbetar med ANT vill göra är att undersöka hur associationer och 
relationer mellan aktanter uppkommer samt hur roller och funktioner stabiliseras 
(Murdoch 1997a). Murdoch (1997b) skriver också att den som analyserar nätverk 
utifrån ANT inte ska ta ställning för något, utan istället förutsättningslöst följa de 
enheter som uppmärksammas i nätverket. 

För att följa Murdochs beskrivningar av ANT som metod och den teoretiska 
bakgrunden som presenterats i avsnitt 2.1 är min målsättning med denna undersökning 
att studera aktör-nätverket runt området Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik som har 
påverkat värdeetableringen. Nätverken och relationerna har spårats så som de hittas i så 
stor utsträckning som möjligt. Den huvudsakliga metodologiska inriktningen i denna 
undersökning har därför varit att ”följa nätverket dit det leder mig”. För att lyckas med 
detta har en stor öppenhet för olika typer av associationer och aktanter försökt behållas 
under undersökningens gång, samt en stor öppenhet för den komplexitet som 
nätverkskartering med ANT innebär. I min undersökning har jag heller inte bara 
nätverkets komplexitet att förhålla mig till, utan också den tidsmässiga avgränsning 
som har avsatts till min undersökning ( som är ramen för ett examensarbete på 
kandidatnivå). 
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Det vetenskapliga angreppssättet och den metodologiska ansatsen innebär i 
förlängningen att denna undersökning främst har ett empiriskt förhållningssätt, där det 
insamlade materialet fördjupas med litteraturstudier. Denna studie kan också beskrivas 
som en fallstudie då den är koncentrerad till förhållandena på en specifik plats. Law 
(2007, internet) menar att det är just genom fallstudier som ANT kan förstås 
fullständigt.  

Användbarheten av denna studie är kopplad till betydelsen och användbarheten av ANT 
i geografiska studier. ANT är en praktik och ett tankesätt som kan hjälpa geografer att 
tänka omvärldsanalytiskt och få med många väsentliga delar av geografiska processer. 
Själva analysen av ett områdes utveckling är också användbar för att förstå hur ett 
lokalt påverkansarbete kan gå till samt också förklara varför utvecklingen ser ut som 
den gör. 

Källmaterial 

Den litteraturstudie som gjorts har fokuserats inom fyra delområden: teoretiska 
beskrivningar av ANT, tidigare gjord geografisk forskning med ANT-perspektiv samt 
studier av litteratur som berör naturreservat och betydelsen av grönområden i 
stadsmiljöer. En fjärde del av litteraturstudierna har fokuserat på att hitta 
bakgrundsinformation om den plats runt vilken min studie koncentrerar sig.  

De vetenskapliga artiklarna jag har valt för att studera ANT och ANT inom geografisk 
forskning är ifrån slutet av 1990-talet och från 2000-talets första decennium. All 
forskning utvecklas självklart med tiden, men den beskrivning som dessa artiklar ger av 
ANT som filosofi och teori samt hur ANT kan användas metodologiskt inom 
geografisk forskning anser jag vara tämligen stabilt under de kortare tidsperioder som 
diskuteras här.  

Artiklarna som fokuserar på ANT inom geografisk forskning har sökts fram med hjälp 
av GeoBase som fokuserar på geovetenskapliga artiklar. Stockholms Universitets 
biblioteks söktjänst har också använts för att söka fram relevanta artiklar med fokus 
med ANT som teori.  

Intervjuundersökning 

Den empiriska delen av min studie utgörs av kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer. 
Intervjuer har dels genomförts med personer som har en direkt anknytning till platsen 
Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik genom exempelvis personernas arbete eller 
föreningsdeltagande i området (informanter). Intervjuer har också att genomförts med 
personer som tillfälligt besöker platsen (respondenter).  

Denna uppdelning av intervjupersoner i undergrupperna informanter och respondenter 
görs för att särskilja dem som har en direkt anknytning till området och som kanske 
därmed har specifika kunskaper om platsen från dem som passerar igenom, eller endast 
tillfälligt uppehåller sig i området.  
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Syftet med respondentintervjuerna var att få en uppfattning om varför människor 
besöker platsen Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik samt vad de anser är de mest intressanta 
och lockande med området för att på så sätt kunna utläsa vad de anser att Lövsta-
Kyrkhamn-Riddersvik har för värde för dem. Se frågeformulär till alla intervjuerna i 
bilaga 1-4. 

Syftet med informantintervjuerna var att ta reda på vad de som har en faktisk 
anknytning till platsen har gjort, både på platsen och genom andra ageranden på andra 
platser, för att påverka platsen och visa vilka värden platsen har samt också varför det 
är värt att bevara och skydda platsen. De som jag har intervjuat är Carina Herdin-
Ringstedt (2012, muntlig källa) som arbetar som parkingenjör på Hässelby-Vällingby 
stadsdelsförvaltning, Lennart Andersson (2012, muntlig källa) som är hantverkare och 
konstnär i Kyrkhamn, Jan Sääf som i grunden är biolog och driver 
Kyrkhamnsföreningen och Kyrkhamns Fältskola samt Fredrik Linse som driver 
Hässelby Golf (Sääf och Linse 2012, muntlig källa). Tre mejlintervjuer har också 
genomförts med Ingrid Olsén-Sjöström som är ekolog på exploateringskontoret i 
Stockholms stad respektive Jonas Dahllöf som är enhetschef för planering och 
utveckling på Trafikkontorets avdelning för avfall i Stockholms stad. Kompletterande 
frågor ställdes också till Jan Sääf via mejl (Sääf 2012, muntlig källa). 

Fältstudier och Geografiska Informationssystem (GIS) 

Ytterligare en aspekt av undersökningen har varit att ensam promenera runt i området 
för att se vad nätverket kan ta mig på så sätt. Dessa rundvandringar har företagits för att 
jag skulle få en uppfattning om området och förståelse för vad respondenter och 
informanter refererade till samt för att se hur människor använder sig av platsen.  

Geografiska informationssystem (GIS) har använts för att producera kartbilder över var 
området Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik är beläget i Stockholms stad samt också var 
området är beläget i förhållande till övriga naturreservat i Stockholms stad samt i 
kringliggande kommuner. Data har hämtats från Naturvårdsverket, Statistiska 
centralbyrån och Nuts. Mjukvaran som har använts är ArcGIS 10. Google Earth har 
också använts för att skapa en polygon över områdets gränser. 

2.3 Metoddiskussion och källkritik 

Teoretisk utgångspunkt 
Actor-network theory (ANT) är en metod som kräver en stor öppenhet och flexibilitet 
från forskaren vid identifiering av aktanter och kartering av nätverk. Denna öppenhet 
och flexibilitet samt önskan att följa dit nätverket leder kan leda till att de nätverk som 
kartläggs blir oändliga, då inga fysiska eller skalmässiga avgränsningar görs.  

Att ANT inte avgränsar sig till specifika skalnivåer utan har en skallös syn på problem 
och platser kan till stor del ses som en fördel då komplexa maktstrukturer kan avslöjas 
och förklaras. Den skallösa fördelen inom ANT kan dock också ses som ett problem 
eftersom kartläggningen blir komplex. Murdoch (1997b) skriver att eftersom alla 
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processer uppkommer i nätverket kan det ge en ökad komplexitet som kan göra det 
omöjligt att spåra och kartlägga alla aktanter i nätverket. Vid dessa situationer får en 
förkortning av nätverket göras och de mest signifikanta relationerna och handlingarna 
kartläggas, också för att anpassa undersökningen till den tid som finns till förfogande.  

Den tidsanpassningen som forskaren måste göra av aktör-nätverket anser jag är en 
nackdel med ANT som metod, då allt inte kan studeras vilket i förlängningen gör att en 
felaktig bild av ett fenomen kan skapas. Ytterligare en svaghet med ANT är att det är en 
metod som kräver personliga bedömningar av forskaren, och att jag med min 
begränsade kunskap och erfarenhet, både av forskning och av ANT, kan göra felaktiga 
bedömningar i vissa lägen. Något som kanske inte skulle inträffa hos en mer erfaren 
forskare. Dock anser jag att fördelarna med metoden för uppsatsens syfte överväger 
nackdelarna.  

Informantintervjuer 
Mina informantintervjuer har dels skett genom personliga möten och dels genom e-
postkontakt efter informanternas önskan. De flesta informanterna har jag upplevt som 
tillmötesgående och intresserade av att bli intervjuade, vilket jag dels bedömer genom 
att de flesta har varit lättillgängliga både per telefon och per e-post samt att de har 
tillåtit intervjuerna att ta tid i anspråk. Informanterna har intervjuats enskilt förutom i 
fallet med Janne Sääf och Fredrik Linse vilka intervjuades tillsammans. De har därför 
ansetts representera samma svar och anges i uppsatsen som en gemensam källa. 

Alla informanter som intervjuades bedömdes vara öppna i sina svar, de upplevdes ha 
fritt spelrum att svara på frågor och också att diskutera runt frågorna. Vid flera tillfällen 
under intervjuerna berättade informanterna också helt fritt utan att någon fråga ställts. 
De flesta informanterna uppfattades dock som partiska till ämnesområdet, de hade en 
bestämd egen åsikt som de ville förmedla, vilket i hög grad också var förväntat.  

Under intervjuerna tog jag minnesanteckningar, något som ingen informant tycktes bli 
störd av. Istället gav de korta pauserna ofta tid till mig att försäkra mig om att jag hört 
och uppfattat svaret rätt genom att ställa kontrollfrågor, vilket ibland ledde till 
förtydliganden och ytterligare förklaringar som än mer lyfte betydelsen av 
informationen jag fick ta del av. Intervjuerna renskrevs sedan inom kort efter 
intervjuerna, då jag hade dem färskt i minnet för att ingen information skulle gå till 
spillo. 

Respondentintervjuer 
De respondentintervjuer som har genomförts har skett ute på plats i Kyrkhamnsområdet 
under två dagar. Intervjuerna har genomförts dagtid på en fredag respektive en lördag 
med förhållandevis soligt väder. Detta val har gjorts för att maximera chansen att träffa 
så många tänkbara respondenter som möjligt.  

Till respondentintervjuerna användes ett semistrukturerat frågeformulär med tematiska 
frågor. Frågeformuläret användes främst som en mall då syftet med ANT som metod är 
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att ”följa dit nätverket leder” och därmed följa respondenterna i deras tankegångar med 
uppföljningsfrågor som hur, varför och på vilket sätt. Frågorna ställdes i olika 
ordningsföljd vid de olika intervjuerna och vissa frågor behövde inte alls ställas då 
respondenten självmant berättade och beskrev ingående om sina uppfattningar om 
platsen. För dessa respondenter användes främst uppföljningsfrågor sedan samtalet 
kommit igång. För respondenter som inte pratade fritt spontant följdes frågeformuläret 
mer noggrant. Med vissa personer kändes det mer lämpligt att fråga om namn och ålder 
för att få en mer personlig stämning och på så sätt komma närmare respondenten. 
Avgörandet om mer personliga frågor ska ställas har fallit på min magkänsla. 

Då Kyrkhamn under våren inte utnyttjas för bad eller andra mer platsspecifika 
aktiviteter, utan snarare utnyttjats som promenad och/eller joggingstråk har bemötandet 
från respondenterna varit varierande när jag har velat intervjua dem. Löpare vill inte 
alls stanna och prata medan de som promenerar oftare stannar till, men många avböjer 
också. En del, främst yngre till medelålders personer, har upplevts som stressade och 
inte velat ge tid till en intervju, trots en till en början positiv inställning till att 
medverka. Något äldre personer har låtit intervjuerna ta längre tid. Det har också varit 
övervägande äldre personer som ställt upp på att bli intervjuade, yngre personer har ofta 
nekat helt till att medverka. Dessa förutsättningar, samt de val som gjorts gällande 
väder och val av dag, kan komma att vinkla undersökningens resultat efter de givna 
förutsättningarna. Det är exempelvis förhållandevis fler äldre personer som har 
intervjuats vilket gör att undersökningen i högre utsträckning speglar denna 
åldersgrupps intressen och värdering av området. 

Tryckta källor 

De vetenskapliga artiklar som refereras till i denna uppsats har främst använts för att få 
en grund i ANT som perspektiv och för att exemplifiera hur ANT som metod har 
använts i tidigare geografisk forskning. Därav blir kritiken av dessa artiklar snarare en 
kritik mot mitt metodval, se därför ”Teoretisk utgångspunkt” i avsnitt 2.3 
Metoddiskussion och källkritik. 

De böcker, artiklar, rapporter och övriga dokument som använts som bakgrundmaterial 
i avsnittet 3. Bakgrund har främst använts för de faktauppgifter som de presenterar. 
Mycket av materialet gäller svensk lagstiftning, historiska händelser eller är rapporter 
baserade på forskning. Mycket av det som presenteras i materialet bekräftas till viss del 
av att samma uppgifter förekommer i olika böcker och artiklar men också av de 
informanter och av en del av de respondenter som jag har intervjuat som uppger samma 
information.  Därför anser jag att materialet har hög trovärdighet.  
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3. Bakgrund 

3.1 Tidigare geografisk ANT-forskning 

ANT kan, som nämnts tidigare, anses vara en högst geografisk arbetsmetod och teori 
och har också använts av många geografer för att spåra de heterogena associationer som 
ger upphov till aktör-nätverk för att på så sätt kunna förklara olika företeelser. Då ANT 
inte är en tematisk teori har det varit svårt att hitta geografiska vetenskapliga artiklar 
med ANT-perspektiv som rör just naturreservat och värdeetablering. Jag har istället valt 
att fokusera på geografisk ANT-forskning med olika tematiska perspektiv och har hittat 
tre relevanta artiklar som jag har valt att fokusera på för att beskriva hur ANT kan 
användas i geografisk forskning och därmed också motivera användbarheten av denna 
studie. Som Law (2007, internet) skriver är det just genom fallstudier som ANT:s 
användbarhet finns och metoden och tillvägagångssättet är likartat i de flesta artiklarna. 

En geograf som var tidigt ute med att applicera ANT-perspektivet på sin forskning var 
Sarah Whatmore. I artikeln ”Wild(er)ness: Reconfiguring the Geographies of Wildlife” 
(Whatmore & Thorne 1998) så undersöks hur ordet wildlife (sv. ungefär ”det vilda”) 
placerar vilda djur och växter utanför den mänskliga sfären och därmed skapar en 
motsättning mellan det ”det vilda” och ”det mänskliga”. Vad Whatmore och Thorne 
(1998) försöker göra i sin artikel är att visa på att begreppet wildlife är skapat genom 
olika relationer mellan människor och djur på olika platser. Ett vilt djur har därmed 
ingen faktisk plats som kan bestämmas med koordinater, utan beskrivs istället ha en 
topologisk förekomst. Det författarna vidare gör är att ge handlingskraft till de vilda 
djur som därmed blir aktörer i det nätverk som växer fram, vilket bygger på de 
principer som ANT framhåller. Författarna visar som en del i sin undersökning den 
förändring som den kajmanska krokodilen genomgick när den hamnade på listan över 
utrotningshotade djur i världen. Denna listplacering ledde till att ett nätverk bestående 
av organisationer och olika dokument kom till vilket kom att ge krokodilen en ändrad 
topologi. Författarna kommer fram till att de vilda djuren inte alltid tjänar på att 
beskrivas som vilda och att en mer topologisk syn på dessa djur kan innebära en mindre 
särskiljning mellan dem och våra samhällen.  

I artikeln ”Reconfiguring scale and power: the Khong-Chi-Mun project in northeast 
Thailand” av Sneddon (2003) presenteras nätverket runt det storskaliga projektet att 
avleda vatten från tre olika floder genom konstbevattningskanaler och tunnlar för att 
kunna bevattna de torra delarna av nordöstra Thailand. Sneddon (2003) identifierar 
olika aktanter i sin undersökning. Allt ifrån politiska makthavare på olika nivåer till 
icke-statliga miljöorganisationer, men också icke-mänskliga aktanter som olika typer av 
landskap och ekosystem. Genom ANT perspektivet i undersökningen exemplifierar 
Sneddon (2003) hur den thailändska staten genom val av retorik och hur de bedömer 
vattentillgång ur en enbart ekonomisk, social och politisk utgångspunkt, tillsammans 
med hur de arbetar regionalt med närliggande länder får makt över 
vattenavledningsfrågan och därmed gör sig själva till en central aktant i aktör-nätverket. 
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Sneddon (2003) skriver också att ingen enhet, mänsklig eller icke-mänsklig, kan ha 
makt om det inte finns relationer som upprätthåller maktförhållandena. Vilket 
åskådliggöres genom ovan. 

I Bowlers (1999) artikel ”Recycling urban waste on farmland: an actor-network 
interpretation” används ett ANT-perspektiv för att undersöka om återanvändning av 
avloppsslam som gödningsmedel på jordbruksmark är hållbart i en strikt miljömässig 
mening. Bowler (1999) gör i sin undersökning en uppdelning av primära och sekundära 
aktanter baserat på en subjektiv bedömning. Som primära aktanter identifieras bland 
annat EU, vattenbolagen och jordbrukare och som sekundär aktant identifieras 
miljöaktivistgrupper, men många andra aktanter bedöms också ha plats i nätverket. 
Något som Murdoch (1997b) tar upp är förmågan som vissa aktanter får att utestänga 
andra aktanter ur ett nätverk genom att marginalisera dem. Denna typ av 
marginalisering visar Bowler (1999) tydligt i det aktör-nätverk som finns runt 
återanvändningen av avloppsslam där aktanten forskning (kunskapen kring gränsnivåer 
för gifter i avloppsslam) avgör vilket handlingsutrymme som olika miljögrupper får i 
nätverket att motverka användningen av avloppsslam på jordbruksmark. Så länge som 
den brittiska lagstiftningen följer rådande rekommendationer från forskare får 
miljögrupperna ett begränsat handlingsutrymme att motverka användning av 
avloppsslam, om de ska ses som trovärdiga av allmänheten. Denna marginalisering 
beror inte enbart på det faktiska forskningsläget utan, menar Bowler (1999), också på 
miljögruppernas brist på resurser att bedriva egen forskning. Bowler (1999) kommer 
fram till att metoden för att återvinna avloppsslam som gödningsmedel på 
jordbruksmark kan anses vara hållbar, men att det aktör-nätverk som kommit fram runt 
denna metod enbart är hållbar om miljöaktivistgrupperna inte ändrar sina metoder för 
att få mer makt.  

3.2 Områdesskydd i Sverige 

Naturreservat som skyddsform i Sverige 

Att utnämna ett område till naturreservat är ett verktyg som kan användas för att skydda 
djur, växter och livsmiljöer eller för att öppna upp områden för friluftslivet. Att skydda 
natur i olika former har dels en historisk förklaring, som kommer att beskrivas närmare 
nedan, och är dels en del av ett större globalt sammanhang. FN:s Konvention om 
biologisk mångfald som togs fram vid miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992, för att 
hejda förlusten av arter och naturmiljöer på jorden, har också påverkat Sveriges 
områdesskydd (Naturvårdsverket 2010).  

I Sverige finns det idag över 3500 naturreservat i olika storlekar. Naturreservat som 
skyddsform har funnits i Sverige sedan 1964 i och med införandet av den dåvarande 
Naturvårdslagen (SFS 1964:822). Naturvårdslagen upphörde vid införandet av 
Miljöbalken 1999 (SFS 2011:1102) då också bestämmelserna kring naturreservat 
överfördes till den nya lagstiftningen. I Sverige regleras idag naturreservat i 
Miljöbalkens (MB) 7 kapitel § 4-8. Enligt MB får ett mark- eller vattenområde 
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förklaras som naturreservat av länsstyrelsen eller kommunen. Ett naturreservat får 
utnämnas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer, för att tillgodose behov av områden för friluftslivet, för att skydda, 
återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer samt för att skydda, återskapa eller 
nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter 

I ett beslut om bildande av naturreservat ska skälen till naturreservatet tydligt anges. 
När ett naturreservat har inrättats kan länsstyrelsen eller kommunen besluta om 
upphävande av beslutet alternativt dispens från vissa av de inskränkningar som 
stipulerats till markägarens rätt att använda mark och vatten. Upphävandet eller 
dispensen måste i skälig utsträckning kompenseras för, av den som ger rätt till 
densamma, antingen i det dispensberättigade naturreservat alternativt i ett annat område 
(SFS 2011:1102). 

”Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”  

Den historiska bakgrunden till skydd av områden går tillbaka till det som i Sverige 
kallas för allemansrätten. I Sverige ger allemansrätten allmänheten möjlighet till 
vistelse i skog och mark som de själva inte äger. Allemansrätten är sedan 1994 är 
förklarad i regeringsformen med ordalydelsen: ”Alla ska ha tillgång till naturen enligt 
allemansrätten” (SFS 2010:1408).   Någon definition av vad som exakt menas med 
allemansrätten finns inte att läsa i lagtexten utan hänvisas till den sedvana som finns i 
landet. Allemansrätten till skog och mark tros ha hjälpt etableringen av det svenska 
friluftslivet (Bernes & Lundgren 2009). 

I början av 1880-talet kom de första förslagen på att skydda natur i Sverige från 
geologen Adolf Erik Nordenskiöld. Trots Nordenskiölds höga ställning och kontaktnät 
med personer i maktposition nådde frågan inget gehör hos de styrande. Under 1880-
talet vaknade också intresset för friluftsliv i Sverige och Svenska Turistföreningen 
bildades 1885 för att under kommande decennier efterföljas av det som kom att bli 
Friluftsfrämjandet 1892 och Naturskyddsföreningen 1909. Mycket av inspirationen till 
dessa föreningar kom från de nationalromantiska strömningar som låg i tiden. Dock 
fick Sverige sin första lagstiftning för skydd av natur först år 1909 och samma år 
inrättades de två första nationalparkerna. Syftet med naturskyddet var då främst att 
bevara platser och områden som hade betydelse för vetenskapen eller som var 
anmärkningsvärt vackra. Dock fick utnämnandet av nationalparker inte kosta något för 
staten och områdena fick inte heller ha något ekonomiskt värde. På så vis kom det sig 
att de första svenska naturskyddsområdena lokaliserades i de nordsvenska fjälltrakterna 
(Bernes & Lundgren 2009).  

I och med att den svenska befolkningen fick mer fritid och fler semesterveckor under 
de första decennierna på 1900-talet växte den inhemska turismen. Friluftslivet 
uppmuntrades också från högt uppsatte personer då rörelse i skog och mark ansågs 
kunna fostra bra samhällsmedborgare och hålla ungdomarna borta från dåligt leverne i 
den alltmer urbaniserade svenska befolkningen. Byggandet av stugor, vandrarhem och 
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utmärkning av vandringsleder ledde till en mer naturengagerad befolkning, men också 
till slitage på skog och mark. Allemansrätten kritiserades därmed av markägarna som 
dock inte fick gehör för frågan. Istället tillsattes en utredning 1937 för att undersöka 
möjligheterna att trygga marklösa svenskars tillgång till naturen. Utredningen föreslog 
så kallade ”fritidsreservat”, men då andra världskriget kom emellan lades förslaget åt 
sidan (Bernes & Lundgren 2009). 

Det var först under 1960-talets början som frågan om naturskydd kom på tal i Sverige 
igen. En naturvårdsutredning 1962 konstaterade att naturskyddet i Sverige främst 
skyddade rester av natur som förblivit oexploaterade på grund av exempelvis deras 
otillgängliga läge eller områdets låga ekonomisk värde då skyddet utformades. Detta 
ansåg utredarna var oacceptabelt och förslag presenterades som skulle ge naturskyddet 
större ekonomiska anslag. Utredarna ville också att inriktningen på naturskyddet i 
större utsträckning skulle fokusera på representativa och typiska miljöer såsom 
kulturmiljöer med betesmarker. På så sätt väcktes förståelsen för att vissa områden 
kunde behöva viss skötsel och begreppet naturvård kom att användas i allt högre 
utsträckning. Förutom dessa förändringar i naturskyddets syfte lyftes också naturens 
sociala värden fram och i de mest befolkade regionerna i de södra delarna av Sverige 
framfördes betydelsen av att inrätta områden för rekreation. Som ett resultat av 
naturvårdsutredningen infördes år 1964 Naturvårdslagen i svensk lagstiftning i vilken 
inrättandet av naturreservat reglerades. Naturvårdslagen fick effekt och bara tre år efter 
inrättandet av lagen, 1967 fanns det ca 360 naturreservat i Sverige (Bernes & Lundgren 
2009). 

Dock är inte naturreservat ett fullständigt skydd mot en framtida exploatering av de 
ekonomiska resurser de huserar. Röster som vill exploatera skyddade områden för 
skogsbruk, mineralprospektering eller kraftverksutbyggnad höjs med jämna mellanrum. 
I kampen mellan olika skyddade områden och andra intressen blir det slutligen 
allmänhetens miljöengagemang och värdering av naturen som avgör hur långt 
naturvården kan gå för att skydda natur (Bernes & Lundgren 2009).  

3.2 Värdet av grönområden 

Stockholm anses vara en grön stad med europeiska mått mätt. Sammanhängande 
grönområden når i vissa fall hela vägen in till Stockholms innerstad från förorterna och 
kringliggande kommuner. Ett uttryck som används för att beskriva Stockholms 
regionala grönstruktur är de gröna kilar som sträcker sig från ytterstaden in mot 
centrum. Stockholm har tio gröna kilar (figur 1) som dels ger stora sammanhängande 
områden för friluftslivet, dels möjliggör en större mångfald av biotoper inom ett och 
samma område samt dels möjliggör sammanhängande spridningsvägar för djur och 
växter (Lst Stockholm och RTK 2003). 
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Figur 1. Stockholms läns kilsystem. Omarbetad av författaren (Källa: Regionplane- och trafikkontoret, 2004). 

Förutom de värden som naturområden representerar för den biologiska mångfalden och 
friluftslivet så värderar också människor närhet till naturen och naturupplevelser högt 
för rekreation (Naturvårdsverket 2009). Närhet till natur har också betydelse för att 
minska stressrelaterade sjukdomar och leder därmed också till ett högre mänskligt 
välmående (Skärbäck 2007). Skyddade grönområden ger också biologisk mångfald 
vilket leder till minskad stress. Ett ökat mänskligt välmående kan också kopplas till de 
ekosystemtjänster, i form av lägre bullernivåer och mer hälsosam luft, som 
grönområden leder till i tätortsmiljöer. Skyddade naturområden behövs därmed både för 
att lindra effekterna av luftföroreningar och buller men också för att ge den urbana 
befolkningen oexploaterade områden för rekreation (Borgström 2009). Värdet av 
grönområden kan därför motiveras i både strikt vetenskaplig medicinsk mening men 
också genom att människor anser att det är viktigt med grönområden. I en kvalitativ 
intervjuundersökning om upplevelsevärden i Hanvedenkilen identifierades hos 
respondenterna flera drivkrafter att bege sig ut i naturen. Bland annat framkom att 
vistelse i skog gav lugn och avslappning, men det kunde också vara en utmaning och 
det gav också en möjlighet att följa livet i naturen (Regionplane- och Trafikkontoret 
2003). 

Rapporten ”Aldrig långt till naturen Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen” 
(Lst Stockholm och RTK 2003) framhåller att tätortsnära natur har många värden. 
Problemet med begreppet ”värde” och ”värdefullt” är att det att det skiljer sig mellan 
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olika människor och mellan olika kulturer över vad som anses värdefullt. I rapporten 
lyfts de värden fram som författarna anser vara av störst vikt. Dock påpekas det att 
behovet av naturområden blir särskilt stort i en storstadsregion där levnadstempot i 
övrigt är högt. I rapporten framhålls också att motion och friluftsliv ger en bättre hälsa 
och att områden för friluftsliv därför också kan ses som en positiv hälsoeffekt då rörelse 
uppmuntras. Naturen har också ett värde endast i sin existens där den biologiska 
mångfalden bör bevaras endast för att den finns och för att ge handlingsutrymme till 
kommande generationer. Närhet till naturområden och områden med tystnad benämns 
också som värdefulla liksom betydelsen av olika typer av landskap som kulturarv, där 
också hembygdskänslan, speciellt i förorter, nämns som en viktig aspekt som borde 
lyftas fram mer och ges ett högre värde.  

4. Avhandling 

4.1 Värden i Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik 

Lövsta-Kyrkhamn-Riddersviks historia 

Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik är beläget drygt 18 kilometer nordväst om Stockholms 
innerstad i förorten Hässelby. Området som har en yta på ungefär 130 hektar ägs av 
Stockholms stad och förvaltas av Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning (Lst 
Stockholm och RTK 2003). Området Lövsta-Kyrkhamn har främst en berggrund av 
granit. De flacka centrala delarna av området domineras av postglacial lera medan de 
strandnära, perifera delarna främst utgörs av sandig morän med inslag av berg i dagen 
(Sveriges Geologiska Undersökning 2012, övriga källor). 

Lövsta-Kyrkhamn är en gammal kulturbyggd. Här har lämningar efter bosättningar, 
jordbruk och gravhögar hittats som har daterats som äldst till att vara ungefär 3000 år 
gamla, vilket innebär bronsåldern i dessa trakter. Området fortsatte att brukas för 
jordbruk men förlorade mycket av sin betydelse framåt 1800-talet då kommunikationer 
till och från platsen minskade. Dock kom platsens betydelse att förändras drastiskt i och 
med de problem med renhållning, sopor och latrin som uppmärksammades i 
Stockholms stad under 1800-talets andra hälft. I dessa tider användes Fjäderholmarna 
som omlastningsplats för avfall och latrin men lukten besvärade människorna i 
innerstaden vilket ledde till att stadens styrande var tvungna att försöka hitta andra 
lösningar. I stadens västra utkant uppmärksammades då området Lövsta som ingick i de 
ägor som tillhörde Riddersviks gård (figur 2). Gården med tillhörande mark köptes av 
Stockholm stad år 1885 och en sopanläggningsindustri började byggas (Andersson et 
al, 2002). 
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Figur 2. Karta över Lövsta-Kyrkhamn. Källa: övriga källor.  

Lövstas anläggning för sopförbränning och latrin togs i drift 1889 (figur 3). Syftet var 
som tidigare nämnt att få till stånd en mer hygienisk och luktfri miljö i Stockholms 
innerstad samtidigt som staden också ville få chans till återvinning av sopor för 
försäljning. För att kunna frakta soporna enkelt från innerstaden drogs det järnväg ut till 
Hässelby. Trots intentionerna med att tillvarata så mycket som möjligt av de sopor som 
kom ut till Lövsta var det mycket som inte kunde återanvändas. Dessa sopor 
deponerades i Mälaren och Lövstas markareal har ökat avsevärt på grund av detta 
(Andersson et al, 2002).  
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Figur 3. Lövsta sopförbränningsanläggning och deponi år 1959. Foto: Oscar Bladh (1895-1973). Källa: 
Stockholmskällan 2012 (internet). 

Till följd av de många arbetsplatser som uppkom när Lövsta 
sopförbränningsanläggning, deponi och latrinhantering togs i bruk skapades många nya 
arbetstillfällen vilket ledde till en inflyttning till orten. Vid driftstarten i slutet av 1800-
talet arbetade drygt 120 personer med soporna och latrinen. Inflyttningen av arbetskraft 
gjorde också att bostäder behövde byggas och baracker och lägenhetshus uppkom för 
att kunna hysa arbetarna. Tillgången på latrin möjliggjorde tillverkning av så kallad 
pudrett (latrin utblandat med torv), vilket i sin tur ledde till att många trädgårdsmästare 
etablerades på orten tack vare den stora tillgången på gödsel. Arbetsmiljön för de 
anställda i avfallsanläggningen var svår och miljöproblem uppstod också i 
omgivningarna omkring Lövsta. Sopor flöt ut från deponin och förorenade badplatser, 
rök och sot från sopförbränningen förorenade luften och orsakade sotnedfall i 
trädgårdar och på odlingar. Många klagomål inkom men i och med att det nybyggda 
Högdalenverket togs i drift 1970 minskade Lövstas betydelse som avfallsanläggning 
(latrinhanteringen försvann tidigare). Högdalen- och Lövstaverken drevs parallellt fram 
till årsskiftet 1985-86 då Lövstas sopförbränningsanläggning slutligen helt togs ur drift 
(Andersson et al, 2002).  

Sopförbränningsanläggningen revs slutligen år 2006 och idag är Lövsta deponis östra 
tipp övertäckt. Olika skikt säkerställer bland annat att lakvatten inte rinner ut i Mälaren. 
Det understa tätskiktet består av flygaskstabiliserat avloppsslam som har tillverkats 
genom en blandning av avloppsslam från reningsverket i Bromma och aska från 
biobränsleförbränning. Tätskiktet blir tillsammans med växtetablerings-, skydds- och 
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dräneringsskikt drygt en meter tjockt. Själva tippen får idag inte bebyggas eftersom den 
består av avfall som har fyllt upp delar av Mälaren. Växter med djupa rötter får heller 
inte planteras på deponin då risken föreligger att tätskiktet perforeras och därmed 
förlorar sin funktion. Dock förväntas ingen nämnvärd gasbildning i deponin och 
bebyggelse i närheten får prövas vid varje eventuellt uppkommet fall. Etablering av 
betesdjur tros inte utgöra någon fara varken för själva övertäckningen eller för 
betesdjuren. En strandpromenad med vissa trädplanteringar har anlagts längs vattnet, då 
trädetablering där inte bedöms utgöra någon fara för tätskiktet (figur 4 och figur 5) 
(Dahllöf 2012, muntlig källa).  

 

Figur 4. Anlagd strandpromenad 

 

Figur 5. Den övertäckta östra deponin. 

 

I de hus som under industridagarna användes som kontor och bostäder finns nu 
konstnärsateljéer och kaféer (figur 6 och figur 7). I området finns också en av 
Stockholm stads allmänna badplatser (Lövstabadet), en närliggande golfbana, 
fotbollsplan och ett koloniområde. Det forna industriområdet har alltså mer och mer 
kommit att bli en plats för rekreation och kreativitet (Andersson et al, 2002).  
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Figur 6. Café Bladverket i den gamla kontorsvillan. 

 

Figur 7. Hälsovillan med café och hälsokurser. 

Naturvärden 

I Stockholm värderas det som kallas kilsystemet högt. Tanken med en kil är att det ska 
vara möjligt att promenera från den innersta delen av kilen till den yttersta, vilket 
innebär att en promenad ska kunna möjliggöras från Stockholms innerstad långt ut i 
förorterna. Kilarnas viktigaste egenskaper är att bilda sammanhängande grönområden 
som är viktiga både ur vetenskaplig synpunkt, gällande bland annat spridningsvägar för 
djur och växter samt biologisk mångfald. Men de är också viktiga för friluftsliv och 
rekreation. En kil bör vara minst 500 meter bred och inte brytas av vägförbindelser eller 
vatten (Regionplane- och trafikkontoret, 1996). En del av Stockholms kilsystem utgörs 
av grönområdet Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik beläget i den så kallade Görvälnkilen 
(figur 1). 

En av anledningarna till att Sääf och Linse (2012, muntlig källa) anser att hela området 
Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik bör skyddas i reservat är just behovet att bevara de gröna 
kilar som sträcker sig från ytterkommunerna till innerstaden. Dessa kilar måste hållas 
sammanhängande för att ge utrymme till spridningsvägar för djur och växter. Dessutom 
behöver människor sammanhängande och närliggande strövområden. Små, uppdelade 
naturområden ger inte alls samma rekreationseffekter. Kilarna är också en av 
anledningarna till att Kyrkhamnsföreningen motsätter sig bebyggelse i Lövsta. En 
annan fördel med att behålla området intakt och utan bebyggelse är att det möjliggör för 
fler människor att faktiskt ta sig ut till platsen. Skulle en stadsmiljö byggas upp i 
området skulle inte samma självklara närhet kunna förespråkas till de som idag bor nära 
(Sääf och Linse 2012, muntlig källa).  

Området Riddersvik, beläget söder om Lövsta-Kyrkhamn, anses också ha både kultur- 
och naturvärden värda att bevara. En inventering av bäckravinen (figur 8 och figur 9) 
belägen i områdets norra del gjordes hösten 2011 då både naturvärden i form av 
rödlistade arter samt en stor artrikedom hittades. Tillsammans med de kulturvärden som 
den engelska parken representerar erbjuder också Riddersvik variation för besökare att 
uppleva. I Lövsta-Kyrkhamn finns också flera fornlämningar som tidigare sköttes av en 
fornlämningsgrupp. I Lövsta-Kyrkhamn finns också två ekbackar vilket räknas som är 
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en värdefull biotop i dessa regioner. För dessa ekbackar finns också skötselplaner som 
parkingenjörerna ansvarar för. De kulturvärden som Lövsta-Kyrkhamn representerar 
med hagar, ängar och gamla byggnader är också viktiga (Herdin-Ringstedt 2012, 
muntlig källa). 

Lövsta-Kyrkhamn har i mätningar under flera år pekats ut som en av de tystaste 
platserna i Stockholms stad. Tysta områden är också viktiga för rekreation, särskilt i en 
storstad anser Herdin-Ringstedt (2012, muntlig källa). Att det i en storstad kan finnas så 
tysta områden är också något som bör bevaras och tas hänsyn till anser Sääf och Linse 
(2012, muntlig källa). 

 

Figur 8. Bäckravinen i Riddersvik 

 

 

Figur 9. Bro över Bäckravinen som sammanbinder 
Riddersvik med strandpromenaden längs den gamla 
deponin 

Naturreservat har inte bara ett värde i sig själva utan innebär också en värdeökning för 
de bostäder som är belägna i närheten av naturreservatet. Ytterligare en aspekt som ger 
Lövsta-Kyrkhamn ett högt värde är den socialhistoriska värdering som gjorts av den 
gamla bebyggelsen. När husens värde också kunde mätas i ekonomiska mått gav det 
mer faktiskt värde för området i politikernas ögon (Andersson 2012, muntlig källa).  

Besöksvärden i Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik 

Följande stycken är baserade på de respondentintervjuer som har genomförts som en 
del av undersökningen. Skälen till att människor väljer att besöka Lövsta-Kyrkhamn 
varierar. Den mest vanligt förekommande anledningen till att besöka Lövsta-Kyrkhamn 
är att ägna sig åt någon typ av friluftsaktivitet. Många respondenter använder området 
för promenader andra för att bada vid det kommunala badet eller från klipporna, 
springa, spela golf eller spela fotboll. Andra respondenter nämner att de utnyttjar 
området för aktiviteter som att slänga sopor vid Återvinningscentralen, ha 
fotbollsträningar, plocka bär eller njuta av utsikten och lugnet vid sjön. En respondent 
nämner att han en sommar hade båtplats i området. Andra berättar att de gärna besöker 
området för att pimpla eller åka skridskor på vintern eller för att gå naturvandringar 
eller delta i hantverkskurser.  

Den avgörande anledningen till att människor besöker Lövsta-Kyrkhamn är för att 
området är i närheten av deras bostäder. Det är lätt att ta sig dit både till fots och med 
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cykel. Det finns också parkeringsplatser till förfogande för den som kommer med bil 
vilket gör området lättillgängligt för många.  

Det respondenterna uppskattar mest med platsen är naturen, stillheten och generellt 
anser de flesta också att det är positivt med närheten till sjön. Många respondenter 
upplever att det är en plats som upplevs som landsbygd nära staden och en annan 
nämner att det nästan går att hitta vildmarkskänsla i området. En respondent uttrycker 
att hon upplever det som att aktiviteterna formar sig efter naturen i området. Flera 
respondenter berättar att de uppskattar möjligheten att uppleva natur av olika typer och 
se årstidsväxlingar. Många nämner också tystnaden i området som en viktig anledning 
till att de besöker just Lövsta-Kyrkhamn. Med tanke på att det inte finns någon 
genomfartsväg är det inte mycket biltrafik i området. Ibland hörs det när flygen landar 
eller lyfter från Arlanda, men annars är tystnaden i Kyrkhamn påtaglig, menar en av de 
intervjuade personerna. 

Många respondenter nämner Kyrkhamnsdagen som något de uppskattar med platsen. 
Under Kyrkhamnsdagen bjuds besökarna in till olika aktiviteter i husen och runt om på 
markerna och en respondent menar att det är väldigt intressant att få lära sig mer om de 
aktiviteter som bedrivs på platsen, exempelvis fårskötseln. 

En minoritet av respondenterna upplever att platsen har förändrats de senaste åren. 
Några nämner att en uppröjning har skett och att träd och buskar har rensats bort, 
samtidigt som vissa gärna skulle vilja se att ytterligare uppröjningsarbete genomfördes i 
området. En respondent nämner att hon uppskattar den strandpromenad som anlagts 
längs vattnet vid den gamla, nu övertäckta deponin. Hon anser att det är en klar 
förbättring att deponin numera är övertäckt så att det inte längre luktar från den1. En 
respondent anser att platsen tydligt har förändrats sedan början av 1990-talet. Från att 
det då var ett buskigt och allmänt illa skött område till att idag vara uppröjt, ha fått 
elbelysning och att husen har renoverats. Nästan alla respondenter nämner 
nedskräpningen som ett stort problem i området som främst förekommer sommartid då 
fler personer besöker platsen. En av respondenterna menar att nedskräpningen leder till 
att hon helst inte företar sig några besök på platsen under sommaren medan en 
övervägande majoritet menar att nedskräpningen inte förhindrar att de besöker platsen, 
men att de störs av att området inte ses efter bättre.  

En majoritet av respondenterna skulle dock rekommendera andra att besöka platsen. 
Beroende på vad personen är intresserad av skulle en respondent rekommendera olika 
aktiviteter med förslag på alltifrån bad till promenader eller fikastunder. En respondent 
säger att han kanske skulle rekommendera andra att besöka platsen och menar att det 
också finns andra natursköna platser i Stockholm.  

De flesta respondenterna ställer sig positiva till att området ska bli naturreservat. De 
flesta respondenterna menar att det är ett fint naturområde som borde skyddas och 
                                                 
1 Lukten kan ha berott på att övertäckningen av deponin gjordes med slam från ett reningsverk, och 
behöver inte ha kommit från själva deponin (författarens anmärkning). 
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bevaras både så att fler besökare i nutid kan få besöka och lära känna platsen men också 
så att kommande generationer får en chans att se och uppleva den. En respondent anser 
att det är en klar fördel att området blir reservat och tror att reservatsbeslutet kan göra 
det lättare att utveckla och samtidigt bevara platsen. En annan respondent är också 
positivt inställd till naturreservat och anser att man bör vara försiktig med det gamla 
och inte bygga överallt. En tredje respondent anser att reservatsbeslutet är positivt men 
menar samtidigt också att människor måste bo någonstans och då måste det byggas 
bostäder. Ytterligare en respondent har ingen uppfattning om naturreservatsbeslutet är 
bra eller dåligt. Men tycker samtidigt att staden bör satsa på förtätning och bebygga 
småparker utan rekreationsvärde snarare än att bygga ute i förorten. 

4.2 Föreningsarbete för bevarande 

Exploateringshot och aktionsgrupper 

Lennart Andersson (2012, muntlig källa) är hantverkare och konstnär i den så kallade 
Konstnärsbyn i Kyrkhamn. Där finns ateljéer och arbetslokaler i de hus som tidigare 
tillhörde avfallsanläggningen. Andersson (2012, muntlig källa) är ursprungligen 
utbildad geolog vid Stockholms Universitet samt har utbildning i landskapsarkitektur. 
Andersson (2012, muntlig källa) kom första gången till Kyrkhamn med sina föräldrar i 
slutet av 1960-talet och trivdes direkt väldigt bra. Under studietiden sökte han sig ofta 
till området för att få avskildhet och ro att studera. Området var då väldigt ostört och 
han insåg snart att flera hus stod tomma och oanvända och undersökte möjligheten att 
få hyra dem för sin konstnärsverksamhet, vilket tilläts. Ganska snart anslöt ytterligare 
en hantverkare till byn, och de två kom att bli bland de första som etablerades på 
platsen i slutet av Lövsta-Kyrkhamns period som industriort. 

Då de hyrda byggnaderna tillhörde Stockholms stad men stod på Järfälla kommuns 
mark var det svårt att veta vem som ansvarade för dem. Då marken tillslut kom att 
tillhöra Stockholm stad bestämde sig den politiska majoriteten 1982 för att alla 
byggnader i området skulle rivas. I och med rivningsbeslutet bildade Andersson (2012, 
muntlig källa), tillsammans med övriga intresserade, Kyrkhamnsgruppen som arbetade 
aktivt mot en bred politisk front, för att få gehör för att byggnaderna skulle bevaras. 
Andersson (2012, muntlig källa) berättar att det var i en vänsterrörelseanda som en 
namninsamling inleddes och i samarbete med Stockholms Stadsmuseum och 
Stadsbyggnadskontoret lyftes bebyggelsens socialhistoriska och ekonomiska värden 
fram.  

Andersson (2012, muntlig källa) och övriga engagerade i Kyrkhamn gjorde upprepade 
upplysningskampanjer mot politiker och fick också en del uppmärksamhet i media för 
sitt arbete att bevara de gamla byggnaderna och helheten på platsen. Bland annat gick 
Aftonbladet ut med en rubrik under 1980-talet när rivningshotet låg över bebyggelsen, 
att Folkskolan i Kyrkhamn, där tidigare ministern Gunnar Sträng gått i skola, skulle 
rivas. Dock var Folkskolan det enda huset som inte hade något rivningshot. Andersson 
(2012, muntlig källa), menar dock, att uppståndelsen i media var bra för att dra 
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uppmärksamhet till platsen, även om de presenterade uppgifterna i tidningarna inte 
alltid var helt korrekta. Politikerna enades i denna omgång om att de sammanlagda 
värdena av kultur och natur skulle bevaras på platsen och lät därför husen stå kvar.  

Men området har nämnts som en viktig plats för rekreation redan under 1960-talet. 
1969 inkom en motion i kommunfullmäktige om planläggning av området till 
naturreservat. En motion med samma syfte lämnades till fullmäktige 1975 och den 
utredning som tillsattes då ansåg att området skulle bevaras för friluftsaktiviteter samt 
att viss mark skulle anvisas för stadens tekniska försörjning. Området avfolkades 
alltmer och i början av 1980-talet kom förslaget att samtliga hus i byn skulle rivas, 
vilket inte genomfördes på grund av den lokala aktionsgruppens engagemang. 
Politikerna besvarade den i media uppmärksammade folkstormen med att istället lägga 
förslag på en varsam upprustning av husen i byn med möjlighet till konstnärsateljéer 
och användning av området för friluftslivet. Ett nytt förslag lades fram 1987 efter nära 
samarbete med föreningslivet och då planerades mellan 600-3000 nya bostäder i 
området. Detta bygge blev inte av, istället renoverades de befintliga husen i slutet av 
1980-talet. Istället ville den politiska majoriteten i början av 1990-talet sälja husen i 
Kyrkhamn, men också den processen kom av sig (Andersson et al, 2002).  

Efter det att rivningsbeslutet på husen upphävts, fick aktiva under 1980-talet genomföra 
en EU-finansierad förstudie för lokalsatsning där skriften ”Hur förverkliga visionen om 
Kyrkhamn” (Andersson et al 2003, internet) presenterades. I samband med projektet 
kom Jan Sääf att engagera sig för Kyrkhamn efter att tidigare varit involverad i 
koloniföreningen i Lövsta. I projektet, som syftade till att bevara den gamla 
bebyggelsen, involverades en byggnadsvårdförening som hjälpte till att restaurera 
Kontorsvillan belägen ovanför Lövstabadet (figur 4). Detta ledde till att konkret arbete 
utfördes på platsen och att platsen därmed uppmärksammades alltmer.  

År 2006 nämner ett tjänsteutlåtande att frågan om nya bostäder i Lövsta ska utredas. 
Och så sent som 2008 presenterades ett gemensamt tjänsteutlåtande från Stockholms 
Stadsbyggnads, Exploaterings- och Trafikkontor om möjligheten att bebygga Lövsta-
Kyrkhamn med 8000–10000 lägenheter. Lövsta-Kyrkhamn skulle i en framtid med en 
mer utbyggd kollektivtrafik kunna bli en av Stockholms nya stadsdelar 
(Stadsbyggnadskontoret et al, 2008). Detta förslag fick inget gehör i en detaljplan för 
området, istället togs beslutet om naturreservat i budgeten 2011. 

I 2012 års budget för Stockholms stad anges det, som tidigare nämnts, att arbetet för att 
utnämna Kyrkhamn till naturreservat ska påbörjas under budgetåret (Stockholm stad, 
2011). ”Vi har hört det förut” säger Andersson (2012, muntlig källa) och hänvisar till 
ett socialdemokratiskt reservatsbeslut som togs 2006. I och med att en mandatperiod 
endast är 4 år hann inte reservatsplanerna förverkligas. Alliansen menade när de 
tillträdde 2006, att de inte skulle ta några reservatsbeslut alls. Men nu har det alltså 
gjorts, dock får resultatet av beslutet vänta på sig (Sääf och Linse 2012, muntlig källa).  
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Vägen till naturreservat i Lövsta-Kyrkhamn 

Under mitten av 1990-talet genomfördes en rapport för att utvärdera och beskriva 
Stockholms stads grönstruktur. Där beskrivs också Görvälnkilen mer ingående, i vilken 
området Lövsta-Kyrkhamn är beläget. I rapporten påtalas betydelsen av 
sammanhängande kilområden, dock nämns det att sopförbränningsanläggningen vid 
Riddersvik stör området och gör det mindre attraktivt (Regionplane- och trafikkontoret, 
1996).  

Lövsta-Kyrkhamn nämns i flera skrifter som ett område värt att bevara som det är, 
alternativt som ett område med potential att bli en helt ny stadsdel. År 2002 fick 
länsstyrelserna i Stockholms, Skånes och Västra Götalands län i uppdrag av regeringen 
att i samarbete med berörda kommuner ta fram ett program för hur värdefulla områden 
för friluftsliv och naturvård bäst ska skyddas och förvaltas i tätortsnära områden samt 
också peka ut vilka områden som anses särskilt värdefulla och därmed skyddsvärda. I 
regeringsuppdraget definieras dock inte begreppet ”tätortsnära natur” och Stockholms 
länsstyrelse valde då att göra sin egen tolkning och lät alla områden inom en radie av 
30 km från Stockholms centrum ingå i planeringen (därmed kom Lövsta-Kyrkhamn att 
ingå). Programmet för skydd av områden som presenteras ska ses som ett underlag och 
är inte formellt bindande för ett genomförande för någon aktör (Lst Stockholm och 
RTK 2003).  

Regeringens uppdrag specificerade att naturvärden, värden för friluftslivet och 
kulturmiljövärden skulle bedömas som viktiga urvalskriterier för de områden som väljs 
ut. Länsstyrelsen i Stockholms län gjorde en avvägning mellan ovanstående kriterier, 
mot behovet för exempelvis bostadsbyggande och utbyggnad av kollektivtrafiken, då 
konkurrensen om mark i Stockholm är väldigt hög. Lövsta-Kyrkhamn blev då ett av de 
områden som lyfts fram i rapporten, där kommunen som aktör föreslås skydda området 
som naturreservat (Lst Stockholm och RTK 2003). 

I Stockholm stad finns det idag sju naturreservat (figur 10). Vissa av naturreservaten är 
en del av större reservat där skyddet sammanfaller med närliggande kommuners 
reservat. I Stockholm stads budget för år 2012, beslutades det att arbetet för att ombilda 
Kyrkhamn till naturreservat ska påbörjas under 2012, (Stockholm stad 2012) vilket 
alltså följer det förslag som Länsstyrelsen presenterat i sin rapport (Lst och RTK, 
2002). När arbetet att ta fram riktlinjer och föreskrifter kommer att påbörjas är ännu 
inte klarlagt (Olsén-Sjöström 2012, muntlig källa).  
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Figur 10. Karta över nuvarande naturreservat i Stockholms stad (Källa: övriga källor). 

4.3 Nutid och framtid 

Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik idag 

Fastigheten Hässelby Villastad 36:1, där Lövsta-Kyrkhamn är lokaliserat är ett icke-
detaljplanerat område i Stockholm. Avsaknaden av detaljplan gör att det inte går att få 
beständiga bygglov inom området vilket gör det svårt för de som vill etablera sig på 
platsen (Sääf och Linse 2012, muntlig källa). Frånsett det ansvar som 
stadsdelsförvaltningen har för parkmarken i området så ansvarar idrottsförvaltningen 
inom Stockholms stad för vissa områden inom fastigheten och arrenderar bland annat ut 
mark till Hässelby Golf (Herdin-Ringstedt 2012, muntlig källa). 
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Carina Herdin-Ringstedt (2012, muntlig källa) arbetar som parkingenjör på Hässelby-
Vällingby stadsdelsförvaltning. Herdin-Ringstedts (2012, muntlig källa) arbetsuppgifter 
som parkingenjör innefattar i området Lövsta-Kyrkhamn ansvar för gräsklippning vid 
Lövstabadet, tömning av papperskorgar inom området samt att friställa mark från sly. 
Entreprenörer används för det praktiska arbetet på platsen men parkingenjörerna är de 
som arbetar utåt mot allmänheten och svarar på frågor och också planlägger arbetet 
(Herdin-Ringstedt 2012, muntlig källa). Herdin-Ringstedt (2012, muntlig källa) berättar 
att de inom stadsdelsförvaltningen har svårt att få resurserna att räcka till för att sköta 
området som det ser ut idag. Papperskorgarna är ofta fulla och det pågår också olaglig 
tippning i området under tider då Återvinningscentralen är stängd, vilket ytterligare tär 
på resurserna. Denna uppfattning om att det på senare år funnits alltmer begränsade 
resurser att röra sig med bekräftas också av Sääf och Linse (2012, muntlig källa) som 
upplever att förorterna får allt svårare att få finansiering till projekt som rör naturvård 
eller skötsel.  

Ett nytt modernt värmeverk kommer med stor sannolikhet att byggas vid den gamla 
deponin i Lövsta. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har varit och tagit 
bottenprover för att utreda om det är möjligt att bygga den hamn som krävs för 
transport av drivmedel till värmeverket och enligt de senaste uppgifterna ser bygget ut 
att bli av. Sääf och Linse (2012, muntlig källa) ser inga problem med att ett värmeverk 
och ett naturreservat samsas inom en liten yta.  

Kyrkhamnsföreningen 

Följande stycken är baserade på Sääf och Linse (2012, muntlig källa) om inget annat 
anges. Jan Sääf är i grunden biolog och driver Kyrkhamnsföreningen och Kyrkhamns 
Fältskola. Fredrik Linse äger och driver Hässelby Golf AB (se lokalisering figur 2). 
Hässelby Golf bedriver ett nära samarbete med Sääf och Fältskolan. Sääf och Linse 
intervjuades tillsammans och kommer också att refereras till som en och samma källa 
då deras svar inte går att skilja åt (se vidare förklaring i avsnitt 2.3 Metoddiskussion 
och källkritik). 

Till följd av återkommande hot om exploatering, och den otrygghet som det medförde 
att fastigheten i Hässelby där Lövsta-Kyrkhamn är lokaliserad inte är detaljplanerad, 
listade Sääf och Linse (2012, muntlig källa) i slutet av 1990-talet alla de aktiva 
föreningar och företag ute i Kyrkhamnsområdet för att undersöka hur många personer 
som var aktiva på platsen och eventuellt därmed intresserade att arbeta för dess 
bevarande. De lyckades lista upp emot 30 aktiva föreningar, alltifrån hantverkare till en 
kennel-, båt- och motorcykelklubb, idrottsföreningar och golfbanan. Sääf och Linse 
(2012, muntlig källa) bildade därmed paraplyföreningen Kyrkhamnsföreningen i slutet 
av 1990-talet med syftet att förespråka medlemsorganisationernas intressen att bevara, 
skydda och vidareutveckla området samt bidra till ökad samverkan mellan olika 
föreningar.  
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Några år senare, år 2002, grundades den så kallade Lövstaalliansen vars syfte var att 
bevaka Lövsta-Kyrkhamns jordbruksmark. Lövstaalliansen och Kyrkhamnsföreningen 
gick under 2000-talet ihop till en gemensam förening. Idag representerar 
Kyrkhamnsföreningen ett 40-tal medlemsföreningar som totalt representerar nära 30 
000 medlemmar2. Föreningen verkar för att utveckla områdets profil genom samverkan 
och strävar efter att leverera kvalité i alla led. Kyrkhamnsföreningen har inte stängt 
gränserna om Lövsta-Kyrkhamn, istället har de försökt att visa på möjligheten till 
samarbete mellan exempelvis koloniföreningen, motorcykelklubben och golfbanan och 
den potential som finns i att tillsammans visa på de värden som finns i området. 
Kvalitetsarbetet innebär att Kyrkhamnsföreningen inte nöjer sig med att området har en 
funktionerande golfbana, det ska vara en riktigt bra golfbana som erbjuder något för 
många olika intressen. Kyrkhamnsföreningen arbetar också för att få in fler verksamma 
medlemsföreningar.  

Informationen om samarbetet i föreningen och vad som händer på platsen sprids från 
tjänstemännen på stadsdelsförvaltningen till nämndpolitikerna och förhoppningsvis hela 
vägen upp i beslutsfattarnas rum. Har Kyrkhamnsföreningen velat driva igenom något 
projekt har de alltid sett till att ha alla papper på bordet samt att samråda med alla 
delaktiga föreningar och prata med förvaltningen och andra berörda. När 
tillståndsansökan sedan skickas in är alla i rummet medvetna om vilket projekt de har 
att ta ställning till. Sääf trycker på hur betydelsen av att bjuda in till samtal är 
avgörande för att kunna verka i Lövsta-Kyrkhamn.  

Kyrkhamnsföreningen driver också Kyrkhamns Fältskola som grundades i början av 
2000-talet. Syftet med Fältskolan var från början att ta emot skol- och förskoleklasser 
för att utbilda inom naturvård och kretsloppstänkande. Till att börja med var 
verksamheten i full gång med många klasser på besök. Fältskolans finansiering har 
förändrats från starten och alltfler företagsevenemang hålls. Under sommaren 
välkomnas barn under ett sommarkollo. Fältskolan har definitivt lett till att fler barn 
och vuxna fått vetskap om området (Sääf & Linse 2012, muntlig källa).  

Kyrkhamnsdagen 

Kyrkhamnsföreningen är också drivande bakom Kyrkhamnsdagen som är ett årligt 
återkommande evenemang som inträffat varje höst i större skala sedan 2007. Första 
gången Kyrkhamnsdagen organiserades var 2002 men då med färre deltagande 
föreningar och med en mer begränsad budget. De senaste åren har 10 000-12 000 
besökare lockats till området. Aktiviteterna som erbjuds är alltifrån möjligheten till att 
se vallning av får till chans att lära sig om olika äppelsorter, svampplockning samt att 
se agility-uppträdanden. Besökare har också möjligheten att som alltid upptäcka platsen 
på egen hand eller genom inhyrda små tåg. Sääf och Linse (2012, muntlig källa) menar 
att Kyrkhamnsdagen lyfter alla medverkande organisationer och samhället i helhet. När 
motorcykelklubben får tillfälle att visa upp sig och det arbete de gör med att renovera 
                                                 
2 Då Naturskyddsföreningens (NSf)är en av Kyrkhamnsföreningens medlemsföreningar skulle 
medlemsantalet bli betydligt högre om alla NSf:s medlemmar räknades med. 
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och bygga nya motorcyklar är det ett värde i sig att de får möjligheten att sprida 
kunskap om motorcyklar. Sääf och Linse menar också att alla organisationer i 
Kyrkhamnsföreningen har ett högre värde än enbart den verksamhet de utövar. En 
golfbana kan vara en golfbana men också bidra till naturliga reningssystem genom att 
anlägga ett våtmarkssystem. Alla organisationer har andra värden än de främst 
verksamhetsmässiga och det är genom samverkan som dessa värden kan lyftas fram 
(Sääf och Linse 2012, muntlig källa). Kyrkhamnsföreningen bjuder alltid in lokala 
politiker att delta på Kyrkhamnsdagen, men har hittills inte fått något större genomslag 
i den frågan. 

Kyrkhamnsdagen är ett projekt som Herdin-Ringstedt (2012, muntlig källa) också lyfter 
fram som något som verkligen lyfter området. Stadsdelsförvaltningen går in och bidrar 
med finansiella medel. 

Fysisk etablering 

Kyrkhamnsföreningen är inte bara aktiva med att anordna aktiviteter, de arbetar också 
fysiskt i Lövsta-Kyrkhamn. I Lövsta-Kyrkhamn inom området för golfbanan har ett 
våtmarkssystem anlagts. På golfbanan var det tidigare problem med ett område som 
ständigt var vattensjukt och som orsakade problem för spelarna att ta sig fram. Istället 
för att jobba mot de problem som identifierats, valde Sääf och Linse (2012, muntlig 
källa) att ta fram en plan för att arbete med de naturliga förutsättningarna och göra 
golfbanan mer utmanande med ett vattenhinder, samtidigt som miljön i området 
förbättrades. Lövsta damm- och våtmarksprojekt är ett samarbetsprojekt mellan 
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Kyrkhamns Fältskola och Hässelby Golf med 
stöd av Länsstyrelsens lokala naturvårdsbidrag (LONA). Genom projektet har tre 
dammar anlagts i området där vattnet från den översta dammen leds i kanaler ner till två 
dammar i lägre terräng. De diken som grävdes för att dika ut markerna för jordbruk 
under 1800-talet används idag för vattenrören. Stockholms första vindkraftverk 
installerades för att pumpa ut dammvattnet för bevattning av golfbanan. Förutom de 
fördelar som golfbanan har fått i form av en mer utmanande bana och ett 
bevattningssystem som drivs av vindkraft så vinns också flera miljöfördelar. Då 
golfbanan är belägen på gammal jordbruksmark har mycket gödning spritts på 
markerna under tidigare århundraden, det kväve och fosfor som nu leds i 
dammsystemet fångas i högre grad upp av biologiskt material. I en undersökning 
genomförd av elever vid Blackebergs gymnasium i Bromma kunde det påvisas att 
näringsämnena nästintill halverades vid jämförelse mellan värden från den översta 
dammen och värden i utsläppet i Mälaren. Vid invigningen av projektet bjöds politiker 
från Stockholm stad in för att klippa banden. Sääf och Linse (2012, muntlig källa) 
menar att det är de här typerna av projekt med positiva effekter inom flera områden, 
som olika intressenter kan göra tillsammans i Lövsta-Kyrkhamn, för att visa politikerna 
hur bra området kan bli och vilken utvecklingspotential som finns.  

Det senaste projektet i Kyrkhamn är det Arboretum som ska anläggas. I och med att 
Stockholms stad lade ned Riddersviks trädskola så köpte Kyrkhamns Fältskola många 
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av träden till bra priser. Träden har nu fått växa till sig i några år och har nu planterats i 
artvisa klungor på golfbanan som då möjliggör för spelarna att gå runt och läsa om och 
kanske lära sig om träden. En trädvisningsslinga med både traditionella svenska 
kulturträd och svenska vilda träd kommer att anläggas där besökare kan gå runt och 
uppleva mer än endast det som Lövsta-Kyrkhamn har att erbjuda i sig.  

Från maj till oktober hålls också arrenderade får på sommarbete på markerna vid 
Kyrkhamn genom finansiering av Kyrkhamns Fältskola. År 2000 var mycket av 
markerna i Kyrkhamn igenvuxna av lågväxande buskar av olika slag. Efter ett 
omfattande röjningsarbete introducerades fåren för att hålla landskapen öppna. Fåren är 
populära bland besökarna och används också för att visa fårvallning under 
Kyrkhamnsdagen. Helst skulle Fältskolan vilja hålla egna får, men då de inte kan få 
beständiga bygglov för ett fårstall så är det inte aktuellt i dagsläget. Sääf och Linse 
säger att politikerna nog inte vill att de ska etablera sig alltför statiskt i området, 
eftersom de då skulle blir svårare att flytta på dem vid en eventuell bebyggning i 
området. Sääf och Linse (2012, muntlig källa) skulle å sin sida gärna vilja ha ännu fler 
betesdjur runtom på markerna i Kyrkhamn. Främst i de gamla ekbackarna som annars 
innebär ett stort röjningsarbete för människan. För att stängsla in lämpliga betesmarker 
skulle nära 200 000 kronor behövas, pengar som i dagsläget inte finns. De har under 
senare år alltmer upplevt att det blir svårare för ytterstaden och förorterna att få pengar 
för satsning på grönområden. Sääf och Linse (2012, muntlig källa) berättar också om 
sitt arbete att få med sig tjänstemännen på de projekt som de drar igång. Får man 
tjänstemännen delaktiga blir kanske tillslut även politikerna engagerade på ett eller 
annat sätt. Eftersom paraplyorganisationen representerar runt 30 000 medlemmar blir 
det en röst som inte går ohörd förbi. 30 000 medlemmar kan bli många röster i ett 
lokalval.  

I Stockholms stads budgetförslag anges, som tidigare nämnts, endast platsen Kyrkhamn 
som naturreservat vilket skulle innebär att det endast blir den skogsbeklädda udden i 
områdets nordliga del som blir skyddat. Sääf och Linse (2012, muntlig källa) vill helst 
se att hela den gamla jordbruksmarken inkluderas i reservatet tillsammans med 
Riddersviks gård som också har en stor del i den historia som format platsen. I samråd 
med stadsdelsförvaltningen har Kyrkhamnsföreningen därför också satt upp en skylt (se 
bild framsidan) i och med att ett beslut om naturreservatsbildning togs i Stockholms 
stad. Platsen där skylten sitter markerar friluftsområdets södra gräns vilken 
sammanfaller med det område som föreningens medlemmar under flera decennier 
arbetat för att konvertera till naturreservat. Sääf (2012, muntlig källa) berättar att 
skyltningen är en del i det arbete som Kyrkhamnsföreningen gör för att informera 
medborgarna om friluftsområdets existens och pågående arbeten. Med skyltens 
nuvarande nedre informationsrad tydliggör föreningen för allmänheten att arbetet nu 
har påbörjats för reservatsbildningen. Samtidigt skickas en signal till politikerna att 
föreningen fortfarande menar att det är viktigt att reservatet får den ursprungligen 
tänkta utsträckningen. Detta för att de gröna kilarnas värde bygger på att de får en 
sammanhängande utsträckning och inte sprängs sönder i fristående fragment. 
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4.4 Visualisering av aktör-nätverket 

Aktör-nätverket 

Med grund i uppsatsens teori och efter genomförda intervjuer har nedan tio aktanter 
identifierats som delaktiga i det aktör-nätverk som kan förklara hur värdet på platsen 
Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik har skapats och etablerats. Se nätverkskartan över aktör-
nätverket i figur 11. Nätverkskartan ger en ögonblicksbild över det aktör-nätverket som 
har identifierats inom ramen för den här uppsatsen. Ögonblicksbilden av aktör-
nätverket kan hjälpa till med att ge förståelse för den komplexitet och heterogenitet som 
präglar aktör-nätverk karterade med hjälp av ANT och på så sätt visualisera de 
relationer som skapar nätverken. 

• Friluftslivet  
• Föreningsarbete  
• Naturvärden  
• Kommunen 
• Fysisk etablering  
• Kyrkhamnsdagen  
• Rekreationsvärden  
• Deponin   
• Länsstyrelsen  
• Staten  

 

 

Figur 11. Aktör-nätverket i Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik våren 2012. Konstruerad av författaren. 
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5. Avslutning 

5.1 Diskussion 

Studiens förutsättningar  

Denna undersökning använder sig av actor-network theory (ANT) som metod och 
utgångspunkt. Studien är en fallstudie och de specifika förutsättningarna som råder på 
platsen Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik, med en gammal historia av jordbruk och industri 
samt flera decennier av föreningsarbete med syfte att påverka politiska beslut, gör 
platsen och det aktör-nätverk som finns där, unikt. Därmed inte sagt att studien inte går 
att generalisera till andra aktör-nätverk kring liknande eller andra typer av fenomen 
exempelvis genom hur relationer har skapats och stabiliserats. 

Värdegrund och utbredning 

Genom de intervjuer och andra efterforskningar som jag har gjort har jag lyckats 
kartlägga det nätverk som har påverkat det som jag kallar för värdeetableringen i 
Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik. I Sverige har vi en hundraårig historia av naturskydd 
och naturvård som har varit baserad på en vetenskaplig basis men som också har 
stöttats av ett starkt föreningsliv med både turistföreningar och 
naturskyddsorganisationer. Allemansrätten har också bidragit till att tillgängligheten till 
naturupplevelser i Sverige för allmänheten har varit och fortfarande är god. 
Lagstiftningen har speglat samhällets och vetenskapens intressen och bidragit till att 
skydda områden för att i än högre mån säkerställa att naturområden görs tillgängliga för 
allmänheten och för att skydda den biologiska mångfalden. Globalt sett har 
miljöproblemen uppmärksammat bland annat FN på betydelsen av biologisk mångfald 
och påtalat betydelsen av att skydda och sköta naturområden. Denna diskurs påverkar 
också området Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik idag då den blivit föremål för krafter som 
vill bevara den, och på så sätt existerar området också utanför den geografiska 
avgränsningen. 

I en undersökning av begreppet wildlife ur ett ANT-perspektiv konstaterar forskarna att 
benämning av djur och växter som vilda tenderar att placera dem utanför det mänskliga 
samhället, och exemplifierar detta med att bland annat undersöka den kajmanska 
krokodilens topologiska förekomst i världen (Whatmore & Thorne 1998).  Lövsta-
Kyrkhamn har genom att vara ett grönområde i en grön kil i Stockholm, samt av att 
klassas som ett tätortsnära grönområde också fått en annan topologisk utbredning än 
den geografiska platsbestämning som kan göras med koordinater. Lövsta-Kyrkhamn 
har blivit ett begrepp och är numera inte bara platsen i sig. Platsen diskuteras på 
länsstyrelsen och hos kommunpolitiker, vilket gör att den topologiska utbredningen är 
större än den faktiska geografiska avgränsningen. Och i och med att flertalet besökare 
gärna rekommenderar andra att besöka platsen existerar den i hög grad även utanför 
sina geografiska gränser. I Whatmore och Thornes (1998) studie så blev den kajmanska 
krokodilens nya topologiska utbredning till djurets nackdel. Jag bedömer att Lövsta-
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Kyrkhamns topologiska utbredning snarare är till Kyrkhamnsföreningens fördel och att 
de tjänar på att området får en ny topologi och diskuteras i flera rum. 

Värdeetablering 

Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik har många olika värden och betyder olika saker för olika 
personer och företag/organisationer. Anledningarna till att tillfälliga besökare 
(friluftslivet) besöker platsen har i stor utsträckning att göra med att de vill utföra någon 
form av aktivitet. Att besökarna väljer Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik beror ofta på att 
de bor i närheten och därmed anser att området är lättillgängligt. Närheten till 
grönområden har också visat sig ha en hälsofrämjande betydelse i (Skärbäck 2007) och 
grönområden i tätorter är också av betydelse för exempelvis bullerdämpning 
(Borgström 2009).  

För golfbanan har området värde som inkomstkälla och för Kyrkhamns Fältskola som 
plats för utbildning. Dessa olika värden anser jag har etablerats genom att de olika 
aktanterna har använt området för det värde de anser att det representerar. Som ett 
exempel kan friluftslivet nämnas som en viktig aktant i det aktör-nätverk som finns i 
Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik. Om området inte skulle användas som friluftsområde av 
besökare skulle ansträngningarna att sköta området vara utan någon större poäng. Jag 
menar därför att etableringen av de värden som besökare och andra aktiva identifierar i 
Lövsta- Kyrkhamn-Riddersvik byggs upp och etableras av det relationella nätverk som 
skapas på platsen. I och med att kontaker knyts mellan olika aktanter och att platsens 
betydelse diskuteras i olika forum etableras platsens värde.  

De nätverk som utforskas inom ANT ses som heterogena, konstanta flöden utan 
förutbestämda former eller ramar (Bosco 2006). De mänskliga aktanterna tillskrivs 
heller inte någon automatiskt makt över icke-mänskliga enheter (Law, 2007, internet). 
Så är det också med det aktör-nätverk som finns i Lövsta- Kyrkhamn-Riddersvik. I och 
med att de mänskliga friluftsutövarna använder platsen upptäcks dess betydelse som 
friluftsområde. När sedan informationen om området sprids och platsen existerar som 
ett naturskönt område utanför sina geografiska avgränsningar, har platsens naturvärde 
och rekreationsvärde blivit en aktant i nätverket.   

Påverkansarbete 

Precis som Latour (1986) skriver, är makt i ett aktör-nätverk en konsekvens av olika 
handlingar. Så bedömer jag också att det har skett i Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik. 
Olika sammanslutningar och föreningar har sedan början av 1980-talet arbetat för att 
bevara och utveckla området som friluftsområde. Paraplyorganisationen 
Kyrkhamnsföreningen har sedan slutet av 1990-talet aktivt arbetat för att bevara och 
utveckla området. Kyrkhamnsföreningen bildades för att verka för samverkan mellan 
olika föreningar och företag i området för att visa på områdets potential. Samverkar gör 
de bland annat genom Kyrkhamnsdagen, som får föreningarna att arbeta tillsammans. 
De naturvårdsprojekt som Kyrkhamns Fältskola och Hässelby Golf har åtagit sig leder 
dessutom till att föreningarna fysiskt och beständigt etablerar sig på platsen, vilket jag 
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kommer att återkomma till längre fram. Vad som är tydligt är att Kyrkhamnsföreningen 
genom att ha gjort sig till talesperson för ett 40-tal organisationer med tusentals 
medlemmar och genom att bjuda in både allmänhet och politiker till platsen, har 
etablerat ett aktör-nätverk med sig själva som en central aktant. De har aktivt skapat 
relationer med olika intressenter och startat projekt med positiva effekter för många 
inblandade. Denna typ av nätverkande kan jämföras med det som Sneddon (2003) visar 
i sin artikel om vattenavledning i norra Thailand där den thailändska staten genom val 
av retorik och vilka de väljer att bjuda in till nätverket, gör sig själva till en central 
aktant med makt. Den thailändska staten har makt på nationell nivå vilken de befäster 
regionalt genom att bjuda in närliggande stater i projektet och i mångt och mycket 
utesluta frågan om ekologisk hållbarhet i diskussionerna.  

Kyrkhamnsföreningens arbete för att bevara området har varit målmedvetet. Men för att 
Kyrkhamnsföreningen ska lyckas med att behålla sin maktposition i det nätverk som 
finns i Lövsta-Kyrkhamn krävs det att de mål som föreningen har, överensstämmer med 
de mål som övriga aktanter i nätverket har. För att Kyrkhamnsföreningen ska få övriga 
aktanter att uppleva att de har samma mål med områdets bevarande och utveckling 
krävs det att föreningens mål översätts och därmed förstås av alla aktanter. Murdoch 
(1997b) beskriver att översättningar inom ANT innebär att centrala aktanter genom sitt 
handlande får övriga aktanter att uppleva att de har samma mål. I Lövsta-Kyrkhamn har 
Kyrkhamnsföreningen genom att tala för medlemsföreningarna och deras nära 30 000 
medlemmars intressen, samt genom att visa upp området för allmänheten och samtidigt 
bjuda in politiker, exempelvis under Kyrkhamnsdagen, argumenterat för varför området 
bör bevaras och vidareutvecklas som friluftsområde. Detta arbete med att få med sig 
medlemsorganisationer, allmänhet och politiker i processen kan liknas vid den studie av 
pilgrimsmusslor, forskare och yrkesfiskare som Callon (1986) genomförde i Frankrike. 
I fallet i Frankrike hade forskarna som nätverksinitierare problemet att yrkesfiskarna 
inte blev inskrivna och delaktiga i processen, vilket gjorde att nätverket tillslut föll. I 
Lövsta-Kyrkhamn har Kyrkhamnsföreningen fört talan både för områdets biologiska 
betydelse som en del av Görvälnkilen, men också för de personer som besöker platsen 
genom att påtala att närhet till grönområden är av stor betydelse, samt också för alla 
medlemsföreningar. Talan har också förts för områdets naturvärden genom att anlägga 
våtmarkssystemet på golfbanan och planera för arboretum. Detta tyder på att 
översättningarna har lyckats i Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik. Kyrkhamnsföreningen för 
talan för nästan alla aktanter i området och har därmed gjort alla inskrivna i processen 
och fått de att uppleva att de har samma mål. 

Kyrkhamnsföreningen skulle dock inte kunna ha denna makt att dels initiera nätverket 
eller föra andra aktanters talan om föreningens mål inte också stämde överrens med de 
mål som samhället, staten och vetenskapen har. Staten har genom att ge i uppdrag till 
Länsstyrelsen att utnämna områden som bör skyddas i naturreservat påtalat betydelsen 
av tätortsnära grönområden. Länsstyrelsen som då pekade ut Lövsta-Kyrkhamn i sin 
rapport (Lst och RTK, 2003) har gett en än större betydelse till grönområdet och pekat 
på vikten av att bevara just detta enskilda grönområde. Fastän rapporten tydligt påtalar 
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att utpekande av grönområden som bör skyddas inte följs med krav på genomförande 
av utnämning av reservat, anser jag att rapporten ger makt till de som vill skydda 
området. Det vetenskapliga forskningsläget gällande betydelsen av närhet till 
grönområden för människors förbättrade hälsa samt betydelsen av sammanhängande 
grönområden i storstadsregioner för möjlighet till spridningsvägar för djur och växter, 
ger också makt till Kyrkhamnsföreningen, som i sin argumentation har en bred 
vetenskaplig och samhällsfrämjande bas att luta sig emot. Kyrkhamnsföreningen 
tillskrivs makt av samhället och vetenskapen genom att etablera en relation till dessa. 
Relationen finns i användandet av forskningsrön i argumentationen. Detta är något som 
Bowler (1999) också visar på i sin artikel om återvinning av avloppsslam på 
jordbruksmark i Storbritannien. Bowler (1999) menar att anledningen till att 
miljörättsgrupperna i Storbritannien inte får möjlighet att påverka eller stoppa spridning 
av avloppsslam på åkrarna, är för att innehållet av giftiga ämnen i slammet följer det 
rådande kunskapsläget om gränsvärden för giftiga ämnen. Miljörättsgrupperna har 
därmed ingen möjlighet att argumentera mot de gränsvärden som den rådande 
forskningen tagit fram, och så länge som de inte kan producera egen forskning som 
bevisar att de nuvarande gränsvärdena är skadliga står de utan en trovärdig 
argumentation mot övriga aktanter i det nätverket. I Lövsta-Kyrkhamn har istället 
Kyrkhamnsföreningen det rådande kunskapsläget på sin sida och kan därför genom att 
använda det i sin retorik marginalisera kommunen som vill exploatera på platsen.   

Dock har Kyrkhamnsföreningen ingen reell politisk makt då de inte är invalda i något 
politiskt organ. Detta gör att kommunpolitikerna i någon mån fortfarande har makt över 
vidareutvecklingen av området Lövsta-Kyrkhamn. För trots många satsningar från 
stadsdelsförvaltning och föreningar begränsas Kyrkhamnsföreningens och övriga 
aktanters makt inom området av att området inte är detaljplanerat. Inga beständiga 
bygglov kan beviljas och på så sätt kan de egentliga makthavarna i kommunen, på 
långa geografiska avstånd, avgöra områdets framtid. Både genom att dröja med 
detaljplansbeslut men också genom att begränsa ekonomiska resurser för områdets 
skötsel och utveckling. Trots detta, har Kyrkhamnsföreningen genom att skapa 
relationer och genom att bjuda in till platsen, gjort sig till den reella makthavaren i 
området. Det aktiva föreningsarbete för att omvandla Lövsta-Kyrkhamn till 
naturreservat som pågått sedan flera decennier tillbaka, mot kommunens planer på 
bebyggelse eller andra irreversibla förändringar i miljön, har också uppmärksammat 
besökare på vilket värde platsen har för föreningen och fått besökarna att göra detta 
värde till sitt eget. Denna effektiva maktutövning från Kyrkhamnsföreningens sida har 
visat sig effektiv i och med att Stockholms stad har tagit beslut om att göra området till 
naturreservat. På så sätt har också de verkliga politiska makthavarna bevisat att de delar 
de mål som Kyrkhamnsföreningen har för området, och översättningarna har därmed 
lyckats. 

Sneddon (2003) menar att aktanter genom att använda begrepp som lokal, global eller 
regional också kan utöva makt. Kyrkhamnsföreningen trycker både på den lokala 
betydelsen av området för friluftsutövning samt den regionala betydelsen av området 
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som en del av Stockholms gröna kilar. Stockholm som storstad och det exklusiva i att 
ha ett så pass unikt grönområde i storstadens närhet, till skillnad från andra stora städer 
i världen, ger också ett globalt perspektiv på området. På så sätt använder 
Kyrkhamnsföreningen skalbegrepp för att utöva makt och gör nätverket skallöst i och 
med att det kan befinna sig på alla skalnivåer samtidigt, beroende på vem som 
informationen riktas emot. På så sätt gör Kyrkhamnsföreningen området Lövsta-
Kyrkhamn till ett område med både lokal, regional och global betydelse och ger därmed 
skala betydelse i deras maktspråk. 

Påverkansarbetet i Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik från Kyrkhamnsföreningen kan 
sammanfattas med att det har varit effektivt och som det ser ut nu, också väldigt lyckat. 
Dock kvarstår fortfarande frågan om naturreservatets gränsdragning vilken kan komma 
att påverka maktförhållandena i nätverket.  

Framtid 

Den fråga som denna uppsats inte kan svara på är hur framtiden kommer att se ut för 
Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik. Det som kommer att bli avgörande för områdets 
utveckling är den gränsdragning som naturreservatet får och om en ny stadsdel kommer 
att få ta plats i området. Kommer politikerna att följa Kyrkhamnsföreningens 
obestridliga uppmaning, uppsatt på en tydligt placerad skylt, om att skydda hela 
Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik? Eller kommer politikerna att gå emot det rådande 
kunskapsläget och därmed bryta aktör-nätverkets maktförhållanden? Vad som än 
händer, hur länge de nu stabila maktförhållandena i Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik 
består, är avhängigt om området detaljplaneras som reservat eller som bostäder. 

I utgångsläget för denna undersökning trodde jag att det gamla industriområdet med de 
nu övertäckta deponierna skulle ha en större betydelse i aktör-nätverket. Men efter 
undersökningen visar det sig att betydelsen av deponin inte ges något större 
handlingsutrymme. De ansvariga för deponitäckningen på Stockholms stad anser att 
deponin inte utgör någon fara, varken för närliggande bebyggelse eller för eventuella 
betesdjur. Kyrkhamnsföreningen uttrycker snarare att områdets historia som industriort 
är av betydelse för att bevara området och ställer sig inte heller emot en byggnation av 
ett värmeverk i området. Deponin har dock ingen större makt i nätverket, förrän eller 
till dess att, den gör sig påmind. Både de oförutsedda händelserna som exempelvis ett 
kometnedslag och de förväntade händelserna som förändrade vattennivåer i Mälaren till 
följd av ett förändrat klimat, kan komma att påverka vad som händer med de nu stabila 
markerna, och därmed vilket handlingsutrymme som deponin får i aktör-nätverket. 
Skulle miljöfarliga ämnen börja läcka från deponin kan kanske både möjligheten till 
naturreservat och bostäder bli begränsad. 

Idag nämner nästan ingen informant eller respondent deponin. Det är alltså inte de 
gamla deponierna eller historien som Stockholms sopförbränningsanläggning som ger 
området rykte som soptipp, utan den nedskräpning som friluftslivet lämnar efter sig 
tillsammans med den aktiva dumpning som stadsdelsförvaltningen måste städa undan.  
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Varför ANT 

Det som min undersökning visar på är att makt inte alltid utgår från de som är politiska 
makthavare. Politik förs inte alltid av politiker, utan av dem som lyckas göra sig till 
talare för många andra aktörer genom att arbeta gemensamt mot gemensamma mål. 
Kyrkhamnsföreningens agerande har gjort dem till en makthavare i Lövsta-Kyrkhamn-
Riddersvik. Undersökningen kan därför göra skillnad för att visa på hur makt kan 
skapas och förvaltas genom att bygga relationer med relevanta aktörer. 

ANT som metod och teoretisk utgångspunkt i denna uppsats har varit av stor vikt. Dels 
för att den geografiska vetenskapen eftersöker kunskap som är på gränsen mellan 
samhällsvetenskap och naturvetenskap. Med ANT finns det ingen sådan gränsdragning 
och därför passar metoden bra just för geografiska omvärldsanalyser som behandlar 
både natur- och kulturgeografiska företeelser. ANT som analysmetod passar också för 
den här typen av undersökning, och för geografi i allmänhet, på grund av ANT:s 
förmåga att hantera oförutsedda händelser. ANT ger en ögonblicksbild av det aktör-
nätverk som finns och har byggts upp, men visar också på vilka relationer som är svaga 
och som kan komma att förändras av oförutsedda händelser. I min undersökning kan 
exemplet med det rådande kunskapslägets förhållande till Kyrkhamnsföreningen anses 
vara relativt stabilt. Möjligheten att forskningen idag skulle gå från att visa på att 
naturvistelser är bra för människors hälsa, till att visa på motsatsen upplever jag som 
avlägset. Dock kan förhållandet mellan den övertäckta deponin och 
Kyrkhamnsföreningen endast anses stabilt så länge som inget oförutsett sker med 
deponin, som exempelvis en flygplansolycka eller ett meteoritnedfall. 

5.2 Slutsatser 

Frågeställningarna som denna uppsats ville besvara var Vilka värden har området 
Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik och för vem? Vad förklarar attraktionen för just denna 
plats och när blev det en attraktion? samt Vilka aktörer har fått makt att påverka 
värdeetableringen i området Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik? Hur har denna påverkan 
sett ut? Hur ser en ögonblicksbild av aktör-nätverket ut idag (våren 2012)?  

I den undersökning som har genomförts har ett nätverk med flertalet aktanter 
identifierats. De värden som främst har identifierats är det värde för friluftslivet som de 
tillfälliga besökarna anser att platsen har. Platsen har också ett värde som arbets- och 
samverkansplats för de föreningar och konstnärer som etablerat sig där. Platsen har 
också värde som potentiell mark för bostäder och industrimark för Stockholms stad. 
Det som förklarar attraktionen på platsen är de relationer som skapats mellan olika 
aktanter genom Kyrkhamnsföreningens arbete. Genom det aktör-nätverk som byggts 
upp av dessa relationer har platsen fått betydelse utanför sin geografiska avgränsning 
vilket ökat platsens värde och attraktivitet. Denna värdeökning och nya topologi 
förklarar också platsens attraktion. 
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De aktanter som har haft störst makt i nätverket kring påverkan för att bilda 
naturreservatet Kyrkhamn är det föreningsarbete som bedrivits av 
Kyrkhamnsföreningen. Kyrkhamnsföreningen har lyckats få alla andra aktanter i 
nätverket att uppleva att de har samma mål med att bevara platsen, som föreningen har. 
På så sätt har de också fått många aktanter att arbeta mot samma gemensamma mål. De 
har lyckats med sina översättningar. Och genom att bjuda in olika aktanter till 
medverkan, både friluftsutövare, våtmarkssystem och lokala stödföreningar, har de 
skapat ett nätverk byggt på relationer. 

De tillfälliga besökarna bedöms också som en viktig aktant eftersom de genom att 
besöka platsen, bekräftar platsens värde som friluftsområde. Kommunen bedöms också 
vara en viktig aktant i nätverket, eftersom det är de som fattar de slutgiltiga besluten för 
områdets framtid. Oavsett om de väljer att skydda hela området så kommer deras beslut 
att få konsekvenser. För hela aktör-nätverket, se figur 11 (i avsnitt 4.1 ”Resultat”). 
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I 

Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor till Carina Herdin-Ringstedt parkingenjör på Hässelby-Vällingby 
stadsdelsförvaltning 

1. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

2. Hur kommer det sig att du arbetar med det du gör? 

3. Vad är din uppfattning om området Lövsta-Kyrkhamn? 

4. Vad tror du är de huvudsakliga anledningarna till att området ombildas till 
naturreservat? 

5. Hur har du upplevt att påverkansarbetet har sett ut för att få till ett reservatsbeslut för 
området? 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till Fredrik Linde, Hässelby Golf och Jan Sääf, Kyrkhamns fältskola. Båda 
representerar Kyrkhamnsföreningen. 

1. Vilka är era huvudsakliga arbetsuppgifter? 

2. Hur kommer det sig att ni arbetar med det ni gör? 

3. Vilken är er uppfattning om området Lövsta-Kyrkhamn? 

4. Vilka tror ni är de huvudsakliga anledningarna till att området ombildas till 
naturreservat? 

5. Hur har ni arbetat för att påverka politikerna för att ta ett reservatsbeslut för området? 

6. Vad har varit er viktigaste strategi för att påverka? 

Intervjufrågor till Jan Sääf, Kyrkhamns fältskola och Kyrkhamnsföreningen. Mejlintervju 
2012-05-07. 

1. Är det Kyrkhamnsföreningen som har satt upp den skylt som sitter uppe vid korsningen 
Lövstavägen/Växthusvägen där det står att Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik ska bli 
naturreservat 2012?  

2. Vad önskar ni i så fall åstadkomma med denna skylt? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till Lennart Andersson, konstnär och författare med säte i Kyrkhamn. 

1. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

2. Hur kommer det sig att du arbetar med det du gör? 

3. Vad är din uppfattning om området Lövsta-Kyrkhamn? 

4. Vad är det du har gjort i området? 

5. Vad tror du är de huvudsakliga anledningarna till att området ombildas till 
naturreservat? 

6. Hur har du arbetat för att påverka politikerna att ta ett reservatsbeslut för området? 

Bilaga 4 

Intervjufrågor till Ingrid Olsén-Sjöström som är ekolog på exploateringskontoret i 
Stockholms stad. 

1. När kommer arbetet med att omvandla Lövsta-Kyrkhamn till naturreservat att  
påbörjas? 

2. När planeras det att beslut om naturreservatet kan tas? 

Bilaga 5 

Intervjufrågor till respondenter  

1. Hur gammal är du? 

2. Vilken är anledningen till att du besöker Lövsta-Kyrkhamn? Kommer du ibland hit av 
andra anledningar? 

3. Är det första gången du är här? Har du varit här förut? 

4. Anser du att platsen har förändrats? 

5. Vad är det bästa med att besöka platsen? 

6. Är dina besök årstidsbundna? 

7. Vad anser du om att området ska ombildas till naturreservat? 
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