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Abstract 
 

Due to the growing population in Stockholm, some of the urban green areas are being 

subjected to exploitation. Hammarbyskogen is an urban forest in the south of Stockholm and 

is an example of a green area that is planned to be transformed into an urban environment. 

This paper investigates key qualities and values of an urban forest of Hammarbyskogen 

valued by local inhabitants of the neighbourhoods of Hammarbyhöjden and Björkhagen in the 

south of Stockholm. In addition to that, the study seeks to investigate people’s perception of 

the planned development of the forest as well as investigate how these perceptions and 

qualities are being incorporated into the process of neighbourhood development.  

Using text analysis, interviews and discussion forums, findings have been made showing that 

the local inhabitants value the urban forest mostly for its ecological and recreational qualities. 

Regarding perception of the change, people are either positive or negative to the development 

which can be explained by people’s experienced sense of place and place attachment of the 

area and the forest itself. The study has also shown that the urban planners rely on local 

inhabitants’ view, as well as on expert knowledge during the process of planning.  

The results of the study contributes to a better understanding of why and for what purposes 

urban forests are important for the city dwellers.  

 

Keywords: place, sense of place, place attachment, urban forest, urban planning, 

neighbourhood development, Hammarbyskogen, Stockholm 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion  
 

Stockholms kommuns befolkningsmängd ökade med 50 627 invånare under perioden 2010-

2013 (Statistiska Centralbyrån (SCB), 2013). Kommunens folkmängd prognostiseras 

överstiga en miljon år 2023 (Statistik om Stockholm, 2014). En stor ökning av människor 

innebär bl.a. ett ökat behov av nya bostäder vilket medför utmaningar för, exempelvis, 

stadsplanering (Häggroth, 2011). Ett exempel på sådan utmaning handlar om lokalisering av 

en ny bebyggelse. Olika personer och intressenter ser den fysiska miljön som en resurs men 

det finns skillnader i hur landskapet värderas, upplevs och används (Svensson, 2005). 

Samtidigt som en del ser landskapet som en möjlighet till en ekonomisk tillväxt och ett rum 

för expanderade städer, föredrar andra att se landskapets karaktär så opåverkad av 

exploatering som möjligt (Konijnendijk, 2008). Stadsbyggnadskontoret i Stockholm bemöts 

just av den här typen av motstridiga intressen. Enligt det politiska uppdraget ska 

stadsbyggnadskontoret planera för 140 000 nya bostäder fram till år 2030 

(Stadsbyggnadskontoret, 2014). I ett av programarbetena framgår att en del av den planerade 

bebyggelsen är tänkt att ske i Hammarbyskogen, en tätortnära skog mellan stadsdelarna 

Hammarby Sjöstad, Hammarbyhöjden och Björkhagen, söder om Stockholms innerstad. 

Sedan planförslaget presenterades har många åsikter dykt upp med både kritiska och 

stödjande ställningstagande.  

 

Landskap och platser undergår alltid en kontinuerlig utveckling (Cresswell, 2004) och detta 

påverkar hur en plats upplevs av människor. Enligt Cresswell (2004) formas det en relation 

mellan platser och människor beroende på hur landskapet ser ut och vilka inslag det finns. Att 

förklara människans relation till en plats har lett till ett geografiskt begrepp platskänsla (eng. 

sense of place) – individens subjektiva upplevelser om hur en plats betraktas (Cresswell, 

2004). Vissa forskare (t.ex., Stephenson, 2010) menar att i samband med en planerad 

platsutveckling är det viktigt att undersöka hur platsen värderas av lokalinvånare, för att inte 

göra anspråk på betydelsefulla kvaliteter och karakteristiska drag. Tidigare studier har dock 

visat att det är främst experternas synpunkter som ingår i planeringsprocessen och 

lokalbefolkningens synpunkter blir uteslutna (Stephenson, 2010). Detta innebär i sin tur, till 

exempel, att även lokalbefolkningens nyttjarvanor och användandet av en specifik plats blir 

ignorerade (Stephenson, 2010). Hammarbyskogen är i detta sammanhang en intressant plats 

för det första beroende på den planerade utvecklingen och för det andra beroende på att 

skogens läge gör den till en tätortsnära skog. Tätortsnära skogar anses vara viktiga för 

biologiska, sociala, kulturella och pedagogiska värden (Naturskyddsföreningen, 2010). 

Eftersom Hammarbyskogen planeras att bli exploaterad, tyder det på att allmänt intresse för 

byggandet är större än allmänt intresse för bl.a. bevarande av skogens biologiska- och sociala 

värden. Inom ett bredare fält kan detta betyda att även i framtiden kan de tätortsnära skogarna 

exploateras för att tillgodose andra behov i samband med den växande befolkningen i 

Stockholm. Vikten av att undersöka hur lokalinvånare upplever och värderar skogen och 

reagerar på den planerade utvecklingen kan ge ett nytt perspektiv för planerare när det gäller 

lokaliseringen av ny bebyggelse. Dessutom kan lokalinvånares synpunkter erbjuda 

information som inte kan hämtas någon annanstans (Stephenson, 2010). 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna uppsats är att analysera hur Hammarbyskogen värderas och vilka av 

skogens kvaliteter som är viktiga för lokalinvånare, samt undersöka hur invånares synpunkter 

införlivas under planeringsprocessen. Mina frågeställningar är således: 

 

- Hur upplever invånarna skogen och hur reagerar de på den planerade utvecklingen? 

 

- Tar planerarna hänsyn till invånarnas åsikter om Hammarbyskogens kvaliteter, 

platskänslan och platsutvecklingen under planeringsprocessen och hur förhåller de sig 

till de motstridiga kraven? 

1.4 Avgränsningar 
 

Rumsligt avgränsas uppsatsen genom att fokusera på Hammarbyskogen i Stockholms 

kommun. Detta på grund av att området är en tätortsnära skog och befinner sig i 

dagsläget under planeringsstadiet för en exploatering i form av ny bebyggelse. 
 
Den tidsmässiga avgränsningen i uppsatsen sträcker sig främst från 2013, då 

planeringsprocessen påbörjades, fram till december 2014 då den här uppsatsen skrevs. 

Ett undantag finns, då några (n:2) artiklar publicerades år 2010 och år 2012. På grund 

av att artiklarnas innehåll är relevant för studiens frågeställning används de i 

textanalysen. 
 
Faktamässigt är uppsatsen avgränsad till att analysera människors upplevelser av 

plats, platsutveckling och hur relationen mellan människan och platsen kan 

införlivas under planeringsprocessen. 

2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Människa och plats 
 
Det finns ett antal begrepp som har utvecklats genom att studera relationen mellan människan 

och platsen. Dessa är bl.a. platskänsla (eng. sense of place), platsanknytning (eng. place 

attachment), platsidentitet (eng. place identity) och platsberoende (eng. place dependence) 

(Manzo, 2003; Jorgensen & Stedman, 2001; Hidalgo & Hernández, 2001). Vissa forskare 

hävdar att det inte finns någon tydlig förklaring till hur begreppen relaterar till varandra 

(Manzo, 2003) och att det är svårt att förstå om de olika definitionerna handlar om olika 

fenomen eller om det bara finns många namn på samma fenomen (Hidalgo & Hernández, 

2001). I en del studier relateras platsanknytning, platsidentitet och platsberoende till 

platskänsla (Campelo et al., 2013). Jorgensen och Stedman (2001) anser att platskänsla är den 

övergripande definitionen och innehåller undergrupperna: platsidentitet, platsanknytning och 

platsberoende. På grund av den växlande användningen av begreppen utgår jag i den här 

uppsatsen från platskänsla och platsanknytning som de dominerande begreppen och 

platsidentitet och platsberoende som en del av vad platskänsla och platsanknytning innebär. 

Både platskänsla och platsanknytning sammanlänkar med varandra i hög grad. Det finns dock 

en viss skillnad. Platskänsla innebär, den allmänna meningen knuten till en plats av en person 

eller en grupp (Jorgensen & Stedman, 2001; Hashemnezhad et al. 2012); platsanknytning 

däremot handlar mer om den positiva bindningen som utvecklats mellan individ och plats 

(Altman & Low, 1992; Hashemnezhad et al. 2012). Med detta i åtanke påstår några att 
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platsanknytning är en del av platskänsla, där platskänsla sammanlänkar alla idéer om 

relationen mellan människor och plats (Shamai, 1991; Cross, 2001; Hashemnezhad et al. 

2012).  

 

Anledningen till att forskare inte är överens om den exakta beskrivningen av begreppen beror 

på att forskningen om fenomenet studeras av en rad olika discipliner. Exempel på dessa är 

geografi, sociologi, psykologi och landskapsarkitektur. Inom geografiska sammanhang är det 

ämnesteoretiska temat det som berör relationen mellan människan och miljön, vilket är 

centralt för ämnet. Samband mellan en geografisk plats och människans agerande utgör 

grunden för geografisk forskning (Gren & Hallin, 2003). I den här uppsatsen utgår jag från 

det socialkonstruktivistiska perspektivet för att förklara och undersöka hur människor 

upplever skogen i sitt bostadsområde och hur de agerar på de planerade förändringarna. 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv hävdas det till exempel att människors 

föreställningar och kunskap om världen och omgivningen konstrueras av människor själva 

(Sayer, 2010). 

 

2.1.1 Plats, platskänsla och platsanknytning 
 
Creswell (2004) definierar en plats som ett meningsfyllt läge (eng. a meaningful location). 

Han menar att det är människor som skapar betydelse och mening för det som kan betraktas 

som en plats. Först finns det rum (eng. space) och rum förvandlas till en plats när människor 

tillskriver vissa värden till det. Han menar att plats som ett begrepp härstammar ifrån hur vi 

människor upplever världen omkring oss. Tuan (1974) hävdar att utan befintlighet av 

människor skulle plats som ett begrepp inte existera. Det skulle bara finnas ett geografiskt 

läge då. Tuan kom fram till två aspekter om hur rum omvandlas till en plats. Det första 

handlar om hur människor reagerar och påverkas av rumsliga mönster i den fysiska miljön 

och den andra berör människors vardagliga rutiner och hur de påverkar vilka meningar som 

tillskrivs en eller annan plats (Tuan, 1974). 

 

En person eller en grupp människor kan skapa en speciell känsla eller attityd och kan utveckla 

ett affektivt band till en avgränsad geografisk plats (Hay, 1998). För att beskriva detta band 

och känsla, används begrepp platskänsla och platsanknytning. Det är den fysiska 

omgivningen, människans sociala relationer samt sysselsättning och aktiviteter inom den 

fysiska omgivningen som anses vara grundläggande faktorer till att platskänsla och 

platsanktnytning skapas (Brandenburg & Carroll, 1995; Alltman & Low, 1992; 

Hashemnezhad et al., 2012). I litteraturen benämns dessa faktorer som emotionella, kognitiva 

och beteendeinteraktionistiska med en plats (Altman & Low, 1992; Jorgensen, 2001). Den 

emotionella interaktionen innebär en tillfredsställelse av en plats; kognitiva aspekter innebär 

tankar, idéer, kunskap och en uppfattning personen har om sin omgivning; beteendeaspekter 

berör aktiviteter och händelser som förekommer inom en plats (Altman & Low, 1992; 

Jorgensen & Stedman, 2001). Ryan (2005) skriver i sin genomgång av platskänsla och 

platsanknytning att individens kunskap och förståelse om miljö påverkar utvecklingen av 

platskänsla på en hög nivå. Även människors varierande livserfarenheter, ursprung, 

intellektuella bakgrund, sinnesintryck, estetiska erfarenheter och kulturella traditioner spelar 

en viktig roll för vilka värden och meningar som tillskrivs vissa platser (Tuan, 1974; 

Low&Altman, 1992; Hashemnezhad et al., 2012).  
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2.1.2 Fysiska mönster och sociala relationer i samband med platskänsla och 
platsanknytning 
 

Omgivningens fysiska egenskaper som anses påverka platskänslan är bl.a. rumsliga mönsters 

beståndsdelar, diversitet, strukturer, storlek, färger, dofter, ljud och temperatur (Steele i 

Hashemnezhad et al., 2012; Ryden i Stedman, 2003). Stedman (2003) lägger till en annan typ 

av fysiska egenskaper. Dessa är exempelvis, utformning av en plats, olika tjänster och status 

en plats har. Andra forskare (Greider & Gargovich 1994; Riley, 1992) hävdar dock att det är 

främst sociala relationer inom en plats och inte de fysiska egenskaperna som är den avgörande 

faktorn till att en plats tillskrivs vissa meningar. Riley (1992) menar att det är positiva 

upplevelser som uppstår genom relationer mellan människor inom den fysiska omgivningen 

som utgör grunden till att en platsanknytning skapas. De sociala relationerna kan vara, 

exempelvis, mellan kompisar, familjen eller grannar (Altman & Low,1992). Greider och 

Gargovich (1994) förklarar i sin studie att platskänsla är först och främst en social 

konstruktion. Att människor har utvecklat en platskänsla till någon geografisk plats innebär 

att de känner sig trygga och tillhörande någonstans (Ray, 1998). Återkommande kontakt med 

en plats är ett måste för att bevara platskänslan (Ray, 1998).  

2.2 Platskänsla och tätortsnära natur 
 

Enligt Ryan (2005) utgör tätortsnära natur gynnsamma förutsättningar för stadsinvånares 

livskvalitet genom att man där kan finna, exempelvis, tystnad, vila och stillhet samt utöva en 

rad aktiviteter som att promenera, träna eller leka (Ryan, 2005). Dessa förutsättningar lägger 

grunden till att individer kan utveckla en platskänsla till en tätortsnära natur. Faktorer som 

anses vara meningsskapande i det här sammanhanget är, exempelvis, möjlighet till 

utomhusaktiviteter, naturens återhämtade effekter, möjlighet till socialt liv och estetiska 

värden (Kaplan, 1989; Herzog et al., 1997; Tyrväinen et al., 2007). Frekvensen av besök och 

användningen av den fysiska miljön påverkar hur en plats värderas och uppskattas (Kyle et 

al., 2004). Det som har påvisats ha inflytande på hur ofta ett grönområde besöks är 

tillgänglighet och avståndet mellan bostaden och närmaste grönområde (Farnum et al., 2005; 

Grahn & Stigsdotter, 2003). Långt avstånd till naturen påverkar hur många människor som 

vistas i skogen. Enligt Grahns och Stigsdotters studie (2003) de som bor 50 meter eller 

närmare till ett grönområde vistas där dubbelt så ofta och spenderar mycket mer tid utomhus 

än de som bor längre bort.  

 
Vikten av grönområdena i städer kan exemplifieras av några studier från olika delar av 

världen. Några finska forskare undersökte kvaliteter av tätortsnära natur i östra Helsingfors 

(Tyrväinen et al., 2007). Genom en analys av över 400 postenkäter kom forskare fram till att 

80 % av deltagarna tyckte att grönområden spelade en väsentlig roll för hur området värderas. 

Grönområdets viktigaste kvaliteter identifierades vara möjlighet till rekreation, kontakt med 

naturen, estetiska värden och naturens förmåga att hantera stress (Tyrväinen et al., 2007). 

Med estetiska värden menas naturens sceniska kvaliteter (Hay, 1998). Naturens estetiska 

värden har betonats vara en viktig egenskap även i en amerikansk studie (Krenichyn, 2006). 

Forskaren har undersökt hur utomhusmiljö kan påverka kvinnors vilja till fysisk träning. 

Genom intervjuer med kvinnor i en stadspark i Brooklyn, New York har forskaren kommit 

fram till att estetiska värden som, exempelvis, färger, ljud, dofter, sceneri och stillhet relateras 

starkt till fysisk aktivitet (Krenichyn, 2006). Dessutom betonades parken vara oerhört viktig 

för stora städers invånare för att kunna uppleva naturen, fundera över livet, få vara i lugn och 

ro och återhämta sig från stadens hektiska och kaotiska liv (Krenichyn, 2006). Det skrivs att 



 9 

studiens deltagare tyckte att utöva fysiska aktiviteter i parken var mycket mer glädjande och 

trevligare än att träna på gymmet eller i en bebyggd miljö.  

2.3 Platskänsla i samband med planering 

 
Platser undergår en ständig utveckling beroende på bl.a ekonomisk utveckling, migration och 

efterfrågan för att bygga mera (Ray, 1998; Creswell, 2004). Platsutvecklingen i detta 

sammanhang förändrar inte bara den fysiska miljön utan har också en effekt på människans 

upplevda platskänsla och platsanknytning (Stephenson, 2010). Karakteristiska drag i 

landskapet som lockar till besök och är betydelsefulla för invånare kan väljas att tas bort för 

att tillgodose andra behov. Detta kan leda till att människans platsanknytning påverkas 

negativt av utvecklingen (Proshansky et al. 1983). Negativt påverkas främst människor som 

har bott på en plats under en längre tid och som har utvecklat en stark platsidentitet och 

platskänsla (Proshansky et al. 1983). Forskare anser att för att minska den negativa effekten 

borde hänsyn tas till platsens kvaliteter vid utvecklingsprocessen och att en del av dessa 

karakteristiska drag skulle integreras i planeringen för att bibehålla platsidentitet (Proshansky 

et al. 1983). Kärnan för planeringen anses just vara kopplingen mellan människan och plats 

(Healey, 2005). Oavsett det, uppmärksammar Stephenson (2010) att planeringen i praktiken 

inte har visat särskilt intresse för relationen mellan människa och plats. Han använder sig av 

en fallstudie från Nya Zeeland där han skriver att planerare i platsutvecklingssammanhang, 

använder sig endast av experternas kunskap och synsätt för identifiering av kvaliteter av en 

fysisk miljö. Experterna beskrivs i undersökningen som outsiders i jämförelse med 

lokalinvånare som är insiders. Utvärderingar av platsens kvaliteter som experterna identifierar 

handlar mest om platsens fysiska och morfologiska strukturer samt vad de har för betydelse 

för ekonomiska verksamheter (Stephenson, 2010). Det som utesluts är insiders synpunkter 

och åsikter samt information om platskänsla som människor har. Det är just dessa meningar 

knutna till den fysiska miljön som blir viktiga för invånarna när platsen utvecklas 

(Stephenson, 2010). Stephenson drar slutsatsen att människors subjektiva känslor och 

meningar blir oftast ignorerade totalt under planeringsprocessen. 

2.3.1 Planeringskonflikter 
 
Människors subjektiva känslor och band till en plats anses vara huvudavgörande faktorer till 

hur involverade människor blir i frågor om platsutvecklingen (Manzo & Perkins, 2006). Av 

några invånare kan planerade projekt uppfattas som ett hot, då det kanske innebär en 

förändring av områdets attraktiva och kännetecknande egenskaper. En grupps strävan efter att 

bevara meningsfulla platser kan skapa förutsättningar för en planeringskonflikt mellan olika 

gruppers motstridiga krav (Chawla, 1992). Forsberg (2013) menar att det blir utmanande i 

detta sammanhang att bestämma vilkas krav som är mest angelägna att tillgodose. Oavsett 

var, i vilken utsträckning och vilken typ av platsutvecklingen sker, kommer det alltid finnas 

några som påverkas negativt av utvecklingen (Forsberg, 2013). Manzo och Perkins (2006) 

hävdar dock att under planeringsprocessen är det alltid värt att undersöka hur en plats 

värderas av lokalboenden. De argumenterar för vikten av att undersöka relationen mellan 

människan och plats för att minska planeringskonflikten. Invånare som tycker att deras 

favoritplats utsätts för hot i samband med planeringen, kommer att motverka utvecklingen 

oavsett den möjliga nyttan i ett bredare perspektiv (Manzo & Perkins, 2006). Om planerare 

däremot tar hänsyn till platsens kvaliteter kan detta leda till att invånares synpunkter blir mer 

uppmärksammade. Några forskare (Proshansky et al.) skriver att för att behålla en viss grad 

av platskänsla och platsidentitet i ett område som undergår en utveckling borde planerare 

integrera några inslag av de fysiska mönster som invånare har knutit an till.  
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2.4 Studieområde: Hammarbyskogen 
 

Hammarbyskogen är ett skogsområde med sitt relativa läge söder om Stockholms stad. 

Området gränsar till stadsdelarna Hammarbyhöjden och Björkhagen vilka ingår i 

stadsdelsområdet Skarpnäck inom Stockholms kommun. Inom stadsdelarna Hammarbyhöjden 

och Björkhagen bor det tillsammans ungefär 13,838 invånare. Skog som finns inom eller nära 

en tätort och utnyttjas av tätortens befolkning klassas som en tätortsnära skog enligt 

Skogsstyrelsens definition (Skogsstyrelse, 2014). Därmed klassas Hammarbyskogen som en 

tätortsnära skog i den här uppsatsen. 

 

 
Figur 1. Lokalisering av Hammarbyskogen. Källa: Google Earth, egenproducerad, 2014 

 

 
Figur 2. Hammarbyskogen i förhållande till Stockholms innerstad. Källa: Google Earth, egenproducerad, 2014 

 

Hammarbyskogen utgör ett delområde inom ett pågående exploateringsprojekt 

“Hammarbyhöjden och Björkhagen”. Programmet är en del av det bostadspolitiska målet att 

bygga 140 000 nya bostäder fram till år 2030 (Stadsbyggnadskontoret, 2014). Programmet 

föreslår att mellan 2100 och 2600 nya bostäder byggs inom området Hammarbyhöjden-
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Björkhagen. Inom området Hammarbyskogen föreslås 500-600 nya bostäder, en ny 

grundskola för ungefär tusen elever och två nya förskolor. Området är attraktivt beroende på 

dess geografiska läge med närhet till Stockholms innerstad och goda kommunikationer, 

kollektivtrafik och närhet till gröna ytor.  

3. Material och metod 

3.1 Val av material  
 
Den här uppsatsen är en kvalitativ innehållsanalys. Undersökningsmaterialet består av 

skriftliga dokument i form av tidningsartiklar, insändare, bloggar, planeringsdokument, 

kvalitativa intervjuer samt en nätdialog med medlemmar inom två olika nätforum som delar 

olika synpunkter när det gäller platsutvecklingen i stadsdelarna Hammarbyhöjden-

Björkhagen. 

 

Planeringsdokumentet består av en områdesanalys, programförslag och miljöförvaltningens 

beslut om förslaget. Områdesanalysen är ett dokument beställt av Stockholms stad och skrivet 

främst av sakkunniga ekologer, landskapsarkitekter, antikvarier och trafikplanerare. 

Dokumentets syfte är att tjäna som kunskapsunderlag för de bedömningar som görs i 

programmet. Dokumentet omfattar analys av områdets landskapsbild, natur och ekologi, 

socialt liv, kommunikationer samt utvecklingsbehov. 

 

Programmet för Hammarbyhöjden och Björkhagen är ett dokument som innehåller förslag till 

stadsdelarnas utveckling och är skrivet med hänsyn till remissinstansernas, sakägarnas, 

allmänhetens, organisationernas och intressegruppernas synpunkter på förslaget. Det består av 

en beskrivning av områdesanalys, programförslag och möjliga konsekvenser. 

 

Miljöförvaltningens beslut innefattar synpunkter och förslag till programmets arbete med 

naturmiljö. Dokumentets främsta syfte är att bättre hänsyn ska tas till Hammarbyskogens 

ekologiska värde.  

 

Nyhetsartiklar, insändare, bloggar och debattinlägg är de typer av texter som analyseras i 

arbetet. Totalt analyserades 71 texter publicerade mellan år 2010 och 2014. Majoriteten av 

texterna var publicerade i lokala tidningar och hittades genom digitala databasen 

Mediearkivet. Eftersom att det här arbetet är en fallstudie om Hammarbyskogen, söktes 

relevanta texter genom ett sökord ”Hammarbyskogen”. Ett viktigt kriterium för vilka texter 

som valdes för studiens analys var att texterna handlade om Hammarbyskogen i relation till 

den planerade exploateringen samt texter som beskriver Hammarbyskogens kvaliteter. En stor 

del av texterna är skrivna av personer som bor i området, är insatta i områdets utveckling och 

är antingen för eller emot utvecklingen. Ett antal texter är skrivna av samma person men 

publicerade i olika tidningar. Texter av samma författare har samma budskap även om 

innehållet skiljer sig. 

 

I undersökningen har synpunkter från 26 olika personer analyserats. Fyra av dem intervjuades 

genom direkt kontakt och resten delade sina synpunkter genom en diskussion på en social 

nätverkstjänst ”Facebook”. Alla personer som deltog i undersökningen är insatta i den 

planerade utvecklingen på något sätt, antingen som boende, planerare eller politiker. Genom 

sitt deltagande i min studie, bidrog dessa respondenterna med viktig information om hur 
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Hammarbyskogen och platstutvecklingen värderas av lokalinvånare med olika intressen och 

ställningstaganden. 

3.2 Val av metod 

3.2.1 Textanalys och tolkning 
 
Bergström & Boréus (2012) skriver att texter är väldigt viktiga i dagens samhälle för att när 

de läses påverkas människors tankar och handlingar. Texter produceras med syfte att sprida 

budskap mellan olika människor (Bergström & Boréus, 2012). Texterna kan användas för att 

ifrågasätta, kritisera eller acceptera olika samhällsfenomen. Beslut, förslag, regler och artiklar 

formuleras i text och innehåller en stor mängd information med varierande innehåll. Detta gör 

att analys av texter är en betydelsefull metod i forskningsstudier (Bergström & Boréus, 2012).  

 

Enligt Bergström & Boréus finns det två huvudaspekter i texter: innebördsaspekt och 

interpersonell aspekt. Innebördsaspekten innebär författarens bild av den omgivande 

verkligheten och inre upplevelser. Den interpersonella aspekten handlar om användandet av 

skriftliga tal i de sociala relationerna genom att t.ex. informera om något, ställa en fråga eller 

uttrycka en åsikt. Båda aspekterna har varit viktiga i den här uppsatsens textanalys, eftersom 

upplevelser av omgivningen och åsikter om platsutvecklingen bidrar till att besvara 

uppsatsens frågeställningar.  

 

Texternas innebörd måste tolkas för att få fram mening och betydelse. Enligt Bergström & 

Boréus (2012), finns det fem element som är viktiga i tolkningssituationen: texten, det sociala 

sammanhang som texten producerats eller konsumerats i, avsändaren, mottagaren och 

uttolkaren, det vill säga man själv som forskare eller student. I denna uppsats använder jag 

mig av avsändarorienterad tolkningsstrategi vilken är inriktad på textens betydelse vid dess 

produktion. Inom den här strategin måste hänsyn tas till textens genre och vad författaren 

gjorde vid det specifika tillfället (relevant för uppsatsen är om författaren försvarar eller 

angriper platsutvecklingen i Hammarbyskogen). Innebörden tolkas utifrån författarens 

språkanvändning och argumentation. I denna uppsats ligger fokus främst på textens innehåll, 

sammanhang, avsändarens och forskarens förförståelse. Forskarens förförståelse präglas av 

kontextkännedom, kunskap om planeringsutmaningar i dagens Stockholm samt medvetenhet 

att budskap i olika texter påverkas starkt av avsändarens ställningstagande till 

platsutvecklingen. Enligt Bergström & Boréus (2012) har kontextkännedom en stor betydelse 

hur en text tolkas. 

 

Vad gäller mottagaren består de mest av personer som bor i bostadsområden eftersom det 

högsta antalet texter som hittades och användes i analysen är publicerade i lokala 

nyhetstidningar i stadsdelar söder om Stockholms innerstad. Texterna är skrivna främst av 

personer som bor i området, är insatta i den planerade utvecklingen och skriver med syfte att 

antingen tala om för eller emot förändringar. 

3.2.2 Innehållsanalys som metod 
 
Innehållsanalysen delas in i den kvantitativa och den kvalitativa. Bergström & Boréus (2012) 

skriver att den kvantitativa innehållsanalysen används mest för att kvantifiera förekomst av 

vissa företeelser i texten. Den kvalitativa analysen lägger däremot fokus på tolkning av texter 

samt strävar efter att identifiera, koda, kategorisera och dra slutsatser om innehållet i texten. I 

den här undersökningen används den kvalitativa innehållsanalystypen.  
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Studien är inriktad på innebördsaspekten och syftar till att analysera textinnehållet med syfte 

att besvara undersökningens frågor. Det som söks i texterna kan delas i två nivåer. Det första 

kallas den manifesta och innebär det tydliga och synliga uttrycket i texten och den andra 

kallas det latenta innehållet som behandlar den underliggande textens mening (Bergström & 

Boréus, 2012).  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen delas i tre perspektiv beroende på studiens syfte (Hsieh & 

Shannon, 2005). Dessa är konventionell, riktad och summerande innehållsanalys. Det sist 

nämnda perspektivet används för studier som syftar till att identifiera specifika innehåll, förstå 

kontexten av innehållet och föra en fördjupad analys av underliggande meningar av 

innehållet. Eftersom den här uppsatsen handlar om att identifiera och undersöka hur 

platskänsla och platsutveckling betraktas i olika dokument och av olika personer anser jag att 

den summerande innehållsanalysen är en relevant form av kvalitativ innehållsanalys i denna 

studie.  

3.2.3 Intervjuer 
 
I den här uppsatsen har jag utfört fyra intervjuer, en med en planerare, en med en kommunal 

politiker och två med boende inom det studerade området. Min avsikt var att intervjua 

personer som är insatta i planeringsprocessen, är välbekanta med området och har intresse för 

hur Hammarbyhöjden och Björkhagen utvecklas. Jag har valt ut personerna med hänsyn till 

deras involvering och ställningstagande till planeringsprocessen. Planeraren hittades genom 

Stockholms stads hemsida där det finns information om vilka personer som kan kontaktas för 

planeringsfrågor inom programmet Hammarbyhöjden-Björkhagen. De andra tre 

respondenterna har hittats genom nätbaserade intressegrupper där de visade sitt intresse för att 

ställa upp för en intervju genom att skriva ett inlägg. För att skydda respondenternas identitet 

valde jag att göra dem anonyma. De två boende som intervjuades är män i 30 års ålder, de har 

småbarn och har bott i området sedan år 2010. En av dem (boende 1) bor i Hammarbyhöjden 

och är positivt inställd till bebyggelsen i Hammarbyskogen. Den andra (boende 2) bor i 

Björkhagen och är helt emot exploateringen av skogen. Politikern som deltog i 

undersökningen är en kvinna i 60 års ålder och representerar vänsterpartiet samt är ledamot i 

Stadsbyggnadsnämnden. Dessutom har hon bott i området i över 30 år och intresserar sig för 

vad som pågår i stadsdelar Hammarbyhöjden och Björkhagen. 

 

Syftet med att använda intervju som metod i den här uppsatsen var för att samla in primärdata 

om planerna kring utvecklingen av Hammarbyskogen och analysera den insamlade datan 

tillsammans med offentliga dokument och andra typer av texter. Data som inhämtades genom 

intervjuer var ett sätt att komma åt information som inte finns tillgänglig i någon annan form. 

Intervjuerna genomfördes i slutet av november och början av december 2014. Längden på 

intervjuerna var mellan 35 minuter till över en timme. Intervjuerna jag valde att genomföra 

var av den semistrukturerade typen (Dalen, 2008). Med semistrukturerad intervju menas att 

intervjun har några centrala frågor som fylls på med mera detaljerade frågor under 

intervjutillfället (Dalen, 2008). Intervjuns huvudmål var att komma åt den offentliga och 

objektiva datan (Gustavsson, 2004) vilket också var mitt syfte under intervjuerna med 

planeraren och politikern. Intervjuerna genomförda med lokalborna kan även betecknas, som 

vad Gustavsson (2004) skulle kalla, ett samtal. Samtalets huvudmål var att samla subjektiva 

data och komma åt människors personliga åsikter (Gustavsson, 2004). Eftersom en del av 

uppsatsens frågor kräver att undersöka hur människor upplever plats och platsutvecklingen 

var insamlingen av subjektiv data (i form av åsikter) av stor relevans i arbetet.  
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För att viktig information inte skulle gå förlorad har jag, efter informanternas godkännande, 

spelat in intervjuerna och transkriberat dem efteråt. Även om transkriberingen är tidskrävande 

var det väldigt givande för analyshanteringen att ha intervjun utskriven till en text. 

Intervjudata kategoriserades efter relevans till uppsatsens frågeställning. Kategorier som 

tillämpades innehöll data om det avgränsade områdets kvaliteter, relation mellan människan 

och plats, Hammarbyskogens kvaliteter samt synpunkter på platsutvecklingen och planerings 

utmaningar.  

 

3.2.4 Nätbaserade intressegrupper 
 
För att komma åt personer med olika synpunkter när det gäller exploateringen av 

Hammarbyskogen använder jag i min studie en social nätverkstjänst Facebook. För att kunna 

använda Facebook måste man ha skapat en personlig profil. På Facebook kan användare bl.a. 

skapa och ansluta sig till intressegrupper, utbyta meddelanden och diskutera olika frågor. I 

samband med att programförslaget för Hammarbyhöjden och Björkhagen presenterades har 

flera olika Facebookgrupper skapats för att dela information, idéer och synpunkter om den 

planerade platsutvecklingen. Två Facebookgrupper som jag ställt frågor till är: “Rädda 

Hammarbyskogen” och “Ja till förtätning i Hammarbyhöjden och Björkhagen”. Grupperna 

har motsatta ställningstaganden till val av plats för ny bebyggelse. Jag har gjort likadana 

inlägg i båda grupperna och ställt några frågor om vad de tycker om Hammarbyskogen och 

dess användning (se bilaga 4). Sammanlagt har jag fått svar från 22 personer som svarade 

antingen direkt i inläggets kommentarsfält eller skickade ett privat meddelande till mig. Det 

var 12 personer från gruppen ”Rädda Hammarbyskogen” och 10 från gruppen “Ja till 

förtätning i Hammarbyhöjden och Björkhagen” som svarade på mitt inlägg. De som svarade 

är aktiva gruppmedlemmar som följer planeringsprocessen och har bott eller för närvarande är 

boende i Hammarbyhöjden eller Björkhagen. Personerna anslutna till de två olika grupperna 

har dessutom datavana samt intresse och kännedom om den sociala nätverkstjänsten. 

Att använda internet är enligt Gatarski (2004) ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt att 

samla in relevant data. Forskare måste dock ta hänsyn till att det material som hämtas från 

Internet kan tas bort och därför är det viktigt att ta kopior på allt material hämtat från Internet 

(Gatarski, 2004). 

3.3 Metoddiskussion och källkritik 
 
Eftersom att kvalitativa metoder används för att få en djupare insikt om hur människor 

upplever sin vardag (Dalen, 2004) blir denna typ av metod relevant för den här studien. Det 

centrala i studien är att undersöka hur människor upplever plats och platsutvecklingen. För att 

kunna få insikt i detta behövs förståelse om hur människor lever och tänker. Kvalitativa 

metoder som i den här studien består av intervjuer, textanalyser och dialog med medlemmar i 

nätbaserade intressegrupper var till hjälp för att få svar på uppsatsens frågeställningar.  

3.3.1 Textanalys 
 
Majoriteten av texter i form av bl.a. artiklar och insändare som har undersökts var publicerade 

i lokala tidningar. Detta innebär att mottagare bestod främst av lokalinvånare där tidningarna 

delas ut. Texternas innehåll handlade framförallt om boendes åsikter kring planförslag om 

stadsdelarnas utveckling. Avsändare bestod av de boende själva eller journalister som i sina 

texter utgick ifrån lokalinvånares synpunkter. Vem som var avsändare, mottagare och vilka 

åsikter som representeras i texterna har haft en stor betydelse för studiens resultat. Främst 

beroende på att ett större antal artiklar utgår från ett kritiskt ställningstagande till 
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exploateringen av Hammarbyskogen i jämförelse med positiva ståndpunkter. Detta kan ge en 

bild av att fler människor har en negativ syn på utvecklingen. En närmare analys av texterna 

visade att vissa texter är skrivna av samma författare och därmed innehåller samma budskap. 

Detta gjorde det svårt att tolka om texten innehåller enbart författares synpunkter eller om 

författaren representerade en större grupp människor. En annan faktor som hade betydelse för 

studiens resultat var att texterna fokuserade på de boendes åsikter. Även om det är just de 

boendes synpunkter som är av största relevans för den här studien skulle det vara både 

intressant och givande om det fanns artiklar som utgick från andra människors perspektiv, 

exempelvis, personer som skulle vilja bo i området. Deras upplevelse av platsutvecklingen 

kanske skulle ge ett nytt perspektiv på hur problematiken värderas och upplevs. 

3.3.2 Intervjuer 
 
Intervjuerna som genomfördes har betydelse för analysen eftersom respondenterna har en god 

kännedom om hela området och Hammarbyskogen mer specifikt. Dessutom upplevdes 

informanterna som att de har ett stort intresse för områdets framtid, vilket gör att deras 

kunskaper och upplevelser är väldigt användbara för att identifiera Hammarbyskogens 

kvaliteter. Alla personer som intervjuades visade ett stort intresse för undersökningen och var 

positivt inställda till att dela med sig sina synpunkter, svara och diskutera kring ställda frågor. 

Även om alla informanter hade sina egna bestämda åsikter om platsutvecklingen var de öppna 

för att diskutera både för- och nackdelar med sina egna och andras åsikter. Dessutom var 

informanterna beredda att diskutera alternativa lösningar, som exempelvis, val av plats för 

bebyggelse och nya platser för rekreation. Detta tolkade jag som att intervjupersonerna var 

öppna för diskussion och för att hitta lösningar som gör att hänsyn tas till allas behov.  

 

Det skulle ha varit relevant att intervjua flera personer, speciellt flera politiker och planerare. 

Att det var bara en planerare och en politiker som intervjuades kan innebära att deras svar är 

något ensidiga. När det gäller valet av planerare valdes dock den person som har det yttersta 

ansvaret för projektet. Detta innebär att planeraren som deltog i undersökningen kan alla 

detaljer om projektet. När det gäller intervjuer med politiker så hade det varit relevant att 

intervjua politiker från olika partier. Orsaken till varför bara en politiker intervjuades beror på 

att den personen har bott i området under många år och är ledamot i Stadsbyggnadsnämden. 

På så sätt delade hon sina synpunkter både utifrån boende- och politiker perspektiv. Dessutom 

visade hon själv intresse för att bli intervjuad efter mitt inlägg i de två nämda nätbaserade 

intressegrupperna. 

 

3.3.3 Nätbaserade intressegrupper 
 
Skälet till att jag använde en social nätverkstjänst, Facebook, som metod var att få synpunkter 

från så många människor som möjligt. Tanken var att höja antalet deltagare i undersökningen 

för att få en bättre och mer allsidig bild över människors uppfattning av Hammarbyskogen 

och dess framtida utveckling. I metodlitteraturen (ex., Gustavsson) skrivs det att en av 

nackdelarna med att använda e-metoder i forskningsarbete är att det innebär svårigheter med 

identifiering av fysiska personer som deltar i undersökningar. Med detta menas att fysiska 

personer kan ändra sin identitet i den elektroniska världen vilket kan påverka empirins 

uppriktighet. Nätverkstjänsten Facebook består av personliga profiler där användare kan dela 

bl.a. bilder och information om sina liv, exempelvis arbetsplats, bosättning, intresse eller 

ålder. Jag är medveten om att det är möjligt att vissa profiler kan vara fiktiva och innehålla fel 

information om användaren. Jag tycker dock att det verkar som att ingen av de användare som 

deltog i min undersökning har påhittad profil. För det första är de anslutna till intressegrupper 
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som handlar om väldigt specifika frågor inom ett avgränsat geografiskt område, 

planeringsfrågor i stadsdelar Hammarbyhöjden-Björkhagen. Min tolkning är att 

medlemmarna i grupperna kan på något sätt relatera till planeringsprocessen i området 

antingen som boende, planerare, politiker eller är anslutna till gruppen helt på grund av 

intresset för planeringsfrågor. För det andra märks det att deltagarna är aktiva 

gruppmedlemmar och delar sina åsikter genom inlägg, kommentarer och svar på mina frågor. 

Därför ser jag ingen anledning till varför någon av de medlemmar som deltog i 

undersökningen skulle ha felaktiga uppgifter om sin identitet. Jag utgår ifrån att synpunkter 

delade av dessa medlemmar kan relateras till fysiska personer som, i det här fallet, utgörs 

främst av lokalinvånare.  

 

Svar från Facebookgruppernas medlemmar upplevdes som väldigt raka och bestämda med 

inslag av starka ord och utryck för att betona deltagarens ställningstagande. Användarna 

utryckte sig på ett sätt som gjorde det lätt att tolka deras uppfattning. En del användare 

svarade kort och tydligt medan andras svar var mycket mer ingående och detaljerade. Alla 

personer var lättillgängliga för förtydligandet av svar om det behövdes. Tillgängligheten ser 

jag som den största fördelen med att använda nätverkstjänsten eftersom personerna var snabba 

att svara oberoende veckodag eller tid på dagen. Genom att använda Facebookgrupper har 

resultaten blivit mer omfattande och innehållsrika med flera deltagare och fler åsikter.  

 

3.4 Genomförande 
 
För att hitta relevanta texter användes databasen Mediearkivet. Genom sökordet 

“Hammarbyskogen” (datum sedan 2010) hittades 93 träffar. Av dessa 93 träffar, var 71 texter 

relevanta för min uppsats. Några texter upprepades och valdes därför bort, andra var 

irrelevanta beroende på att innehållet inte handlade om skogens kvaliteter eller exploateringen 

av Hammarbyskogen. Texter som analyserades var i form av nyhetsartiklar, insändare, 

debattartiklar, krönikor och bloggar. De flesta av texterna var publicerade i lokala tidningar 

som “Mitt i Söderort Hammarby - Skarpnäck” (n:24), “Tidningar Årsta/Enskede” (n:22), 

“Mitt i Söderort Bandhagen-Årsta-Enskede-Högdalen” (n:12), “Mitt i Söderort Farsta-

Sköndal” (n:12) och morgontidningen “Dagens nyheter” (n:14), kvällstidningen 

“Expressen”(n:1) och andra. 

 

För att kunna identifiera Hammarbyskogens kvaliteter från olika texter valde jag en kvalitativ 

innehållsanalys som metod för att på bästa sätt besvara undersökningens frågor. 

Tillvägagångsättet gick ut på att kategorisera, identifiera och koda empirisk data (Bergström 

& Boréus, 2012). Arbetsgången innehöll följande steg: 

 

1. Texterna lästes igenom upprepade gånger för att få en övergripande bild av helheten. 

2. Meningar som innehöll relevant information för att besvara frågeställningarna 

understryktes. Dessa meningar kallas meningsbärande enheter (Bergström & Boréus, 2012).  

3. Meningsbärande enheterna grupperades i kategorier som återspeglar det huvudsakliga 

budskapet i texten.  

4. Teman formulerades utifrån de meningsbärande enheterna som passade under de rätta 

frågeställningarna.  
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4. Resultat och analys 

 

Exploateringsplanerna att förvandla delar av det tätortsnära skogslandskapet till en mer urban 

miljö präglas av både positiva och negativa åsikter bland invånare inom området. Medan en 

del lägger betoning främst på att utvecklingen ger en möjlighet till en förbättrad 

bostadssituation och mer levande stadsdel, anser andra att byggandet på skogsmark inte är det 

bästa alternativet till en hållbar stadsutveckling. Här presenteras resultat av olika synpunkter 

och argument som identifierades genom en analys av 74 olika texter hämtade från databasen 

Mediaarkivet, planeringsdokument, intervjuer och inlägg från medlemmar inom två 

oliktyckande internetforum. 

4.1 Invånares syn på Hammarbyskogen 

4.1.1 Skogens kvaliteter 
 
Undersökningen har visat att de kvaliteter och värden som kopplas till Hammarbyskogen 

påverkas av invånares olika syn på vad som borde hända med området. Ett större antal artiklar 

skrivna inom temat exploatering av Hammarbyskogen behandlar frågan utifrån 

bevarandeperspektiv och betonar vikten av att skydda skogen och dess kvaliteter. Kvaliteterna 

som betonas mest i texterna identifierades och uppdelades i tre kategorier: ekologiska, 

estetiska och skogens värde för utomhus aktiviteter (se bilaga 6).  

N= sammanlagt antal påstående från texter och nätbaserade intressegruper. 

 

 Ekologiska kvaliteter 

 

Det är ekologiska kvaliteter som uppmärksammas mest i artiklarna och av medlemmarna i 

Facebookgruppena. De utgör den mest omfattande delen i argumenten för att bevara skogen. 

Kategorin ekologiska kvaliteter behandlar påståenden om flora och fauna (n:33), 

ekosystemtjänster (n:15) och ett antal andra ekologiska värden (n:17) (se bilaga 6.). Det sist 

nämnda förklaras mindre detaljerat i texterna men beskriver skogen som, exempelvis, 

skyddsvärd och ekologiskt värdefullt område.  

 

Ett av Hammarbyskogens karaktärskapande drag som uppmärksammades mest är bl.a. att 

platsen är en orörd, vildvuxen skog med ett rikt växtliv, ovanligt många både gamla och döda 

träd som utgör gynnsamma förutsättningar för varierande sorters insekter, fjärilar, fåglar och 

djur. Skogen beskrivs som en värdefull mark i kontexten att i skogen växer tallar som är äldre 

än trehundra år och är hem för signalarter som, exempelvis, den rödlistade tallticka. Att det 

finns våtmarker i skogen och således groddjur som grodor och salamander anses vara en 

uppskattad del av den citynära skogen.  

 

En annan del av ekologiska kvaliteter som relateras till Hammarbyskogen är 

ekosystemtjänster. Hammarbyskogen beskrivs som gröna lungor i en stor stad. 

Ekosystemtjänster som kopplas till Hammarbyskogen är att skogen renar luft, sänker 

temperaturen, tar upp farliga miljögifter och partiklar samt att den gör staden mindre känslig 

för ökade nederbördsmängder genom sin förmåga att binda vatten. Dessutom nämns skogens 

nyttigheter för människans hälsa.  

 

Andra ekologiska värden som tillskrivs Hammarbyskogen är att den är ekologiskt särskilt 

betydelsefull. Den utgör en ekologisk spridningsväg för växter och djur mellan olika 

grönområden. Många (n:17) påstående handlar om skogens höga naturvärden, biologisk 
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mångfald, att skogen liknar ett naturreservat och är ett skyddsvärt område. Dessutom beskrivs 

skogen som en värdefull och uppskattad plats i närmiljön.  

 

Skogens värde för utomhusaktiviteter  

 

De vanligaste anledningarna till användandet av Hammarbyskogen identifierades vara 

rekreation och fritidslek (n:43). Aktiviteter kopplade till rekreationen i Hammarbyskogen 

omfattar skogspromenader, hundpromenader, utflykter, motion och idrott i form av 

orientiering, gymnastik och jogging. Naturupplevelser och att bara få vara och ha det bra i 

naturen betonas vara nödvändigt för människors trivsel och hälsa. Att man mår bra av, 

exempelvis, skogspromenader betonades även vara viktigt av boende 2 som, under 

intervjutillfället, förklarade att närheten till naturen påverkar både hans och allmänhetens 

mentala och fysiska hälsa positivt.  

 

Leka i skogen, klättra över stock, sten eller träd anses speciellt viktigt för skolbarn och 

ungdomar (n:20). Andra användargrupper som nämndes nyttja skogen dagligen är dagisbarn 

(n:7), lokalbo (n:4), pensionärer (n:3) och hundägare (n:5). Att få släppa hunden lös i 

Hammarbyskogen uppskattas av många hundägare.  

 

Politiker 1 anser att Hammarbyskogen är en mycket värdefull plats för kommande 

generationer just på grund av möjligheten till rekreation och djurupplevelser, speciellt för 

barn och äldre personer som kanske inte kan gå längre sträckor till andra grönområden. 

Avståndet mellan bostadsområdet och Hammarbyskogen identifierades vara en viktig faktor 

för användandet av skogen. Många påståenden i texterna handlade om att skogen används 

dagligen just beroende på dess läge. Andra grönområden beskrevs vara för långt borta för 

vardagliga besök. Boende 1 upplever däremot att avståndet inte utgör något hinder. Enligt 

honom, är Hammarbyskogen inte attraktiv och utgör en outnyttjad del av marken. Därför 

väljer han Nackareservatet för rekreationsändamål även om reservatet ligger längre bort. 

Liknande påståenden fanns även i kommentarer av Facebookmedlemmar, där några personer 

skrev att Hammarbyskogen inte har några kvaliteter alls som gör den intressant. En 

kommentator beskrev skogen som slyig och med många stigar. I nio påståenden beskrevs 

skogen som en barriär mellan stadsdelar. Av en del personer tycks Hammarbyskogen 

representera en barriär för Stockholm som promenadstad. Av andra anses den här barriären 

leda till sociala och miljömässiga konsekvenser. När det gäller användandet av skogen 

betonades av några (n:2) att skogen passar utmärkt för förtätning och utgör potential för 

framtiden med en utbyggd stad och nya stadsparker.  

 

Estetiska kvaliteter 

 

Uttalanden om Hammarbyskogens estetiska kvaliteter identifierades i mindre utsträckning 

(n:12) jämfört med de andra kvaliteterna. Skogen beskrivs som ett attraktivt område, en oas i 

en stor stad, där man kan uppleva tystnaden, njuta av skogens färger och dofter. I en intervju 

förklarade boende 2 att han har flyttat till Björkhagen beroende på närheten till skogen. Han 

uppskattar området speciellt mycket på grund av närheten till den lilla Hammarbyskogen som 

enligt honom skapar en unik känsla att bo där. Han betonade att skogen skapar en varierande 

miljö med sin ojämna terräng, sina färger och rika växtlighet. Dessutom tycker han att det är 

mycket trevligare att träna i skogen i jämförelse med att träna i en bebyggd miljö. I skogen, 

anser han, får man uppleva ett annat tidsutrymme, man får en känsla av lugnet och en 

möjlighet till egen tid när man är ute och tränar eller tar en skogspromenad. Till skillnad från 

boende 2, är boende 1 lite mer kritiskt till hur Hammarbyskogen ser ut. Han beskriver 
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Hammarbyskogen som en obehaglig och ödslig plats. Han menar att det är väldigt mörkt i 

Hammarbyskogen och att det i princip aldrig finns några människor där.  

4.1.2 Analys av Hammarbyskogens kvaliteter 

 
Att det är just ekologiska kvaliteter som uppmärksammas mest kan bero på vad Ryan (2005) 

menar med människans inlärda kunskaper och förståelse. Förmodligen har personer som 

förmedlade sina synpunkter genom texter, intervjuer eller nätforum en bra insikt och 

kännedom om skogens biologiska- och ekologiska processer, flora och fauna, 

ekosystemtjänster samt, möjligtvis, kunskap om skogens roll inte bara på den lokala utan även 

på den regionala nivån. Jag tolkar det som att lokalborna i hög grad uppskattar den naturliga 

miljön och även tenderar värdera ett bostadsområde högre just beroende på att skogen finns i 

närheten av bostadsområdet. Att ekologiska värden har fått särskild uppmärksamhet kan 

däremot bero på att de representerar synpunkter av en väldigt begränsad grupp, lokalinvånare, 

som har kunskap och intresse för skogens ekologiska processer och väljer att betona just dessa 

för att förmedla och understryka vikten av att bevara Hammarbyskogen.  
 
Möjlighet till en mängd olika aktiviteter för olika användargrupperna har visats sig vara en 

viktig faktor till hur Hammarbyskogen värderas och uppskattas. Detta överensstämmer med 

litteraturgenomgången av platskänsla och platsutveckling (Hay, 1998; Altman & Low, 1992; 

Jorgensen & Stedman, 2001) där det skrivs om att användandet av en geografisk plats 

påverkar platskänslan och platsanknytningen till en hög grad. Detta kan vara den 

huvudsakliga orsaken till varför rekreationen och friluftsliv uppmärksammats i stor 

utsträckning i samband med Hammarbyskogen. Dessutom kan detta bero på att människor 

tycker att deras närmiljö för aktiviteter och utomhusupplevelser är hotad, och därmed vill 

betona att platsen är bevaringsvärd beroende på dess vikt för rekreation och friluftsliv.  

 
Även om teorin om platskänslan och platsutveckling skriver om estetiska värden som en av 

faktorerna till att platskänsla skapas, har estetiska värden inte uppmärksammats särskilt 

mycket av lokalinvånare i min studie. Detta kan bero på att en stor del av texterna är skrivna i 

relation till exploatering av Hammarbyskogen och utgår från ett bevarandeperspektiv. Med 

anledning av det, tolkar jag att de estetiska värdena inte väger lika tungt när det gäller 

bevarandet av skogen.  

4.2 Invånares syn på platsutveckling  
 
Åsikter om stadsdelens utveckling varierar bland boende i området. Vissa är mer positiva till 

bostadsbyggande i skogen än andra. Majoriteten av de boende anser att mer bostäder behöver 

byggas, det som utgör skillnaden i ställningstagandena är den planerade utvecklingen av 

gröna ytor, där bl.a. Hammarbyskogen. Fler artiklar skrivna om projektet behandlar frågan om 

platsutvecklingen utifrån ett bevarandeperspektiv och därmed ett mer negativt 

ställningstagande om att bygga på skogen. Oavsett det, visar en analys av den totala empirin 

att antalet negativa respektive positiva påstående var ungefär lika många (27:25).  Här 

presenteras invånarnas synsätt kring platsutvecklingen som därefter följs av en analys av 

synpunkterna.  

4.2.1 Negativ syn på platsutveckling 
 

En rad olika argument identifierades som härstammar från en ståndpunkt att att bygga i 

skogen inte är det bästa alternativet för stadsdelarnas framtid. Många tycker att det borde 

byggas på redan exploaterad mark istället för grönområden samt att staden borde växa utåt, 
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inte genom förtätning av stadsdelarna närmast Stockholms innerstad. Politiker 1 anser att det 

bästa alternativet är att förtäta stadsdelar genom att bygga på redan bebyggd miljö. 

Hammarbyskogen borde bevaras beroende på dess kvaliteter som är viktiga för både 

rekreation och ekologi inte bara lokalt utan även regionalt för dagens och kommande 

generationer, enligt politiker 1. Boende 2 anser dock att det inte alls behövs byggas i 

Stockholm. Ett bättre alternativ är, enligt boende 2, att investera i att utveckla andra delar av 

landet genom decentralisering. Boende 2 förklarar att förtätning av stadens centrala delar ger 

bara kortsiktiga ekonomiska vinster för några få personer, medan platsutveckling för de flesta 

invånare innebär en försämrad livskvalitet i samband att det byggs i skogen. 

 

Att det planeras byggas i närheten av centrala Stockholm kopplas till byggherrarnas intresse 

för den högsta möjliga vinsten. Det utvecklas vidare att planerade bostäder riktar sig till en 

penningstark målgrupp vilket kan bidra till gentrifiering och segregation mellan stadsdelarna i 

framtiden.  

 

Platsutvecklingen av Hammarbyskogen ses som en hot mot naturvärden, stadsbilden, skogens 

ekosystemtjänster och möjlighet till rekreation. ”Även de som kanske inte kan promenera, 

behöver gröna ytor”, skrivs det i en artikel. Det påstås att man vill ha skog och inte park. 

Boende1 förklarar att om Hammarbyskogen ska förvandlas till en bebyggd miljö kommer det 

påverka hur han känner sig i området. ”Finns det skog så mår jag bra, finns det inte skog så 

mår jag dåligt”, uttrycker sig boende 2.  

 

Att exploatera skogen skulle innebära omfattande biltrafik, negativa konsekvenser för hälsan, 

naturmiljö, ekologiska värden och rekreationsyta. Det påpekas i artiklarna att man vill ha 

natur där man bor och att det finns många som inte kan åka långt för att få uppleva naturen. 

Därför tycks det som att vissa kommer flytta ut från den täta innerstaden till områden med 

mer grönska och frisk luft. I en artikel kommenteras byggande i skogen på följande sätt: 

“bygger vi bort de parker och grönområden som gör Stockholm så fantastiskt finns det en risk 

att ingen i framtiden ens vill flytta till Stockholm”. Boende1 förklarar att det kommer vara 

trist att en skogsmiljö ersätts med hus och asfalterad väg. ”När man ska ta en löprunda då 

kommer man bara att springa runt stan. Det är inte roligt att springa runt stan, väldigt 

enformigt och trist”, säger han. Utvecklingen av Hammarbyskogen innebär för boende1 en 

försämrad plats att bo på. Boende 2 betonar att skogen i närheten där han bor spelar en viktig 

roll i hur han mår och erkänner att han har börjat fundera på att flytta ut på landet för att må 

bra. 

4.2.2 Positiv syn på platsutveckling 
 

Personer som är positivt inställda till platsutvecklingen menar att Hammarbyskogen upplevs 

som en barriär och skulle hellre se att stadsdelar knöts samman med hjälp av en tätare 

bebyggelse. Att bygga bort barriären och binda ihop stadsdelar som skulle förbättra det 

sociala bandet mellan människor anses vara nödvändigt i området. Många tycker att området 

skulle bli mer levande med ökat antal mötesplatser, bättre service, fler butiker, restauranger 

och fler arbetsplatser. Boende 1 förklarar att det är viktigt att skapa miljöer där människor 

med olika bakgrund kan bo och samlas. Platsutveckling kopplas av några till möjlighet till ett 

förbättrat socialt liv när fler personer finns i området. 

 

Att bygga i Hammarbyskogen anses vara en rimlig avvägning mellan bostadsbehov och 

naturvärden. “Man ska bygga där man vill bo” skrivs det i en artikel. En person utrycker sig 

att “Stockholm råder brist på stad, inte skog.” Boende 1 anser att Hammarbyskogen utgör en 
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bra potential för utvecklingen. Han betonar dock att det är viktigt att behålla karaktären med 

lite grönska och stora träd samtidigt som det byggs mer. Boende 1 anser att även om det är 

bra och bekvämt att ha skogen nära hemmet, så är behovet av bostäder viktigare krav att 

tillgodose.  

 

I texter betonas närheten till Nackareservatet som ett alternativ till rekreationsmöjligheter. 

Detta påstås även av boende 1 som tycker att Nackareservatet ligger på bra gångavstånd och 

säger att de flesta människor inte bor nära skog när de bor så nära stadskärnan och därmed 

menar han att diskussioner kring Hammarbyskogen är ett lyxproblem. 

 

Ett gemensamt argument för alla som är positivt inställda till platsutvecklingen är att de anser 

att det är egoistiskt att kräva att bevara skogen. Med det menas att man ska vara mer flexibel 

när det gäller stadsutvecklingen för att Stockholm står inför stora utmaningar i form av en stor 

inflyttning. Boende 1 hävdar att det är lätt för personer som är emot bebyggelse i 

Hammarbyskogen att organisera sig och protestera. Det är därför de hörs mest. Han fortsätter 

att bara för att någon bor i området betyder inte att det ger dem makt över området. Alla 

potentiella boende har inte ens en chans att organisera sig på samma sätt, anser boende 1. I 

texter skrivs det att egoistiska skäl kan stoppa dagens barn att få bostad i stadens bästa läge i 

framtiden. När det gäller mängden grönyta i samband med platsutvecklingen skrivs det att 

“det är inte mängden grönyta som är det viktiga utan hur attraktiva och tillgängliga stadens 

gröna lungor är. Planerar man smart är det fullt möjligt att minska mängden grönytor och 

samtidigt skapa en stad som faktiskt upplevs grönare.” Detta påstår vd vid konsultföretaget 

WSP i en artikel publicerad i “Mitt i Söderort Hammarby-Skarpnäck. 

4.2.3 Analys av invånares syn på platsutveckling 
 

Forsbergs (2013) påstående om att det alltid kommer finnas några som påverkas negativt av 

utvecklingen överensstämmer med resultatet av denna studie. Det finns två tydliga mönster 

som har identifierats i relation till hur människor reagerar till den planerade utvecklingen. Den 

första kännetecknas av negativt synsätt till utvecklingen och delas av människor som betonar 

skogens vikt för både ekologin och människan på den lokala och även den regionala nivån. 

Det andra mönstret kännetecknas av människor som är positiva till platsutvecklingen och 

lyfter fram, främst, vikten av att bygga mera i Stockholm och ser bl.a. exploatering av 

Hammarbyskogen som en nödvändighet i det snabbt växande Stockholm. Enligt Proshansky 

(1983) upplevs platsutvecklingen negativt av människor som har bott länge på en plats och 

har utvecklat en stark platskänsla. Detta kan, möjligtvis, vara en förklaring till varför en del av 

lokalinvånare har engagerat och organiserat sig för att få sina synpunkter hörda genom, 

exempelvis, insändare i lokala tidningar eller genom att de anslutit sig till Facebookgruppen 

”Rädda Hammarbyskogen”. Dessa människor delar ett gemensamt syfte att sprida budskap 

och kämpa för bevarande av Hammarbyskogen. Människor som är positivt inställda till 

platsutvecklingen har, förmodligen, inte lika stark platsanknytning och platskänsla utifrån 

Proshanskys teori (1983). Detta kan bero på att de inte har bott lika länge i området och 

därmed inte har hunnit lära känna och uppleva området på samma sätt.  
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4.3 Hammarbyskogen och platsutveckling i planeringsdokument 
 
I det här avsnittet presenteras resultat från planeringsdokument som fokuserar på projektet 

Hammarbyhöjden-Björkhagen. Dessa består av områdesanalys, programförslag och 

miljöförvaltningens synpunkter på förslagen.  

 
Områdesanalys ”Hammarbyhöjden-Björkhagen” 

 

Områdesanalys är ett dokument skrivet av en tvärdisciplinär arbetsgrupp med syftet att 

identifiera områdets naturvärden och kvaliteter som sedan används som grund för de 

bedömningar som görs i programmet. I områdesanalysen ingår Hammarbyskogen i ett 

grönstråk som binder ihop Nackareservatet med Årstaskogen. Skogens karaktär kännetecknas 

av äldre grova tallar, ädellövskog, blandskog, barrskog och sumplövskog. Barrskog, 

blandskog, våtmarker och ädellövskog utgör ekologiska värdekärnor vilket betyder att genom 

sin uppbyggnad och innehåll har dessa naturmarker goda förutsättningar för biologisk 

mångfald. Sådana värdekärnor har identifierats i Hammarbyskogen. Att bevara ekologiska 

värdekärnor innebär att bevara Stockholms ekologiska infrastruktur och behålla 

spridningssamband mellan värdekärnorna. Hammarbyskogen bedöms därför vara av mycket 

stort värde för områdets natur och ekologi. Detta innebär bl.a. att Hammarbyskogen har värde 

av regionalt och nationellt intresse. Vidare kännetecknas Hammarbyskogen som ett natur- och 

friluftsområde för naturupplevelse, lek och utevistelse. Hammarbyskogen bedöms vara av 

mycket stor vikt för stadsdelarnas barn. 

 
Samrådshandling “Program för Hammarbyhöjden och Björkhagen” 

 

Samrådshandling är ett dokument som redovisar förslag på utveckling av stadsdelarna 

Hammarbyhöjden och Björkhagen. Samrådet har skrivits med hänsyn till synpunkter av 

remissinstanser, sakägare, allmänheten, organisationer och intressegrupper (Samrådshandling, 

2014). Hammarbyskogen beskrivs i dokumentet som ett omtyckt rekreationsområde med 

stora ekologiska värden. Att det finns tillgång till cykel- och gångstråk, stigar och elljusspår 

gör skogen tillgänglig rekreationsmässigt för motionärer, hundägare och dagisgrupper från 

stadsdelarna Hammarbyhöjden, Björkhagen och Hammarby Sjöstad. Ekologiskt utgör 

Hammarbyskogen förutsättningar för ett antal arter, exempelvis, ekorrar, hackspettar och 

duvhökar. Platsutvecklingen innebär att både rekreation och ekologiska värden utsätts för en 

stor påverkan. För att tillgodose människors behov av rekreation innehåller programmet en 

strategi för gröna mötesplatser som består av parker och promenader. Dessutom hänvisas det 

till Nackareservatet. Programmet betonar att i samband med platsutvecklingen blir det viktigt 

att bevara områdets karaktärsdrag som består av grönskan mellan byggnader och närheten till 

både naturen och staden. Det skrivs att dessa karaktärsdrag utgör attraktionskraft och är orsak 

till varför människor väljer att flytta till området. För att bevara en del av den karaktäristiska 

miljön har vissa delar av Hammarbyskogen valts att behållas. I samband med planeringen 

försvinner vissa värden samtidigt som andra värden skapas. I samrådshandlingen framgår det 

att de värden som skapas är större än de som går förlorade. 
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Miljöförvaltningens förslag till beslut 

 

Miljöförvaltningen betonar att Hammarbyskogen spelar en viktig roll i den ekologiska 

spridningsfunktionen mellan Nackareservatet och Årstaskogen. Förvaltningen betonar att 

bevarandet av den ekologiska spridningen utgör den viktigaste frågan för programarbetet och 

menar att staden behöver begränsa exploateringen av skogen i så stor utsträckning som 

möjligt. ”Det ska finnas starka motiv för att exploatera värdefulla grönområden”, skrivs det i 

miljöförvaltnings förslag (Miljöförvaltning, 2014:4). Det föreslås att vidare utredningar görs 

angående exploateringen av skogsmarken. Orsak till det beskrivs vara att oförsiktigt intrång i 

skogen kan leda till att stadens flora och fauna utarmas.  

4.4 Planerarnas syn på platskänslan och platsutvecklingen 

4.4.1 Orsak till utvecklingen av Hammarbyskogen 
 

Projektets handläggare förklarar vid ett intervjutillfälle att orsaken till att Hammarbyskogen 

planeras bli utvecklad till en urban miljö beror på skogens läge. All planering inom 

Stockholms stad utgår från översiktsplanen ”Promenadstaden”. I översiktsplanen 

identifierades ett område söder och väster om Stockholms innerstad som kallas för den 

centrala stadens utvidgning och ingår i en av strategierna för att förtäta Stockholm. 

Hammarbyskogen är en av platserna som ingår i detta område och det är därför en del av 

utvecklingen kommer ske i Hammarbyskogen. Planeraren förklarar att området har blivit 

väldigt attraktivt de senaste 10 åren beroende på närheten till innerstaden, bra kollektivtrafik 

och närhet till antingen större grönområden eller vatten.  

4.4.2 Hänsyn till invånarnas synpunkter 
 

Planeraren berättar att dialogen med lokalinvånare och andra intressenter har varit och 

fortsätter att vara en viktig del av planeringsprocessen. För att få invånarnas synpunkter på 

platsutvecklingen har en tidig dialog anordnats av Stadsbyggnads och Exploateringskontoret i 

Stockholms Stad. Dialogen var tänkt att utgöra en del av kunskapsinhämtningen för att få 

underlag till programmets förslag. Dialogen skedde under metoden ”Open Space 

Technology” vilket innebär att deltagarna själva bestämmer vilka ämnen diskussionen ska 

handla om inom ett givet tema. Givet tema för dialogmötet var ”Häng med när vi blir fler! 

Vad är viktigt när din stadsdel växer?”. Genom att deltagarna själva får dokumentera det de 

har diskuterat, blir resultatet konkreta idéer och förslag. Deltagarna får en chans att få sina 

åsikter hörda. Diskussionerna resulterade i 39 olika ämnen (se bilaga 5) som tycktes vara 

viktiga att ta hänsyn till under planeringsstadiet. Även om en del av ämnena handlar om 

naturen så behandlar de inte Hammarbyskogen konkret. Åsikterna som samlades in under 

dialogen utgjorde en del av arbetet för att identifiera områdets kvaliteter ur de boendes 

perspektiv. Detta tillsammans med remissinstanserna, sakägarna, organisationerna och 

intressegrupperna har utgjort ett underlag för samrådshandlingen. Enligt planeraren, har 

dialogen varit ett sätt att få kunskap som är svårt att få annars, som t.ex. kunskap om 

platskänslan.  

4.4.3 Planerarens uppfattning och hantering av Hammarbyskogens kvaliteter 
 
Hammarbyskogens mest angelägna kvaliteter är, enligt planeraren, det ekologiska sambandet 

och dess rekreationsmöjligheter. Att säkerställa att det ekologiska sambandet finns kvar har 

varit och är fortfarande det viktigaste arbetet för planeraren. Det jobbas hårt för att underlätta 

så mycket som möjligt för det ekologiska sambandet. Det jobbas, exempelvis, på att 
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identifiera och mäta in alla träd som ligger under föreslagen bebyggelse och alla träd över 20 

cm diameter mäts in. Planerare utgår ifrån en karta över vilka typ av träd det finns och hur 

stora de är när det gäller att ta hänsyn till ekologiska sambandet.  
 
När det gäller hänsyn till rekreationen jobbar stadsbyggnadskontoret med att identifiera 

platserna i Hammarbyskogen som är mest omtyckta av de som bor där. Det har identifierats 

två kullar - Solberga och Lejonberget tillsammans med ett litet kärr som ligger emellan de två 

kullarna. Det här området identifieras som mest värdefullt ur rekreationssynpunkt. Planeraren 

betonar att de som jobbar med projektet är välmedvetna om att det finns många människor 

som tycker att hela skogen är väldigt värdefull och att det är upplevelsen av skogen som är det 

mest värdefulla. “Vi kan inte kombinera det med att bygga de här bostäderna då vi har ett 

politiskt uppdrag att genomföra. Det viktigaste för mig i det här fallet är att berätta för 

politikerna vilka konsekvenser deras beslut får när det gäller, exempelvis, rekreation och 

ekologi. Det är upp till politikerna att ta ställning även om vi alltid har ett förslag på beslut.”, 

förklarade planeraren.  

4.4.4 Påverkan av platsutveckling 
 
När det gäller platsutvecklingen så tycker planeraren att även om området kommer att se 

väldigt annorlunda ut när utvecklingen är genomförd så borde boende tänka utifrån ett längre 

perspektiv. Planeraren menar att förändringen inte kommer att ske under en natt och 

individens livssituation sådan som den är idag kommer att förändras under åren. Om man, 

exempelvis, bor inom området idag och har några barn som leker i skogen betyder det inte att 

samma behov som det finns i dagsläge kommer att finnas i framtiden. Enligt planeraren 

behöver en skog inte vara särskilt stor för att tillfredsställa barnens behov. 

Stadsbyggnadskontoret jobbar för att spara skog så att det ska finnas sammanhängande 

skogsmiljöer. För vuxna som har ett annat perspektiv är det en större förlust att 

Hammarbyskogen kommer att försvinna. Det finns dock Nackareservatet i närheten och kan 

uppfylla deras behov. De som kommer påverkas mest är, enligt planeraren, äldre personer och 

hundägare. Hon anser dock inte att platsutvecklingen kommer innebära någon påverkan på 

individnivå i ett längre perspektiv.  

4.4.5 Analys av planeringsprocessen 
 
Till skillnad från tidigare studier av, exempelvis, Stephenson (2010) där forskaren skriver att 

planerare inte tar hänsyn till lokalinvånares synpunkter och på så sätt går miste om viktiga 

kvaliteter i området, har planerare inom projektet Hammarbyhöjden- Björkhagen haft en 

dialog med de lokalinvånarna med syfte att samla kunskap om vad de boende tycker är viktigt 

när deras stadsdel förändras. Lokalinvånares synpunkter i samband med analys gjord av bl.a. 

ekologer och andra sakkunniga utgjorde grunden för områdesanalysen där områdets kvaliteter 

och möjliga framtida konsekvenser presenterades. Detta innebär att planerarna har gett en 

möjlighet till lokalinvånare att få sina synpunkter hörda och områdets kvaliteter utifrån 

lokalinvånares perspektiv har identifierats. En del av de identifierade kvaliteterna har valts att 

bevaras, exempelvis, rekreationsmöjligheter i Solberga och Lejonberget som ligger 

Hammarbyskogen. Enligt Manzo och Perkins (2006) är undersökningen av relationer mellan 

människa och plats nödvändig för att i möjligaste mån undvika planeringskonflikter när olika 

intressen och krav läggs fram under planeringsstadiet. Att ha en dialog med de lokalinvånarna 

har varit till hjälp för planerarna för att identifiera bevaringsvärda platser samtidigt som man 

fortfarande möjliggör den planerade bebyggelsen för att tillgodose behovet av bostäder.  
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5. Diskussion 

5.1 Invånarnas upplevelser av Hammarbyskogen och platsutvecklingen 
 

Att det finns en rad olika uppfattningar, associationer, tillskrivna meningar och värderingar av 

Hammarbyskogen framkommer tydligt i resultatdelen. För det första innebär detta att 

Hammarbyskogen kan definieras som en plats enligt Cresswells platsbegrepp (Creswell, 

2004). För det andra har resultatet visat att det också finns en välutvecklad platskänsla för 

Hammarbyskogen hos lokalinvånare.  
 
Att det har identifierats en variation av olika kvaliteter samt värderingar av Hammarbyskogen 

och den framtida utvecklingen är mycket förväntat. Redan i teoridelen har det skrivits om att 

platser upplevs annorlunda beroende på bl.a. människors varierande ursprung och erfarenheter 

(Tuan, 1974; Low&Altman, 1992; Hashemnezhad et al., 2012). Att det var ekologiska 

kvaliteter som identifierades vara skogens mest kännetecknade egenskaper var dock ett 

oväntat resultat. Detta innebär att skogens fysiska egenskaper spelar en stor roll i hur skogen 

upplevs, värderas och används. Det här resultatet skiljer sig från vissa forskare (t.ex. Greider 

& Gargovich 1994; Riley, 1992) som hävdar att det är främst sociala relationer inom en plats 

som påverkar platskänslan. I jämförelse med studier av Krenichyn (2006) och Tyrväinen et al. 

(2007) finns det några likheter med den här studiens resultat. Dessa är att möjlighet till olika 

typer av aktiviteter inom en plats samt de estetiska värdena som skapas av skogens fysiska 

egenskaper, påverkar hur platsen upplevs. Platsen i det här sammanhanget utgörs av ett 

grönområde i en stad. Att det var just de ekologiska kvaliteterna som uppmärksammades mest 

av de lokalinvånarna kan bero på att de boende, förmodligen har fördjupade kunskaper om 

skogens ekologiska processer. Detta märktes i vissa fall på användandet av specifika termer 

och även själva kontexten inom vilken synpunkterna presenterades.  
 
Undersökningen har visat att även möjligheten till utomhusaktiviteter i Hammarbyskogen 

värderas högt av de lokalboende. Utomhusaktiviteterna relateras till skogens fysiska 

egenskaper och därmed ekologiska kvaliteter som exempelvis, flora och fauna samt 

utformning och beståndsdelar av skogen. Hammarbyskogen används för varierande aktiviteter 

av olika användargrupper. De mest förekommande aktiviteterna identifierades vara lek och 

promenader i skogen. Den användargruppen som identifierades använda skogen mest var barn 

i olika åldrar, från dagisbarn, förskolegrupper till skolbarn och ungdomar. Det är dock inte 

själva barnen som beskriver sina användarvanor i Hammarbyskogen utan vuxna inom 

området som är bekymrade över skogens framtid. Vissa av de vuxna är föräldrar dock inte 

alla. Detta betyder att den här delen av resultatet kan innebära en grad av osäkerhet eftersom 

data saknas om hur individerna gick tillväga för att identifiera att det är just barn i olika åldrar 

som använder skogen mest. 
 
Kaplan (1984) skriver att ett grönområde upplevs annorlunda för olika användargrupper. De 

varierande typerna av aktiviteter och användargrupper tyder på att Hammarbyskogen tillskrivs 

olika meningar av olika personer. För barn är skogen förmodligen en plats för lek, 

naturupplevelser, utflykter och lärande. För vuxna är skogen främst en plats för motion och 

återhämtning. I arbetet presenteras dock enbart de vuxnas synpunkter. Dessa individer vilkas 

synpunkter har redovisats i studien är en väldigt begränsad grupp människor: de bor inom 

området, har intresse för dess utveckling och har tid för att organisera sig och disskutera 

områdets frågor. Detta innebär att studien inte går att generalisera. Det finns dock ett mönster 

som identifierades, vilket är att oavsett användargrupp är det utomhusaktiviteter i relation till 

ekologiska kvaliteter som gör den tätortsnära skogen betydelsefull. Samma trend finns i 
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tidigare studier (Krenichyn, 2006; Tyrväinen et al., 2007) och därmed kan slutsatsen dras att 

när det gäller frågan, vad skogen borde användas till, är det möjlighet till friluftsliv och 

rekreation som uppskattas av de lokalboende. Det är dock de ekologiska kvaliteterna som 

lockar invånarna till ett besök. Det här resultatet bidrar till en bättre förståelse av vilka av 

skogens kvaliteter som värderas mest av de lokalboende i relation till den planerade 

exploateringen. I ett bredare perspektiv kan detta bidra även till en bättre förståelse för varför 

tätortsnära skogar är viktiga för människor som bor i urbana miljöer.  
 
Att det var två mostridiga ställningstagande som framkom under analysen av olika individers 

synpunkter var inte oväntat. Det finns de som vill bevara skogen och det finns de som tycker 

att skogen borde exploateras för att tillgodose behovet av bostäder. Det faktum att de 

lokalboende visar engagemang i den här typen av frågor visar att människor har ett stort 

intresse för hur staden borde utvecklas. Detta innebär även att lokalinvånare har vilja och lust 

att lägga tid på att vara med och påverka stadsutvecklingen. Invånarnas ställningstagande om 

områdets och Hammarbyskogens framtid relateras till vilka av skogens kvaliteter de väljer att 

betona. De invånare som utgår från bevarandeperspektivet är i stort sett alla eniga om att 

skogen är viktig för ekologi, rekreation och friluftsliv. Invånarna som är positivt inställda till 

utvecklingen utgår främst från bostadsproblematiken i Stockholm och anser att exploatering 

av bl.a. Hammarbyskogen är en del av lösningen för att tillfredsställa behovet av bostäder i 

Stockholm. Utifrån Proshanskys forskning kan anledningen till att man upplever 

platsutvecklingen olika bero på hur stark platskänsla som finns hos invånaren. Längden av 

bosättning inom en plats anses vara en av faktorerna till hur involverad en människa blir när 

en plats undergår en förändring (Proshansky et al., 1983). Den här studiens syfte var dock inte 

att undersöka relationen mellan platskänsla och tid man tillbringar på en plats utan att ta reda 

på den allmänna upplevelsen av Hammarbyskogen.  

5.2 Planerarnas hänsyn till invånarnas synpunkter under planeringsprocessen 
 

Under intervjutillfället med den huvudansvariga planeraren för projektet, har det konstaterats 

att invånarnas synpunkter har jämställts med olika experters analyser vilket tyder på att 

invånarnas åsikter värderas högt under planeringsprocessen. Det faktum att utifrån de 39 (se 

bilaga 5) ämnen som identifierades som viktiga av lokalinvånare, behandlade inget 

Hammarbyskogen direkt, är lite förvånande. Å andra sidan finns det ett flertal punkter som 

handlar om bostadsnära natur, skyddsvärd natur och utomhusaktiviteter Det är möjligtvis 

under dessa kategorier Hammarbyskogen hamnar. Enligt tidigare forskning är det viktigt att 

undersöka boendes upplevelser av en plats så att platsutvecklingen inte innebär att 

människans platskänsla och platsanknytning påverkas negativt (Stephenson, 2010; 

Proshansky et al. 1983). Med anledning av detta kan det sägas att planerarna har gjort en bra 

insats för att få invånarnas röster hörda. Däremot så var det bara ett begränsat antal människor 

(n:150) som kunde delta i dialogen vilket kanske inte är helt representativt för alla invånare 

som bor i stadsdelarna Hammarbyhöjden och Björkhagen.  

 

När det gäller Hammarbyskogens kvaliteter betonar planerare och lokalinvånare i stort sätt 

samma kvaliteter: ekologiska och rekreations värden. Planerarna verkar ha en bra 

medvetenhet om de olika önskemål som invånare har. Däremot så utgår planerarna utifrån ett 

politiskt uppdrag vilket går ut på att bygga mera i närheten av Stockholms innerstad. De olika 

planeringsdokumenten som behandlar projektet ger en detaljerad bild över vilka konsekvenser 

den planerade utvecklingen kommer innebära. Det handlar mest om ekologiska förluster och 

försämrad tillgänglighet till tätortsnära natur, därmed sämre möjlighet till bostadsnära 

rekreationsmöjlighter och friluftsliv. Med anledning av att befolkningen ökar snabbt i 
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Stockholm är planerarna dock övertygade om att det viktigaste är att förse den ökande 

befolkningen med möjlighet till boende. Detta tyder på att gröna ytor även i framtiden kan 

komma att minska för att tillgodose andra behov. Denna studie visar dock att genom en 

diskussion med lokalinvånare går det att identifiera de mest värdefulla kvaliteterna av skogen 

och sätta dem i relation till andra behov. På så sätt kan vissa delar av platsen bevaras medan 

andra delar kan användas för exploateringen. När det gäller stadsutvecklingsfrågor inom det 

bredare perspektivet bidrar den här studien med en bättre förståelse till hur man kan gå 

tillväga för att kunna ta hänsyn till så många behov som möjligt under planeringsprocessen. 

Genom att få en bild över lokalinvånares önskemål kan planerare söka efter möjliga lösningar 

så att både enskilda och allmänna behov tillfredsställs och på så sätt mildrar 

planeringskonflikten.   

6. Slutsats 
 

Denna studie visar vilka av Hammarbyskogens kvaliteter som uppmärksammas mest av 

lokalinvånare när skogen är planerad att bli utsatt för exploateringen. Dessutom visar studien 

planerares hänsyn till boendes åsikter under planeringsprocessen. De kvaliteterna av 

Hammarbyskogen som främst har identifierats av invånare är av ekologisk- och 

rekreationsvärde. Det förekommer motstridiga ställningstaganden när det gäller 

planeringsförslag att exploatera skogen. En del är positivt inställda till exploateringen 

samtidigt som andra anser att skogen måste bevaras. Det som förklarar de olika 

ställningstagandena är de relationer som skapas mellan människa och plats: platskänsla och 

platsanknytning. Under planeringsprocessen blev invånarnas synpunkter jämställda med 

experternas analyser och detta är ett resultat som skiljer sig från utländska studier. Eftersom  

planerarna inom projektet införlivade de lokalboendes åsikter när det gäller exploateringen av 

Hammarbyskogen och dess kvaliteter, har vissa delar av skogen valts av bevaras. Detta visar 

att en dialog med lokalinvånare ger en bättre förståelse för planerarna om hur en plats 

upplevs, värderas och används.  
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Muntliga källor 

 
Planerare 1: planarkitekt och programmets handläggare inom projektet Hammarbyhöjden-

Björkhagen. Intervjun genomförd 24 november 2014 

 

Politiker 1: ledamot i Stadsbyggnadsnämnden, intervjun genomförd 5 december 2014 

 
Boende 1: man 32 år gammal, har bott i Hammarbyhöjden sedan februari 2010; har två barn; 

är positivt inställd till planerad platsutveckling och tycker att det borde byggas mera bostäder 

med stora lägenheter samt skolor och förskolor; upplever att det finns en oerhört stort brist på 

bostäder i området. Intervjun genomförd 4 december 2014. 

 

Boende 2: man i 37 år gammal, har bott i Björkhagen sedan år 2010; har två barn. Orsaken till 

flytt till området var på grund av närheten till naturen; uppskattar naturen högt och kallar sig 

en grön ideolog. Intervju genomförd 25 november 2014. 

 

Elektroniska källor 
 

Statistik om Stockholm, 2014: http://www.statistikomstockholm.se/index.php/detaljerad-

statistik Hämtad 2014-11-13 

 

SCB: Folkmängden i Sveriges Kommuner 1950-2013 enligt indelning 1 januari 2014 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-

sammansattning/Befolkningsstatistik/#c_li_26051  

 

Stadsbyggnadskontoret, 2013: Sammanställning från tidig dialog för program för 

Hammarbyhöjden- Björkhagen, Stockholms stad. http://bygg.stockholm.se/Alla-

projekt/Hammarbyhojden-Bjorkhagen/Dialog-samrad/Tidig-dialog/ Hämtad 2014-12-05 

 

Miljöförvaltning, 2014 Programsamråd för Hammarbyhöjden och Björkhagen, 

Miljöförvaltningen 2014-08-26, Stockholm http://insynsverige.se/stockholm-

miljo/sammantrade?date=2014-08-26 Hämtad 2014-12-10 

 

Stadsbyggnadskontoret, 2014: Program för Hammarbyhöjden och Björkhagen, 

Samrådshandling http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Hammarbyhojden-Bjorkhagen/ 

Hämtad 2014-11-10 

 

Stockholms stad, 2013: Områdesanalys Hammarbyhöjden-Björkhagen 

http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Hammarbyhojden-Bjorkhagen/Omradesanalys/ Hämtad 

2014-11-10 

 

Skogsstyrelsen, 2014 http://www.skogsstyrelsen.se/Upptack-skogen/Upplev-skogen/Skog-

nara-dig/Tatortsnara-skog/ Hämtad 2014-11-06 

 

Figurer: 

 
Figur 1. Egenproducerad karta över lokalisering av Hammarbyskogen. Källa: Google Earth 

Figur 2. Egenproducerad karta över Hammarbyskogen i förhållande till Stockholms innerstad. 

Källa: Google Earth 
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Bilagor 

 
Bilaga 1 
Intervjufrågor till planerare, programmets handläggare: 
 

1. Varför har man valt att utveckla just detta område? 

2. Hur har ni jobbat för att identifiera Hammarbyskogens kvaliteter, karakteristiska drag?  

3. Vilka har varit delaktiga för att identifiera skogens kvaliteter? 

4. Vilka av skogens kvaliteter identifierades som mest angelägna? För vem? 

5. Har ni platskänslan (människans subjektiva känslor och upplevelser kopplat till en enskild 

plats) i åtanke under planeringsstadiet? 

6. Hur har ni jobbat med att identifiera vilka motstridiga krav och behov som är mest angelägna 

att tillgodose? 

7. Vad tror ni att de boende kommer att tycka om förändringen? 

8. Kommer platsutvecklingen förändra hur man ser på Hammarbyskogen? I så fall på vilket sätt? 

9. Vilka satsningar görs för att ta hänsyn till människors behov av tätortnära skog vid 

exploateringen? 

10. På vilket sätt anser ni kan invånarnas önskningar bäst kan uppfyllas? 

11. Hur ser förutsättningarna ut för att kunna ta hänsyn till invånares platskänsla? 

12. Vad är viktigt att bevara när exploateringen sker? 

 

Bilaga 2 
Intervjufrågor till boende: 
 

1. Berätta kort om dig själv. Hur länge har du bott inom området? Hur kommer det sig att du är 

så insatt i vad som händer med området? 

2. Vad gillar du bäst med området?  

3. Vad tycker du om Hammarbyskogen? Vilka behov bör skogen tillgodose? 

4. Utnyttjar du skogen? För vilka ändamål och hur ofta? Hur nära ligger Hammarbyskogen där 

du bor? 

5. Vad tycker du om planerad exploatering av Hammarbyskogen? 

6. Vad är viktigt att bevara när exploateringen sker? 

7. Vad tror du att boende kommer att tycka om förändringen? 

8. Vad tycker du om planeringsprocessen? Tycker du att planerare har tagit bra hänsyn till 

områdets kvaliteter? 

9. Kommer din relation till området förändras på något sätt? 

 
Bilaga 3 
Intervjufrågor till fritidspolitiker, ledamot i Stadsbyggnadsnämnden: 
 

1. Berätta kort om dig själv. Hur är du insatt i vad som händer med området?  

2. Vad tycker du om Hammarbyskogen? Vilka behov bör skogen tillgodose? 

3. Vad tycker du Hammarbyskogen betyder för området? 

4. Utnyttjar du skogen? För vilka ändamål och hur ofta? 

5. Vad tycker du om planerad exploatering av Hammarbyskogen? 

6. Hur jobbar ni med platsutveckling på Stadsbyggnadsnämnden? 

7. Vad är viktigt att bevara när exploateringen sker? 

8. Vad tror ni att boende kommer att tycka om förändringen? 

9. Hur tycker du att platsutvecklingen kommer att påverka hur människor upplever området i 

helhet? 
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Bilaga 4 
Mitt inlägg i Facebook grupper “Rädda Hammarbyskogen” och “Ja till förtätning i 

Hammarbyhöjden och Björkhagen”: 
 
“Hej,  

jag är en tjej från Stockholms Universitet som håller på att skriva mitt examensarbete nu under hösten. 

Uppsatsen handlar om relationen mellan människan och plats i samband med platsutveckling. Jag har valt att 

lägga fokus på den planerade utvecklingen av Hammarbyskogen och vill undersöka om människans subjektiva 

upplevelser och band till en plats anses vara relevanta i en stad med kraftig inflyttning och ökad bostadsbrist. Jag 

undrar om någon av er skulle vara intresserade av att dela era åsikter om: 

1. Finns det några egenskaper som gör Hammarbyskogen unik? Vilka? 

2. Vilka av skogens kvaliteter och viktiga karaktärsdrag skulle du förknippa med Hammarbyskogen? 

Varför? 

3. Vad föreställer skogen? 

4. Vad anser ni bör hända med området? 

5. Vilka behov bör skogen tillgodose? 

Jag skulle verkligen uppskatta om ni delar era funderingar med mig, antingen här i kommentarsfältet eller skicka 

ett privat meddelande till mig.” 
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Bilaga 5 
Lista över ämnen som togs upp i tidig dialog möte med planerare och allmänheten. Källa: 

Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad, 2013 
 

1. Studentbostäderna under Stensvägen-Simrishamnsvägen 
2. Natur precis utanför bostaden- mycket viktig för barn, gamla och funktionshindrade som inte 

orkar gå långt för att nå natur 
3. Exakta byggplatser för att freda Nytorpsgärde 
4. Koppling mellan Hammarbyhöjden och Sjöstad 
5. Biltrafik och Parkering 
6. Vad blir det när man skall överbygga Hammarby Fabriksväg? 
7. SL-Depån- kan den utvecklas till något mer än en jätteverkstad? 
8. Fler koloniområden behövs när det blir mer folk 
9. Hantering av ökad belastning mot Nackareservatet 
10. Bebyggelsegränser mot Nackareservatet 
11. Ett levande Björkhagen centrum 
12. Jag vill prata om hur Björkhagens centrum bör de se ut 
13. Nytorpsgärde i framtiden? 
14. Vad är kvaliteterna som finns och vi vill se på Nytorpsgärde? 
15. Vilka kvaliteter måste vi värna om? 
16. Kultur 
17. Hur bevara Solberget och Lejonberget vid Hasselquistvägen och Johan-Printz väg? 
18. En stadsdel för alla, anpassad och tillgänglig 
19. Påbyggnad av redan existerande byggnader  
20. Entréer till Nackareservatet 
21. Bevara bevaka skyssvärd natur (biotop), fauna, insekter mm (spec.Hammarbyhöjden) 
22. Viktiga mötesplatser att ta tillvara 
23. Bra och rolig utemiljö för barn 
24. Möjligheten till mer service&mötesplatser i Hammarbyhöjden 
25. Boendeformer och mångfald 
26. Vilka ”okända” små parker och grönområden finns? T.ex. pulkabackarm vitsippsområden 
27. Hur bygga mer? T.ex. huga hus i Slakthusområdet 
28. Hur det byggs- Arkitekturen 
29. Ej garage i nya bostadshus! Satsa på bilpool 
30. Hur skapa förutsättningar att kunna leva mer långsiktigt och hållbart? 
31. Anpassning till befintlig bebyggelse 
32. Värdet av öppna ytor, när upphör det att vara ett Gärde? 
33. Parklekar- plats för lek 
34. Var kan vi bygga på Nytorpsgärde och samtidigt bevara funktioner? 
35. Hur löser vi infrastrukturen om området växer?- infarkten är redan här 
36. Förskolor, skolor 
37. Om grönområdena i Hammarbyhöjden 
38. Förbättrade cykelbanor 
39. Närhet till aktivitet idrott & hälsa 
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Bilaga 6 
Sammanställning av Hammarbyskogens kvaliteter med antal påstående inom parantes. Den 

här listan är baserad på en analys av texterna hämtade från databasen Mediaarkivet och 

kommentarer från olika Facebookgruppers medlemmar. 

 

Ekologiska kvaliteter 
Flora och fauna (n:33) 

 

Ekosystem tjänster (n:15) 

 

Övriga ekl. kvaliteter (n:17) 

 

Vildvuxen skog 

Vild natur 

Ovanligt många gamla träd 

Orörd 

Djur, fåglar 

Småkryp 

Grodor 

Änder i kärren 

Artrik, signal arter 

Lummig blandskog 

Ädellövspartier 

Rikt växtliv 

Många sorters träd 

Gammal urskog 

Våtmarker 

Tallticka, salamander 

 

Träd rensar luften, ger frisk luft 

 

Sänker temperaturen 

 

Tar upp farliga miljögifter och 

partiklar 

 

Gröna lungor 

 

Binder vatten 

 

Gör staden mindre känslig för 

ökad nederbörd 

 

Hälsa 

 

Liknar naturreservat 

 

Skyddsvärda områden 

 

Biologisk mångfald 

 

Natur- och kulturvärden 

 

Värdefull mark 

 

Uppskattad del av närmiljö 

 

Ekologiskt betydelsefullt 

område 

 

Ekologisk spridningsväg 

 

 

 

Nyttjande kvaliteter 
Lek (n:11) Rekreation (n:11) Exploatering (n:2) 

 

Klättra över stock, sten eller 

träd 

 

Leka i skog och gläntor 

Fritidslek 

Orientering 

Ha det bra i naturen 

Naturupplevelser 

Idrott, gymnastik 

Promenera 

Motionera, jogga 

Fika 

Gå ut med hundar 

Utflykter 

 

Massor av tomma gröna ytor 

som passar utmärkt för 

förtätning 

 

Skogen- potential för framtiden 

med en utbyggd stad och nya 

stadsparker 

 

 

Estetiska kvaliteter 
Fysiska egenskaper (n:7) Sceniska upplevelser (n:5) 

Kuperad terräng 

Liten tätortnära skog 

Tystnaden 

Höstdoftande 

Gula och rödglödgade aspklöven 

Skogens färg 

 

 

Oas 

 

Attraktivt område 
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