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Författarens förord
Som praktikant under åtta veckor på Park och Natur avdelningen på Järfälla Kommun fick jag up-
pgiften att utföra en sociotopkartering över Jakobsbergs Centrum samt Söderhöjden. Jag hade tidigare 
kommit i kontakt med metoden under en av mina kurser på SLU, men aldrig tillämpat metoden fullt 
ut. Eftersom erfarenhet helt saknades på kommunkontoret i Järfälla inleddes perioden med studier av 
dokument kring Stockholms sociotopkarta samt några andra rapporter om brukarsamverkan (se lit-
teraturförteckning). Därefter vidtog inventering av området samt kontaktarbete med boende och påföl-
jande intervjuer. 

Det som alltid överraskar den oerfarne är det nya verktygets komplexitet. Vad som till en början syntes 
mig vara en relativt lätt uppgift visade sig vara tidskrävande och mångfasetterat. Det läsaren alltså 
håller i sin hand är resultatet av en utveckling av min personliga förståelse av verktyget. Svårigheterna 
jag stött på har handlat om allt från att formulera lämpliga frågor för brukarintervjuer och att etablera 
kontakt till att välja rätt årstid för studierna, att tolka svaren och att illustrera dessa i lämpliga, begrip-
liga medier. 

Denna rapport gör inte anspråk på att vara en sociotopkartering i klass med Stockholms sociotopkarta, 
där det har funnits oändligt mycket mer resurser att tillgå. Istället vill den ge en fingervisning mot hur 
de offentliga platserna i Jakobsberg används. Det material som presenteras är det som kunnat tas fram 
på den begränsade tid och de begränsade resurser som funnits att tillgå. 

Genom processen har jag fått stöd från min handledare Kerstin Sköld som hjälpt mig med kontakter, 
konkretisering av uppgiften samt varit bollplank i utformandet av kartan. Hennes yrkeserfarenhet har 
varit en klippa att luta sig mot när misströstan hotat mig, och för detta är jag mycket tacksam. Jag vill 
också passa på att tacka alla medarbetare på avdelningen Park och Natur samt bygglov för värdefull 
information och visat intresse. 

Järfälla den 2009-05-12

Saara Saukko, Landskapsarkitektstudent, SLU
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Sammanfattning
Denna rapport är en studie över hur offentliga 
platser på Söderhöjden och i Jakobsbergs centrum 
används av brukarna. Det söker även svar på frågan 
hur dessa platser uppfattas. 

Det huvudsakliga materialet i rapporten utgår från 
ett perspektiv som innehas av personer mellan 
13-64 år. Barns och äldres perspektiv behandlas i 
varsitt avsnitt men på ett mer ytligt plan. Anled-
ningarna till detta har varit praktiska och redovisas 
i rapporten. 

Enligt Sociotophandboken - Planering av det 
offentliga uterummet med Stockholmarna från 
Stadsbyggnadskontoret i Stockholm grundar sig en 
komplett sociotopkartering på både en brukarvär-
dering, expertvärdering och planerarvärdering. 
Denna rapport gör inte anspråk på alla tre delar, 
utan fokuserar helt och hållet på brukarnas per-
spektiv. För en mer omfattande sociotopkartering 
av området hänvisas till framtida projekt.

Bakgrund
Enligt ett beslut från Järfälla kommunstyrelse 2008 
pågår just nu arbetet med en utvecklingsplan för Ja-
kobsbergs Centrum och Kvarnområdet. Projektet, som 
i skrivande stund befinner sig i ett tidigt stadium kom-
mer att ske i samarbete med föreningar, fastighetsägare 
och näringsliv och färdigställas till december 2009. 
Planen skall sedan verkställas fram till år 2020. Paral-
lellt med detta finns även hemsidan Vision Jakobsberg 
som är ett studentarbete av John Reinbrand vid KTH. 
Dessa två projekt är oberoende av varandra men behan-
dlar samma område. 

Inom närpolisen i Järfälla har man i tre års tid drivit ett 
projekt för att göra Centrum till en tryggare plats, då 
det upplevts som otryggt av de boende. Under första 
halvan av 2009 satsar man på Söderhöjden genom att 
bland annat patrullera med bil och ordna kvartersmöten 
för att få kontakt och de boendes synpunkter på sin 
närmiljö.  
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Karta A1: Översitkt över området för utvecklinsp-
lan och Vision Jakobsberg

Karta A2: Översikt över det undersökta området för 
denna rapport: Jakobsbergs centrum och Söderhöjden

Bakgrund
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Varje år renoverar kommunen en större lekpark. Detta sker i samarbete med de närboende. I god tid in-
nan renoveringen sätts lappar upp i parken. Informationen på lapparna berättar att lekparken ska reno-
veras och att medborgarna är välkomna att ringa Park och Natur om de vill påverka utförandet. Avdeln-
ingen tar även kontakt med daghem och skolor i närheten. I vissa projekt har även hyresgästföreningen 
och samfällighetsföreningar deltagit. Metoden har ibland skapat stor aktivitet, ibland inget intresse att 
delta i arbetet och ibland upplever avdelningen att enbart en liten grupp tar tillfället i akt att påverka 
planeringen av den nya lekplatsen.
Efter renoveringen brukar avdelningen få positiv respons för sin insats, men metoden besvarar inte hur 
naturmarken används eller andra delar av parkmiljön som utsiktsplatser och promenadvägar eller var 
gamla och unga trivs. Park och natur önskade en bättre metod för att få kunskap om närmiljön betydelse 
för rekreation och möten på allmän plats, särskilt med tanke på den planerade upprustningen av Tallbo-
hovsparken 2011. 

Detta är bakgrunden till att jag blev tillfrågad att som praktikant på Park och Natur avdelningen genom-
föra en sociotopkartering över Centrum och Söderhöjden för att utreda på vilka platser människor i 
dessa områden uppehåller sig och varför. Sociotopkarteringen kunde sedan nyttjas för visionerna kring 
planarbetet inför förtätningen av centrala Jakobsberg och som vägledning för kommande lekparkup-
prustningar i centrala Jakobsberg, samt en ökad trygghet för Söderhöjden och eventuell vägledning för 
upprustningen av Tallbohov. 

”Begreppet sociotop introducerades först i en arkitekturteoretisk uppsats av landskapsarkitekturstud-
erande Alexander Ståhle vid Institutionen för landskapsplanering SLU. Idén om begreppet kom från ett 
projektarbete med landskapsarkitekt Anders Sandberg på Stockholms stadsbyggnadskontor om 
”rekreationen” i Nationalstadsparken och behovet av att göra bredare och mer platsspecifika studier av 
utelivet i grönområdet. Sociotop definierades då preliminärt som ”en plats för människors aktiviteter 
och upplevelser”. I rapporten ”Sociotop som 
redskap i grönområdesplanering” (SBK 2000) redovisas den metodstudie som genomfördes inom 
Boverkets och Naturvårdsverkets gemensamma SAMS-projekt (Samhällsplanering med miljömål i 
Sverige). Här görs en ansats till sociotopkartering 
av sk. upplevelsevärden inom Stockholms del av Nationalstadsparken. 

Begreppet sociotop har senare visat sig förekomma i socialpsykologen Lars Denciks forskning, då som 
beskrivning av barns sociala livsrum. Begreppet har även förekommit i den tyska landskapsarkitekten 
Werner Nohls forskning om olika stadstyper och deras sociala sammansättning. Båda forskarna intygar 
att det finns vare sig en allmän eller vetenskaplig definition av ordet och att de själva använt sociotop 
som egna hypoteser. ”(Sociotophandboken - Planering av det offentliga uterummet med stockholmarna 
och Sociotopkartan sid 9)

Bakgrund
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Avgränsning
Innehållet i denna rapport är inhämtat, bearbetat och presenterat som huvuddelen av en åtta veckors 
arbetsplatspraktik hos Järfälla Kommun. I övrigt har praktiken bestått av instudering av Park och Natur 
avdelningens arbete. Verktyget som använts är sociotopkartering, såsom det framställs i rapporten ”So-
ciotopkarta för parker och andra friytor i Stockholms innerstad – om metoden, dialogen och resultatet” 
samt ”Sociotophandboken – Planering av det offentliga uterummet med stockholmarna och Sociotop-
kartan” (kallad ”Sociotophandboken” i resterande delar av rapporten) från Stadsbyggnads-, Gatu- och 
Fastighetskontoren i Stockholm. 

Trots att jag i detta arbete har använt mig av samma verktyg, gör denna rapport inget anspråk på att vara 
lika omfattande eller mångsidig som Stockholms Sociotopkarta. Flera mycket uppenbara skillnader 
föreligger. Det första är naturligtvis de olika rapporternas omfattningar. På grund av den begränsade tid-
sperioden på totalt åtta veckor under januari till maj har många prioriteringar tvingats fram. Som läsaren 
kommer att märka har brukarvärderingen helt och hållet satts i fokus. Detta medför vissa brister som 
inte kan bortses ifrån. Planeraraspekten saknas och överlämnas för framtida arbeten. Även expertvärder-
ingen är starkt begränsad och består huvudsakligen av författarens inventering av området samt samtal 
med stadsträdgårdsmästare Kerstin Sköld och informella diskussioner med medarbetare på Park och 
Natur samt Bygglovsavdelningen. Yrkesmässiga synpunkter har emellertid tillfogats genom intervjuer 
med närpolis, fältassistenter, präster och ungdomsledare som är verksamma inom det geografiska om-
rådet. Tidsbegränsningen har också gjort att observationer inte kunnat göras under fyra årstider och inte 
heller under flera år i rad. Brukargruppen som kunnat nås är förstås också mycket mindre i omfattning 
och därmed mindre representativ än för Stockholms sociotopkarta. 
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Jakobsbergs särart
Skillnader som beror på Järfällas särart i jämförelse 
med Stockholm tillkommer naturligtvis. Jakobsbergs 
boende är till synes präglade av att bo ”i skuggan av” 
storstaden och av den överflödande tillgången till vild 
natur. För vissa brukargrupper ter sig detta läge my-
cket attraktivt (till exempel medelålders- och äldre) 
medan andra verkar vilja uppehålla sig i Stockholm 
så ofta som möjligt (huvudsakligen unga). 

Då en stor del av mina brukarkontakter har varit 
ungdomar mellan 13-16 år har jag sett vissa brister i 
terminologin hos Stockholms Sociotopkarta, och där-
för kompletterat med sociotopbenämningen ”chilla” 
(vilket betyder att ungdomarna ”hänger” på platsen) 
samt några till. Även vissa tecken har bytts ut i sam-
råd med Kerstin Sköld för att göra kartan tydligare. 
I princip är dock färgbeteckningarna på kartorna de 
samma eller liknande, för att möjliggöra jämförelser 
med Stockholms sociotopkarta.

Bild 1: Jakobsbergs rikliga naturmiljöer präglar 
dess identitet. På bilden syns Snapphaneparken6



Webenkät
Som en metod att nå en bredare brukargrupp formades 
en webenkät utifrån den som användes för brukarvärder-
ingar i Stockholm vid Sociotopkarteringen. John Rein-
brand, student vid KTH skapade och lade ut den på nätet 
i början av mars 2009 och brukarna hade 2 månader på 
sig att hitta och fylla i den. Eftersom resurser i form av 
tid för affischering eller pengar för utskick till hushållen 
saknades, var det inte överraskande att endast sju per-
soner besvarade frågorna i enkäten. Den kan därför inte 
anses vara representativt material för denna undersökn-
ing. Dock kan, precis som varje enskild intervju, svaren 
på frågorna bekräfta sådant som redan kommit fram i 
intervjuer samt vara material för vidare undersökningar. 
Författaren rekommenderar att enkäten används för det 
vidare arbetet för framtagandet av utvecklingsplanen för 
Jakobsberg.

Fokusgrupper
En tredje metod som här kan nämnas är användandet av 
fokusgrupper. Då jag började arbetet var det meningen att 
använda mig av flera fokusgrupper som barn, unga och 
äldre. Dock har det visat sig omöjligt att på denna korta 
tid träffa överenskommelser med skolorna om intervjuer, 
vilket utelämnat den yngsta brukargruppen. Även de 
äldre har varit svåra att nå för gruppintervjuer, och jag 
har fått nöja mig med enskilda samtal med brukare i 
denna grupp. Ungdomar i åldern 13-16 blivit en fokus-
grupp i denna rapport och de har tillägnats en egen karta 
med hängplatser, otrygga platser och stråk.

Brukarvärdering
Brukarvärderingen har genomförts huvudsakligen 
med hjälp av två metoder. Den första är enkätin-
tervjuer enskilt och i grupper av brukare. Detta 
innebär att jag haft med mig färdiga enkäter till ett 
brukarmöte eller utomhus där jag tagit slumpmäs-
sig kontakt med människor som vistats i området. 
Omfattningen på enkäterna har varierat efter vad 
som verkade passande för tillfället. Till exempel fick 
en konfirmandgrupp på Maria Kyrka svara på ca 20 
frågor, då tid var särskilt avsatt på deras konfirma-
tionsträff, medan ungdomarna på en fritidsgård en 
fredagkväll kunde endast tänkas svara på fyra frågor, 
och då skapades en ”snabbenkät”. I regel har dessa 
brukarintervjuer utformats så att jag frågat brukaren 
om han/hon ville fylla i enkäten själv eller om jag 
skulle ställa frågorna och anteckna. Brukarnas ön-
skemål angående detta varierade kraftigt, men det 
kan sägas att flera ungdomar verkade uppfatta min 
utfrågning som korsförhör och föredrog att fylla i 
själva. Däremot var det uppskattat att få hjälp un-
der ifyllningen. Hos de äldre brukarna, och speciellt 
männen var det tvärtom och de ville gärna prata 
om frågorna en lång stund varpå mer information 
framgick än vad de hade antecknat på sina enkäter. 
Generellt sett kan sägas att jag mött endast vänlighet, 
intresse och engagemang i alla brukargrupper, vilket 
visar att det finns stort potential för brukarsamver-
kan i Jakobsberg. Brukarintervjuerna har genomförts 
vid totalt sju tillfällen varav två på Maria Kyrka, 
två på fritidsgårdarna i Tallbohov och Nibble, två 
på närpolisens kvartersmöten på Snapphanevägen 
(varvid jag även besökte Hyresgästföreningens ung-
domsverksamhet på 54an) och ett i Centrumgallerian. 

Metod

Bild 2: Enkätundersökning på Maria Kyrka
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Expertvärdering
”Med expertvärdering menas att kommunens experter 
genom observationer och med sin erfarenhet bedömer 
olika platsers användning och sociala värden.” (sociotophandboken sid 4) 

Den expertis som tillgåtts för denna rapport är stadsträdgårdsmästare och landskapsarkitekt Kerstin 
Sköld samt författaren till rapporten Saara Saukko, kandidat i landskapsarkitektur. Därtill har detalj-
frågor villigt besvarats av medarbetarna på Park och Natur samt Bygglov.
Observationer i området har genomförts under vintern, vårvintern och våren i området. Dessa är be-
gränsade till några få tillfällen på grund av den begränsade tiden för detta projekt (se avgränsning), men 
kan ändå i kombination med intervjusvaren ge en fingervisning om var människor uppehåller sig eller 
färdas i området. Metoder för observationerna har varit promenader och besök på strategiska platser, 
som utvalts med hjälp av intervjuer och efter samråd med Kerstin Sköld.

Närpolisen och fältassistenterna i Järfälla Kommun har värdefull information om hur friytorna nyttjas 
under dygnets olika timmar och intervjuer med dessa har både kompletterat och bekräftat den bild som 
brukarna angett. Dessa har i princip genomförts i samtalsform med hjälp av färdiga enkätfrågor. Dessa, 
liksom enkäterna för brukarintervjuer finns återgivna i appendix. Dessa intervjuer har lyft frågan om 
trygghet, vilken inte behandlas i Stockholms sociotopkarta. 

Metod
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I Sociotophandboken kan man läsa följande:

”Både expertvärderingen och brukarundersöknin-
garna 
visar att stadsbornas användning av närmiljöer, 
parker och naturområden sker regelbundet. De stora 
användarna är barn- och ungdomsgrupper, familjer 
och pensionärer. (…)  

Resultaten pekar på att ju fler värden man har tillgång 
till i närmiljön, desto oftare används den och 
desto mer använder man parker och natur också på 
sin fritid och på större avstånd från bostaden. Såväl 
bostadens närmiljö som närhet till parker och 
grönområden 
är viktiga. Tillgänglighet är således förutsättningen 
för att en plats skall användas och bli värdefull. 
Undersökningarna visar också att trygghet och 
trivsel är sådana grundläggande förutsättningar. ”
(Sociotophandboken sid 8)

Mycket i de genomförda undersökningarna tyder på 
att detta kan tillämpas även på exemplet Jakobsberg. 
Värdebegrepp ur Stockholms sociotopkarta har an-
vänts till denna studie med vissa kompletteringar där 
det tyckts nödvändigt. 

Sociotopkartan och dess värden
Värdebegreppen för denna studie är:

Backåkning – åka pulka, utförsskidor, snowboard, mountainbike
Bada och simma
Blomprakt – rik blomning, trädgårdsodling, koloniområden, botaniska trädgårdar
Bollspel – lek med boll på större plana ytor, lagfotboll, rugby, brännboll, cricket
Bollek – lek med boll på mindre ytor (inkl. 25x40), fotboll, landbandy, basket
Butiksområde – område med möjlighet till shopping (kompletterande värde)
Centrumanläggning (kompletterande värde)
Chilla – plats där ungdomar träffas och hänger (kompletterande värde)
Uteservering – café eller kiosk med uteservering
Evenemang – plats för teater – musik och motionsevenemang eller festivaler
Folkliv – ofta många människor och myllrande folkliv
Grön oas – rum med grönskande golv och väggar, årstidsväxlingar
Grillplats – plats för grillning (kompletterande värde)
Hundrastgård – inhägnad yta för hundrastning (kompletterande värde)
Naturlek – barns möjlighet till naturlek, att klättra i träd, på berg, krypa i buskage
Lekplats – barns redskapslek, gräva, hoppa, klättra, springa på gräs eller grus
Vild natur – upplevelsen av naturens orörda skönhet, vildhet och artrikedom
Odling – odla i koloniträdgårdar eller fritidsträdgårdar
Picknick – möjlighet att sitta ner och äta medhavd matsäck (kompletterande värde)
Promenader – flanerande, strövande, hundrastning, jogging, cykling
Ro – möjligheten till avkoppling, avskildhet och tystnad, att vara i fred
Skogskänsla – upplevelsen av stor tyst skog, plocka bär, stor rymlighet
Skridsko – möjligheten att åka skridskor
Sitta i solen – en plats att sitta i solen
Skateåkning – möjligheten att åka skateboard
Torghandel – förekomsten av torgstånd med försäljning av blommor och grönsaker
Utsikt – överblick över landskapet samt känslan av stor rymd
Vattenkontakt – kontakt med större vattenyta
Vattenlek – lek i och vid vatten, plaskdammar och säkra stränder
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Ungdomskartan
För den så kallade ungdomskartan som be-
skriver ungdomars platser har följande värden 
lagts till:

Gård – Fritidsverksamhet för ungdomar
Tak – Tak över bänkar

Karta A3: Ungdomskartan10



Kritik av värdebegreppen
Vid intervjuer, särskilt med ungdomar och äldre då undersökningen påbörjades i januari framgick att 
utomhusmiljöerna inte var särskilt populära mötesplatser på vintern. Det uppdagades istället att dessa 
grupper föredrog att mötas i de få offentliga och halvoffentliga miljöer som erbjuds inomhus. För båda 
grupperna nämndes biblioteket, simhallen samt scen och bänkar i centrumgallerian. Ungdomarna bru-
kade dessutom hänga på järnvägsstationen, Maria Kyrka och fritidsgården. Detta kan tolkas på olika 
sätt. Antingen kan även dessa offentliga och halvoffentliga zoner accepteras som en slags sociotoper in-
omhus, eller så kan man välja att se det som att sociotopbegreppet endast är väsentligt under sommarh-
alvåret. Ur planeringssynpunkt vore det förstnämnda förhållningssättet enligt författaren mest relevant, 
eftersom det öppnar möjligheter till planering av även dessa vintersociotoper. Kanske kan dessa kom-
pletteras och förbättras när man väl är medveten om dem.  
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Klassificering av friytor
”Sociotopen definieras förslagsvis som ”en specifik plats användning och betydelse i en specifik 
kultur”.” (Sociotophandboken sid 9) 
Kulturen är i detta fall de som lever, bor, besöker eller arbetar i Jakobsberg.

Platsen har givits en något vidare bemärkelse i denna rapport än i Stockholms sociotopkarta. I den 
sistnämnda har platsen definierats som en friyta eller en del av en friyta, med den underliggande be-
tydelsen att det handlar om platser som är belägna utomhus. Emellertid uppstår ett samspel mellan 
offentliga och halvoffentliga platser inom- och utomhus, där de förstnämnda blir viktiga vid vissa 
årstider eller vissa dagar beroende på vädret. Därför har jag valt att även nämna till exempel cen-
trumgallerian och järnvägstunneln som sociotoper, trots att de inte ryms inom beteckningen ”friy-
tor”. Klassificering av friytor blir likväl nödvändig och redovisas i följande avsnitt. 

Vid en närmare granskning av Stockholms sociotopkarta framgick att dess klassificering av friy-
tor ledde till viss inkonsekvens. Å ena sidan skulle friytor som var 0,5 ha eller större markeras med 
grönt och övriga, mindre friytor skulle ingå i området med en viss procent av värdefulla friytor. Dels 
kunde detta leda till att ett litet förortstorg som till exempel Rinkeby Torg som är mindre än 0,5 ha 
kunde jämställas med en större bostadsgård. Denna klassificering tar ingen hänsyn till skillnaden 
mellan offentliga, halvoffentliga och halvprivata zoner. Om man å andra sidan valde att ta hänsyn 
till zoneringen skulle Rinkeby Torg markeras i grönt trots sin ringa storlek, vilket också blev fallet . 
Detta blev alltså till en inkonsekvens i teckenförklaringen. Professor Per Bergs forskning visar att en 
tydlig indelning i offentliga, halvoffentliga och halvprivata zoner starkt främjar den sociala struk-
turen i ett bostadsområde och ökar användningsfrekvensen av friytor. Detta är en brist i områden 
byggda under 60- och 70- tal, där man ofta öppnat upp gårdarna och gränserna är otydliga.  För att 
förtydliga skillnaderna mellan offentligt och halvprivat har alltså alla offentliga friytor markerats i 
grönt, oavsett storlek. Friytor tillhörande ett bebyggelseområde har illustrerats i färger för respektive 
område, beroende på hur stor del av området är värdefulla friytor. 

Bebyggelseområdena motsvarar i flesta fall tomten, d.v.s. detaljplanens kvartersmark, med undantag 
för vägar som har infogats i bebyggelseområdet så länge de inte utgör en barriär då de markerats i 
vitt. Enskilda friytor och delar i friområden har namngetts. 

Karta A4: Sociotopkarta över det undersökta området
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Värdefull friyta har markerats på kartan med mörkgrönt.
Värden av social karaktär (t.ex. lekplats, ro, folkliv) markeras med röd bokstavssymbol. 

Bebyggelseområden: Friytor av halvprivat eller privat karaktär behandlas som del i bebyggelse-
område. Dessa områden, vilka oftast utgör kvartersmark, delas in i fyra 
klasser beroende av deras täthet: 

1. Ljusgrön: Mycket gles bebyggelse (>75% värdefulla friytor) Ex. Äppelviken 

2. Gul: Gles bebyggelse (50-75% värdefulla friytor) Ex. Fredhäll 

3. Orange: Tät bebyggelse (25-50% värdefulla friytor) Ex. Hammarby Sjöstad 

4. Brun: Mycket tät bebyggelse (< 25% värdefullafriytor) Ex. Östermalm 

5. Magenta: Yta som helt tagits i anspråk för bilparkering

Större grönytor som bedömts ha lågt bruksvärde som t.ex. ytor längs motorvägar kan klassas 
i grupp 1. Industri- och hamnområden och områden med stora parkeringsplatser kan klassas i 
grupp 4, p.g.a. avsaknaden på värdefulla friytor för utevistelse och fritidsliv. 

Viktiga gångstråk: Gångstråk, gröna och grå, mellan och genom grönområden är av avgörande 
betydelse för hur de används och hur man rör sig i staden. 
Därför har ett slags stomnät för gångtrafiken markerats, med viktiga stråk i grönt och luckor i 
nätet (behov av gångstråk) med rött. 

Barrriärer: Område som används för transport eller terminaländamål, järnvägar och vägar med 
mer än 8000 fordon per dygn betraktas som barriärer för utevistelsen. De markeras i vitt på 
kartan. 

Planläggning: En allmänt värdefull friyta som inte är planlagd som parkmark eller offentlig 
plats, alternativt planlagd för annat ändamål (t.ex. gatumark) avgränsas med röd markering. 

Klassificering av friytor

Figur B1: Tecken för sociotopkartan
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Uteblivna värden
Av olika anledningar uteblev vissa värden som använts i Stockhoms sociotopkarta.

Kulturmiljöer av riksintresse och kulturmiljö av kommunalt intresse. 
Utredning av dessa begrepp låg tyvärr utanför tidsramen för denna utredning och lämnas för senare.

Värdefulla landformer som de definieras i Stockholms byggnadsordning markerades inte på kartan då 
Järfälla inte omfattas av Stockholms byggnadsordning. 

Lokalt eller regionalt värde: Olika platser har olika upptagningsområde, vilket inte närmare hann utredas 
för denna rapport. Det kan enbart konstateras att Jakobsbergs Centrum och grönområdet runt Snapp-
hanevägen används även av personer som inte är bosatta i området. Riksintressanta värden saknas enligt 
författarens uppfattning i området.
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”En sociotopkarta är daterad. För att den ska vara aktuell och användbar behöver den ständigt prövas 
och uppdateras. Detta arbete görs dels av stadsdelsförvaltningen som har nära kontakt med stadsdelens 
invånare, förändringar i värderingar etc. De registrerar förändringar och rapporterar in till ansvarig för 
sociotopkartan på stadsbyggnadskontoret. 

I samband med olika planeringsprojekt prövas kartan och olika brukarundersökningar genomförs som 
ger ny kunskap. Stadsbyggnadskontoret, gatu- och fastighetskontoret och stadsdelsförvaltningarna bid-
rar gemensamt till att förädla sociotopkartans information över tid. Det är viktigt att det finns en samor-
dnande person på stadsbyggnadskontoret.” (Sociotophandboken sid 11)

I Stockholms sociotophandbok poängteras alltså vikten av uppdatering och för det behövs förstås ans-
variga. Detta innebär en utmaning för Järfälla Kommun. 
Om sociotopkartan skall förbli ett värdefullt verktyg i planeringen behöver den ständigt uppdateras då 
de offentliga platserna och deras användning förändras.

Uppdatering och kontroll
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Olika brukargrupper och deras sociotoper

Barn 0-12
Denna grupp har inte gått att nå i någon 
större utsträckning av olika anledningar. I 
början av undersökningsperioden kontak-
tades skolor i området i syfte att intervjua 
barn om deras platser. Trots flera försök 
kunde ingen kontakt med rektorer eller 
lärare etableras under tiden för undersö-
kningen. De knapphänta uppgifter som 
presenteras i detta avsnitt baseras alltså på 
egna observationer under inventeringen 
samt enstaka möten med enskilda föräldrar 
i området.

Speciellt med denna grupp är att deras 
rörelsemönster är mycket begränsade och 
kontrollerade av vuxna – lärare, föräldrar 
och andra som har ansvar för barnen. 
Därför kan det antas att viktiga miljöer för 
denna brukargrupp finns i nära anslutning 
till skolor, dagis och bostäder. De stora 
parkerna Tallbohovsparken, Hammar-
parken och Tornérparken har dock nämnts 
av de intervjuade som hade hand om barn 
– oftast far- och morföräldrar. 

Bild 3: Scenen och lusthuset på Pyramidplatsen i centrumgallerian är en mötesplats för de flesta brukargrupper 16



Hammarparken
Hammarparken nämndes av några personer som picknickmål tillsammans med barnbarnen. Det som 
uppskattades i dessa fall var plaskdamm samt närheten till bostaden. Det negativa var att barnen ten-
derade att leka på parkeringsplatsen mot Sturevägen. Trafiken på Vasavägen upplevdes däremot inte 
som något hinder. 

Nybergsparken
Eftersom denna park angränsar till Nybergskolan verkar den omåttligt populär för denna brukargrupp 
dagtid. Även under januari, då det i de flesta parker inte kunnat beskådas en enda människa har det alltid 
funnits lekande barn på hällarna och bland träden vid genompassering. Denna park har givetvis flera 
kvaliteter. Dels är terrängen varierande och en utsiktsplats med bänkar under tak finns (dock behöver 
dessa en upprustning). Dels är platsen skyddad från trafik genom sin placering inuti bostadsområdet och 
dessutom finns det en hundrastgård i anslutning till den vilket gör att vuxna med ”söta vovvar” passerar. 
Snapphaneparken
För de lite äldre barnen finns en större pulkabacke som leder ner från Snapphanevägen mot Snap-
phaneparken. Denna backe används uppenbarligen med tanke på de spår efter åkning som finns här 
vintertid. 

Tallbohovsparken
I samband med inventering noterades att isbanan (som består av fotbollsplanen) användes av en mamma 
med barn. Backarna i parken används också uppenbarligen till pulkaåkning vintertid. Detta kunde kon-
stateras tack vare spår på marken efter åkning. 

Riddarparken
Ett populärt mål sommartid där man kan sitta i solen och äta glass med barnbarnen. Hit tar man gärna 
med även vännerna och deras barnbarn. Vid inventeringspromenader noterades att den lilla pulkabacken 
användes av barn både spontant och organiserat. Även gungorna och klätterställningen kunde noteras 
vara populära på våren. 

Barn 0-12

Bild 4: Utsiktsplats i den populära Nybergsparken
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Källkritik
Som ovan nämndes har denna grupp inte kunnat kontaktas för intervjuer. Därför baseras all information-
på intervjuer med de andra brukargrupperna eller observationer på plats. Detta lämnar deras synpunkter 
utom räckhåll. Som diskuterades tidigare är ju denna grupp helt och hållet beroende av miljöer i när-
heten av hem och skolor samt de som en vuxen kan tänkas följa dem till. Därför vet vi inte vilka slags 
miljöer de skulle uppehålla sig i ifall de fick välja själva. Den grupp boende som hade barn under 13 år 
har också varit starkt begränsad. För framtida studier är det värt att etablera kontakter med skolorna i 
god tid innan undersökningarna ska påbörjas och kontaktarbetet bör ges mer resurser i form av tid och 
engagemang. 

Barn 0-12
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Unga13-20
Kontakten med denna grupp baseras på intervjuer på Maria Kyrka, fritidsgårdarna Tallbohov och 
Nibble samt Hyresgästföreningens ungdomsverksamhet på 54:an (Snapphanevägen 54). De flesta har 
tillhört åldersgruppen 13-16 år. Indirekta upplysningar om deras sociotoper har också erhållits i samtal 
med fältassistent Sara Gunnarsson vid Järfälla Kommun. 

För denna brukargrupp är vår och höst de intensivaste tiderna för nyttjandet av utomhusmiljöer i det 
undersökta området. På vintern söker de sig till skyddade platser undan väder och vind, medan på 
somrarna är platser utanför området att föredra. Med detta avses både platser inom Järfälla Kommun, 
Stockholm, övriga landet och utomlands. 

Denna grupp söker både platser där de kan beblanda sig med andra grupper och där de kan vara i fred. 
Sysselsättningar som nämndes oftast var fotboll, basket och att ”chilla”. Chilla är karaktäristisk för 
denna grupp och betyder att man hänger tillsammans med andra och tar det lugnt, ägnar sig åt lugna 
aktiviteter. Övriga aktiviteter som nämndes var bad, besök hos kompisar, biljard, dans, dataspel, fika, 
grilla utomhus, matlagning, promenader, shopping, skateboardåkning och volleyboll.

Värden som ofta efterfrågades var närhet till hemmet, tillgång till fika och tak över huvudet. De van-
ligast nämnda sociotoperna inom området var Centrum, Parkhuset,  fritidsgården Tallban och ICA 
Söderhöjden. Övriga nämnda var fotbollsplanen i Tallbohov, Järnvägsstationen, Maria Kyrka, 54:an 
och Roma. Ungdomarna nämnde också vid ett tillfälle att de brukade hänga i ”skogen”. Av samtal med 
fältassistenten och inventeringspromenader där jag hittade klotter på hällarna utanför Tallbohovsskolan 
drog jag slutsatsen att med ”skogen” menades helt enkelt hällmarken i närheten av Tallbohvsskolan. 
Här finns två platser som verkar särskilt attraktiva för ungdomarna. Den ena är utsiktsplatsen öster om 
skolan och den andra är bänkarna i närheten av Jakobsberg-skylten i sydvästlig riktning sett från sko-
lan.

I samtal med andra brukargrupper och fältassistenten uppdagades också att ungdomar gärna hänger 
på ställen där det finns bänkar och bord under tak, vilket gör förskolegårdarna attraktiva. Detta gäller 
förstås under tider då man behöver söka skydd för vädret. 
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Centrum
Centrum är en viktig mötesplats för ungdomar, eftersom det erbjuder både väderskyddade platser och ett 
centralt läge. Dock är det inte helt problemfritt att hänga här. De flesta tillfrågade uppger att de inte trivs 
särskilt bra, eftersom de känner sig otrygga och det verkar lätt bli bråk. En annan aspekt är att det finns 
servering av alkohol här och åtminstone på ett av ställen i Centrum (Pyramidtorget) uppehåller sig även 
berusade vuxna personer, vilket ytterligare ökar otryggheten. Ofta finns det inte heller något speciellt att 
göra, vilket många ungdomar verkar frustrerade över. 

Givetvis går även denna grupp till Centrum för att handla, både på uppdrag av föräldrar och på eget 
initiativ. Ur denna aspekt har några enstaka önskemål inkommit om nya affärer och bredare utbud, men 
de flesta har inte nämnt detta.

De ställen i och runt Centrum som pekats ut av ungdomarna själva, fältassistenten och andra brukare 
som ungdomssociotoper var biblioteket, bänkarna Sans Rival, Centrumgallerian (scenen och bänkar), 
Pyramidtorget, Wayne´s Coffee, Järnvägstunneln- och stationen.

Tallbohovsparken och parkhuset
Parken är ett tillhåll för ungdomar tack vare fotbollsplanen, basketkorgen (som dock var trasig vid mitt 
besök) och sitt centrala läge på Söderhöjden. 
Några önskemål för Tallbohovsparken var lagligt graffittiplank runt fotbollsplanen samt ramp för cykel 
och skateboardåkning. 
I Tallbohovsparken fanns tills ganska nyligen ett hus med tillhörande dansbana. Dessa tillhörde tydligen 
Hyresgästföreningen, och revs då ingen ville förvalta dem. Dansbanan bestod av en större yta med tak 
och var enligt de intervjuade mycket populärt, eftersom det erbjöd både närhet, väderskydd och avskild-
het. Många av ungdomarna var upprörda över förlusten av denna plats och efterlyste att man skulle 
”bygga upp parkhuset” igen, eller att något likvärdigt skulle uppföras. 

Unga13-20
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Tallban
Fritidsgården Tallban nämndes ganska ofta, men det var oftast i samband med klagomål över 
öppettiderna eller att det kostade att använda biljardbordet och de andra aktivitetsytorna. Här 
måste noteras att stämningen på Nibblegården och Tallban var olika. På Nibblegården (som 
inte tillhör det undersökta området) var de flesta nöjda med gården och personalen, men efter-
lyste utökade öppettider. På Tallban verkade ungdomarna missnöjda med ”gårdskortet” (50kr/
termin) och även med personalen. Några sa att de inte kunde ”slappna av” utan att personalen 
bad dem att vara tystare. De uppgav också att stämningen på skolan var dålig. På Nibblegården 
uppgav ungdomarna att det var god stämning och att man ”tog hand om varandra”. Här bör 
man beakta att besöket på Nibblegården skedde en fredag kväll medan Tallban besöktes en 
torsdag vid lunchtid, vilket kan ha förstärkt skillnaden på stämning. 

ICA Söderhöjden
Många unga på Söderhöjden träffas vid bänkarna utanför ICA Söderhöjden och Lolos video 
och tobak. Anledningarna som uppgivits är att det är nära hem (centralt på Söderhöjden), att 
man kan värma sig inne i affärerna och köpa mat och godis. Inga negativa aspekter på denna 
mötesplats har angivits, varken av ungdomarna själva eller andra intervjuade. Spontant kan 
ändå författaren tycka att platsen kunde förbättras om kvaliteter som ett litet café eller åtmin-
stone en pergola av något slag kunde uppföras. Å andra sidan kanske detta skulle locka till sig 
berusade vuxna som kunde tränga undan eller hota ungdomarnas trygghet. 

Maria Kyrka
Maria Kyrka är belägen endast ett stenkast från Centrum och i nästan direkt anslutning till 
Hammarparken. Dess läge och det faktum att det finns en lugn gård med bänkar under taknock-
en till kyrkan samt servering av kakor och saft på eftermiddagarna drar till sig ungdomar. Kyr-
kan har även viss ungdomsverksamhet och hit kommer ungdomar för att hänga några timmar 
efter skolan. 

Riddarparken
Endast enstaka ungdomar nämnde Riddarparken som mötesplats eller plats för att sitta i solen. 
Vid frågan varför man inte uppehöll sig i parken svarade några unga kvinnor att det fanns risk 
för att bli antastad av berusade personer. 

Unga 13-20

Bild 5: Söderhöjdens unga samlas utanför Lolos Video och ICA Söderhöjden
21



54:an
I skrivande stund anordnas ungdomsverksamhet en 
kväll i veckan på Hyresgästföreningens lokal på Snap-
phanevägen 54. De ungdomar jag pratade med utanför 
lokalen upplevde sig för gamla för verksamheten (de 
var runt 15) och var missnöjda över att det inte fanns 
något fika. När jag tittade in var lokalen väldigt spar-
samt inredd och den enda sysselsättningen som fanns 
inom räckhåll var en bergssprängare. De var dock nöjda 
med ledaren för verksamheten och vissa kvällar verkar 
det finnas grupper som gör olika aktiviteter som till 
exempel klottersanering.

Dolda platser
Med skogen avses enligt författarens tolkning skogs-
dungen utanför Tallbohovsskolan. Enligt fältassistenten 
finns här en samlingsplats för ungdomar vid några 
bänkar vid Järfälla- skylten. Platsen är ett ställe dit 
ungdomar drar sig för att vara utom synhåll för vuxna, 
vilket betyder förstås en del öldrickande och kanske 
även rökande, men säkerligen även helt vanligt chil-
lande. Tornérvägens dagisgård liksom Allmogevägens 
innergårdar ligger också något skyddade från offent-
ligheten och erbjuder dessutom regnskydd vilket enligt 
fältassistenterna drar till sig ungdomar. 

Källkritik
Här bör noteras att 63% av de intervjuade var killar, 
vilket förstås kan föranleda att fotboll och basket var 
så högt rankade, givet att dessa aktiviteter domineras 
av killar. De intervjuade som tillhörde denna grupp var 
totalt ca 40 stycken, varav endast några få var över 16 
och ingen under 13. Intervjuerna genomfördes under 
februari månad vilket med stor sannolikhet leder till att 
många sommarsociotoper fallit bort, eftersom de in-
tervjuade verkade helst fokusera på det som var aktuellt 
för stunden. Detta är bra att ta i aktning för framtida 
studier. 
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Vuxna 21-64
 
Kontakten med denna grupp baseras på intervjuer på Maria Kyrka, i Centrum samt på polisens kvar-
tersmöten på Snapphanevägen. Även en webenkätundersökning har genomförts, vilket emellertid fick 
ett svagt bemötande från medborgarna (se vidare avsnittet om brukarvärdering). Detta leder till att de 
personer som inte är daglediga har varit svårare att söka upp då jag jobbat huvudsakligen kontorstid. 
Dock har kvartersmötena hållits på kvällen. De flesta av de intervjuade har varit 40-64 år gamla med 
några enstaka undantag. Intervjumaterialet omfattar ca 20 stycken intervjuade. 

Denna grupp efterfrågade promenadstråk som erbjuder både natur, motion, trygghet och gärna tillfälle 
för hundrastning. Många nämnde att de var mycket nöjda med det stora utbudet natursköna platser runt 
Jakobsberg. Att träffa folk var också viktigt och då var kyrkan, biblioteket och parkerna bra tillhåll. 

De flesta sociotoper som nämndes i intervjuerna låg utanför det undersökta området. Till dessa hörde 
Järvafältet, Görvälnreservatet och Görvälns slott, Säby ridstall och Kvarnplan. 

Av de sociotoper som låg inom området var Centrum den vanligaste. Även Hammarparken, Riddar-
parken, Hammarskogen, Tallbohovsparken, och hundrastgårdarna nämndes. Men det verkade minst 
lika viktigt att röra på sig, att promenera, som att uppehålla sig på platser. De stråk som nämndes i 
intervjuerna är utmärkta på kartan och behandlas senare i detta avsnitt. 
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Centrum
Denna grupp angav oftast att de gick till Centrum för att handla eller gå på biblioteket. En annan aktiv-
itet som nämndes var restaurangbesök. Vid en enkätundersökning i Centrum visade sig Pyramidplatsen 
inne i Centrumgallerian vara en populär mötesplats vintertid då man inte ville träffas utomhus. Många 
satt på scenen eller tog sig en fika i det anslutande cafét. Det som efterlystes i Centrum var en större 
billighetsaffär som COOP Extra så att det blir lättare att storhandla. Vid frågan om det fanns otrygga 
platser i området nämndes Centrum i största allmänhet samt mer specifikt järnvägstunneln på grund av 
att den är lång och krökt (man förlorar översikten), att ljus- och ljudlandskapet var obehagligt. Det hade 
också vid något tillfälle förekommit smällande av raketer därinne. Det finns även en annan gångtunnel 
på vägen från Centrum mot Nibbleparken där berusade personer vistas, vilket många tyckte var obe-
hagligt. Några nämnde också att det fanns ungdomar som väsnades på biblioteket och hade önskemål 
om att en annan lokal för dem. 
Hammarparken
Vid ett fåtal tillfällen nämndes Hammarparken som ett mål för utflykter med barnbarnen. I övrigt 
verkade denna park inte attrahera denna åldersgrupp – kanske berodde detta på att de flesta av de in-
tervjuade hade vuxna barn eller var barnlösa. 

Hammarskogen
Nämndes vid ett tillfälle som en biotop för fågelliv. Vid inventering av området fanns rikligt med spår 
från både människor och hundar. Spåren gick i stråk från alla omgivande bostadsgårdar genom den lilla 
skogen. Även fågelfröautomater och flertalet fågelholkar fanns uppsatta i den del av skogen som vetter 
mot Engelbrektsvägen. Hit är det utsikt från många fönster och skogen utnyttjas antagligen för fågel-
skådning direkt från köksfönstren.

Hundrastgårdarna
Hundrastgården mot järnvägen nedanför Maria Kyrka nämndes flera gånger, liksom gården mot Ja-
kobsbergs Folkhögskola (som inte tillhör det undersökta området). Lagning av stängsel efterlystes och 
ytterligare en rastgård längs med det natursköna stråket runt Snapphanevägen. Senare upptäckte förfat-
taren att det redan finns en rastgård där – kan hända att den inte är känd för många? Den är nämligen 
belägen inne i skogen mellan vägarna, kanske lite dolt. Kan det vara nödvändigt att sätta upp synligare 
skyltar eller undersöka ifall det finns luckor i stängslet?

Vuxna 21-64

Bild 6: Centrum är både en källa till möten och en otrygghet för många intervjuade24



Riddarparken
Nämndes som bra plats att träffas, ta med barnbarnen, äta glass och ha picknick. Även som mötesplats 
före och efter shopping i Jakobsbergs Centrum och att sitta i solen. Denna park kallas även för ”Tornér-
parken” av boende.

Riddarplatsen 
(under namnet ”Centrumtorget”) nämndes vid två tillfällen i webundersökningen som en favoritplats där 
det dock önskades bland annat mer blommor, trygghet och belysning. De kvalitéer som nämndes var att 
där finns människor, lek, liv, sol, uteservering och vänner. 

Snapphaneparken och ”Söderhöjdsslingan”
Vid flera tillfällen nämndes två parallella promenadslingor. Den ena rundar Söderhöjden via Frihetsvä-
gen- Snapphanevägen- Vasavägen. Den andra följer samma sträckning, men tar vägen ner vid Tallbo-
hovskolan, genom Snapphaneparken och upp på Vasavägen. Även boende från Vattmyra promenerar 
här, och använder då Engelbrektsvägen, Vasapromenaden eller Vasavägen för att nå slingan. Slingorna 
är populära bland annat för att de erbjuder variation i terräng, vilket gör att man ”får upp flåset”.  En 
äldre kvinna berättade att hon tar Snapphanevägen när hon är ensam eller tillsammans med en väninna, 
men vägen genom parken när hon är tillsammans med sin man, eftersom hon upplever den som mindre 
trygg. 

Tallbohovsparken
Nämndes av denna brukargrupp i samband med promenader. En person nämnde att hon tidigare brukat 
gå till dansbanan (som numera är riven) för att dansa. 

”Vasapromenaden”
Många gånger nämndes även den korta promenadvägen mellan Frihetsvägen och Folkungavägen längs 
järnvägen. Jag har valt att kalla denna för ”Vasapromenaden” då den följer Vasavägens sträckning och 
något officiellt namn inte kunnat hittas. Här finns en hundrastgård och grönskande bostadsgårdar som 
öppnar sig mot järnvägen. Landskapet är kulligt och vägen erbjuder variation i terräng och krökning. 

Vuxna 21-64

Bild 8: Hundrastgården i Nybergsparken är mycket populär25



Källkritik
Det är viktigt att notera att de intervjuade huvudsak-
ligen tillhörde gruppen daglediga vuxna, vilket till 
stor del utesluter den stora gruppen förvärvsarbetande 
vuxna. Hundägare är således antagligen kraftigt över-
representerade i intervjugruppen, liksom föräldrar med 
minderåriga barn är underrepresenterade. Intervjuerna 
genomfördes under januari och februari, vilket verkar 
ge en viss överbetoning på vinteraktiviteter. Resultatet 
blir att parkerna kan framstå som mindre betydelsefulla 
än de är i verkligheten.

Vuxna 21-64
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65 och äldre
Denna grupp har, liksom barn under 13 år inte kunnat nås för gruppintervjuer. Dock kan vissa slutsatser 
dras utifrån observationer samt enstaka intervjuer i Centrum. För att nå denna grupp för intervjuer bör 
ytterligare research göras runt pensionärsföreningar och grupper. Detta visade sig alltför tidskrävande 
för att rymmas inom ramen för denna undersökning. Åtskilliga fruktlösa försök att kontakta Tallbohovs 
äldreboende gjordes.

Förutom nedanstående information kan nämnas att äldre verkar – så länge hälsan tillåter - uppehålla sig 
på samma ställen och ta samma promenader som den yngre gruppen av vuxna. 

Centrum
Inne i Jakobsbergs Centrumgalleria finns biblioteket, Pyramidplatsen och bänkarna i gallerian. En äldre 
herre berättade att han går ofta dagligen från Kallhäll till Jakobsbergs Centrum för att besöka biblioteket 
där han läser tidskrifter och träffar andra äldre. Sedan äter han på någon av restaurangerna i Centrum 
för att sedan promenera eller ta bussen tillbaka. En äldre kvinna kommer ofta till Centrum för att sitta i 
lusthuset på Pyramidplatsen tillsammans med någon i familjen. 

Riddarparken
Under de varmare årstiderna är Riddarparken tillhåll för många äldre. Här träffas man, sitter på bänkar-
na eller på uteserveringen och tittar på folklivet eller träffar andra äldre för umgänge och diskussioner. 
Hit tar man också med barnbarnen för att äta glass och låta dem leka i parken. 

Källkritik

För källkritik, se under rubriken ”65 och äldre”.
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Kommentarer
En reflektion jag ofta hört under min utbildning på SLU är svårigheten med brukarkontakter. Många ön-
skar brukarkontakt i planeringsskedet och det finns många fördelar. Ett projekt som genomförs med god 
medverkan från de boende tenderar att blir mer populärt och det kan minska på slitage och driftskostnad-
er på en anläggning. Större kompromissvilja och därmed färre konflikter är en annan fördel. Det synes 
mig att bakom de svårigheter som tjänstemän och planerare ofta upplever beror på okunskap. Järfälla 
kommun verkar vara mycket mån om sina brukarkontakter och jag har sett många lyckade exempel på 
detta. Trots det ska jag här framföra några erfarenheter jag gjort i arbetet med denna rapport och i tidig-
are projekt.

Personlig kontakt. 
Brukaren vill gärna träffa en person från kommunen och att representanten kommer till brukaren och 
inte tvärtom. Denna princip har ett stort psykologiskt värde. Kommunikationen bör inte enbart bestå av 
lappar eller av hälsningar till elever via rektor eller lärare. Detta synes mycket viktigt i etablerandet av 
kontakter. Senare, när en kontakt väl är etablerad kan mer av kommunikationen säkert skötas via ombud. 
Man bör dock hålla i minnet att brukargruppen inte är en stabil, homogen grupp utan förändras över tid 
och kontakten behöver etableras om och om igen. 

Identifikation. 
Det är lättare att samarbeta om avståndet mellan brukaren och tjänstemannen minskar. Detta innebär 
inte att brukaren och tjänstemannen är på samma nivå har samma perspektiv. Det är inte ens önskvärt, 
då brukaren knappast känner sig trygg med en tjänsteman som inte beter sig professionellt eller försöker 
ge sken av att han eller hon inte har specialistkunskaper. Det innebär istället att kommunikationen sker 
på en mellanmänsklig nivå där tjänstemannen är känslig för brukarens perspektiv och visar att han/hon 
förstår och kan relatera till det brukaren säger. Tjänstemannen måste också ta hänsyn till brukarens kul-
tur och sätt att kommunicera. Är brukaren infödd svensk akademiker kan akademiska uttryck användas, 
medan till exempel skolungdomar kommer att uppleva ett sådant språkbruk som avståndsskapande. Allt 
underlättas förstås av om brukaren och tjänstemannen är eller har varit i liknande boende- och/eller livs-
situation, men den avgörande faktorn är skicklighet i kommunikation hos tjänstemannen.

Brukarkontakt
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Professionalism
innebär inte att tjänstemannen ställer sig över brukaren, utan att han eller hon inger förtroende. Att inge 
förtroende är att visa att man har kunskap och dela med sig av den. Men också att man erkänner när 
brukaren har mer kunskap. Det är också viktigt med tydlighet med vilka befogenheter man har eller inte 
har att påverka de faktorer man diskuterar.

Respekt 
I mötet mellan brukaren och tjänstemannen sker ett utbyte av kunskap och information. Tjänstemannen 
måste vara beredd på att lyssna och lära sig nytt, och det är viktigt att inte ha en överlägsen inställning 
och tro att man alltid vet bäst. Den kunskap som utbildning och yrkeserfarenhet ger är värdefull, men av 
ett annat slag än den kunskap som brukaren kommer med. 

Tid 
Att prioritera mötet med brukaren inger tillit. Det är viktigt att kalkylera för hur mycket tid man har att 
lägga på mötet med brukaren och sedan vara tydlig med det inför honom/henne. Ett möte tar alltid mer 
tid än man tror, eftersom brukare inte är åsiktsmaskiner. De extra timmar som investeras i början av en 
brukarkontakt till dörrknackning och lunch eller fika i samband med mötet får man mångfaldigt åter i 
form av engagemang och förtroende i den fortsatta kontakten. En bra tumregel är att stanna tills bru-
karen verkar klar med sina synpunkter och sedan lägga till en stund för småprat eller rundvisning, om 
brukaren vill det. Detta betyder att man visar respekt och uppskattning för brukarens tid, som han/hon 
faktiskt ger gratis, medan tjänstemannen deltar i mötet på sin arbetstid. Det är också viktigt att vara ty-
dlig med brukaren med vilka tider de kan höra av sig för frågor och vad och hur snabbt de kan förvänta 
sig i gensvar.   

Kommentarer
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Metod 
Sociotopkartering är i ett initialt skede ett projekt som bör drivas av en projektgrupp snarare 
än av en enskild person. Min fasta övertygelse om detta har vuxit på grund av arbetsuppgifter-
nas mångfald och komplexitet. Arbetet, om det ska leda till ett bra helhetsperspektiv, omfattar 
bland annat inventering av befintliga miljöers kvaliteter och möjligheter, kontakt och intervjuer 
med brukare och experter, arbete med GIS- program, presentation av resultat, visionärt arbete 
med utveckling av miljöerna och fortsatt brukarvärdering. Till detta måste tilläggas förmåga att 
analysera och sammanfatta de vitt skilda uppgifter som inhämtas från brukare, planerare och 
experter. Arbetet är alltså svårt att genomföra på egen hand, eftersom det kräver multikompetens 
samt är tidskrävande. 

Och här kommer vi in på ett annat problem - tidskravet. Stockholms sociotopkarta är utvecklad 
under flera år och observationer och intervjuer har genomförts under fyra årstider. En värdering 
av nyttjandet av offentliga platser kommer att ge helt olika resultat beroende på under vilken 
årstid de genomförs. Till detta finns flera anledningar. Dels kan empririska studier i form av till 
exempel besöksfrekvenser i parkanvändningen inte genomföras under vintern, eftersom de då 
kommer att ge en missvisande bild över tid. Dels tenderar brukarna i intervjuer fokusera på de 
sociotoper de besöker under just den tid då intervjun utspelar sig. I praktiken innebär det att bru-
kare som intervjuas vintertid kommer att betona vikten av promenader och inomhusaktiviteter. 
Om man sedan pratar med samma brukare på sommaren kommer han eller hon att berätta om sin 
favoritbadplats eller kolonilott. Detta kan förstås i viss mån justeras genom att rikta frågorna så 
att de berör de olika årstiderna specifikt, vilket jag försökt göra i intervjuerna. Trots detta är det 
märkbart att den intervjuade ofta har svårt att dra sig till minnes eller ge levande beskrivningar 
av de sociotoper han eller hon föredrar om ett halvår. 

Kommentarer

Bild 9: Stockholms sociotophandbok är en värdefull infor-
mationskälla för framtida projekt inom sociotopkartering
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Söderhöjden och centrum
En analys av det undersökta området är svår inom ramen för denna rapport. 
Några synpunkter kan här ändå föras fram utifrån mina observationer. Gäl-
lande Söderhöjden finns här många värden som kan lyftas fram. De parker 
som jag gjordes uppmärksam på i början av praktikperioden var Hamma-
rparken, Tallbohov och Riddarparken. De platser som verkar träda fram 
i min undersökning är emellertid Nybergsparken och Snapphaneparken. Ny-
bergsparken ligger insprängd mellan bostäder och skola och attraherar både 
barn och äldre med utsiktsplats, natur och hundrastgård. Snapphaneparken 
är populär för motion och hundpromenader och attraherar besökare från 
övriga Jakobsberg. Dessa båda förtjänar att uppmärksammas och utvecklas. 
En ytterligare sociotop som saknar namn och därmed antagligen parkstatus 
är hällmarken ovanför Dackevägen. Här finns hällmarksnatur och två ut-
siktsplatser. Ungdomar och boende på Stenkilsgränd verkar nyttja denna för 
utflykt, solning och chilla under sommarhalvåret. I centrum lyfts Pyramid-
platsen inuti centrumgallerian fram som en naturlig mötesplats vid dåligt 
väder och vintertid. Här finns café, sittplatser och folkliv. Kanske kunde 
biblioteket integreras på ett bättre sätt med denna? En del av Jakobsbergs 
baksida är de stora parkeringarna. Det finns synpunkter om Drabantvägens 
parkering där man känner sig otrygg på grund av att fotgängare genar över 
bilbanan. Bra trafiklösningar för fotgängare och cyklister efterlyses. 

Kommentarer
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Bild 10: Övergången mellan centrum och Drabantvägen upplevs som otrygg
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                SOCIALA OCH KULTURELLA VÄRDEN

BYGGARBETSPLATS

25% eller mindre av området är värdefulla friytor

25-50% av området är värdefulla friytor

BEBYGELSEOMRÅDEN
50-75% av området är värdefulla friytor

VÄRDEFULLA FRIYTOR

PARKERING

DETALJPLANERAT OMRÅDE

BARRIÄR

GÅNGSTRÅK FÖRESLAGEN

BYGGNAD

GÅNGSTRÅK

Ba - Backåkning, åka pulka
Bl - Blomprakt
Bo - Bollspel, lek med boll på större plana ytor
Bol - Bollek, lek med boll på mindre ytor
Bou - plats för bouleplan
Bu - Butiksområde, område med möjlighet till shopping
C - Centrumanläggning
Ch - Chilla, plats där unga träffas och hänger
Du - Utomhus dusch
F - Folkliv, ofta många människor och myllrande folkliv
Fg - Frisbeegolf
Gp - Grillplats, plats för grillning
H - Hundrastgår, inhägnad där hundar kan springa fritt
L - Naturlek, barns möjlighet till naturlek, att klättra i träd, på stenar, i buskar etc.
Lp - Lekplats, barns redskapslek, gräva, hoppa, klättra, springa på gräs eller grus
Mg - Minigolfanläggning
O - Odling, odla i koloniträdgårdar eller fritidsträdgårdar
P - Picknick
Pr - Promenader, flanerande, strövande, hundrastning, jogging, cykling
Ro - Ro, möjlighet till avkoppling, avskildhet och tystnad, att vara ifred
S - Skogskänsla, upplevelsen av tyst skog, plocka bär, stor rymlighet
Sk - Skateområde
So - Sitta i solen, en plats att sitta i solen
T - Torghandel, förekomsten av torgstånd
U - Utsikt, överblick över landskapet samt känslan av stor rymd

Ex Arbetsplatsområden, industriområden, stenstaden

Tät bebygelse. Ex miljonprogramsområden, 
nyare stadsförort, storgårdskvarter, urbana lamellhus

Gles bebygelse. Ex grannskapsområden, tunnelbanestad, 
urbana höghuskvarter, slutna kvarter, flerbostadsvillor, 
friliggande lamellhus

0,5-50 ha obebygd mark inom ett stadsområde

Vägar med mer än 8000 frodon/dygn 
betraktas som trafikbarriärer. 
Markeras i kartan med vitt.

SOCIOTOPKARTA JAKOBSBERG A1 1:5000
ÖVERSIKTLIG REDOVISNING AV FRIYTORNAS
SOCIALA OCH KULTURELLA VÄRDEN



DEFINITIONER
En friyta är ett obebyggt land- eller vattenområde, som 
inte har transport- eller terminalfunktioner. En sociotop 
är en friyta värderad som livsrum för människor. 
Den beskriver platsens sociala och kulturella värden.

SOCIOTOPKARTANS ANVÄNDNING
- Utgångspunkt för skydd av värdefulla friytor 
  som sociotoper
- Proritering av skötsel och investering
- Redskap för planering av ny friytestruktur
- Redskap för MKB och SMB
- Uppföljning av kommunens miljöprogram

En friyta ska även planeras i dialog med berörda 
och med hänsyn till:

- Trygghet (Trafik, belysning, överblickbarhet m m)
- Tillgänglighet (Nåbarhet, framkomlighet, orientering m m)
- Trivsamhet (Skötsel, underhåll, lokalklimat m m)
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Förord

Under hösten 2012 genomförde jag en sociotopundersökning under min 
praktik  inom ämnet landskapsarkitektur. Undersökningen resulterade i en 
så kallad sociotopkarta över området Kallhäll. En sociotopkarta visar olika 
områdens sociala och kulturella värden, det vill säga, hur olika platser upplevs 
av människor (SBK 2002). 

Kartan och den här rapporten redovisar resultatet från enkäter, personliga 
samtal, diskussioner med skolungdomar, företrädare för yngre barn och samtal 
med polis och fältarbetare.
Då arbetstiden för framtagandet av sociotopkartan och rapporten rörande 
Kallhälls utemiljö var betydligt kortare än den vid framtagandet av Stockholms 
Sociotopkarta, bör det här arbetet ses som en mer översiktlig syn på Kallhäll och 
inte en så djupgående undersökning det hade kunnat bli om det hade funnits 
tillgång till mer tid.

Att komma till ett helt nytt område för att sedan dyka ner djupt i en 
undersökning av utemiljön och brukarnas egna åsikter kring den var intensivt, 
men lärorikt. Samtal med skolelever gav en tydlig bild av att Kallhäll har brister 
i anpassningen till barn och unga, men gav även mig som blivande planerare 
en djupare inblick i vad de anser vara viktigt i utemiljön. Samtalen med polis, 
fältarbetare och vuxna belyste Kallhälls mer otrygga områden men även 
samhällets små guldkorn.
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Sammanfattning

Den här rapporten handlar om en sociotopundersökning i Kallhäll, 
utförd under hösten 2012. Undersökningen resulterade i en så kallad 
sociotopkarta.

En sociotop är en av människor upplevd och värderad livsplats, en 
sociotopkarta ska visa för vem en plats är till för men även vad platsen 
ska eller brukar användas till, det vill säga, områdens olika kvalitéer. 

Sociotopkartor används bland annat som utgångspunkt för skydd av 
värdefulla friytor och vid prioritering av skötsel och investering. Men 
kartan kan även användas som till exempel ett redskap vid planering 
av ny friytestruktur.
En friyta är ett obebyggt land- eller vattenområde, som inte har 
transport- eller terminalfunktioner. 

Undersökningen har som syfte att visa brukarna i Kallhälls åsikter 
kring deras utemiljö, vilka ytor utomhus som de tyckte bäst om.
De platser som de ansåg var i behov av förbättring tas upp i den här 
rapporten då kartan bara belyser utemiljöns sociala och kulturella 
värden.

Vid framtagningen av sociotopkartan genomfördes samtal och 
observationer, utöver dessa placerades enkäter ut på Biblioteket och 
Folkets Hus i Kallhäll, resultatet av sociotopundersökningen och 
sociotopkarteringen redovisas i den här rapporten.

1

Abstract

This report is about a study of sociotop in Kallhäll during the fall of 
2012, the study resulted in a so called Sociotop map.

A sociotop is one, of people, perceived and valued place, a sociotop map 
is supposed to show for whom a place is meant for but also how the place 
is or is meant to be used, in another word the different areas’ qualities. 

A sociotop map is used as the basis for the protection of valuable open 
spaces and the prioritization of maintenance and investment. But the 
map can also be used like a tool when planning new, so called, free areas.
A free area is undeveloped land or water, which do not have 
transportation or terminal functions.

This study is intended to highlight users in Kallhäll’s opinions about the 
part of their outdoor environment they liked best.
The places that they felt were in need of improvement will be included 
in this report since the map only shows the outdoor environments social 
and cultural values  .

During the development of the sociotop map, conversations and 
observations were conducted, and in addition to that surveys were 
placed at the local library and “Folkets Hus”, the result of the study and 
the map is presented in this report.

Jessica Ingelsson, landskapsarkitektstudent



1. Inledning
En sociotopkarta visar olika områdens sociala och kulturella värden, det vill 
säga hur olika platser upplevs av människor (SBK 2002). Ju fler sociotoper en 
plats eller ett område har, desto högre är värdet.
Syftet med den här undersökningen var att nå ut till så många olika individer 
som möjligt i Kallhäll för att samla deras åsikter, angående deras utemiljö, i en 
sociotopkarta och på så vis göra en värdering av de olika friytornas kvalitéer. 
Frågor om favoritplatser, otrygga områden och vad som saknades i Kallhäll 
ställdes i och med undersökningen för att få en så tydlig uppfattning som 
möjligt av utemiljön. 
Men det var viktigt att inte glömma bort att se på de olika ytornas 
bevarandevärde ur ett planeringsperspektiv.

Namnet Kallhäll nämndes för första gången 1539 men samhället man kan se 
idag började växa fram i och med att Bolinders Mekaniska Verkstäder flyttades 
dit år 1909 då deras lokaler på Kungsholmen började bli för trånga. Att just 
Kallhäll valdes berodde troligen på närheten till Mälaren och järnvägen som 
skulle gynna företaget. Innan Bolinders Mekaniska Verkstäder flyttade till orten 
var det en utpräglad jordbruksbygd. 
År 1956 bodde den större delen av företagets arbetande i Kallhäll, idag finns 
spåren av industrin kvar i form av tegelbyggnader väster om järnvägen.
Kallhäll är byggt som en industriort medan Järfällas andra samhällen har sina 
ursprung i exempelvis jordbruk. 

Idag är Kallhäll ett samhälle med stora grönytor och närhet till vatten som 
fortfarande har sin kvar brukskaraktär. Bostäderna är av väldigt blandad 
karaktär och ålder, det finns allt från höghus till små radhus och före detta 
arbetarbostäder. 
Det är en relativt jämn åldersfördelning mellan de 12 000 invånarna.
Idag liksom under 1900-talet gynnas Kallhäll av sin placering nära Mälaren och 
med sin lättillgängliga järnvägsstation. Varje vardag kliver 4000 pendlare på och 
av pendeln i Kallhäll, en tredjedel av Kallhällsborna pendlar.
Många av Kallhällsborna ser närheten till vattnet som en av Kallhälls största 
fördelar.

Kallhälls Fågelrestaurang, en solrosodling vid Kallhällsparken.

Nära centrum ligger Kallhällsparken med sin relativt nyinvigda lekpark “Lek för 
alla” som är till för alla barn, särskilt för de med speciella behov. 

Kallhäll Centrum har en liten gågatan med bland annat småbutiker, Apotek, bank 
och livsmedelsaffärer. 

Utblick över Kallhällsparken.
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2. Metod
För att ta fram en så heltäckande sociotopkarta som möjligt på den korta tid 
som praktikperioden varade användes både enkäter och samtal samt egna 
observationer på plats i Kallhäll vid olika tider under vardagar och helger.
Grunden till enkäterna togs från Sociotophandboken -Planering av det 
offentliga uterummet med Stockholmare och sociotopkartan (SBK 2003:2). De 
placerades ut på Biblioteket och Folkets Hus i Kallhäll. Informationslappar om 
deras placering sattes bland annat upp på närliggande affärers anslagstavlor. 
Samtal som bland annat hölls med elever och privatpersoner baserades på 
Sociotophandbokens intervjuer men kommer i den här rapporten att benämnas 
som samtal.
Av invånarna i Kallhäll är 18 % äldre, 61% vuxna och 21 % barn, min 
förhoppning när jag gav mig in i det här projektet var att få en liknande 
fördelning inom svarsfrekvensen. 

2.1 Sociotopkarta

Sociotopkartor redovisar friytors sociala och kulturella värden. Stockholms 
stad (2002) definierar en sociotop som “en av människor upplevd och värderad 
livsplats”. Syftet med en sociotopkarta är att genom dialoger samla, öka och 
sprida kunskapen om hur friytor (exempelvis parker, torg och stränder) 
fungerar som livsmiljöer för medborgarna (i det här fallet, Kallhällsborna), det 
vill säga hur ytorna upplevs och används. Förhoppningen är också att kunna 
undvika onödiga konflikter och främja en utvecklingsdiskussion.

En sociotopkarta ska visa för vem en plats är till för men även vad platsen ska 
eller brukar användas till, det vill säga områdens olika kvalitéer. 
Brister och begränsningar ses som områden med möjlighet till utveckling 
och områden med förutsättningar för att skapa en stad med fler kvalitéer i 
utemiljön.

Vid framtagningen av sociotopkartan användes en liknande metod som 
vid sociotopkarteringen i Stockholm, vilket resulterade i att hela arbetet 
delades in i fem olika moment: 

1) Det kulturella och geografiska sammanhanget – vilka som bor, arbetar 
och lever i Kallhäll samt Kallhälls geografiska förutsättningar

2) Identifiering av friytor – Friytor, parker och grönområden delas in i 
tre typer: 
 *  Del i större friområde större än 50 ha (äng, skog) 
 *  Enskild friyta 0,5-50 ha (park, torg) 
 *  Bebyggelseområde med friytor mindre än 0,5 ha.

3) Expertvärdering – expertvärderingen grundas i kända 
forskningsresultat, förvaltningserfarenheter, expertmöten och 
observationer, i det här fallet av polis, fältarbetare, lärare och mig som 
landskapsarkitektstudent.

4) Brukarvärdering – brukarvärderingen handlar om att fråga många 
olika brukargrupper på så många olika sätt som möjligt, exempelvis med 
hjälp av diskussioner, enkäter och samtal.

5) Syntes och kartering – den stora mängd information om olika friytors 
betydelse sammanställs till en sociotopkarta och rapport.

I och med sociotopkarteringen över Stockholm ingick även ett 
sjätte moment som innebar uppdatering av sociotopkartan. Då 
praktikperioden endast varade i två månader kunde inte detta moment 
genomföras.
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2.2 Arbetsområde

Kallhäll är ett mindre samhälle 25 kilometer norr om Stockholm, 
vid Mälaren. Stadsdelen tillhör Järfälla kommun och har cirka 12 
000 invånare.
Arbetsområdet omfattar de centrala delarna av Kallhäll, beläget 
mellan Kallhällsleden och Enköpingsvägen. 
I nordöstra och sydöstra delen av området ligger industrier 
medan den centrala delen har både villaområden samt högre och 
lägre flerbostadshus. 
Nära centrum finns Kallhällsparken (nr. 1 på kartan) (anlagd år 
1992) vars lekpark (2), anpassad för rörelsehindrade, invigdes i 
november år 2007, och i norra delen finns Kolarängsparken (3). 
Kallhäll har en relativt stor mängd skog, både tallskog och 
områden med ekar.  Det berörda området har tre grundskolor 
(Kolarängskolan, Ulvsättraskolan och Källtorpskolan) och sju 
förskolor (privata och kommunala).
I östra Kallhäll finns en idrottsanläggning (Bolindervallen (4)) 
med en ishall (5) och en 4H-gård (6). Nära centrum finns även en 
sporthall (7) och stationen (8).
I centrum (9) finns ett Bibliotek och Folkets Hus, där finns 
även lite blandade småbutiker, apotek, bank, mataffärer, 
restauranger, kiosker och caféer. Inom området finns även fler 
kolonilottsområden (10) och Ulvsättra Livs vid Termovägen (11)

2.3 Avgränsning

Tidsmässigt avgränsades undersökningen av praktikperioden 
som varade i två månader, sociotopkartan inkluderar inte 
nyexploaterade områdens tidigare funktioner, trygghetsaspekter, 
tillgänglighet för exempelvis äldre och rörelsehindrade, skötsel 
eller åsikter kring framtida utveckling av Kallhäll. Sådana 
aspekter tas därför, i så stor mån som möjligt, upp i denna 
rapport.
Den geografiska avgränsningen utgjordes av Kallhällsleden och 
Enköpingsvägen (se karta).

Ortofoto i bakgrund från Bing Maps (redigerad av Jessica Ingelsson 2012)
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2.4 Brukarvärdering

En brukarvärdering innebär att man fokuserar på vissa, specifika grupper, så 
kallade fokusgrupper. 
För att nå ut till så många olika berörda brukare som möjligt riktade jag in mig 
på fyra fokusgrupper i olika åldrar: barn (0-12 år), ungdomar (13-19 år), vuxna 
(20-64 år) och äldre (65 år och uppåt). 
För att få ta del av barns och ungas åsikter kring Kallhäll kontaktades skolor och 
förskolor där samtal med barnen eller barnens företrädare genomfördes. För att 
nå ut till de vuxna och äldre användes i första hand de utplacerade enkäterna 
men även personliga samtal och egna observationer.
För att få del av mer yrkesmässiga erfarenheter av hur Kallhäll upplevs 
samtalade jag även med fältarbetare och polis inom kommunen. 

3. Resultat
Vid sammanställningen av undersökningens resultat visade det sig att det 
inte finns många skilda platser i Kallhäll, majoriteten av alla vuxna och 
äldre hade samma besöksmål och barn och ungdomar hade liknande om 
inte samma favoritplatser.
Även önskemålen inför framtida åtgärder var mycket lika varandra och 
på så vis blev det relativt enkelt att sammanställa Kallhällbornas åsikter 
kring deras utemiljö.

Barn noll - 12 år
Barnen som hade börjat grundskolan var med i samtalen medan yngre 
barns åsikter togs fram med hjälp av samtal med barnföreträdare 
(exempelvis lärare). 
Yngre barn och äldre barn delades upp i två olika brukargrupper (noll 
till sex och sju till 12 år) då det vid sammanställningen av resultatet blev 
tydligt att deras olika åsikter och varierande möjligheter till att själva 
bege sig ut i Kallhäll gav för olika resultat, de fick dock besvara samma 
frågor i samband med undersökningen.

Ungdomar 13 - 19 år
Åsikterna som kommit fram i och med samtal med ungdomar i Kallhäll 
kommer ifrån elever i årskurs nio på Källtorpskolan. Samt polis och 
fältarbetares egna observationer och åsikter.
Efter samtalen med polis och fältarbetare uppenbarades vissa platser som 
ungdomarna i Kallhäll brukar vistas på som de inte nämnt i och med 
samtalen med klasserna vilket kunde ge en bredare syn på deras Kallhäll.

Vuxna 20 - 64 år & Vuxna 65 år och äldre
De vuxna och äldre fick lämna sina åsikter i enkäter och samtal. 
Enkätsvar kom in från brukare i många olika åldrar och bidrog till en 
bredare syn på Kallhäll. 
Flertalet av samtalen skedde i och med intervjuer med yrkesmänniskor 
som även är bosatta i Kallhäll.

Enkäter användes bland annat för att nå ut till Kallhälls vuxna som arbetade under de 
flesta platsbesöken som genomfördes dagtid på vardagar.
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3.1. Barn upp till sex år

Barn i åldrarna noll-sex år representerades av så kallade barnföreträdare, dessa 
arbetar på Bolinder förskola och Cylinders förskola i Kallhäll. Personalen gör 
mindre utflykter till kringliggande områden med barnen under hela året och 
barnen är utomhus i princip varje dag.

Målpunkter
Lek utförs vid: borgen vid Cylindergränd (nr.1 på kartan till höger), ishallen 
(2), Kallhällsparkens lekpark(3), Kolarängsparken(4), Kolarängskolans 
fotbollsplan(5), lekparker i närområdena kring förskolorna, Relävägens lekpark 
(6), Kallhälls 4H-gård (7) och Stålringens lekplats (8).
Cylindergränd (1) är ett bra cykelställe och Emaljbacken (9) är populär för 
pulkaåkning på vintern.  Utflyktsmål utanför det undersökta området som 
besöks är: skogen i norra Kallhäll, Slammertorp, Galgbacken, Järvafältet, 
skog och lekpark vid Turbingränd, Kallhällsbadet, Bonäsbadet, Ängsjö (ett 
utflyktsmål norr om Kallhäll) och en lekplats vid Trappebergsvägen. 

Otrygga eller mindre uppskattade platser
Bilvägen E18 har mycket tung trafik vilket gör den svår att korsa och farlig att 
vara nära, gångtunnlarna är för dåligt upplysta. Vid bilburen hämtning och 
lämning vid för- och mellanstadieskolorna blir det lätt trafikkaos, köbildningar 
och dålig stämning. Vid Galgbacken och posten är det i princip alltid skräpigt 
och vid Kolarängskolans fotbollsplan står det idag fullt med baracker som 
är en tillfällig lokallösning efter en brand i en annan förskola. Det finns inga 
park- eller naturområden som förskolorna undviker på grund av exempelvis 
otrygghet.

Förbättringsförslag och kommentarer från fokusgruppen
Förskolepersonalen anser att det behövs fler lekplatser i  Kallhäll, idag går 
förskolan ofta till mer eller mindre privata bostadsgårdar eftersom de allmänna 
inte räcker till (det blir för många barn på för liten yta och i och med det ökar 
slitaget på mark och utrustning). Personalen använder olika lekparker för att 
splittra barnen och skapa lugnare miljöer. 
Nära Cylinders förskola och Kolarängskolan fanns tidigare en pulkabacke som 
togs bort i och med nybyggnation, personalen anser att det behövs en ny  

i närheten. Det skulle behövas en till stor lekpark, exempelvis i Kolaräng-
sparken. Idag är slitaget på gårdarna stort eftersom det är en stor mängd 
barn som är där ofta, då besöksmålen i närheten är för få. 
Bussförbindelserna till Ängsjö bör, enligt personalen, bli bättre då det 
idag är svårt att ta med sig en grupp elever ut dit på grund av få bussar. 
En av förskolorna brukar hyra in en buss för att lättare kunna ta sig ut till 
det av barn och personal uppskattade Ängsjö.

Kolarängskolans gamla fotbollsplan, idag med baracker.

Barn upp till sex års 
målpunkter i Kallhäll, inom 
karteringsområde
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3.2. Barn -sju till tolv år

Samtal med elever i åldrarna sju-12 år genomfördes på Kolarängskolan (låg- och 
mellanstadiet) och Källtorpskolan (mellanstadiet), eleverna fick själva svara på 
frågorna och förklara varför de tyckte som de gjorde om olika platser i Kallhäll.

Målpunkter
Vissa målpunkter förekom även hos de yngre barnen medan andra endast 
förekom hos en av grupperna.
Favoritplatser som nämndes hos barnen från sju till 12 år var: de flesta 
lekparkerna i Kallhäll, ishallen (1), Kolarängsparken (lek vid dansbanan) (2), 
Kallhällsparkens lekpark (3), Kolarängskolans skolgård (4) och Bolindervallen 
(idrottsplats, fotbollsplan) (5). 
Centrum (6) och Termovägen (7) fungerar som mötesplatser för barnen där de 
kan vistas och träffas på fritiden. Kiosken ”Jessicas Tobak” i centrum (6) är extra 
populär då barnen får gratis godis där vissa dagar.
Platser utanför området som besöks är: Kallhälls- och Bonäsbadet samt 
amatörteatern i Villastaden.
 
Otrygga eller mindre uppskattade platser
Trafiken oroar främst de yngre eleverna och de önskar över lag effektivare 
farthinder vid skolorna. Bilarna kör för fort på Kallhällsleden och E18 har för 
tung trafik. Köbildning och trafikkaos vid bilburen hämtning och lämning av 
barn är som tidigare nämnt främst ett problem i för- och mellanstadieskolorna. 
En lekpark vid Blyvägen har inga redskap kvar. En annan vid Ventilvägen har en 
halv gunga och är bara anpassad för små barn (sandlådan används av katter) och 
skogen på Kolarängskolans skolgård måste bli mer lättframkomlig/lättillgänglig 
för de rörelsehindrade barnen. Tennringens lekpark har tagits bort och nya hus 
vid Ventilvägen tog en lekparks plats.
Det finns inga bra pulkabackar i Kallhäll, Luffarbacken är för liten och 
skolgården är tråkig eller dålig. 

På frågan om otrygghet svarade barnen att hela Kallhäll känns otryggt när det är 
mörkt men angav inga specifika platser.

Förbättringsförslag och kommentarer från fokusgruppen
På en bra plats anser barnen att man ska kunna ”shoppa”, köpa godis, 
kunna röra sig fritt, bada inomhus och utomhus och det ska finnas 
lekplatser för äldre barn,  som ett lekpalats.
En pojke tyckte att det vore roligt med en gokartbana närmare centrum, 
större lekplatser vid Termovägen, klätterväggar och rutschkanor (många 
och långa), linbanor, stora kinagungor, nya fotbollsplaner, spelhallar och 
trummor utomhus.

Uppskattad “Kinagunga” i lekparken vid Kallhällsparken.
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3.3. Ungdomar -tretton till nitton år

Ungdomarna i Kallhäll vistas i centrum, men på somrarna även vid 
badplatserna. På kvällar och eftermiddagar befinner de sig på fritidsgården eller 
lågstadieskolgårdar för avskildheten och tak över huvudet. Speciellt för Kallhäll 
är att ungdomarna ofta vistas hemma hos varandra istället för utomhus, men 
även i bostadsområden, till exempel på bänkar vid Kopparvägen (dag- och 
kvällstid). Det är många som bor vid Termovägen men inte så många som 
påträffas där. Vissa håller även till vid skogen, mellan järnvägsspåret och vattnet 
(vid motionsspåret).
Samtal med en klass från årskurs nio på Källtorpskolan genomfördes med hjälp 
av högläsning av frågor. Det var långt ifrån alla som svarade på frågorna men 
varje fråga besvarades.  Samtal med polis och fältarbetare gav en tydligare syn på 
ungdomarnas favoritplatser i Kallhäll.

Målpunkter
Av barn och unga är det ungdomarna som har minst antal målpunkter, eller 
favoritplatser. Under besöket i klassen kom det fram att det inte finns någon 
egentlig plats enbart för ungdomarna i Kallhäll. 
Platser de trots detta besöker är Bolindervallen (1) (en plats för fotboll och 
samling), Lekparken i Kallhällsparken (2), Termovägen (3), Ankdammen vid 
Kallhällsparken (2) och centrum (4) (nära parkeringen) är andra populära 
målpunkter. Platser som besöks utanför området: Kallhällsbadet och 
McDonald’s vid rondellen.

Otrygga eller mindre uppskattade platser
Platser som eleverna inte tyckte om var: centrum (det finns inget för unga att 
göra där), att det inte finns några billiga snabbmatskedjor, att det saknades 
klädaffärer och en galleria. Skolgården upplevdes som tråkig och Bonäsbadet var 
inte ”fräscht”. Vissa elever svarade att det inte finns något roligt i Kallhäll eller att 
det i alla fall var nära till stationen men att det inte fanns något annat positivt. 
Kallhälls otrygga platser ansågs vara skogspartierna som är för dåligt upplysta 
när det är mörkt men även hela Kallhäll som känns otryggt när det är mörkt, 
speciellt centrum och Arlaskogen (utanför karteringsområdet). Det sitter ofta 
”fulla gubbar” utanför banken vilket får det att kännas otryggt. 

Förbättringsförslag och kommentarer från fokusgruppen
Det behövs en större biograf i Kallhäll, ungdomar känner sig inte 
välkomna till Folkets Hus, det är ”bara en plats för äldre”... De vill ha 
en SF-biograf där de kan se premiärer. Kollektivtrafiken borde vara 
billigare och gå oftare så att de lättare kan ta sig till andra, större centrum 
eftersom det inte finns något att göra i Kallhäll. Det borde finnas ett 
shoppingcentrum(Kistagallerian nämndes som exempel), en pressbyrå 
eller 7eleven för att underlätta biljettköp till kollektivtrafiken. Vägarna 
runt dammen i Kallhällsparken är smutsiga på grund av änderna och 
borde städas oftare.

Staketet mot parkeringen intill 
Gjutarplan (centrum), är en populär 
plats att vistas på.

Termovägen i Lilla Ulvsättra, platsen har 
en mindre affär och många sittplatser, 
ungdomarna kan träffas där och umgås.
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karteringsområde
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3.4. Vuxna -tjugo till sextiofyra år

Att nå den vuxna brukargruppen var svårt då de arbetar dagtid och inte går 
att nå/inte vill störas. Deras svar kommer från enkäterna som placerades ut på 
Biblioteket och Folkets Hus men även enstaka samtal med de som hade tid, 
exempelvis under intervjuer med yrkesmänniskor som bor i Kallhäll, samt 
observationer på plats.

Målpunkter
Majoriteten av favoritplatserna låg utanför karteringsområdet, brukarna anser 
ofta att det inte finns speciellt mycket för de vuxna att göra i centrala Kallhäll. 
Andra målpunkter som nämnts i enkäter och intervjuer är Kallhällsparken 
(4) (en plats att träffa människor på, njuta av natur, öppna gräsytor och sol), 
Gillesgården (1) (ett café), skogen (2) (rekreation och grönska), centrum (1) 
(en mötesplats med fik, restauranger och några små affärer), Ulvsättra gård (3) 
(olika evenemang som exempelvis logdans), biblioteket (1) och Folkets Hus (1). 
Utanför undersökningsområdet nämndes: Ängsjö (naturområde), Bolinder 
strand (bad och båtliv), Kallhällsbadet och Strandpromenaden längs med 
Mälaren.

Otrygga eller mindre uppskattade platser
På kvällarna känns alla platser otrygga; stråken runt skogarna, Ulvsättra, 
centrum och station (på fredagar och lördagar), en kvinna berättade att hon tar 
taxi för att slippa gå igenom stationen trots att det ibland står vakter där.
Polisen och fältarbetarna upplevde Kopparvägen, parkerna och Centrum som 
de mest utsatta platserna i Kallhäll.

Förbättringsförslag och kommentarer från fokusgruppen
Hela centrum upplevs av de vuxna brukarna som tråkigt, Folkets Hus skulle 
behöva rustas upp, det är en mycket bra mötesplats och Biblioteket borde bli en 
tydligare mötesplats (som i Jakobsberg). Många av de vuxna i Kallhäll anser att 
städningen och upprustningen måste förbättras, samt att utökning av sittplatser 
krävs.
Vuxna, fältarbetare samt polis påpekade vikten av det gröna i Kallhäll och att 
grönytorna bör bevaras i största möjliga mån.  
En kvinna avslutade med “förtäta varsamt, riv inte det gamla”.

Utblick över ankdammen i Kallhällsparken, en plats som lockar både yngre och 
äldre.

Kallhäll centrum, Gjutarplan, en av mötesplatserna i Kallhäll.

Vuxna mellan 20 och 64 
års målpunkter i Kallhäll, 
inom karteringsområde
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3.5. Vuxna -sextiofem och äldre

Kallhälls äldsta invånares åsikter samlades in med hjälp av enkäterna. 
Enkäterna placerades ut på en målpunkt för många äldre i Kallhäll; Folkets Hus.

Målpunkter
Målpunkterna i Kallhäll visade sig vara få och majoriteten hade 
strandpromenaden som favoritplats tack vare dess många kvaliteter, nedan ses 
några exempel nämnda i enkäterna:
   Platsen är rofylld och ger avkoppling
   Platsen ligger nära hemmet 
   Där finns bra sittplatser
   Där finns vackra blommor/träd
   Där finns känsla av vild och orörd natur
   Man kan se fåglar eller andra vilda djur där
   Platsen ligger nära vattnet
   Där kan man vara ifred
   Man kan promenera/motionera där
   Man kan sitta/ligga och sola där
   Där finns fin utsikt
   På vintern kan man åka skridskor/skidor där
   Man kan bada där

Förutom strandpromenaden nämndes Kallhälls Centrum (1) som en trivsam 
plats med folkliv, affärer och närhet till hemmet samt Kolonilotter (2) som är 
rofyllda, ger avkoppling och möjlighet till att träffa bekanta och odlingsmöjligheter 
och vackra blommor/träd. 
 
Otrygga eller mindre uppskattade platser
Se kommentarer på 20-64-åringar på föregående sida.

Förbättringsförslag och kommentarer från fokusgruppen
Det behövs fler bostäder för de yngre och en allmän upprustning av centrum. 
Fler sittplatser och mer intensiv städning/tömning av papperskorgar skulle ge en 
trivsammare utemiljö och bättre belysning skulle öka tryggheten.

Kolonilotterna erbjuder vackra blommor att njuta av och gynnar insekts- och, i 
och med det, fågellivet i Kallhäll.

Kallhällsparken är mycket välanvänd av alla generationer, den är lättilggänglig för 
de äldre.

Strandpromenaden, utanför karteringsområde, är ett populärt besöksmål.

Vuxna, 65 år och äldres 
målpunkter i Kallhäll, 
inom karteringsområde
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3.6. Polis och fältarbetares kommentarer

Polisen och fältarbetarna uppgav liknande uppfattningar av Kallhäll som 
utemiljö, samma platser nämns som otrygga (stationen och centrum) 
och alla påpekade att Termovägen inte alls är så utsatt som ryktet säger. 
Fältarbetarna sade även att det ofta är ungdomar som skapar de otrygga 
platserna, då de gillar att synas, höras och “hänga” i grupper.
Kallhäll som plats för unga sågs av fältarbetarna som rätt dålig utan 
någon direkt plats just för ungdomarna och att de ofta var hemma hos 
varandra istället för ute medan polisen däremot ansåg att det alltid finns 
platser att vara på.
Både polis och fältarbetare påpekade att Kallhällsparken och 
Kolarängsparken skulle behöva bättre belysning och att stationen känns 
osäker kan vara svårare att ändra på då det är en knutpunkt där många 
människor rör sig. 
Att centrum skulle behöva utvecklas till en mer lockande målpunkt som 
skulle få brukarna att vilja uppehålla sig längre i Kallhäll var också ett 
förbättringsförslag från både fältarbetare och polis.
Somrarna i Kallhäll är lugnast, våren och hösten är det mest aktivitet 
och på vintern är det relativt lugnt igen, då de som annars gör utemiljön 
osäker är inomhus/i portuppgångarna. 
Segregationen i Kallhäll är tydlig. Hyresbostäderna är centrerade på vissa 
platser (exempelvis Termovägen) och ju längre norrut i Kallhäll, desto 
finare, dyrare och luftigare områden (bostadsrätter och villor). Framtida 
projekt borde vara mer integrerade till skillnad från dagens uppdelning 
av olika bostadsområden med olika status, dessutom borde det finnas 
fler platser till de äldre (exempelvis boulebanor) och yngre (till exempel 
skatepark).

Belysningen i parkerna måste förbättras.

Sittplatser vid Termovägen.

Termovägen.

Gångstråken i parkerna är idag bland de mest utsatta delarna av Kallhäll och 
skulle behöva bättre belysning.

Vid entrén till Kallhälls centrum finns en upphöjning som hindrar besökaren från 
att gå rakt fram och ger känslan av en barriär.
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3.7. Värdebegrepp

Under sociotiopundersökningen kom det fram att barn, unga, vuxna och gamla 
ofta uppskattar olika så kallade värden eller kvalitéer i sin närmiljö. Nedan följer 
en sammanställning av alla funna sociotoper i Kallhäll:

Ba: Backåkning: pulkaåkning eller liknande under vinterhalvåret

Bl: blomprakt: platser med blomsterprakt, exempelvis odlingslotter, trädgårdar     
       eller platser med vårblommor

Bo: bollspel: ytor för exempelvis fotbollsspel

C: centrum: en samlingspunkt

Ch: chill/planlös vistelse: områden som ofta föredras av unga för att umgås med  
        varandra

Dj: djurhållning: upplevelsen av aktiv husdjurshållning (ex. beteshagar, 4H)

Ev: evenemang: förekomst av teater- musik- och motionsevenemang eller 
       festivaler (ex. friluftsteatrar, stora gräsplaner, torg)

F: folkliv: upplevelsen av många människor och myllrande folkliv

G: grön oas: upplevelsen av ett rum med grönskande golv och väggar

H: hundrastgård: plats för rastning av hundar i inhägnad hage

L: lekplatslek: lek främst för barn

M: motion: platser där träning av olika slag kan utföras

Mp: mötesplats: platser brukarna samlas på

Od: odling: exempelvis på kolonilotter och åkrar 

P: picknick: plats utomhus för picknick

Pl: parklek: lekplats vid park

Pr: promenader: flanerande, strövande, hundrastning och jogging (ex.   
       större parker, stränder, esplanader, gator)

R: ro: stilla, tysta, rogivande platser med rekreationsvärden

Sk: skogskänsla: upplevelse av skog, eventuell möjlighet att plocka bär/   
       svamp

Sl: sällskapslek: lek eller spel man utför i grupp, exempelvis kubbspel

So: sol: platser man kan sitta eller ligga på och sola

To: torghandel: mindre försäljning utomhus på torg med torgstånd 

Ut: uteservering: förekomst av café eller kiosk med uteservering (ex.   
        torg)

Va: vattenkontakt: tillgänligt vatten, rinnande, spegelytor eller vacker vy 
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Kalhällsparken
Genom parken går ett huvudstråk som utnyttjas flitigt av alla boende i 
närheten, de stora ytorna och vattenelementet i form av ankdammen lockar 
både unga och gamla till lek och exempelvis matning av fåglar. Parken ligger 
nära centrum och används av många förskolor. Hundrastgården tillhörande 
parken är även den välanvänd och omtyckt. Lekparken är mycket omtyckt 
och välanvänd, många förskolor och många privatpersoner (föräldrar med 
små barn och lite äldre barn på egen hand) besöker platsen ofta. Den är 
funktionsanpassad för barn med perceptuella problem, bland annat med 
hjälp av räcken och färgkodningar, men är även anpassad till barn med andra 
handikapp.

Bolindervallen
Bolindervallen, idrottsplatsen i Kallhäll, är välbesökt och speciellt den yngre 
generationen uppgav Bolindervallen som ett favoritbesöksmål på fritiden för 
fotbollsspel eller bara som en mötesplats.
Det är en plats som får många att motionera mer och lockar ut brukarna från 
tv-apparaterna och datorerna.

Centrum
I centrum finns några småbutiker, apotek, affärer, bibliotek, en florist, caféer, 
restauranger, bank och Folkets Hus. Idag har Kallhälls centrum få kvalitéer som 
lockar invånarna förutom torghandeln på torget. Väldigt många har uppgett 
önskan om ett mer attraktivt centrum som fungerar som en tydligare entré från 
stationen in till Kallhäll, med fler butiker, caféer och restauranger.

Strandpromenaden (utanför karteringsområdet, vid Mälaren)
Strandpromenaden är en mycket uppskattad sträcka längs med Mälaren. 
Där finns närhet till natur och vatten och platsen ligger inte för långt bort för 
brukaren att ta sig. 
Även barnen uppgav Mälaren (i form av promenaden eller badplatser) som en 
favoritplats i Kallhäll.

3.8. Värdefulla sociotoper i Kallhäll

13

Kolarängsparken
Kolarängsparken är idag en av många uppskattad plats med bland annat 
kolonilotter, en mindre utescen, plats för picknick, bollspel och annan lek.
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3.9. Sociotopkartan (nästa sida)

Vid skapandet av sociotopkartan ställdes frågan “Vilka friytor i Kallhäll är 
egentligen värdefulla?” Men det var viktigt att hela tiden falla tillbaka på 
följdfrågan “Vilka ytor är värda att bevara ut ett planeringsperspektiv?” eftersom 
en sociotopkarta ska användas vid planering av framtida användning av friytor. 

Den framtagna kartan visar Kallhälls olika ytor, områden och värden (sociala 
och kulturella), värdebegreppen (exempelvis backåkning och hundrastgård) är 
en sammanfattning av alla resultat som framkommit i och med samtal, enkäter 
och observationer på plats.

Då sociotopkartan endast visar friytors positiva egenskaper och inte var det 
kan finnas utvecklingsbehov är den tillhörande rapporten ytterst viktig. Den tar 
med brukarnas åsikter, vilka problemytor det eventuellt kan finnas samt övriga 
aspekter som inte går att se i sociotopkartan.  
 
En sociotopkarta är daterad, den visar hur, i det här fallet, Kallhäll såg ut och 
upplevdes vid undersökningens tillfälle, den måste (som tidigare nämnt) 
uppdateras med jämna mellanrum för att kunna betraktas som gällande.

Sociotopkartans teckenförklaring

Sociotopkartan visar olika sorters områden med färgkodningar och 
förkortningar av värdebegreppen. Se förklaring nedan:

Grönt: Värdefulla friytor 0.5-50 hektar.

Ljusgrönt: Mycket gles bebyggelse (över 75% värdefulla friytor), 
exempelvis villastäder (stora tomter), trädgårdsstäder, äldre 
radhusområden (1930-1960) samt större grönytor som bedömts 
ha lågt bruksvärde som till exempel ytor längs motorvägar.

Gult: Gles bebyggelse (50-75% värdefulla friytor) 
exempelvis smalhusstäder, punkthus- och 
grannskapsområden, tunnelbanestäder, urbana 
höghuskvarter, radstående hus, slutna kvarter, 
flerbostadsvillor, friliggande lamellhus (3-4 våningar) och 
låga punkthusgrupper.

Orange: Tät bebyggelse (25-50% värdefulla friytor) 
exempelvis miljonprogramsområden, tunnelbanestäder, 
80-talsområden, nyare stadsförort, storgårdskvarter, 
urbana lamellhus.

Brunt: Mycket tät bebyggelse (under 25 värdefulla friytor) 
exempelvis arbetsplatsområden, verksamhetsområden, 
stenstaden, industri- och hamnområden. 

: Barriärer för utevistelsen: område som används för 
transport eller terminaländamål, järnvägar och vägar med 
mer än 8000 fordon per dygn.

Rosa: Parkeringsplats (hårdgjorda ytor).

Gröna stråk: viktiga stråk.

Röda stråk: behov av gångstråk finns.

Blå bokstäver: Värden av social karaktär (till exempel 
lekplats, ro, folkliv).
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Sociotopkartan

Teckenförklaring

Ba: backåkning
Bl: blomprakt
Bo: bollspel
C: centrum
Ch: chill
Dj: djurhållning
Ev: evenemang
F: folkliv
G: grön oas
H: hundrastgård
L: lekplatslek
M: motion
Mp: mötesplats
Od: odling
P: picknick
Pl: parklek
Pr: promenader
R: ro
Sk: skogskänsla
Sl: sällskapslek
So: sol
To: torghandel
Ut: uteservering
Va: vattenkontakt

Värdefulla friytor

Över 75 % värdefulla friytor

50-75 % värdefulla friytor

25-50 % värdefulla friytor

Under 25 % värdefulla friytor

Parkering

Viktiga stråk
Behov av stråk

Barriär
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4. Analys & Diskussion
Målet med sociotopundersökningen i Kallhäll var att sammanställa invånarnas/
brukarnas åsikter kring deras utemiljö, vilka deras favoritplatser är och vad de 
anser saknas eller inte fungerar som det ska.
Resultatet visade att det inte finns så många platser i Kallhäll som har många, 
samlade kvalitéer. Men vissa favoritplatser förekom ändå oftare än andra, så som 
Strandpromenaden, Kallhällsparken, Bolindervallen, Centrum (dock påpekades 
behovet av upprustning) och lekparken intill Kallhällsparken till exempel.

4.1. Framtid och åtgärder

Efter samtalet med polisen och fältarbetarna i Järfälla kom det fram 
att det behövs mer engagerade föräldrar i Kallhäll, ett införande av fler 
föräldravandringar eller liknande och lite mer tryck på att visa ungdomarna 
vilka olika aktiviteter det finns som kan genomföras utomhus.
För Kallhälls yngsta skulle det behövas fler och framför allt bättre lekplatser än 
det finns idag, en stor del lekutrustning har tagits bort på grund av bristande 
säkerhet utan att ersättas och skötseln av existerande lekplatser är inte tillräckligt 
intensiv, det är ett högt tryck på alla lekplatser i Kallhäll.
Många platser som besöktes, även Kallhällsparken, upplevdes som 
underprioriterade ur ett skötselperspektiv, en utökning av papperskorgar längs 
med huvudstråken skulle kunna få bort en stor mängd liggande skräp. 
En utredning borde genomföras med syfte att undersöka möjligheten till ökad 
känsla av trygghet. Det skulle exempelvis kunna fås i och med breddning av 
gångvägar, tidigare nämnda föräldravandringar och tätare eller bättre placerad 
belysning. 
Då Järfälla kommun satsar på att öka antalet invånare kommer troligtvis även 
befolkningsmängden i Kallhäll att öka i framtiden, jag anser att en försiktig och 
utspridd förtätning med lägre hus av “småstadskaraktär” vore bra samt blandade 
sorter av bostäder (bostadsrätter och hyresrätter). 
Det gröna landskapsstråket som går igenom Kallhäll borde förtydligas, för mig 
som landskapsarkitektstudent och besökare för första gången var det alldeles 
för svårt att uppleva och se på plats men tydligt på karta. Kallhäll är ett grönt 
samhälle och jag anser att man borde satsa på deras blågröna identitet samt 
utvecklandet av centrum. 

För de vuxna och äldre i Kallhäll behövs det flera butiker, caféer och 
kulturella evenemang, det skulle uppskattas. Som ung vuxen finns ingen 
egentlig stans att ta vägen och resultatet blir troligtvis att de söker sig till 
andra, större, närliggande områden med större utbud. 
Kallhällsparkens tillgänglighet för rörelsehindrade borde bli bättre från 
parkeringen i norr där ingen riktig ramp vid trappan finns och centrum 
måste utvecklas och rustas upp, det var någonting som alla medverkande 
i undersökningen poängterade.

Den så kallade fågelrestaurangen (solrosängen) skulle kunna utvecklas till en mer 
perenn plantering med växter som gynnar fåglar och insekter.

Permanenta solstolar och liknande skulle kunna locka fler ungdomar till 
utemiljöerna i Kallhäll
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4.2. Felkällor

Undersökningen genomfördes under sensommaren/hösten vilket gjorde det 
svårare för brukarna att minnas aktiviteter som de utfört under vintern/våren. 
Hade det funnits tillgång till mer tid hade jag genomfört samma undersökning 
under alla årstider på året.
Många favoritplatser var belägna utanför området som skulle kartläggas vilket 
försvårade kartläggningen. 
Det kan vara bra att, vid nästa sociotopkartering, tala med 
elevrådsrepresentanterna på skolorna då de, enligt mina erfarenheter efter den 
här undersökningen, tenderar att vara mer intresserade av att besvara frågor. Att 
gå ut i vanliga skolklasser innebar att man var tvungen att ställa direkta frågor 
till individer, handuppräckning fungerade hjälpligt i klass men väldigt bra under 
elevrådsmöte.
Vid sammanställningen av enkäterna var vissa åsikter svårare att tyda på grund 
av olika tydliga handstilar, vissa ord var svårtolkade och kan ha haft en annan 
innebörd.
Troligen  hade det varit lättare att göra en sociotopundersökning om jag hade 
känt till området sedan tidigare och inte träffade på det för första gången. Då 
hade jag antagligen känt till lokala platser och vetat vart jag skulle vända mig på 
ett annat sätt. Men å andra sidan såg jag på hela Kallhäll med nya ögon utan att 
vara påverkad av tidigare erfarenheter eller eventuella fördomar. 
Då samtalen med barn och unga skedde i samlade klasser blev fördelningen lite 
skev i jämförelse med den verkliga situationen men vuxnas och äldres svar var å 
anda sidan mer specifika och djupgående. 
Kallhäll har ingen gymnasieskola, det försvårade möjligheten att samtala med 
äldre ungdomar i 18-19-års åldern, därför finns inte deras åsikter representerade 
i den här undersökningen till lika stor grad som yngre barn och ungdomar.
Efter genomförd undersökning blev det tydligt att arbetsområdesgränsen 
borde ha inkluderat Mälaren, det är en mycket uppskattad del av Kallhäll och 
majoriteten av brukarna utnyttjar den (till exempel strandpromenaden och 
badplatserna). Att den gränsen ändå valdes berodde på tidsbristen i det här 
arbetet.

Exempelbild. Många av barnen skulle vilja ha lekplatser för äldre barn. 
På bilderna ovan visas delar av en lekplats i Körsbärsparken i Botkyrka Kommun 
som är anpassad till olika åldersgrupper.

En plats som uppskattas idag, men som skulle kunna locka ännu fler 
användare är Kolarängsparken. Den har ett högt värde som friyta, men 
skulle behöva utvecklas mer i anpassningen till barn och unga, utan att 
förlora de blommande kolonilotterna och den allmänna gröna karaktären 
som så många tycker om. Flera Kallhällsbor har uttryckt behovet av fler 
lekplatser, jag anser att Kolarängsparken i norr skulle kunna skapa en 
viktig och välanvänd mötesplats för barnen och de unga i Kallhäll.
För att minska nedsmutsningen av änder och kanadagäss runt dammen i 
Kallhällsparken kan ett lägre staket sättas upp för att hålla fåglarna borta 
från cykel- och gångväg samt picknickytor. Eventuell stödutfodring skulle 
kunna locka änderna att stanna inom dammens gränser istället för att 
söka sig ut för att hitta föda. 
Enligt mig skulle många i Kallhäll uppskatta om dammen spolades 
på vintern och användes som skridskobana, kanske med extrabänkar, 
grillplatser och musik.
Den upphöjda ytan på torget i centrum är illa placerad, den skapar en 
stark barriär mellan stationen och torget och det är inte alla (exempelvis 
rörelsehindrade) som kan ta sig upp till den lilla fontänen och 
planteringarna som finns där. Den behöver sänkas till omgivande marks 
höjdnivå.
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5. Källor

Digitala:

http://www.fpjarfalla.se/om-jarfalla/kallhall/  

http://www.jarfalla.se/download/18.386b600d1387c0e479c80006704/Barn_och_
ungdomsperspektiv.pdf 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd
=8&ved=0CEoQFjAH&url=http%3A%2F%2Fhallbarutvecklingvast.
se%2Fsystem%2Ffiles%2Fnatur_i_dp_6_sociotopkarta_snabbmanu-
al_20110127.pdf&ei=teVzUJ_oO5CN4gTSyIFw&usg=AFQjCNHDYI4w8H805
TXAxeuw4daU1CA-Yg 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd
=8&ved=0CEoQFjAH&url=http%3A%2F%2Fhallbarutvecklingvast.
se%2Fsystem%2Ffiles%2Fnatur_i_dp_6_sociotopkarta_snabbmanu-
al_20110127.pdf&ei=teVzUJ_oO5CN4gTSyIFw&usg=AFQjCNHDYI4w8H805
TXAxeuw4daU1CA-Yg 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0C
DwQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.stockholm.se%2FGlobal%2FStads%25C
3%25B6vergripande%2520%25C3%25A4mnen%2FTrafik%2520%2526%2520St
adsmilj%25C3%25B6%2FStadsplanering%2FSociotop1.pdf&ei=i-dzUIbVC6jd4
QSd3YCYBA&usg=AFQjCNEBz0EAJZm42MIe3Qu7NzxoJp0eOA 

http://www.jarfalla.se/download/18.386b600d1387c0e479c80006734/%C3%96P
_J%C3%A4rf%C3%A4lla_nutill2030.pdf 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kallh%C3%A4ll 

http://www.kulturarvstockholm.se/industrihistoria/jarfalla/ 

http://www.bolinderbyn.se/Om_Kallhall.htm

http://sl.se/Global/Pdf/Rapporter/Fakta%20om%20SL%20och%20
l%C3%A4net%202011.pdf 

http://www.bing.com/maps/

Källa rapportskrivning: 
http://www.ifm.liu.se/courses/tfya46/pdf/lathund.pdf

Muntliga:

Bolinder förskola (Eva Ivarsson med personal)
Cylinders förskola (Gunilla Svensson med personal)
Kolarängskolan (Katarina Godby och årskurs sex och nio)
Källtorpskolan (Karin Lövgren och elevrådet)
Fältarbetarna Järfälla kommun (Kristoffer Larsson & Johanna Ramsell)
Polismannen Cristian Vladau i Järfälla
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2013-2014 har jag under min praktik som landskapsarkitekt på Sven A 
Hermelin AB genomfört en sociotopundersökning i områdena kring centrala 
Kallhäll. Undersökningen resulterade i denna rapport och en sociotopkarta 
som visar hur arbetsområdets upplevs och används av människorna som rör 
sig där.

Resultatet bygger på enkäter, samtal och intervjuer med människor från olika 
åldersgrupper samt företrädare för barn och unga.

Sociotopkartan och rapporten rörande centrala Kallhälls utemiljö (av Jessica 
Ingelsson praktikant på Sven A Hermelin AB 2012) har legat till grund för 
undersökningen som kan ses som en påbyggnad av det arbetet. Liksom 
sociotopkarteringen av centrala Kallhäll bör detta arbete över områdena 
utanför Kallhäll ses som en översiktlig undersökning och betydligt mindre 
djupgående i jämförelse med Stockholms Sociotopkarta.

Jag vill också passa på att tacka alla som deltagit i undersökningen och 
bidragit med sina tankar och åsikter om utomhusmiljön utanför centrala 
Kallhäll.

Kristina Eriksson 

Förord
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Bakgrund
En sociotopkarta visar olika områdens sociala och kulturella värden, det vill 
säga hur olika platser upplevs av människor (SBK 2002). Ju fler sociotoper en 
plats eller ett område har, desto högre är värdet. Då sociotopkartan endast visar friytors positiva egenskaper, sociala och 

kulturella värden, är den tillhörande rapporten viktig. Rapporten är ett 
komplement till sociotopkartan och förklarar närmare brukarnas åsikter. Den 
tar upp trygghetsaspekter samt åsikter kring skötsel, förbättringsbehov och 
framtida utveckling av Kallhäll/Stäket/Berghem.  

Geografiskt är arbetsområdet avgränsat kring de områden som är bebyggda 
(och, som tidigare nämnts, innefattar det inte centrala Kallhäll som redan är 
karterat 2012).

Som nämnts i förordet är denna sociotopkartering betydligt mer översiktlig 
än Stockholms Sociotopkarta. 
Arbetsområdet har varit relativt stort till ytan med glesare bostadsområden 
och obebyggd natur och det har varit svårt att under tiden för arbetet få 
en uppfattning om alla delar på mer detaljerad nivå. Undersökningen går 
därmed inte så precist in på små ytor som undersökningen av centrala 
Kallhäll där arbetsområdet var mindre. Ett exempel på vad den mer 
översiktliga ingången har lett till är att det har varit svårt att få en uppfattning 
om de olika stråken och svårt att föreslå var nya stråk i området skulle kunna 
dras.

 

Avgränsning

Syfte
Syftet med en sociotopkarta är att genom dialoger samla, öka och sprida 
kunskapen om hur friytor upplevs och används av medborgarna. En friyta 
är ett obebyggt land- eller vattenområde, som inte har transport- eller 
terminalfunktioner. Sociotopkartor redovisar friytors sociala och kulturella 
värden. Stockholms stad (2002) definierar en sociotop som “en av människor 
upplevd och värderad livsplats”. 
Sociotopkartor används bland annat som utgångspunkt för skydd av
värdefulla friytor och vid prioritering av skötsel och investering. Men
kartan kan även användas som till exempel ett redskap vid planering
av ny friytestruktur (exempelvis parker, torg och stränder).  

Arbetsområdet för denna rapport omfattar områdena utanför Kallhälls 
centrala delar; Stäket, västra Kallhäll längs vattnet, Kallhälls villastad och 
Berghem söder om Kallhäll.
Syftet med den här undersökningen var att ta reda på åsikterna kring 
utemiljön i Kallhäll/Stäket/Berghem hos de som rör sig där och vilka ytor 
utomhus som de tyckte bäst om.
Undersökningen var menad att nå ut till så många olika individer som möjligt 
från olika åldersgrupper i Kallhäll/Stäket/Berghem. Informationen fick 
sedan ligga till grund för en värdering av de olika friytornas kvalitéer samt 
en sociotopkarta. Frågor om favoritplatser, otrygga områden och vad som 
saknades i Kallhäll/Stäket/Berghem ställdes för att få en så tydlig uppfattning 
som möjligt av utemiljön.
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Arbetsområde
Arbetsområdet utgörs av bostadsområdena utanför centrala Kallhäll. 
(I centrala Kallhäll gjordes en sociotopkartering 2012.) Denna 
rapport omfattar Stäket norr om Kallhäll centrum, västra delarna av 
Kallhäll mot vattnet, Kallhälls villastad i östra Kallhäll samt Berghem 
söder om Kallhäll. Berghem ligger mellan Kallhälls centrum och 
Jacobsbergs centrum och är en del av Jakobsberg. De som bor i 
Berghem rör sig mer mot Jakobsbergs centrum jämfört med övriga 
bostadsområden i undersökningen som har en starakare koppling 
till varandra. Trots detta ligger Berghem ändå så nära det övriga 
arbetsområdet att det fick ingå i karteringen.  

STÄKET

KALLHÄLLS 
VILLASTAD

VÄSTRA 
KALLHÄLL

BERGHEM

CENTRALA 
KALLHÄLL

Arbetsområdet markerat i rött omfattar Stäket, västra delarna av Kallhäll, 
Kallhälls villastad och Berghem.

Kallhälls villastad 28/3 -14.

Västra Kallhäll 5/3 -14. Berghem 28/3 -14.

Stäket 5/3 -14.

Bakgrund
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Kallhäll är en ort vid Mälaren, 25 kilometer norr om Stockholm. Stadsdelen 
tillhör Järfälla kommun och har cirka 12 000 invånare (2012).

Järfälla kommun hade borglig majoritet i kommunfullmäktige 2011-2014. I 
valet 2014 fick inget av de traditionella blocken majoritet vilket innebär att 
det är osäkert hur kommunen kommer styras under mandatprioden. Järfälla 
kommun är den största arbetsgivaren i kommunen, därefter SAAB i Järfälla. 
Arbetslösheten ligger på 5,3% (2012) vilket är högre än genomsnittet i landet 
(4,6% 2012). 

Kallhäll är byggt som en industriort medan Järfällas andra samhällen har 
sina ursprung i exempelvis jordbruk. Namnet Kallhäll nämndes för första 
gången 1539 men samhället man kan se idag började växa fram i och med 
att Bolinders Mekaniska Verkstäder flyttades dit år 1909. År 1956 bodde den 
större delen av företagets arbetande i Kallhäll, idag finns spåren av industrin 
kvar i form av tegelbyggnader väster om järnvägen.

Idag liksom under 1900-talet gynnas Kallhäll av sin placering nära Mälaren 
och med sin lättillgängliga järnvägsstation. Många av Kallhällsborna ser 
närheten till vattnet som en av Kallhälls största fördelar. Varje vardag kliver 
4000 pendlare på och av pendeln i Kallhäll, en tredjedel av Kallhällsborna 
pendlar. Kring Kallhäll finns stora naturområden som Ängsjö friluftsområde, 
Molnsättra naturreservat, Järvafältet, Görvälns naturreservat, Översjön och i 
väster Mälaren.

Idag är Kallhäll ett samhälle som fortfarande har kvar sin brukskaraktär med 
stora grönytor och närhet till vatten. Bostäderna är av väldigt blandad
karaktär och ålder, det finns allt från höghus till små radhus och före detta
arbetarbostäder. Området som tas upp i den här rapporten domineras dock av 
villaområden.   

Stäket blev en del av Järfälla 1955 och domineras av villor från olika tider. 

Längs Mälaren i västra Kallhäll finns promenadstråk, båtbryggor och 
badplatserna Bonäsbadet och Kallhällsbadet. Upplandsleden går längs med 
vattnet.

Kallhälls villastad (även kallat Björkliden) består av mindre villor med 
lummiga trädgårdar. Området byggdes av arbetare på Bolinders som ville 
bygga egnahem och inte fick lov att köpa företagets mark i de centralare 
delarna. Tomter började styckas av 1912 och enkla hus av egnahemstyp 
byggdes. 

Berghem bestod av några enstaka villor fram till slutet av 1960-talet då det 
bebyggdes med småhus som en del av miljonprogrammet. 142 så kallade WP-
villor byggdes 67-68. Exteriört var villorna mycket lika och några finns idag 
kvar i originalskick medan de flesta har byggts om och fått nya färger. 

Beskrivning av arbetsområdet

Kallhällsbadet 14/10 -14.

Bakgrund
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Iljansboda förskola
Iljansbodaskolan
Lekplats, bollplan, isbana
Elisabethsystrar Kapell och Regionalhus
Almarevägens förskola
Stäketskolan bygdegård
Stäkets motorbåtssällskap, brygga
Lekplats
Bonäsbadet, lekplats, grillplats
Lekplats
Björklidenparken, Lekplats, bollplan
Gamla folketshus
Teknikvägens förskola
Svetsarvägens förskola 
Båthamn, Kallhälls båtklubb
Piluddens båtklubb
S:t Lukas kyrka och öppna förskola
Ängsnäs koloniträdgårdar
Kallhällsbadet
Kallhäll motionsspår elljusspår
Lädersättra kolonilotter
Görvälns naturreservat
Järfälla OK klubbhus
Granskog, i Västra Järvafältets naturreservat
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Berghems förskola, bollplan
Berghemskolan
Lekplats, bollplan, isbana
Lekplats
Lekplats, bollplan
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Metod 
Sociotopkartering i Kallhäll/Stäket/Berghem
Vid framtagningen av sociotopkartan användes en liknande metod som vid 
sociotopkarteringen i Stockholm, vilket resulterade i att hela arbetet delades 
in i fem olika moment:

1) Områdesbeskrivning. Det kulturella och geografiska sammanhanget – 
vilka som bor, arbetar och lever i Kallhäll/Stäket/Berghem samt områdenas 
geografiska förutsättningar.

2) Identifiering av friytor – Friytor, parker och grönområden delas in i tre 
typer:
 * Del i större friområde större än 50 ha (äng, skog)
 * Enskild friyta 0,5-50 ha (park, torg)
 * Bebyggelseområde med friytor mindre än 0,5 ha.

3) Expertvärdering – expertvärderingen grundas i kända forskningsresultat, 
förvaltningserfarenheter, expertmöten och observationer, i det här fallet av 
polis, fältarbetare, pedagoger och mig som landskapsarkitektstudent.

4) Brukarvärdering – brukarvärderingen handlar om att fråga många olika 
brukargrupper på så många olika sätt som möjligt, exempelvis med hjälp av 
intervjuer, enkäter och samtal.

5) Syntes och kartering – den stora mängd information om olika friytors 
betydelse sammanställs till en sociotopkarta och rapport.

I sociotopkarteringen över Stockholm som var en mer omfattande 
undersökning ingick även ett sjätte moment, en uppdatering av 
sociotopkartan. 

För att nå ut till olika berörda brukare riktade jag in mig på fyra 
brukargrupper uppdelade efter ålder: barn (0-12 år), ungdomar (13-19 år), 
vuxna (20-64 år) och äldre (65 år och uppåt). 

Grunden till enkäterna och intervjufrågorna togs från Sociotopkarta för 
parker och andra friytor i Stockholms innerstad (SBK 2002).

Sociotopkarteringen av centrala Kallhäll från 2012 har legat till grund för 
det här arbetet som kan ses som en påbyggnad på den sociotopkartan och 
rapporten.
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Resultat
Barn upp till 12 år

Målpunkter

Barn upp till 12 år representeras av pedagoger på dessa förskolor och 
skolor: Iljansboda för- och grundskola (förskola och förskoleklass till tredje 
klass), Almarevägens förskola, Svetsarvägens förskola, Berghems förskola, 
Berghemskolan (förskoleklass till femte klass) och S:t Lukas kyrkas öppna 
förskola. Jag har även fått kommentarer från föräldrar i Kallhälls villastad. 

Målpunkter
S:t Lukas öppna förskola har bara organiserad verksamhet i byggnaden 
men barnen använder gården spontant innan och efter träffarna. Kyrkans 
verksamhet för miniorer (6-11 år) gör ibland utflykter till Kallhällsbadet. 
Alla förskolor och skolor använder sina gårdar varje dag och gör utflykter i 
närområdet flera gånger i veckan.
Iljansboda för- och grundskola har en liten gård där alla barn inte får plats 
samtidigt och är dämed beroende av utemiljön utanför skolgården. De delar 
in barnen i tre grupper där en stannar på gården, en går till skogen och en 
till lekplatsen intill. Ängen ovanför skolan har också använts innan den 
stängslades in. Sommartid gör skolan någon enstaka gång utflykter till vattnet.  
Almarevägens förskola använder små skogsdungar precis intill gården och 
gör utflykter till Bonäsbadet året runt. De använder också lekplatsen norr om 
skolan sporadiskt.
Svetsarevägens förskola använder förutom gården små lekplatser i närheten. 
De brukar även gå till vattnet och på vägen leka i skogsdungar och titta på 
tågtunnlarna (och tågen). Ett mål längs strandpromenaden är Bonäsbadet. De 
använder även skogsområden söder om skolan. Skogen blir lekpark, används 
pedagogiskt och ger naturupplevelser.
Berghems förskola använder skogs- och parkmiljöerna i närheten. Mest 
använder de Berghemsskogen intill Berghemsskolan som kallas “Trollskogen”. 
Förskolepedagogen berättar om protester mot byggplaner i skogen. 
På Berghemsskolan använder de äldre barnen (klass 3-5) inte skolgården så 
mycket utan håller till i Berghemsparken intill. En del av parken blir som 
en utökad skolgård. Förskoleklassen har “utedag” en dag i veckan då de 
besöker de olika parkerna i Berghem. Sommartid  ordnas ibland bussresor till 

Iljansbodaskolan, Stäket 
25/2 -14.

Berghemsparken 28/3 -14.

ILJANSBODASKOLAN

skog

skog

skog

skog

skog

skog
park

park

park

park
pulkabacke

strandpromenad, dungar, tågtunnlar

lekplats

lekplats

lekplatser

ängvik

Bonäsbadet

Kallhällsbadet

ALMAREV. FÖRSKOLA

SVETSAREV. FÖRSKOLA

ST. LUKAS ÖPPNA FÖRSKOLA

BERGHEMS FÖRSKOLA

BERGHEMSKOLAN

Kallhällsbadet.
I Kallhälls villastad framhöll föräldrarna lekparken med bollplan och 
“trehörningen”, en liten park centralt i villaområdet, som målpunkter för 
barnen.

Förbättringsförslag och kommentarer från fokusgruppen
Målgruppen verkar nöjd med omgivningen och uppfattar inga barriärer 
eller områden att undvika. Skog, parker, lekplatser och vattnet används och 
området upplevs lugnt och trivsamt. 
Representanten från Iljansboda för- och grundskola föreslår en satsning på 
lekplatsen intill då skolgården är väldigt trång. Berghems förskola har ibland 
haft problem med trasiga vinflaskor etc. på skolgården som används av 
ungdomar under kvällar och helger. Föräldrar i Kallhälls villastad upplever 
Bodaängsvägen som farlig och vill ha en trottoar då barn går och cyklar där.
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Resultat
Ungdomar 13-20 år
Jag fick in åsikter från några få unga från undomsgården Station 7 och S:t 
Lukas kyrkans ungdomsgrupp. Därutöver har jag pratat med fältarbetare 
som arbetar i Kallhällsområdet, en föreståndare för ungdomsgården samt 
församlingspedagog på S:t Lukas kyrka som arbetar med ungdomar för att ta 
reda på var ungdomar uppehåller sig i Kallhällsområdet.  

Målpunkter
Vintertid vistas ungdomarna mindre utomhus. Vår, sommar och höst är 
Kallhällsbadet en viktig samlingsplats. Ungdomsgården flyttade under 
sommaren sin verksamhet till badet de dagar vädret var fint, vilket var ett 
lyckat initiativ de kommer fortsätta med kommande somrar. Även andra 
områden längs vattnet är populära, det nyupprustade stråket söder om 
Kallhällsbadet, Bolinder strand, strandpromenaden söder om Bonäsbadet 
och Bonäsbadet. Ovanpå tågtunneln, med utsikt ner mot vattnet, vistas också 
undommar där ett vindskydd finns placerat. Ovanför Kallhällsbadet finns en 
äng vid Slammertorp där fältarbetarna ibland stött på ungdommar. 
Skolgårdarna i området är populära att vistas på under kvällar och helger. 
Parken intill Berghemsskolan är också en målpunkt.
Parkerna i Kallhälls villastad och stråket genom villastaden mot baden vid 
Översjön fungerar som uppehållsplatser för ungdomar.
Upplandsleden nämns som ett stråk för motion och scoutverksamhet. 
S:t Lukas kyrka använder naturområdet precis norr om kyrkan för sin 
verksamhet för unga. Gården bakom kyrkan (sydväst om byggnaden) används 
som samlingsplats för unga på kvällar och helger. Naturområdet Ganskog 
används vid konfirmationer. 
Pendeltågstationen har varit ett ställe där unga vistas men är nu under 
ombyggnad. Den nämns även som en otrygg plats. Sena kvällar och nätter när 
ungdomsgården stängt och det är för kallt att vistas ute har Mc Donald´s, som 
har öppet till tre på natten, blivit en samlingsplats för unga. 
Utanför arbetsområdet nämns naturområdet Ängsjö och baden vid Översjön 
som fina platser. I Kallhäll centrum samlas också ungdomar och det upplevs 
ibland stökigt. Unga tar sig även till Jakobsbergs centrum.  

Kallhällsbadet 14/10 -14.

Ungdomsgården 14/10 -14.

strandpromenad

strandpromenad
äng

skolgård

skolgård
park, skog

Pendeltågstationen

skolgård
Granskog

stråk mot bad

park

vindskydd

park

naturområde

Bonäsbadet
McDonald’s

Kallhällsbadet

Bolinder strand

Upplandsleden
UNGDOMSGÅRD

S:T LUKAS KYRKA

Förbättringsförslag och kommentarer från fokusgruppen 
Närhet till naturen, pendeln och ett rikt föreningsliv ses som positivt i Kallhäll. 
Delar av Kallhäll, speciellt centrum upplevs som slitna och representanterna 
för unga hoppas på en satsning på unga i och med upprustningsplanerna. De 
är positiva till upprustningen av strandpromenaden söder om Kallhällsbadet 
som lett till att fler rör sig ute och därmed har stråket blivit en tryggare 
plats. Föräldravandringar föreslås för att ge en tryggare miljö för ungdomar i 
Kallhällsområdet, vilket antagligen kommer igång våren 2015. Kallhällsbadet 
som är en populär plats för unga kan tidiga kvällar ses som en trygg och fin 
plats men däremot kalla kvällar och nätter när alkohol är inblandat upplevas 
otrygg. Önskemål om en skateramp har kommit fram från de unga och en 
gård till ungdomsgården hade uppskattats men är kanske svårt att få till i och 
med läget på den nya lokalen.

Målpunkter
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Resultat
Vuxna 21-64 år
Åsikter från vuxna hämtades från Lädersättra koloniträdgårdsförening och 
Björklidens villaägarförening (villaägarföreningen i Kallhälls villastad). 

Målpunkter
Vatten har en stor dragningskraft och Kallhälls läge vid Mälaren lockar ut 
många av Kallhällsborna till områdena längs vattnet. Strandpromenaden 
är mycket populär hos målgruppen. Det finns flera målpunkter längs 
stranden, framför allt Bonäsbadet och Kallhällsbadet men även mindre 
målpunkter som Stäketbryggan, Kallhälls båtklubb och Bolinder strand. 
Även andra stråk används för rekreation som Kallhälls motionsspår och 
Upplandsleden. Lädersättra kolonilotter nämns också som en favoritplats.  
Vid undersökningen kom även andra målpunkter utanför arbetsområdet 
upp. Järvafältet och Översjön med dess badplats öster om arbetsområdet är 
populära områden men även Ängsjö norr om arbetsområdet och Görväln 
söder om arbetsområdet.     

Förbättringsförslag och kommentarer från fokusgruppen
Björklidens villaägarförening upplever att den triangelformade fickparken 
mitt i Kallhälls villastad blivit ett “tillhåll” och därmed mindre uppskattat. 
Trafikmässigt upplevs Bodaänsvägen brista i säkerhet. Det är heller inte så 
uppskattat att en last- och grävindustri flyttat till villastaden. Bullret från E18 
är också störande. 
Björklidens villaägarförening vill ha fler papperkorgar i området och att 
fickparken i mitten av villastaden hålls efter bättre. De vill även ha en trottoar 
på Bodaängsvägen och en gästparkering till villastaden. Idag parkerar gäster 
på Näckrosvägen trots att det inte är tillåtet. Det föreslås även att gallra ut 
skogen kring Björklidenparken för att få in mer ljus. Bullerskydd från E18 är 
ett annat förslag.
Det som ytterligare nämns är mer underhåll av badstränderna och problem 
med vildsvin.

Strandpromenaden 5/3 -14.

Stäketbryggan vid Stäkets 
motorbåtsällskap 25/2 -14.

park
strandpromenad

park, lekplatsBonäsbadet

Stäket bryggan, motorbåtsällskap

Kallhälls båtklubb

Kallhällsbadet
Kallhälls motionsspår

Upplandsleden

Lädersättra kolonilotter

Bolinder strand

Målpunkter

Kallhälls motionsspår 
14/10 -14.
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Resultat
Äldre vuxna 65 år och äldre
Åsikter från äldre vuxna hämtades från Stäkets bygdegårdsförening, 
Lädersättra koloniträdgårdsförening och Björklidens villaägarförening.

Målpunkter
Att gå längs vattnet är populärt bland de äldre vuxna och att åka skridskor 
på isen utanför strandpromenaden nämns också som en aktivitet i området. 
Bonäsbadet och Kallhällsbadet är målpunkter även för denna grupp.  Naturen 
vid gångvägen ner mot Görveln och Kallhälls motionsspår upplevs attraktivt 
och även naturområdet Granskog. Kolonilotterna är också populära. (Då 
Lädersättra koloniträdgårdsförening svarade på enkäten till detta arbete blev 
kolonilotterna ofta omnämnda vilket troligen inte är representativt för alla 
äldre vuxna i arbetsområdet.) Andra områden som hålls fram är Trappeberg 
och hela Stäket. Stäketskolan bygdegård är en målpunkt för evenemang och 
föreningsveksamhet (inte bara för äldre) i Kallhäll. Många målpunkter utanför 
arbetsområdet nämns också, framför allt Järvafältet men även Översjön, 
motionsspåret öster om Stäket, Kallhällsparken och Görväln. 

Förbättringsförslag och kommentarer från fokusgruppen
Målgruppen verkar i stort nöjd med området med dess natur och 
promenadstråk. Det som kommer fram som önskemål är mer belysning 
och hundrastgård till området. Någon påpekar att botten i Bonäsbadet är 
dyig och vill ha ny sand. Det föreslås även att området längs vattnet norr 
om gångtunneln fram mot Enköpingsvägen ska röjas på sly. Jag fick även 
kommentaren att alla grusvägar i området behöver skötas bättre och speciellt 
gång- och cykelvägen från Bonäsbadet till Kallhällsbadet behöver ett nytt 
ytlager. Någon nämner också att hon är negativ till den nya ökade bebyggelsen 
i området och den nya vägen som planeras.   

Strandpromenaden 25/2 -14.

Stäketskolan bygdegård 
25/2 -14.

Strandpromenaden från 
Kallhällsbadet som fortsätter 
mot Görväln 14/10 -14.

strandpromenad

strandpromenad

Bonäsbadet
Trappeberg

Stäketskolan byggdegård

Kallhällsbadet
Kallhälls motionsspår

naturområde Granskog

Lädersättra kolonilotter

Målpunkter



13
2014-12-05

Resultat
Kommentarer från polis, fältarbetare  
och föreståndare på ungdomsgården
Polisen jag talat med menar att villaområdena är lugnare d. v. s. Stäket, 
Kallhälls villastad och Berghem medan det i centrum och i området längs 
vattnet, där många rör sig, sker fler brott. Han menar att osäkerhet och brott 
utomhus i arbetsområdet är ungdomsrelaterat. Platser som kommer fram 
där ungdomar uppehåller sig och där det kan upplevas osäket är förutom 
centrum: badplatserna, båthamnarna, Bolinder, vid Stäketbron, skolgårdarna, 
vid Mc Donald’s och stationen. (Stationen är  nu under ombyggnad så 
för tillfället är det svårt att vistas där och det är oklart hur den kommer 
fungera efter ombyggnationen.) Fältarbetaren anser inte att skolgårdarna är 
speciellt otrygga att vistas på för ungdomar. De lämnar dock kvar skräp som 
glasflaskor, ölburkar etc vilket inte uppskattas av verksamheten, något som 
också kommit fram som ett problem vid mina besök på skolor och förskolor. 
Under den kalla årstiden blir det mindre populärt att vistas utomhus och 
speciellt längs vattnet vilket leder till att färre brott begås där. Under somrarna 
är det mer aktivitet även under nätterna. 
De intervjuade har förslag på vad som kan göra arbetsområdet säkrare. 
Polisen framhåller vikten av att förse ungdomar med aktiviteter. 
Ungdomsgården vänder sig bara till ungdomar upp till 17 år och de äldre 
ungdomarna skulle behöva någonstans att ta vägen menar både polis och 
fältarbetare. Föreståndaren för ungdomsgården tycker dock att de äldre 
ungdomarna kan ta sig till Jakobsberg där det finns verksamheter för dem. 
Som tidigare nämnts är föräldrarvandringar i området på gång att införas, 
vilket fältarbetaren menar skulle öka tryggheten. 
För att skapa en tryggare miljö kan det vara viktigt att det inte ser nedgånget 
ut och de intervjuade ser positivt på upprustningar som sker i området. 
Det framkom även att Kallhäll är ett segregerat område vilket kan leda till 
motsättningar. Rikare områden med villor och nya lägenheter ligger separerat 
från områden med äldre hyresbostäder. Att arbeta med att integrera olika 
boendeformer för att undvika att områden får olika status kan vara något att 
tänka på i framtida utvecking.      

Sittplats med klotter längs 
promenadstråk i västra Kallhäll 
5/3 -14.

Skolgårdarna blir samlingspunkter för 
ungdomar under kvällar och helger. 
Iljansbodaskolans skolgård 25/2 -14

Nyare bostadsområed vid vattnet i västra Kallhäll 14/10 -14.
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Sociotopkartan visar olika sorters områden med färgkodningar och
förkortningar av värdebegrepp. Se förklaring nedan.

Färgkodning
Grönt: Värdefulla friytor 0.5-50 hektar.
Ljusgrönt: Mycket gles bebyggelse (över 75% värdefulla friytor), exempelvis 
villastäder (stora tomter), trädgårdsstäder, äldre radhusområden (1930-1960) 
samt större grönytor som bedömts ha lågt bruksvärde som till exempel ytor 
längs motorvägar.
Gult: Gles bebyggelse (50-75% värdefulla friytor) exempelvis smalhusstäder, 
punkthus- och grannskapsområden, tunnelbanestäder, urbana höghuskvarter, 
radstående hus, slutna kvarter, flerbostadsvillor, friliggande lamellhus (3-4 
våningar) och låga punkthusgrupper.
Orange: Tät bebyggelse (25-50% värdefulla friytor) exempelvis 
miljonprogramsområden, tunnelbanestäder, 80-talsområden, nyare 
stadsförort, storgårdskvarter, urbana lamellhus.
Brunt: Mycket tät bebyggelse (under 25 värdefulla friytor) exempelvis 
arbetsplatsområden, verksamhetsområden, stenstaden, industri- och 
hamnområden.
Rosa: Parkeringsplats (hårdgjorda ytor).
Vitt: Barriärer för utevistelsen: område som används för transport eller 
terminaländamål, järnvägar och vägar med mer än 8000 fordon per dygn.

Gröna stråk: viktiga stråk.

Blå bokstäver: Värdebegrepp, värden av social karaktär (till exempel lekplats, 
ro, folkliv).

Resultat
Teckenförklaring

Värdebegrepp
Ba  =Bad – badupplevelser och vattenlek
Bo  =Bollspel – bollspel och bollek
Bl  =Båtliv – aktiv brygga och båtliv
Bå  =Backåkning – åka pulka i backe
E  =Evenemang – plats för teater, musik, motionsevenemang, festivaler
G  =Grön oas – rum med grönskande golv och väggar
Lp  =Lekplatslek – barns lek på lekplats
Lö  =Löpträning – iordningställt och belyst motionsspår
M  =Mötesplats – möter vänner och ser folk
Nl  =Naturlek – barns möjlighet till lek i natur
O  =Odling – odla i koloniträdgårdar eller odlingslotter
P  =Promenader – strövande, hundrastning, joggning, motionscykling
Pi  =Picknick – samvaro i mindre sällskap, ofta i samband med solbad
Ri  =Ridning – hästridning
Ro  =Ro – avkoppling och upplevelsen av avskildhet och tystnad
S  =Skate – skateåkning och liknande i ramp eller på mark
Sk  =Skogskänsla – upplevelsen av stor tyst skog
So  =Sitta i solen – en platsa att sitta i solen
Ss  =Skridsko – åka skridsko
U  =Umgängesplats – plats där unga uppehåller sig och umgås
Us  =Uteservering – café eller kiosk med uteservering
Ut  =Utsikt – överblick över landskapet och känsla av rymd
V  =Vattenkontakt – kontakt med större vattenyta
Vn  =Vild natur – upplevelsen av naturens vildhet och artrikedom 
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Resultat
Sociotopkarta
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Den framtagna kartan visar Kallhälls olika ytor, områden och värden (sociala
och kulturella), värdebegreppen (exempelvis backåkning och bad) är en 
sammanfattning av alla resultat som framkommit i och med samtal, enkäter 
och observationer på plats.
En sociotopkarta är daterad, den visar hur Kallhäll såg ut och upplevdes vid 
undersökningens tillfälle och måste uppdateras med jämna mellanrum för att 
kunna betraktas som gällande.

Ba =Bad
Bo =Bollspel 
Bl =Båtliv 
Bå =Backåkning 
E =Evenemang 
G =Grön oas
Lp =Lekplatslek 
Lö =Löpträning
M =Mötesplats 
Nl =Naturlek
O =Odling 
P =Promenader

Områdesgräns

Pi =Picknick 
Ri =Ridning
Ro =Ro 
S =Skate
Sk =Skogskänsla 
So =Sitta i solen
Ss =Skridsko
U =Umgängesplats 
Us =Uteservering 
Ut =Utsikt
V =Vattenkontakt 
Vn =Vild natur 

Värdefulla friytor

Över 75 % värdefulla friytor

50-75 % värdefulla friytor

25-50 % värdefulla friytor

Under 25 % värdefulla friytor

Parkering

Barriär

Viktiga stråk

Färgkodning Värdebegrepp
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Resultat
Sammanfattning av värdefulla sociotoper 
i Kallhäll/Stäket/Berghem 

En förskola besöker Bonäsbadet 5/3 -14.Berghemsparken används som en utökad skolgård till Berghemskolan 28/3 -14.

Görvälns naturreservat 14/10 -14.
Vägen från vandrarhemmet ner till 
Kallhällsbadet 14/10 -14.

Kallhälls goda tillgångar på natur och framför allt läget vid Mälaren ger 
många fina platser att vistas på. Bonäsbadet och Kallhällsbadet är båda 
väldigt populära platser för alla åldersgrupper. Ungdomar vistas mer 
på Kallhällsbadet, dit ungdomsgården flyttar sin verksamhet under fina 
sommardagar. Stråken längs vattnet används också flitigt både söder om 
Bonäsbadet och söder om Kallhällsbadet. Arbetsområdet gränsar till 
stora naturområden som används för rekreation. Görvälns naturreservat, 
som börjar vid Kallhällsbadet och fortsätter söderut (vidare söderut från 
arbetsområdet), är ett viktigt rekreationsområde som förutom badet och 
strandstråket erbjuder elljusspår. Granskog i Västra Järvafältets naturreservat 
är ett annat fint naturområde. 
För förskolebarnen och skolungdomarna är lekplatserna, parkerna och 
grönområdena nära skolbyggnaderna viktiga som komplement till 
skolgårdarna som i vissa fall inte räcker till.
Längs vattnet finns bryggor och här finns båtklubbar som bidrar till liv längs 
vattnet. Det finns även andra föreningar i arbetsområdet som exempelvis 
Lädersättra koloniträdgårdsförening och Björklidens villaägarförening som 
jag varit i kontakt med. Stäkets bygdegård fungerar som en samlingspunkt för 
föreningslivet i området. På bygdegården anordnas evenmang för allmänheten 
som midsommar- och Luciafirande. S:t Lukas kyrka, gården till kyrkan och 
naturen omkring är samlingspunkter för olika åldergrupper.
Arbetsområdet består till stor del av villaområden och många som bor 
här vistas i sina trädgårdar eller promenerar i bostadsområdet när de 
spenderar tid utomhus. Även gårdarna till flerfamiljshusen fungerar som 
uppehållsplatser.  

S:t Lukas kyrka 1/4 -14.
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Diskussion

Jag upplever att de jag har varit i kontakt med i stort är nöjda med sin 
utemiljö. Jag vill dock påpeka att min undersökning av platsen har varit 
övergripande och att samtal med fler boende och mer observationer i 
arbetsområdet skulle kunna ge en tydligare bild av vad som är bra, mindre bra 
och viktigt att tänka på i framtida utveckling i området. 
Intervjuer med pedagoger, fältarbetare och polis har hjälpt till att få en 
samlad uppfattning om området. Jag har kommit i kontakt med de flesta 
förskolor i området vilket inneburit en geografisk spridning i området 
vilket är positivt. Det fanns dock ingen förskola i Kallhälls villastad men 
föräldrar i villaägarföreningen gav information om miljön för sina barn. 
Fältarbetare och polis rör sig i hela området och ungdomsgården har ett stort 
upptagningsområde. Dock representeras barn och unga nästan bara av vuxna 
i undersökningen, en direkt kontakt med grupper av barn och unga hade gett 
ett mer precist resultat för fokusgruppen. 
Intervjuerna med pedagoger, fältarbetare och polis, som gett en generell bild 
av hela området, har främst gällt barn och unga så resultatet bland vuxna och 
äldre vuxna uppfattar jag som mer slumpartat. Enkäterna delades ut till vissa 
grupper och svaren jag fick är kankse inte en allmän bild av området. Till 
exempel blev kolonilottsområdet ett väldigt populärt mål då en stor grupp 
från Lädersättra koloniträdgårdsförening svarade på enkäten. Medan jag 
aldrig kom i kontakt med någon grupp med vuxna eller äldre vuxna som var 
verksam i Berghem vilket lett till att målpunkterna som pekats ut där främst 
avser barn och unga.  

Reflektion kring arbetsprocessen och resultatet Framtid och åtgärder
Framför allt  naturområdena och kontakten med vattnet ger användarna av 
arbetsområdet möjlighet till värdefulla upplevelser av utomhusmiljön. Detta 
är viktigt att förhålla sig till i framtida utveckling. Många av pedagogerna 
framhöll att naturområden fungerar väldigt bra för lek och pedagogik och att 
bevara natur nära förskolorna tror jag är viktigt för att behålla en hög kvalitet 
på utomhusmiljön för barnen. Liksom naturområdena pekades parker och 
lekplatser intill förskolor och skolor ut som väl använda friytor. En satsning 
på dessa tror jag skulle vara betydelsefullt. Iljansboda för- och grundskola 
som har en väldigt liten gård i förhållande till antalet barn och är beroende av 
goda lekmiljöer kring skolan. Som nämnts tidigare skulle en upprustning av 
lekplatsen intill skolan vara ett sätt att kompensera skolgården. 
I och med exploateringen av arbetsområdet (och Stockholm i stort) vägs 
intresset för fler bostäder och verksamheter till Stockholms växande 
befolkning mot friytor för de som redan bor där. Stora och små naturområden 
kan komma att bebyggas och en undersökning som denna kan visa värdet 
av de befintliga friytorna. En till synes obetydlig liten skogsdunge intill 
en förskola kan ha ett stort värde som lekmiljö och utflyktsmål. Denna 
sociotopkartering ger en övergripande bild av området men vid ingrepp 
i friytorna bör en mer detaljerad undersökning av den specifika ytan 
genomföras. 
Vad som kommit fram som konkreta förbättringsåtgärder är främst 
upprustningar. Underhåll och upprustning av badplatser, sittplatser, lekplatser, 
gång- och cykelvägar är något som jag tror skulle ge en mer poitsiv bild av 
området. På sina ställen upplever jag att skötseln av området inte hållits efter 
med klotter och liknande. 
De jag talat med framhåller även vikten av att satsa på de unga i 
framtida projekt. Ett konkret önskemål från unga är en skateramp 
och andra mer sociala åtgärder är föräldrarvandringar och en utökad 
ungdomsgårdsverksamhet. 
En annan mer övergripande aspekt för att skapa en tryggare miljö kan vara 
att jobba med att integrera de olika bostadsområdena mer så uppdelningen 
minskar mellan människor med olika ekonomiska förutsättningar. 
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Inledning
Järfälla är beläget vid Mälarens strand, i södra Uppland, och utgör en del av 
Storstockholm. Idag växer Järfälla snabbt vilket är en utmaning för planerarna.  
I Järfällas översiktsplan läggs stor vikt vid att de kulturella, sociala, ekologiska 
och historiska värdena tas till vara då kommunens invånarantal ökar. 

Tidigare har Västra Jakobsberg, centrala Jakobsberg, Söderhöjden, 
centrala Kallhäll, västra Kallhäll, Berghem, Stäket och Kallhälls villastad 
sociotopkarterats i Järfälla. Nu har turen kommit till Barkarby och Skälby. 
Sociotopkartan är ett planeringsverktyg som utgår ifrån hur en plats används 
och upplevs, det vill säga platsens sociala värden.  Sociotop definieras i 
Sociotophandboken som ”en specifik plats användning och betydelse i en specifik 
kultur”. Genom en sociotopkarta fångas den mindre platsens unika egenskaper 
samtidigt som kartan ger en översiktlig bild över ett större område. Ett av 
syftena med sociotopkartan är att samla in och sprida information om hur 
friytor används i staden. Friyta är ett centralt begrepp inom sociotopkartering 
och definieras som en yta som är obebyggd och inte används för transport 
eller terminaländamål (Sociotopkarta för parker och andra friytor i Stockholm). 
Sociotopkartan  kompletteras av en rapport, där delar som inte visas i kartan 
beskrivs, exempelvis förslag på förbättringar i utemiljön. 

Rapporten inleds med en kort beskrivning av arbetsområdet och metoden. 
Därefter redovisas resultatet av brukarvärderingen samt sociotopkartan. Här 
sammanfattas också vilka som är de viktigaste sociotoperna i Barkarby-Skälby. 
Avslutningsvis förs en diskussion om processen, resultatet samt områdets 
framtid och åtgärder i utemiljön.  

Barkarby. 
2016-08-12
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2015 - Västra Kallhäll, Kallhälls villastad, Stäket, Berghem

2012 - Centrala Kallhäll

2009 - Västra Jakobsberg

2009 - Jakobsbergs centrum och Söderhöjden

Pågående sociotopkartering:
Görvälns naturreservat

Arbetsområde (denna sociotopkarta):
2016 - Barkarby-Skälby

CENTRALA KALLHÄLL

GÖRVÄLN

VÄSTRA 
JAKOBSBERG

JAKOBSBERGS 
CENTRUM,

SÖDERHÖJDEN

BARKARBY-SKÄLBY

STÄKET, VÄSTRA KALLHÄLL, 
BERGHEM, 

KALLHÄLLS VILLASTAD

Tidigare sociotopkartering
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Områdesbeskrivning
Området som karteras i denna rapport avgränsas geografiskt av Viksjöleden, 
Järfällavägen, Ekonomivägen och järnvägen samt kommungränsen till 
Hässelby. Området innefattar hela Skälby samt den del av Barkarby som ligger 
väster om järnvägen. Barkarby-Skälby utgör den sydligaste kommundelen i 
Järfälla och år 2012 bodde här 12 285 invånare. Cirka 7000 pendlare stiger på 
tåget på Barkarby station varje dygn. 

Skälbys villakvarter ger ett blandat intryck, med äldre villakvarter som förtätas 
med nyare bebyggelse. Fyra järnåldersgravfält berättar för oss att platsen var 
bebyggd redan under förhistorisk tid.  I början av 1900-talet styckades Skälby 
gårds mark upp och Skälby trädgårdsstad bildades. Skälby trädgårdsstad 
riktade sig i första hand till arbetare som exempelvis plåtslagare, skomakare, 
byggnadsarbetare, slakteriarbetare och smeder.  Åtskilliga trädgårdmästerier 
byggdes också i området.  

1927 upprättades en uppstyckningsplan för Barkarby. Till skillnad från 
Skälby, som riktade sig till arbetarna, var Barkarby ett villaområde för 
medelklassen. Detta kan utläsas av de något större och mer påkostade husen. 
De första flerfamiljshusen i Barkarby byggdes 1954-56, intill Skälbyvägen och 
Flygarvägen. Detta område är ett av de bäst bevarade flerfamiljshusområdena 
från 1950-talet i Järfälla.  Barkarby centrum byggdes ut 1988 med servicehus, 
bibliotek, bostäder och affärslokaler och platsen har en tidstypisk stil för 
1980-talet. Idag har Barkarby centrum vikande kundunderlag och det råder 

osäkerhet kring huruvida centrumhandeln kommer finnas kvar. 
Veddesta är en del av Skälby som till stor del upplevs som ett industriområde, 
påverkat av tidigare trädgårdsmästeri. I området finns också Ormbackaskogen, 
fornlämningar och ett elljusspår. Järfälla kommun har planer på att bygga 
bostäder i en del av området i framtiden. 

Det finns några mindre vattendrag inom arbetsområdet, Veddestabäcken och 
Vegadammen. 

Skälbyvägen-Flygarvägen, flerfamiljshus från 
1950-talet. 
2016-08-12

Villor. 
2016-08-12

Arbetsområdets avgränsning. 
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1. Neptuniskolan
2. Skälbyskolan och Skälby förskola
3. Björkebyskolan
4. Ormbacka förskola
5. Orgona förskola
6. Polaris förskola
7. Orions förskola
8. Solens förskola 
9. Strömvallen idrottsplats
10. Skälby gård och Skälbyparken
11. Elljusspår
12. Viksjö golfbana
13. Industriområde
14. Skalleberg handelsträdgård
15. Skälby Pizzeria
16. Lasse-Maja förskola
17. Barkarbyskolan
18. Barkarby centrum (bibliotek, äldreboende, förskola, vårdcentral, 
 livsmedelsbutik)
19. Barkarby pizzeria
20. Barsbro torg (frisör, sushirestaurang) 
21. Elljusspår
22. Livmedelsbutik Handlar´n
23. Mack

1.

2.

3.4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12. 13.
14.

15.

21.

22.

19.

23.

20.17.18.

Uppehållspunkter och verksamheter
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Metod
Arbetssteg
Jag arbetade efter fem steg som finns beskrivna i Sociotophandboken samt i rap-
porter från tidigare sociotopkarteringar i Järfälla.  

1. Det kulturella och geografiska sammanhanget – vilka som bor, arbetar
och lever i Barkarby-Skälby samt områdets geografiska förutsättningar.

2. Identifiering av friytor – Friytor  in i tre typer:
• friområde större än 50 ha (äng, skog)
• Enskild friyta 0,5-50 ha (park, torg)
• Bebyggelseområde med friytor mindre än 0,5 ha.

3. Expertvärdering – expertvärderingen grundas i kända
forskningsresultat, förvaltningserfarenheter och 
observationer, i det här fallet av poliser, fältarbetare och lärare samt mig som
landskapsarkitekt.

4. Brukarvärdering – brukarvärderingen handlar om att fråga många
olika brukargrupper på så många olika sätt som möjligt, exempelvis med
hjälp av diskussioner, enkäter och samtal.

5. Syntes och kartering – informationen som samlats in om olika friytors
betydelse sammanställs i en sociotopkarta och rapport.

Brukarvärdering
Undersökningen utgick ifrån fyra fokusgrupper, barn 0-12 år, ungdomar 13-19 
år, vuxna 20-64 samt äldre 65 år och uppåt. Målet var att möta och ställa frågor 
till människor från alla åldersgrupper för att ge en så heltäckande bild som 
möjligt. Förskolor, skolor, föreningar och andra organisationer kontaktade för 
intervjuer,enkäter eller fria samtal där brukarna fick berätta om sina upplevelser 
av utemiljön. Frågorna som ställdes i intervjuer och enkäter har hämtats från 
tidigare sociotopkarteringar i Järfälla och från Sociotophandboken. 
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I undersökningen besöktes två förskolor, Polaris förskola och Lasse-Maja för-
skola. Lasse-Maja förskola ligger i Barkarby centrum och Polaris förskola ligger 
i Skälby, nära Hässelby villastad. 

På Lasse-Maja förskola svarade tre pedagoger på enkäter angående barnens 
utemiljö. Deras tankar om utemiljön förmedlades också genom samtal under 
tiden som de fyllde i enkäterna. 

Under besöket på Polaris förskola gavs tillfälle att sitta i en liten grupp med 
fyra barn och en förskolelärare. Genom stöd av förskoleläraren kunde jag då 
ställa frågor direkt till barnen om deras utemiljö och skriva ner deras tankar. 
För att få en mer tydlig och konkret bild kompletterades intervjun med att för-
skoleläraren fyllde i en enkät om föreskolebarnens utemiljö. Jag besökte avdel-
ningar för lite större barn, 4-5 år gamla, på båda förskolorna. 

Målpunkter
Barnen på Lasse-Maja förskola besöker ofta omkringliggande parker och 
grönområden. Pedagogerna promenerar ofta med barnen till parkerna, men 
till besöksmål som ligger lite längre bort, exempelvis Skälbyparken, åker de 
buss. För att åka pulka och stjärtlapp på vintern går de till Tågparken. De 
parker Lasse-Maja förskola oftast besöker är Snäckanparken, Båtparken och 
Vålbergaparken. I alla tre parkerna leker, klättrar och gungar barnen. 

Under besöket på Polaris förskola berättar barnen för mig att de tycker om att 
leka i vattenpölar och med gegga. Fruktträd och bärbuskar, både de som står 
på förskolans gård och hemma i deras i trädgårdar utgör också viktiga element 
för lek. Under vintern åker barnen pulka och bygger snögubbar. Sandlådan på 
gården är också viktig i barnens lek och allra roligast tycker de det är att leka i 
sandlådan när det är lite fuktigt ute. Barnen berättar att de gärna går på utflykt 
till ”bergen” och klättrar eller till ”skogen”, men det var svårt att förstå exakt 

Barn upp till 12 år
vilka platser som menades.

Under ett platsbesök observerade jag en skogsklädd kulle intill Fornvägen. 
Platsen tycktes vara välanvänd, då det fanns tydligt upptrampade stigar. På 
kullens topp hängde målade mjölkpaket i ett träd och där fanns också en stor 
koja, byggd mot stammen på ett träd. Detta ger ledtrådar om att grönytan är en 
populär plats för lek hos barn i området. Ett annat kuperat skogsområde som 
tycks vara omtyckt av barn angränsar till Astronomivägen. Längs cykel- och 
gångvägen genom platsen såg jag flera gånger förskolegrupper röra sig.

SKÄLBY GÅRD

SNÄCKANPARKEN

TÅGPARKEN

VEDDESTASPÅRET

BÅTPARKEN

EKORRPARKEN
VÅLBERGAPARKEN

LASSE MAJA FSK

POLARIS FSK

De viktigaste målpunkterna för barn i området. 
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Barn upp till 12 år Förbättringsförslag och kommentarer från målgruppen
Pedagogerna på Lasse-Maja förskola menar att det råder brist på kommunala 
parker i området. Av de parker som ligger i närheten av förskolan är enbart 
Ekorrparken kommunal. Ekorrparken är enligt pedagogerna inte optimalt 
utformad, eftersom där bara finns småbarnslek. För att ekorrparken skulle bli 
bättre hade de önskat sig mer lekutrustning i allmänhet och mer lekutrustning 
för äldre barn i synnerhet. Förskolelärarna uttryckte också en oro för att gamla 
Barkarby skulle hamna i skuggan av Barkarby staden. När det gäller Lasse-
Majas egen gård hade förskolelärarna gärna sett mer gräsmatta, pulkabacke och 
större ytor, men de är medvetna om att förskolans läge gör det svårt att ha en 
annan utformning på gården. 

På Polaris förskola berättar en förskolelärare att Skälbyvägen utgör en stor 
barriär. Annars är pedagogen nöjd med att gården är stor och innehåller både 
pulkabacke, cykelvägar och fruktträd. Just nu byggs gården om, och hon ser 
positivt på att gården kommer utformas med fler, mindre rum. 

Kullen vid Fornvägen
2016-08-12.

Lasse Maja förskola
2016-08-12.

Liten lekplats i Vålberga
2016-08-12.
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Jag samlade in information om hur brukargruppen ungdomar använder sin 
utemiljö genom att dela ut enkäter i två klasser i årskurs 9 på Björkebyskolan. 
Totalt 42 personer svarade på enkäten. Den största delen av eleverna är 
boende i Skälby, en del bor i Barkarby och ett fåtal kommer från Jakobsberg 
eller från en annan kommun. Det vanligaste färdsättet för ungdomarna då de 
tar sig mellan träning, kompisar eller skola är till fots eller cykel. En stor del 
av tonåringarna åker också buss eller kör moped. Fokusgruppen rör sig mest 
utomhus under våren, sommaren och hösten. Under vintern åker ungdomar 
pulka eller skidor ifall de är utomhus. 

I de två klasserna var det en övervikt av pojkar, cirka 60%.  

Målpunkter
Strömvallen återkommer gång på gång i elevernas enkätsvar och tycks vara 
en av de viktigaste mötesplatserna för ungdomar i området, förutom att spela 
fotboll går ungdomarna hit för att träffa sina kompisar, prata och ”chilla”.En 
elev berättar att det är Strömvallens läge som gör platsen så bra, det är lätt för 
alla att ta sig dit. Fotboll är en mycket populär sport bland eleverna och många 
uppger att de spelar fotboll flera gånger i veckan på Strömvallen. Förutom 
Strömvallen spelas det fotboll på fotbollsplanen vid Orgonavägen samt på 
Veddestavallen. 

Skälbyparken och Skälby skola är andra mötesplatser för 15-åringarna i 
området, hit går de för att träffa andra människor i samma ålder, prata och 
umgås. En pojke nämner särskilt scenen på Skälby gård, och säger att han 
tycker om den eftersom den är ”inhägnad”. Det är möjligt att scenen, med tre 
väggar och tak dels erbjuder skydd från vädrets makter samtidigt som den ger 
ungdomarna en undanskymd och mer privat plats. Andra platser som fungerar 
som mötesplatser är Barkarby station, Björkeby skola (efter skoldagens slut) 
samt affärer och restauranger som Skälby pizzeria och Handlar´n.

Förutom fotboll så är det vanligt att eleverna spelar golf  eller löptränar. 
En del spelar golf  flera gånger i veckan och tränar då på Viksjö golfbana. 
Veddestaspåret är mycket populärt för de personer som ägnar sig åt löpträning, 

SKÄLBY GÅRD

STRÖMVALLEN

BJÖRKEBYSKOLAN

BARKARBY STATION

FOTBOLLSPLAN

VEDDESTASPÅRET

VIKSJÖ GOLFBANA

HANDLAR´N

SKÄLBY PIZZERIA

Ungdomar 13-19 år

De viktigaste målpunkterna för ungdomar i området. 

skidåkning och promenader med vänner. 

Skälbyvägen utgör ett viktigt stråk för unga i området. 
Under observationer i området såg jag flera ungdomar köra moped och cykla 
längs med Skälbvägen. Andra ungdomar rörde sig i grupper, främst ut mot 
busshållplatserna längs Skälbyvägen.  
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Förbättringsförslag och kommentarer från målgruppen
Majoriteten av målgruppen upplever att området mestadels är säkert och 
tryggt. I Skälbyparken och på Strömvallen förekommer fylla och stök bland 
unga vilket gör att en del av eleverna helst undviker dessa platser kvällstid.  
Området beskrivs som trevligt och cirka hälften kan tänka sig att bo kvar på 
platsen när de blir vuxna. Eleverna ser det som en fördel att Barkarbystaden 
håller på att byggas och ser fram emot ett ökat antal butiker, caféer och andra 
mötesplatser. 

Det finns en besvikelse bland tonåringarna över att fritidsgården stängt och 
de framför önskemål om att den ska öppna igen. Flera skulle också vilja se fler 
mötesplatser inomhus i form av caféer. 

Utegym föreslås av några elever och två personer pekar ut Skälbyparken som 
en en lämplig placering för ett nytt utegym. Det finns också idéer om att 
placera en skateramp i Skälbyparken eller lägga konstgräs på fotbollsplanen vid 
Orgonavägen.  

Scenen vid Skälby gård 2016-08-12

Strömvallen 2016-08-12

Handlar´n i Skälby 2016-08-12
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Vuxna 20-64 år
Resultatet för denna brukargrupp baseras på observationer, eftersom invånare i 
åldrarna 20-64 år har varit svåra att nå för intervjuer eller enkätundersökningar.

Målpunkter
Under soliga eftermiddagar är det många människor som spenderar tid i ute 
i sina villaträdgårdar. Längs Skälbyvägen, Flygarvägen/Poppelvägen och vid 
Skälby gård är det mycket folk som motionerar, joggar och cyklar . Elljusspåret 
i Vålberga och Veddestaspåret lockar också för promenader och löpträning. En 
annan aktivitet som förekommer i åldersgruppen är golf  på Viksjö golfbana. 
Föräldrar med mindre barn möts ofta vid lekplatsen vid Skälby gård. På grund 
av pendlingen är det många vuxna som upphåller sig kring Barkarby station.

Många vuxna människor går längs med Flygarvägen. 
2016-08-12

SKÄLBY GÅRD

VEDDESTASPÅRET

BARKARBY STATION

VÅLBERGA

VIKSJÖ GOLFBANA

De viktigaste målpunkterna för människor i åldrarna 20-64 år i området. 
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Äldre, över 65 år
Information om hur äldre upplever sin utemiljö i Barkarby/Skälby samlades in 
genom möten med Mötesplats Barkarby, PRO Barkarby-Skälby, Skälby villaä-
garförening samt Barkarby-Skälby bygdegårdsförening. På mötesplats Barkarby 
intervjuades tre personer, på mina besök hos de andra föreningarna delade jag 
ut enkäter och pratade fritt med medlemmarna.  

Målpunkter
Vålberga är en populär plats att besöka i åldersgruppen. Både personer från 
Mötesplats Barkarby och PRO Barkarby uppger att de ofta promenerar i 
området. Närheten till Barkarby centrum har stor betydelse för naturområdets 
attraktivitet, det gör att de flesta har mindre än en kvarts restid för att ta sig hit. 
Tillgängliga stigar som fungerar även om man tar sig fram med hjälp av rullator 
eller rullstol  bidrar ytterligare till att äldre tilltalas av platsen. Även tennisbanan 
som ligger i anslutning till Vålberga är uppskattad och fungerar som mötes-
plats.  

Genomgående verkar de äldre i Barkarby-Skälby trivas på platser där yngre 
barn leker. En äldre kvinna berättar att Lasse-Maja förskola i centrum är 
hennes favoritplats och att hon tycker det är rogivande att titta på barnens 
lekar. En annan person tycker mycket om lekplatsen vid Barsbro torg, den 
så kallade Snäckanparken, just för att det brukar finnas barn som leker där. 
Barkarby centrum är också en omtyckt plats på grund av dess affärer och 
restauranger. 

Medlemmarna i Skälby-Barkarby bygdegårdsförening har alla samma 
favoritplats, Skälbyparken. Parkens popularitet bland medlemmarna kan 
delvis förklaras med att deras föreningsmöten mestadels äger rum på Skälby 
gård. Grönskan i parken bidrar till att platsen är omtyckt. Flera personer från 

bygdegårdsföreningen beskriver också att det är liv och rörelse med barn 
som leker i området, vilket de ser som positivt. Medlemmarna i föreningen 
och andra äldre tycker om att promenera i Skälbyparken. På vissa ställen i 
parken har man bra utsikt och bjuds på vyer över Barkarby-Skälby, vilket en 
del av medlemmar lyfter fram som en viktig anledning till att de väljer just 
Skälbyparken som sin favoritplats. 

SKÄLBY GÅRD

FOTBOLLSPLAN

VEDDESTASPÅRET

VÅLBERGAPARKEN

SKÄLBYPARKEN

BARKARBY STATION

De viktigaste målpunkterna för äldre i området. 
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De äldre upplever att anläggningen av Barkarbystaden har påverkat 
trafiksituationen i Barkarby negativt genom ökad trafik, tunga transporter 
och avstängda vägsträckningar. Det har blivit svårare att ta sig fram med bil 
i Barkarby centrum och det vore bra med fler parkeringsplatser, menar de. 
Medlemmarna i Skälby villaägarförening har önskemål om en matvarubutik 
som ligger närmare Skälby, så man inte behöver ta bilen för att handla mat. 

Förbättringsförslag och kommentarer från målgruppen
Medlemmar i PRO Barkarby-Skälby och Skälby villaägarförening anser 
att skogsområden och vägrenar ska röjas, glesas ur och rensas på skräp 
oftare än det görs idag. Några personer i åldersgruppen tycker det saknas 
rekreationsområden med en mer ordnad parkkaraktär i Barkarby-Skälby. 

De äldre upplever att Barkarby centrum är ganska mörkt om kvällar och 
nätter och skulle vilja se mer belysning där. De känner också ett behov av fler 
sittplatser, främst längs Skälbyvägen önskas bänkar. Även om Skälbyparken är 
en omtyckt plats, påtalas problem med stökiga ungdomar och för få sittplatser. 

Barsbro torg. 
2016-08-12 

Skälby gård, här tycker många äldre om att promenera. 
2016-08-12
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Kommentarer från polis och fältarbetare 
Polisens kommentarer
I en intervju berättade en av kommunpoliserna i Järfälla kommun om sina 
erfarenheter av Barkarby-Skälby. Generellt anser hon att området är lugnt. 
Stundtals kan det bli lite bråkigt vid Barkarby station. 

Kommunpoliserna har märkt av en ökad irritation bland invånarna 
Barkarby-Skälby på grund av förändringar i området i och med att 
Barkarbystaden håller på att byggas. Detta gäller främst trafiken. 

Förbättringar som föreslås är bättre belysning kring stationen och i tunnlar. På 
en del platser kan buskar behöva beskäras. 

Fältarbetarnas kommentarer
Jag besökte Järfälla fältverksamhet på deras kontor i Jakobsberg och 
intervjuade två stycken fältarbetare om hur ungdomar använder utemiljön i 
Barkarby-Skälby.

Ungdomar rör sig sällan i större grupper i Barkarby-Skälby. Det är relativt få  
ungdomar som rör sig ute, i jämförelse med andra kommundelar. Kanske beror 
det på att Barkarby-Skälby består av villakvarter där det finns mer utrymme för 
ungdomarna att umgås hemma hos varandra. Platser som ungdomar brukar 
mötas på är skolgårdar, föreskolegårdar och lekplatser. Tonåringar är ofta ute 
mellan klockan 19.00 och 22.00, väldigt sällan efter klockan 24.00.

Det är mest ungdomar som går i högstadiet eller början av gymnasiet som rör 
sig ute. Fältarbetarna stöter sällan på föräldrar ute om kvällarna och de känner 
inte till några organiserade föräldravandringar. De kan inte peka ut någon plats 
i Barkarby-Skälby som ungdomar upplever som otrygg. 

Det finns ett behov av fler offentliga miljöer för ungdomar att mötas på som 
inte är skolgårdar eller förskolor. Ett problem med miljöer för ungdomar är 
att de ska vara trygga och säkra men samtidigt ligga lite avsides för att vara 
intressanta för ungdomarna, vilket kan vara svårt att förena. 

Trots att många ungdomar är besvikna över att Björkeby fritidsgård stängt, 
var den inte särskilt populär när den var öppen och hade få besökare, menar 
fältarbetarna. 
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Färgkodning
Grönt:  Värdefulla sammanhängande friytor  på 0.5-50 hektar.
Ljusgrönt Mycket gles bebyggelse (över 75% värdefulla friytor), exempelvis 
villastäder (stora tomter), trädgårdsstäder, äldre radhusområden (1930-1960) 
samt större grönytor som bedömts ha lågt bruksvärde som till exempel ytor 
längs motorvägar.
Gult: Gles bebyggelse (50-75% värdefulla friytor) exempelvis smalhusstäder, 
punkthus- och grannskapsområden, tunnelbanestäder, urbana höghuskvarter, 
radstående hus, slutna kvarter, flerbostadsvillor, friliggande lamellhus (3-4 
våningar) och låga punkthusgrupper.
Orange: Tät bebyggelse (25-50% värdefulla friytor) exempelvis miljon-
programsområden, tunnelbanestäder, 80-talsområden, nyare stadsförort, 
storgårdskvarter, urbana lamellhus.
Brunt: Mycket tät bebyggelse (under 25 värdefulla friytor) exempelvis arbet-
splatsområden, verksamhetsområden, stenstaden, industri- och hamnområden.
Vitt:Barriärer för utevistelse: område som används för transport eller termi-
naländamål, järnvägar och vägar med mer än 8000 fordon per dygn.
Rosa: Parkeringsplats (hårdgjorda ytor).

Stråk
 : viktiga stråk.
 : behov av gångstråk finns.
Blå bokstäver: Värden av social karaktär (till exempel lekplats, ro, folkliv).

Värdebegrepp
Ba =Backåkning – åka pulka eller skidor i backe
Bv =Bad – badupplevelser och vattenlek
Bl =Blomprakt – rik blomning och trädgårdsodling
Bo =Bollspel – bollspel och bollek
Bv=Båtliv – aktivt kaj- och båtliv
C=Centrumanläggning
Dj =Djurhållning – aktivt lantbruk, 4H och djur i parklek
E =Evenemang – plats för teater, musik, motionsevenemang, festivaler
F =Folkliv – viktig mötesplats, ofta många människor och myllrande folkliv
G =Golf  – långgolf, kompaktgolf, bangolf, discgolf
Gr =Grön oas – rum med grönskande golv och väggar
K =Kulturmiljö – plats med kulturhistoriska värden
Lf  =Landform – grönska eller natur av betydelse för landskapsbilden
Lp =Lekplatslek – barns lek på lekplats
Lä =Längdskidor – längdskidåkning
Lö =Löpträning – iordningställt och belyst motionsspår
Nl =Naturlek – barns möjlighet till lek i natur
O =Odling – odla i koloniträdgårdar eller odlingslotter
Pi =Picknick – samvaro i mindre sällskap, ofta i samband med solbad
P =Promenader – flanerande, strövande, hundrastning, joggning, motions-
cykling, inlines
Ri =Ridning – rida, titta på hästar
Ro =Ro – avkoppling och upplevelsen av avskildhet och tystnad
S =Skate – skateåkning i ramp eller på mark
Sk =Skogskänsla – upplevelsen av stor tyst skog
Ss =Skridsko – åka skridsko
So =Sitta i solen – en plats att sitta i solen
U =Umgängesplats – plats där folk (unga) uppehåller sig och umgås
Us =Uteservering – café eller kiosk med uteservering
Ut =Utsikt – överblick över landskapet och känsla av rymd
V =Vattenkontakt – kontakt med större vattenyta

Sociotopkartan - teckenförklaring
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Sociotopkarta för Barkarby-Skälby
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Värdefulla friyor

Över 75 % värdefulla friytor

Över 50 % värdefulla friytor

25-50% värdefulla friytor

Industriområde

Viktigt stråk

Ba - backåkning, åka skidor eller pulka i backe. 
Bo - bollspel och bollek
C - centrumanläggning
E - evenemang
G - golf
Gr - grön oas
K- kulturmiljö
Lp - lekplats
Lö - löpträning, motionsspår
Nl - naturlek, barn möjlighet till lek i natur
O - odling, i kolonilotter eller odlingslotter
Pi - picknick
Ro - avkoppling, upplevelsen av tystnad 
So - sitta i solen
U - umgängesplats, plats är unga möts och uppehåller sig för att umgås
Us - uteservering
Ut - utsikt
V - vattenkontakt med större vattenyta

Parkering

Barriär
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Sammanfattning: viktiga sociotoper i Barkarby-Skälby

Björkebyskolan - umgängesplats för ungdomar. 
2016-08-12

Skälby gård - umgängesplats, plats för evenemang, 
natur, lekplats, picknick och promenader. 
2016-08-12

Strömvallen - Fotboll och 
umgängesplats för ungdomar.
2016-08-12

Snäckanparken - populär lekplats.
2016-08-12Barkarby centrum - uteserveringar och butiker 

2016-08-12
Vålberga - äldre promenerar och barn leker. 
2016-08-12

I området Barkarby-Skälby finns flera platser som är uppskattade och välanvända 
av invånarna i området. Vålberga och Veddestaspåret erbjuder möjlighet till 
promenader och löpträning på tillgängliga stigar samt naturupplevelser och lek. 
Många tränar också golf  på Viksjö golfbana. Skälbyparken är en sociotop som är 
värdefull för människor i alla åldrar. I parken finns det utrymme för lekplatslek 
och naturlek, löpträning, promenader och evenemang. 

För ungdomarna är den viktigaste sociotopen utan tvekan Strömvallen. En del 
av ungdomarna spelar fotboll här, men många besöker också Strömvallen för 
att umgås med kompisar. En annan plats där ungdomar möts och umgås är 
Björkebyskolan efter att skoldagen är slut. Barkarby centrum, Handlar’n, Skälby 
pizzeria och Barkarby pizzeria är mötesplatser främst för ungdomar. 

Förskolorna i området gör ofta besök på närliggande lekplatser. Den så 
kallade Snäckanparken är populär. Andra parker de besöker är Tågparken och 
Vålbergaparken. 
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Arbetsprocessen och resultatet Framtid och åtgärder
Under arbetet med sociotopkarteringen möttes jag i många fall av nyfikenhet 
och intresse. Samtidigt hade de tillfrågade ofta svårt att svara på frågorna 
och hade inte funderat så mycket kring sin utemiljö. I vissa fall blev svaren 
ospecifika och därför svåra att använda, i andra fall berörde svaren delar av 
Järfälla utanför avgränsningen Barkarby-Skälby. 

Kontakten med de olika brukargrupperna bjöd på en del lärdomar. Några av 
de äldre människor jag mötte hade svårt att fylla i enkäterna, de tyckte bland 
annat texten var för liten och därför svårläst och ville hellre prata fritt.  Jag 
upptäckte också att det kunde vara svårt att prata om specifika platser med 
barn. Pedagogerna var då ett stöd som kunde tolka vad barnen berättade och 
fylla i en enkät som företrädare för barnen. Genom att dela ut enkäter till 
två högstadieklasser fick jag ett brett material att utgå ifrån för att förstå hur 
ungdomar använder och upplever sin utemiljö. Några av eleverna lämnade 
in en tom enkät eller fyllde i enkäten på ett oseriöst vis, men majoriteten av 
eleverna gav utförliga svar som jag kunde basera brukarvärderingen på. En 
brist i undersökningen är att det inte har gått att nå brukargruppen vuxna. 
Många i denna åldersgrupp är upptagna med arbete under dagtid vilket 
gör att de är svårare att nå. Detta problem har förekommit även i tidigare 
sociotopkarteringar i Järfälla.  

Sociotopkartan och dess rapport för Barkarby-Skälby bidrar till en tydlig bild 
av hur människor använder sig av utemiljön och vilka friytor som är värdefulla.
Det är viktigt att uppmärksamma att sociotopkartan är daterad - för att vara 
användbar i framtiden måste den uppdateras regelbundet. 

Sociotopkartans värdebegrepp kan orsaka förvirring och begränsning i arbetet. 
Flera äldre upplevde Barkarby centrum, och då främst Lasse-Maja förskola i 
centrum som rofylld att sitta och titta på. Dock beskrivs folkliv och rofylldhet 
som motsatser i  beskrivningen av metoden i Sociotopkarta för parker och andra 
friytor i Stockholms innerstad. 

Den största delen av de människor jag kommit i kontakt med under 
sociotopkarteringen är nöjda med sin utemiljö. Barkarby-Skälby beskrivs i de 
allra flesta fall som ett lugnt område som upplevs tryggt att bo i. 
Bland ungdomar vill ungefär hälften bo kvar i Barkarby-Skälby och bland 
de över 65 år är det ingen som vill flytta ifrån området. Nybyggnationen av 
Barkarbystaden väcker oro hos de äldre och vuxna, men ungdomar ser det 
som något positivt och hoppas på fler mötesplatser och mer service. 

Just mötesplatser är något som många ungdomar saknar och det finns en 
stor besvikelse över att fritidsgården stängdes. Fältarbetarna berättar att 
fritidsgården trots allt inte användes så mycket av ungdomarna i området, 
utan föreslår att en ny mötesplats för ungdomar ska anläggas utomhus. Det 
finns önskemål från invånarna i området att ha fler kommunalt ägda parker. 
Kvalitéer som efterfrågas då är mer ordnade parker med blommor men också 
lekplatser för barn i alla åldrar. De två elljusspår som finns i Veddesta och 
Vålberga är idag mycket populära och en del ungdomar föreslår att ett nytt 
löpspår anläggs. Förutom att löpträna är det många som vill träna på utegym 
i området. Ett utegym skulle kunna vara ett alternativ för bollsporten på 
Strömvallen och bli en extra mötesplats i området. En ny park i området skulle 
kunna fungera som mötesplats för ungdomar, ge blomsterprakt, lek för barn 
och träningsmöjligheter. 

Fler bänkar behövs, främst utmed Skälbyvägen. Skötsel och underhåll återkom 
i undersökningen som en punkt som kan förbättras i Barkarby-Skälby. 
Vägkanter behövs röjas och rensas från skräp oftare än idag. Det finns flera, 
mindre skogsområden som är lämnade obebyggda i området som skulle kunna 
utnyttjas av fler människor om de blev mer tillgängliga genom gallring och 
borttagning av sly. 

Skälbyvägen är ett betydelsefullt stråk genom området, men upplevs också som 
en barriär. I framtiden är det viktigt att arbeta för att cyklister och fotgängare 
får utrymme på vägen och korsa vägen säkert.
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Sociotopkarta för parker och andra friytor i Stockholms innerstad - om metoden, dialogen 
och resultatet.(2002). Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad. 

Växa med kvalité: översiktsplan Järfälla - nu till 2030. (2014). Järfälla kommun. 

Tidigare sociotopkartor i Järfälla: 
Ingelsson, Jessica (praktikant på Sven A Hermelin AB 2012). Utemiljön i Kallhäll 
-ur brukarens perspektiv: Rapport om sociotopundersökning i Kallhäll i Järfälla kommun 
under hösten 2012.

Eriksson, Kristina (praktikant på Sven A Hermelin AB 2013-2014). 
Sociotopkartering utanför centrala Kallhäll: Kallhäll Stäket, Kallhälls villastad, västra 
Kallhäll, Berghem.

Saukko, Saara (praktikant på Järfälla kommun 2009). Sociotopkarta över centrala 
Jakobsberg och Söderhöjden - brukarvärdering.

Kanslätt, Sofia (praktikant på Järfälla kommun 2009). Hur används och upplevs vår 
utemiljö - Sociotopkartering i Västra Jakobsberg.

Digitala källor: 
Järfälla i siffror 2013, Järfälla kommun.

Fakta om SL och länet 2012, AB Stor Stockholms lokaltrafik.

Sociotophandboken: planering av det offentliga uterummet med stockholmarna och 
sociotopkartan, Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad. SBK 2003:2.

Delområdesprognos 2016-2025 Järfälla kommun, statisticon.

Stockholms läns museum http://www.stockholmslansmuseum.se/
faktabanken/kulturmiljoer-i-kommunerna/kommun/?k=0123

Förskolor i Barkarby/Skälby https://www.jarfalla.se/utbildning--forskola/
forskola-och-pedagogisk-omsorg/forskola/forskolor-i-jarfalla/barkarby-skalby.
html

Intervjuer och enkäter:

Björkebyskolan. Enkäter utdelade i två klasser i årskurs 9. (2016-08-30)

Mötesplats Barkarby. Intervjuer med tre pensionärer. (2016-08-25).

Lasse-Maja förskola. Tre förskolelärare svarade på enkäter för 
barnföreträdare. (2016-08-25)

Polaris Förskola. Intervju med fyra barn, en föreskolelärare svarade på  en 
enkät för barnföreträdare. (2016-08-30)

Skälby villaägarförening. Fria samtal med fyra medlemmar. (2016-08-30)

Skälby-Barkarby bygdegårdsförening. Enkäter. (2016-09-26)

Närpolisen i Järfälla kommun. Intervju. (2016-09-23)

Fältverksamheten i Järfälla kommun. Intervju med två fältarbetare. (2016-
09-29)

Bilder: 
Fotografier tagna av Mimmi Wester. Kartmaterial hämtat från Järfälla 
kommuns kartverktyg och redigerat av Mimmi Wester. 
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Inledning och syfte
Viksjö och norra Jakobsberg ligger i västra och centrala Järfälla. Järfälla 
kommun gränsar till kommunerna Sollentuna, Stockholm, Upplands Väsby, 
Upplands bro samt Ekerö. Kommunen ligger i landskapet Uppland och ingår i 
Stockholms län. 
 Järfälla är rikt på naturområden som invånarna kan motionera i eller 
utnyttja på andra sätt, 38 % av kommunens yta består av grönytområden.  
Boende i Järfälla värderar sina naturområden högt, i en undersökning 
om invånarnas fritidsvanor säger 65 % att det är viktigast att satsa på 
naturområdena, framför till exempel simhallar och kulturhus. Förutom 
Görvälns naturreservat finns också andra större naturområden i Järfälla, 
exempelvis Järvafältet som ligger i kommunens östra del. 
 Sociotopkarteringen av Viksjö och Norra Jakobsberg har till syfte 
att undersöka hur invånarna utnyttjar och upplever området, samt föreslå 
förbättringsåtgärder ur ett socialt perspektiv. Sociotopkartan är ett verktyg för 
att kartlägga en friytas (area utan byggnader) sociala och kulturella värden, 
enligt Sociotophandboken. Tidigare områden som har sociotopkarterats är 
centrala Kallhäll, Västra Kallhäll, Stäket, Berghem, Kallhälls villastad, centrala 
Jakobsberg, Söderhöjden, Västra Jakobsberg, Barkarby-Säby, Görväln och 
södra delen av Västra Järvafältet.. 
 Rapporten inleds med en beskrivning av arbetsområdet, för att 
sedan redogöra för resultatet av brukarvärderingen. Slutligen presenteras 
sociotopkartan tillsammans med en sammanfattning av de viktigaste 
sociotoperna i området och reflektioner kring processen, resultatet och det 
framtida Viksjö och norra Jakobsberg. 
 Syftet med rapporten är att ge en överblick på vilka förutsättningar det 
finns i ett område med hjälp av dialog med brukarna. Undersökningen utgår 
från att värdera tillgång utifrån tillgänglighet, trygghet och trivsamhet. Utifrån 
den kunskapen som brukarna har kan sedan förbättringar i området föreslås 
och användas som planeringsunderlag. 
 Utemiljön, parker och natur är en viktig komponent för välmående hos 
befolkningen i en stadsdel. Den här undersökningen är en förenklad form av 
den metod som sociotophandboken framtagen av Stockholm stad har använt 
sig av. 

 Skolor och förskolor är aktiva användare av olika slags grönområden 
under hela året och de byter också plats utifrån vilka kvalitéer de olika områden 
har, till exempel besöka en pulkabacke på vintern. Andra aktiva brukare av de 
bostadsnära grönområdena är barn, ungdomar, familjer och pensionärer. 
 Det är viktigt att det finns ett brett register av olika typer av ytor för 
olika personer. Det bör finnas platser där man kan umgås med folk och titta på 
folkliv och där det kan hållas evenemang, samtidigt som det ska finnas platser 
där man kan ta det lugnt. 
 Med hjälp av experter som utbildade landskapsarkitekter görs 
observationer som värderas utifrån bland annat forskning. Vilka spår av 
aktiviteter finns på platsen? Är platsen använd? Är det en plats man grillar 
korv på, bygger kojor eller är det en plats man inte besöker för att den känns 
otrygg och mörk under vissa årstider eller tider på dygnet? Finns det viktiga 
kulturhistoriska lämningar eller viktiga gångstråk på platsen? Men man ska inte 
glömma bort att det är brukarna på platsen som är de egentliga experterna. 
De känner till sin miljö och har erfarenhet från flera årstider och olika tider på 
dygnet. Det är också för brukarna förbättringar görs och därför är det viktigt 
att vara lyhörd på vilka platser som är uppskattade eller minder uppskattade 
och varför. 
 Informationen som har framkommit i undersökningen sammanfattas 
i ett kartunderlag som kan använda vid planering samt en kompletterande 
rapport där de viktigaste delarna sammanfattas i text. 
 Det är viktigt att tänka på att en sociotopkarta är en färskvara. 
Områden förändras och de människor som bor i området får nya behov och 
använder området på nya sätt. På grud av detta kan värderingar förändras och 
hur man ser på värdet av sin närmiljö kan variera över tid. Sociotopkartan bör 
därför vara ett levade dokument som uppdateras med jämna mellanrum eller i 
takt med att förändringar ska göras i ett område. 
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Viksjö kyrka ligger i Viksjö centrum och är ett landmärke 2017-09-18

I området finns flera gångtunnlar som på ett effektivt sätt separerar gångtrafikanter och 
bilister 2017.-09-18

Bebbyggelsen i Norra jakobssberg består främst av villor och kedjehus. Men även detta tio 
våningshus finns innom områdesgränsen i Norra Jakobsberg
2017-10-02

Viksjös bebygelse består till stor del av radhusområden 2017-09-18
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2009 - Västra Jakobsberg

2009 - Jakobsbergs centrum och Söderhöjden

2012 - Centrala Kallhäll

2015 - Västra Kallhäll, Kallhälls villastad, Stäket, Berghem

2017 - Görvälns naturreservat

2017 - Södra delen av Västra Järvafältet

Arbetsområde (denna sociotopkarta):

2018 - Norra Jakobsberg

2018 - Viksjö

Tidigare sociotopkartering

Norra Jakobsberg

Viksjö

De röda områdena är de områden som rör den här rapporten de vita områdena är tidigare 
sociotopkarteringar. 
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Båda områdena präglas av en låg bebyggelse med kedjehus, radhus, och 
villor. Områdena är byggda enligt de ideal som fanns på 1970 talet med 
trafikseparerade vägar. De mer centrala delarna präglas av en något högre 
bebyggelse med flerfamiljshus. 

Viksjö
Viksjö består främst av småhus, med undantag kring Viksjö centrum där 
det finns flerbostadshus. Strukturen är tydligt präglad av en trafikseparerad 
gatustruktur. I området finns stora gemensamma grönytor. Viksjö består av 
grönområden som har stor betydelse för spridning av djur och växtliv.  
 Viksjö centrum består av blandade verksamheter som mataffär, apotek 
bibliotek och kyrka. Stor yta av centrumet består av en välanvänd parkering. 
Runt centrumkärnan dominerar lite högre bebyggelse på med flerbostadshus 
på 3-4 våningar. Med enstaka hus som är högre.
 Omkringliggande områden domineras av radhus med små tomter. 
Det finns flera skolor och förskolor inom området. Gång och cykelvägarna 
är frekvent använda och går ofta genom smala skogspartier som skyddar 
närbelägen bebyggelse från insyn. På några platser finns viltåkrar som bidrar 
till att främja den biologiska mångfalden. Ett grepp som finns på flera ställen i 
Järfälla kommun. 

Norra Jakobsberg 
Norra Jakobsberg domineras av villaområden som är trafkikseparerade. 
Det gör att många väljer att transportera sig med cykel eller till fots. Många 
skolungdomar använder cykeln för att ta sig till och från skolan. I vissa skolors 
undervisning använder man närområdet för att till exempel öva orientering. 
På grund av trafiksepareringen finns det många gångtunnlar under vägarna. 
Några av kedjehusområdena har gemensamma gårdar med småbarnslek. 
Flerfamiljshus finns framförallt i den östra delen nära tågspåret och 
motorvägen
 Järnvägsspåren bildar en barriär genom området. Det går att 
ta sig under spåren via en gångtunnel. Längst med spåren finns det 
industriverksamheter.

Arbetsområdet

Områdesbeskrivning

Norra Jakobsberg

Viksjö
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Uppehållspunkter och verksamheter

1. Viksjö centrum 
2. Grodparken 
3. Vallen 
4. Jakobsbergs station  
5. Görveln naturreservat
6. Rävkullen
7. Andeboda

1 2

3

4

5

6
7
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Metod
Metoden utgår freån de fem steg som finns beskrivna i Sociotophandboken samt i 
rapporter från tidigare sociotopkarteringar i Järfälla.

1. Det kulturella och geografiska sammanhanget – vilka som bor, arbetar
och lever i närheten av Görvälns naturreservat samt områdets geografiska 
förutsättningar.

2. Identifiering av friytor – Friytor, parker och grönområden delas in i
tre typer:
• Del i större friområde större än 50 ha (äng, skog)
• Enskild friyta 0,5-50 ha (park, torg)
• Bebyggelseområde med friytor mindre än 0,5 ha.

3. Expertvärdering – expertvärderingen grundas i kända
forskningsresultat, förvaltningserfarenheter, expertmöten och
observationer, i det här fallet av polis, fältarbetare, lärare och mig som
landskapsarkitekt.

4. Brukarvärdering – brukarvärderingen handlar om att fråga många
olika brukargrupper på så många olika sätt som möjligt, exempelvis med
hjälp av diskussioner, enkäter och samtal.

5. Syntes och kartering – den stora mängd information om olika friytors
betydelse sammanställs till en sociotopkarta och rapport.

Brukarvärdering
Undersökningen utgick ifrån fyra fokusgrupper, barn 0-12 år, ungdomar 13-19 
år, vuxna 20-64 samt äldre 65 år och uppåt. Målet var att möta och ställa frågor 
till människor från alla åldersgrupper för att ge en så heltäckande bild som 
möjligt. Förskolor, skolor, föreningar och andra organisationer kontaktades för 
intervjuer,enkäter eller fria samtal där brukarna fick berätta om sina upplevelser 
av utemiljön. Frågorna som ställdes i intervjuer och enkäter har hämtats från 
tidigare sociotopkarteringar i Järfälla och från Sociotophandboken.

Flerbostadshus med 3 våningar nära Viksjö Centrum 2017-09-18
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Barn upp till 12 år

Visa grupper av brukare som barn och förskolor är extra känsliga för 
störningar som till exempel barriärer i form av vägar vilket kan försvåra för 
dem att röra sig i sin närmiljö på ett säkert sätt och minska deras möjligheter 
att besöka närbelägna grönområden. 
 Alla förskolor och skolor i områdena fick en enkät via mail. Endast 
ett fåtal svarade på enkäten och därför kompletterades undersökningen 
med telefonintervjuer. Telefonintervjuerna blev mindre utförliga eftersom 
pedagogerna ofta bara hade några minuter att avsätta. Dessutom var det 
svårt att över telefon förstå exakt vilka skogsplatser som pedagogerna syftar 
på när de har sagt att man besöker skogen, parken eller pulkabacken. Ibland kan 
det röra sig om närmsta skogsdunge intill förskolan som är särskilt viktig för 
de små barnen och ibland har man sett hela naturreservat som ”sin skog”.  
Sammanfattningsvis kan man säga att alla lekparker, parker och skogspartier 
som ligger nära tillhands för förskolorna används frekvent i verksamheten. 
De flesta mötte mina frågor med nyfikenhet.  De förskolor var med i 
undersökningen  är överlag nöjda med den verksamhet de bedriver och alla 
känner sig trygga i den närmiljö de har. De flesta förskolor ligger i villa- eller 
radhusområden. 

Unga Örnar 
6 barn från i 10-års åldern intervjuades i Jakobsberg. Barnen bodde i området 
och hade sin fritidsverksamhet på organisationen Unga örnar. Intervjun skedde 
i deras lokal på Nibblevägen i Jakobsberg. De intevjuade barnen tyckte att 
det var roligt att spela fotboll och därför var fotbollsplanen i Nibbelparken 
en viktig plats för dem. De tyckte att en bra plats skulle bestå av mycket gräs, 
lekutrustning och vara säker och inte läskig. Det var också viktigt att platsen 
var befolkad med människor man känner och vill leka med, annars var platsen 
inte rolig. Riddarparken tyckte flera av barnen var tråkig. Dels för att det inte 
fanns så mycket att göra där och dels för att det inte fanns några kompisar 
där. Pedagogerna upplever att biltrafiken är ett stort problem i området. 
Bilarna kör snabbt och nära där barnen befinner sig. Några av barnen upplever 

Raststugan är en viktig plats för barnen där de kan värma sig, äta 
och vila under utflykter. 2016-10-20

Målpunkter för barn i Viksjö och Jakobsberg  Målpunkterna bestod främst av lekparker 
och skogsområden i närheten av förskolan/skolan

Lundskolan

Plommonets 
förskola

Fjällens för- och 
grundskola

Falsterbo förskola

Olovslundskolan

Vattmyra 
förskola

Nibble förskola
Unga Örnar
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att biltrafiken är ett problem på vägen till skolan medan andra inte tycker 
det. De flesta av de tillfrågade barnen går till skolan utan sällskap av vuxen. 
Pedagogerna tycker att biltrafiken i bostadsområdet behöver åtgärdas. De 
bommar som fanns runt Nibbleparken och bostadsområdet fungerade inte för 
att hålla biltrafiken borta utan ytterligare åtgärder som fartgupp eller liknande 
efterfrågades. 
 Pedagogerna tycket att Nibbleparken var jättefin, konstgräsplanen 
var välanvänd men det fanns få backar där man till exempel kan åka pulka på 
vintern. Barnen är ute flera gånger i veckan på vinter, vår och höst är de vid 
lekplatsen och på fotbollsplan. På sommaren tillkommer även duschen på 
lekplatsen där framförallt flickorna leker vattenkrig. 

Nibble förskola Nibblevägen 1
Det som är bra med gården är att den är varierad det finns olika typer av 
miljöer, skugga/sol, platser med och utan tak, asfalt/gräs lekställningar av olika 
storlekar, lekhus bänkar för att sitta ute och äta lunch fika kuperad mark. 
 Grindarna är svåra för föräldrar att öppna. 
 Förskolan är ute flera gånger i veckan under alla årstider och på 
vintern använder man sig av snön som lekredskap, skotta, bygga med och åka 
på madrasser. Under de övriga årstiderna använder man lekutrustningen på 
gården. De går även till Nibbleskogen, stallet och lekplatser i närheten det tar 
man sig genom att gå. De upplever inte att det finns några gator eller barriärer 
som hindrar besök till platser i närområdet. 

Vattmyra förskola
Fördelar med gården är bärbuskar och fruktträd även här sätter man stort vär-
de på den kuperade terrängen som gör att man kan åka madrass på vintern. 
 Gården upplevs som för liten för de 205 barnen som går på förskolan. 
Barnen är därför ute flera gånger i veckan under alla årstider. Under hela året 
går de en gång i veckan till skogen för att leka och utforska. Några gånger i 
månaden går förskolan till parken och utnyttjar klätterställningen, gungan, 
rutschkanan och snurrkarusellen. Till pulkabacken går de också under vintern 

En bra plats ska vara säker tycker ett av barnen som svarat på enkäten. 2017-10-04

Alla parker, lekparker och skogsområden i närheten av förskolor används regelbundet. 
2017-10-18
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Barnen beskriver vilka favoritplatser de har i området 2017-10-04

några gånger per månad. 

Olovlundförskola
Fördelen med gården är att den är kuperad terräng på en skogstomt med sten 
och träd. 
 Det som är mindre bra är en stentrappa som är svårt att gå i för de 
mindre barnen. Det kan också vara svårt med berghällarna. Det är en ojämn 
fördelning av vilken typ av lek som finns på gården, det finns tre sandlådor 
men ingen klätterlek och det hade därför önskat sig mer varierade lekredskap 
som är lite mer avancerade. Verksamheten går till skogen flera gånger i veck-
an och ibland på andra promenader. Det är ett lugnt villaområde där de inte 
besväras av biltrafik eller liknande. Till ovanligheterna hör att de tar de äldsta 
barnen och åker tåg till Kallhäll. Annars går de överallt.  Förskolan har ca 60 
barn. 
 
Plommonets förskola
De tycker att deras gård är bra den är kuperad och varierad och det finns olika 
typer av lekställningar. En liten bit skog och berg som skapar olika utmaningar 
för barnen. Det som de upplevde som ett problem var att gården var svår att 
överblicka. De går eller åker buss till Viksjö centrum för att till exempel besöka 
biblioteket. Parken som ligger bredvid med lekutrustning och fotbollsplan 
besöks ofta och de är ute i skogen flera gånger i veckan. De upplever inte att 
det är problematiskt att ta sig över några stora vägar eller liknande. 

Fjällens för och grundskola
Det är en stor skola och svårt för en person att överblicka alla för och 
nackdelar med skolan. Men det som var bra var att det finns många möjligheter 
till olika aktiviteter Man håller också på att se över utemiljön på skolan för att 
se vad som behöver bytas ut och repareras. Det finns 4 skolgårdar. Barnen 
går ibland utanför skolgården och då bort till exempel orkestervägen eller 
trössvägen (loket) för att leka på lekplatser. Biltrafiken är inte störande. 
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Det behövs röjas längst med Falsterbovägen eftersom växtligheten skymmer sikten i kurvan 
nära falsterbo förskola . 2017-10-18

Falsterbo förskolan
De beskriver sin gård som stor, variationsrik gård med kuperad terräng som 
utmanar barnen. Där finns skog, asfalt, gungor, sandlåda med mera. Det som 
inte var helt lyckat var att det inte längre fanns några klätterutmaningar på 
gården efter att gården rustats upp. Det var någonting de saknade. Pedagogen 
jag pratade med var nöjd med förskolans placering eftersom det var så grönt 
och lummigt i närheten. De använder skogsområden i närheten av förskolan 
dagligen. Det finns en oro för att dessa gröna områden kommer bebyggas trots 
att de är väl använda i den dagliga verksamheten och att flertalet skolor och 
förskolor ligger i nära anslutning till dem. 
 De besöker alla parker som ligger i närområdet som Rävkullen, 
Grodparken, och ängen används till vårlopp och förskolans dag (Andeboda). 
 Det finns ett berg med utsikt över Falsterboskolan som de lite äldre 
barnen besöker ibland. Grönområdena runt omkring används i den dagliga 
verksamheten. Park mellan anebodabavägen och förskolan används mycket 
av de mindre barnen.  När de passerar Falsterbovägen på väg till skogen finns 
ett övergångställe, men när de kommer tillbaka från skogen är sikten skymd 
på grund av träd som har växt upp i diket. Pedagogerna är oroliga för de 
planerade byggnationerna i de skogsområden som man ofta besöker.  

Lundskolan
Fördelen är att skolgården har olika delar att vara på det finns något för både 
de som vill ta det lite lugnare och de mer aktiva barnen. Skolgården känns 
ibland lite trång om många är ute samtidigt. 
På vintern är pulkabacken och ängen favoritplatser där man åker pulka eller 
bygger i snön
 På de övriga årstiderna är man ute i skogen och på skolgården. 
Det finns inga barriärer eller andra hinder som gör det svår för skolan att ta sig 
ut. 
 De förbättringsförslag som föreslås av pedagogerna är att parker och 
lekparker ska ses över oftare eftersom de blir slitna och saker går sönder. 
Pedagogerna önskar också att vissa av lekplatserna och parkerna skulle rustas 
upp.

Sammanfattning skolor och förskolor
Närheten till skogen gör det enklare för förskolor att ta sig dit regelbundet. 
Skogsområden och parker i närheten av förskolor är någonting som är väldigt 
värdefulla och använda. Skogsområdena kan verka små och obetydliga men 
är många g¨ånger använda i den dagliga verksamheten. Det är viktigt med 
gångavstånd till parker och skogsområden.  Ofta upplevs inte trafiken som ett 
problem i närområdet.  
Det är tydligt att en kuperad och en tillräckligt stor gård är någonting som 
också värderas högt. 
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Ungdomar 13-19 år 
Vid ett besök på Viksjöträffens ungdomsgård intervjuades ungdomar 
och pedagoger från verksamheten. Även enkäter delades ut. Drygt 20 
ungdomar intervjuades, tjejer och killar i åldern 12-15 år. De tillfrågade gick 
på Viksjökolan och de flesta bodde i Viksjö några bodde i Jakobsberg. De 
tillfrågade gick eller tog bussen till skolan och efter skolan träffade de sina 
kompisar eller gick/åkte buss hem. De träffade sina kompisar främst utomhus 
eller hemma hos någon. I de fallen man träffades utomhus fanns det inget 
tydligt mönster på var man träffades. Några berättade att man mest gick 
runt, de uppehöll sig inte på någon särskild plats. Vissa var i centrum, olika 
skolgårdar eller i Grodparken. På sommaren är den vanligaste aktiviteten 
att åka och bada och på vintern utnyttjar man snön till pulkaåkning eller att 
bygga snögubbar. På vår och höst var det svårt att se något mönster i svaren. 
De är inomhus, ute och ”hänger” eller sysslar med någon fritidsaktivitet. 
Favoritplatserna i Viksjö är Träffpunkten (fritidsgården), Ica, Grodparken, 
Golfbanan och Vallen. Där hänger man med sina kompisar, utövar sina 
fritidsintressen eller leker. Killarna utrycker i högre utsträckning än tjejerna 
att de finns platser som man undviker eller som är farliga. De undviker 
Grodparken och centrum på kvällen eftersom det kan vara stökiga gäng där. 
Under dagtid är Viksjö en säker plats som de trivs på. Att umgås med sina 
vänner är det som är viktigt, platsen är sekundärt. Förslag på åtgärder från de 
som tycker att det är stökigt i centrum på kvällarna var säkerhetspersonal eller 
övervakningskameror. 
 Ingen av dem som går eller cyklar till skolan upplever biltrafik eller 
vägar som ett problem. Däremot berättade en person om mopeder som ute på 
skolgården, runt träffen och i centrum, kör för snabbt och personen var rädd 
att bli påkörd och tyckte att det skulle införas ett förbud mot mopedåkningen 
på skolgården. Många var positiva till Träffen och tyckte att det var roligt att 
vara där. De yngre eleverna kände sig otrygga på kvällen då äldre ungdomar 
kom dit. 
 Några av killarna såg fram emot det nya utegymmet som håller på att 
byggas i Grodparken. I skogspartierna i Viksjö gillar några att cykla. Några 
tycker också att verksamheten i centrum skulle utökas med fler butiker. 

BRUKETS SKIDBACKE

GÖRVÄLNS SLOTT

GÖRVÄLNSBADET

ELLJUSSPÅR

Målpunkter för ungdomar i Viksjö och norra Jakobsberg består främst av olika skolgårdar 

Fritidsgården 
Viksjöträffen
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Framförallt vill de ha en snabbmatskedja där.  De önskar sig också större 
lokaler och vill inte dela lokalen med pensionärerna vilket nog är ömsesidigt. 
Det finns inte plats för att spela pingis till exempel och Pro hade inte plats 
till exempel julbord. Andra förslag från ungdomarna på frågan om vad skom 
skulle fö dem att vara ute mer var en parkourpark och fler lekställningar. 
 Vid Fjälletskolan hänger ungdomar med EPA- traktorer. Enligt uppgift 
skräpar de ner en del och vissa vuxna känner sig otrygga i närheten av detta 
gäng trots att, som jag förstår det, ingenting värre än skadegörelse har skett.
 En del klättrar upp på taken på skolbyggnaderna under kvällstid. Det 
skulle därför behövas åtgärder för att omöjliggöra för ungdomar att komma 
upp på taken av både säkerhetsskäl och för att minska underhållet på taken 
som går sönder. Det finns en fotbollsplan vid Fjälletskolan med strålkastare 
som bara vaktmästaren kan tända och vaktmästaren är inte där under dygnets 

I Viksjö centrum finns Viksjös kulturversamhet med bland annat blibliotek. Fler och större 
samlingslokaler för olika föreningar efterfrågas av flera grupper2017-09-18

Grodparken används i undervisning men kan på kvällen upplevas som skrämande. 
2017-10-18

mörka timmar. Det finns därför som förslag att sätta dit en lysknapp med timer 
för att ungdomarna ska kunna utnyttja bollplanen kvällstid.

Det finns flera bollplaner runt om i områdena Ogräset på den här planen vittnar om att 
den inte används frekvent, man bör därför utreda om ytan kan användas till någon annan 
aktivitet istället. 2017-09-18
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Vuxna 20-64 år
Tre personer från Viksjö scoutkår intervjuades, en som bodde i Jakobsberg och 
två som bodde i Viksjö. De fyllde i enkäter och sedan intervjuades de utifrån 
de observationer som jag gjort i området för att få mina antaganden bekräftade 
eller dementerade. Den här gruppen har annars varit svår att få tag på grund av 
att många arbetar dagtid. Eftersom underlaget har varit litet kan man inte dra 
dra för stora slutsatser.
 Vår gemensamma uppfattning var att de som har möjlighet väljer 
bilen framför kollektivtrafiken. Det trodde de kunde bero på att det tar väldigt 
mycket längre tid att ta bussen än att ta bilen. Dessutom är det ett par stycken 
som tycker att bussterminalen i Jakobsberg centrum känns otrygg kvällstid 
på grund av gängen som hänger där. Det har även cirkulerat påståenden i 
olika Facebook grupper om hur folk har blivit överfallna där vilket bidrar till 
känslan av otrygghet. En av Facebookgrupperna heter Varningar i Järfälla. 
Alla tillfrågade hade barn i åldrarna 8-20 år och tyckte att det var en bra 
uppväxtmiljö för deras barn. De framhöll att det var lugna områden med flera 
grönområden och skogsdungar där deras barn trivdes att vara. Någon tyckte 
att det kändes otryggt när deras barn skulle transportera sig. Barnen går ut 
själva utan vuxens sällskap och några cyklade till kompisar. De platser som 
inte ansågs vara bra för barn att uppehålla sig var Jakobsbergs centrum, Viksjö 
centrum och Grodsparken. 
 Görveln är ett naturreservat utmed Mälaren och dit går folk ofta för 
att finna lugn och ro i en grön oas, där man kan se årstidsväxlingarna och 
där man kan möta folk man känner. Det man gör där är att picknick/fika 
eller promenera, ta det lugnt eller paddla. Man bruka uppehålla sig där ett par 
timmar åt gången.
Det finns en hel del små fotbollsplaner i området som inte verkar användas, 
planerna kanske kunde ersättas med någonting som skulle användas mer, som 
ett utegym eller en parkourpark. 
 Alla de tillfrågade hade bott i området i över 20 år och de saknade att 
kommunden förut brukade spola is på exempelvis fotbollsplanerna. Det är 
någonting som de önskade skulle komma tillbaka. 
 Även dessa tycker att det saknas lokaler för föreningar i Viksjö, något 

De vuxna som har intervjuats rör sig mest utanför områdesgränsen i till exempel 
Görveln därför kan inga målpunkter för vuxna redovisas
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som flera jag pratat med har påpekat.
 Mälarvägen har problem med att folk kör för fort. En av de tillfrågade 
ansåg att någon form av åtgärd skulle behövas för att minska hastigheten, till 
exempel fartgupp, smalare gator där man inte kan mötas överallt eller liknande.  

Gång och cykelväg 2017-10-18Det finns många gångtunlar under trafikerade vägar 2017-09-18

Bussarna, bilar och mopeder trafiskerar gatorna i Norra Jakobsberg men många väljer ändå 
att ta bilen 2017-09-18
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Äldre, 65 år och uppåt
Jag har varit i kontakt med PRO i Viksjö där sex personer svarade på en enkät. 
 Några utrycker att busshållplatserna är för mörka i Viksjö, bussarna 
kommer för sällan (var 30min eller mer sällan) och de ofta är fullt av 
barnvagnar på bussen så det är svårtatt få plats med en rullator. De som 
behöver hjälpmedel i form av en rullator eller liknande upplever att det finns 
många trottoarkanter som är för höga och svåra att ta sig över, bland annat vid 

sjukhuset och i Barkarbystaden.
 De önskar fler bänkar längst med gångstråken och fler föreningslokaler 
där det får plats mycket folk är sådants som efterfrågas. 
 Ingen pekar ut några speciella områden i Viksjö som områden som 
man tycker om  Utan det är främst grönområden i närheten som till exempel 
Görveln. Några tycker att Viksjö centrum är osäkert på kvällstid och undviker 
att befinna sig där. 

Tunneln under pendeltågstationen upplevs 
av äldre som skrämmande och otryggt under 
kvällen/natten  2017-10-04

BRUKETS SKIDBACKE

GÖRVÄLNS SLOTT
GÖRVÄLNS KOLONITRÄDGÅRDAR

SLOTTSPARKEN

Målpunkter för äldre i Viksjö och norra Jackobsberg, de flesta målpunkter låg utanför
 områdesgränsen som centrala Jakobsberg, Riddarparken, Görveln och Järvafältet 

Äldre med rullator som ofta åker buss 
upplever att de inte får plats på grund av 
barnvagnar 2017-10-04
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Jag har varit i kontakt PRO i Jakobsberg. Ett tiotal personer har svarat på 
enkäter eller intervjufrågor. 
 När jag har varit i kontakt med den här gruppen är det tydligt att 
behoven skiljer sig mycket åt beroende på hur frisk och pigg och rörlig man är. 
Många i den här gruppen tar sig runt mycket med bil alternativt är beroende av 
buss. Rädslan för att halka under höst, vinter och vår är även stor. De upplever 
att kommunen måste bli bättre på att sopa bort löv som blir väldigt hala när 
frosten kommer och även bättre på att vinterunderhålla med snöskottning, 
grusning och salt. Många använder sig av dubbar eller stavar för att motverka 
risken för att halka. En del cyklade regelbundet och upplevde att cykelnätet inte 
höll ihop logiskt. Ibland var man tvungen att byta sidan på vägen eller cykla 
i vägbanan, något som kändes otryggt.  De flesta tar sig till mataffären med 
bil. De som upplever att de har fin utsikt från sitt fönster är samma personer 
som upplever att det är viktigt för trivseln med fin utsikt. Man upplever att 
sin gård eller skogen är fint att titta på. De flesta träffar inte sina grannar 
på gården. Många nämnde platser som de tyckte om som ligger utanför 
arbetsområdesgränsen som Ängsjö, Görveln, Riddarparken och Gåsenborg 
men också Järvafältet och Säbysjön.  De flesta är nöjda med sitt boende och 
tänker bo kvar så länge de kan. Om man kan tänka sig att flytta beror det 
främst på att barn och barnbarn bor någon annan stans i Stockholm. 
 Flera av de tillfrågade tycker om att befinna sig på platser som 
är en grön oas, är rofyllda, där det finns bra sittplatser, där de kan följa 

årstidsväxlingarna, stämma träff  med vänner, där det är snyggt och prydligt, 
nära vatten där man kan promenera och där det finns utsikt, 
 Ingen pekar ut några speciella områden i norra Jakobsberg som 
områden som man tycker om.  Kommentarerna är mer av allmän karaktär 
som att belysningen är dålig vid tågen på kvällen, det är halt på vintern, 
cykelbanorna hänger inte ihop/är dåligt planerade, trafiken situationen i Järfälla 
är förskräcklig. I Barkarby är det mycket svårt att ta sig över en gångbro med 
ramp som ligger vid Ica i Barkarby. Undergången under järnvägen i Jakobsberg 
är en plats som flera stycken har pekat ut som otrygg. 
 Överlag saknas övergångställen i Barkarby staden. Bänkar för att ta på 
och av broddar på strategiska platser tex inne/utanför affärer är önskade.   
  De tillfrågade väljer inte platser med liv och rörelse som sina 
favoritplatser inte heller platser som är bra för att leka på eller där man kan 
bada.
 De flesta är mycket nöjda med var någonstans de bor och tänker sig att 
de vill bo kvar så länge de orkar med det. Ingen av de tillfrågade hade en hund.  
 
Äldreboendet Tallbohovs äldreboende som ligger i närheten av Västra 
Järvafältet, utnyttjar inte närmiljön i deras dagliga verksamhet. De som bor 
på avdelningen är dementa och därför har speciella behov som gör det svårt 
att röra sig utanför boendeområdet. Boendet har en trädgård med staket runt 
omkring som hindrar de boende från att vandra iväg på egen hand. När det 
tar sig från boendet åker de med färdtjänst på grund av de kuperade terrängen 
som gör det svårt att ta sig ut med rullstolar eller med rullatorer. Då åker de 
till Jakobsberg centrum för att titta på folklivet. Äldreboendet har inga behov 
av att ytterligare åtgärder vidtas för att underlätta deras besök i utemiljön utan 
känner att den inhägnade trädgården runt boendet är tillräckligt

Riddarparken ligger utanför områdesgränsen men är uppskattad av några av de tillfrågade 
2017-10-04
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Kommentarer från Fältarna i Järfälla 
Jag träffade tre representanter för fältarna (fältarbetarna) i Järfälla. Fältarna 
jobbar förebyggande med ungdomar i kommunen och åker runt till skolor och 
pratar med ungdomar samt är ute på stan vissa kvällar och helger för att få 
kontakt med ungdomar ute på stan. 
 I Viksjö finns det relativt stora ungdomsgäng som ofta håller till på 
olika skolgårdar eller förskolegårdar. De tänker att de väljer sådana platser 
för satt det finns bänkar, tak, och olika typer av anläggningar som erbjuder 
aktivitet som exempelvis basketplaner samt internet. De tyckte att just nu var 
Viksjö centrum relativt lugnt och det var inte så många som höll till där. Men 
tidigare var det stora gäng där. 
Några av ungdomar de pratat med ville inte vara på ungdomsgården på kvällen 
eftersom man då kunde riskera att bli bestulen på till exempel sin mobiltelefon. 
 Just nu är det mycket ungdomar utanför Fjällenskolan.
Det är i allmänhet fler killar än tjejer som är ute på kvällarna. Intrycket är att de 
flesta ungdomar håller till hemma. De platser där ungdomar gärna uppehåller 
sig ska ha tak, bänkar och någonting att göra. 
 Det är främst vår och höst som ungdomarna är i rörelse utomhus. På 
sommarlovet och på vintern är det ganska få ungdomar ute. 

Solrosåker i Viksjö 2017-09-18

 Ungdomar vistas mst på platser utanför arbetsområdet. Men i 
Jakobsberg centrum är det gäng som håller till. Fältarnas intryck är att det är 
lugnt där i förhållande till hur det har varit tidigare. Dock kände dom igen 
bilden av att äldre kände sig otrygga i miljön. 
 Fältarna ansåg att bättre belysning på kvällarna på platser som 
exempelvis förskolegårdar skulle kunna hålla mer ljusskygg verksamhet på 
avstånd till exempel drogor och alkohol. De tyckte också att det var viktigt 
att trasig belysning ersattes snabbt. De får ofta höra från ungdomar när 
belysningen var trasig någonstans, eftersom platsen upplevs som mer otrygg då 
av ungdomarna. 
 Fältarna upplever att i Viksjö aktiveradr sig gängen med olika aktiviteter 
medan i Jakobsberg så gjorde de inte så mycket, de mest bara ”hängde” i grupp. 
Slutsatsen de drog var att det inte fanns lika mycket att göra i Jakobsberg som 
i Viksjö. Många ungdomar är på väg någonstans på helger. De är i rörelse till 
bland annat olika gallerior med annat utbud eller längre öppettider. 

Grodparken är ett av de ställen där det ofta uppehåller sig ungdomar 2017-10-18
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Sociotopkartan - teckenförklaring
Färgkodning
Värdefulla friytor 0.5-50 hektar.
Mycket gles bebyggelse (över 75% värdefulla friytor), exempelvis villastäder 
(stora tomter), trädgårdsstäder, äldre radhusområden (1930-1960) samt större 
grönytor som bedömts ha lågt bruksvärde som till exempel ytor längs motor-
vägar.
Gles bebyggelse (50-75% värdefulla friytor) exempelvis smalhusstäder, punk-
thus- och grannskapsområden, tunnelbanestäder, urbana höghuskvarter, rad-
stående hus, slutna kvarter, flerbostadsvillor, friliggande lamellhus (3-4 våning-
ar) och låga punkthusgrupper.
Tät bebyggelse (25-50% värdefulla friytor) exempelvis miljonprogramsom-
råden, tunnelbanestäder, 80-talsområden, nyare stadsförort, storgårdskvarter, 
urbana lamellhus.
Mycket tät bebyggelse (under 25 värdefulla friytor) exempelvis arbetsplatsom-
råden, verksamhetsområden, stenstaden, industri- och hamnområden.
Barriärer för utevistelsen: område som används för transport eller terminalän-
damål, järnvägar och vägar med mer än 8000 fordon per dygn.
Parkeringsplats (hårdgjorda ytor).

Stråk
           : viktiga stråk.
            : behov av gångstråk finns.
Blå bokstäver: Värden av social karaktär (till exempel lekplats, ro, folkliv).

Värdebegrepp
Ba=Backåkning – åka pulka eller skidor i backe
Bv =Bad – badupplevelser och vattenlek
Bl =Blomprakt – rik blomning och trädgårdsodling
Bo =Bollspel – bollspel och bollek
Bå=Båtliv – aktivt kaj- och båtliv
Dj =Djurhållning – aktivt lantbruk, 4H och djur i parklek
E =Evenemang – plats för teater, musik, motionsevenemang, festivaler
F =Folkliv – viktig mötesplats, ofta många människor och myllrande folkliv
G =Golf  – långgolf, kompaktgolf, bangolf, discgolf
Gr =Grön oas – rum med grönskande golv och väggar
K =Kulturmiljö – plats med kulturhistoriska värden
Lf  =Landform – grönska eller natur av betydelse för landskapsbilden
Lp =Lekplatslek – barns lek på lekplats
Lä =Längdskidor – längdskidåkning
Lö =Löpträning – iordningställt och belyst motionsspår
Nl =Naturlek – barns möjlighet till lek i natur
O =Odling – odla i koloniträdgårdar eller odlingslotter
Pi =Picknick – samvaro i mindre sällskap, ofta i samband med solbad
P =Promenader – flanerande, strövande, hundrastning, joggning, motions-
cykling, inlines
Ri =Ridning – rida, titta på hästar
Ro =Ro – avkoppling och upplevelsen av avskildhet och tystnad
S =Skate – skateåkning i ramp eller på mark
Sk =Skogskänsla – upplevelsen av stor tyst skog
Ss =Skridsko – åka skridsko
So =Sitta i solen – en plats att sitta i solen
U =Umgängesplats – plats där folk (unga) uppehåller sig och umgås
Us =Uteservering – café eller kiosk med uteservering
Ut =Utsikt – överblick över landskapet och känsla av rymd
V =Vattenkontakt – kontakt med större vattenyta
Vn =Vild natur – upplevelsen av naturens vildhet och artrikedom 
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Sociotopkarta för Viksö och norra Jakobsberg 

Värdefulla friyor

Viktigt stråk

Bo - bollspel och bollek
C - centrumanläggning
Gr - grön oas
Lp - lekplats
O - odling, i kolonilotter eller odlingslotter
U - umgängesplats, plats är unga möts och uppehåller sig för att umgås
S =Skate – skateåkning i ramp eller på mark
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Arbetsprocessen och resultatet
Överlag har det varit svårt att få information inom arbetsområdena. De flesta 
har favoritplatser som ligger utanför områdesgränserna, som till exempel 
Gröveln och i centrala Jakobsberg eller Järvafältet. Detta tror jag beror på att 
det inte finns så många offentliga parker eller namngivna skogsområden i de 
här villa och kedjehustäta områdena.

Det finns mycket positivt att lyfta fram. De allra flesta är mycket nöjda med sin 
nuvarande boendesituation och tycker att de har nära till service, umgänge och 
grönområden. De flesta tillfrågade känner sig trygga hemma. De som har barn 
upplever att det är en bra uppväxtmiljö för dem. 
 Förskolorna är de som tycks använda friytor i sitt närområde mest 
frekvent. Skogspartier och parker i nära anslutning till förskolorna är mycket 
viktiga. Det finns ett önskemål om att parkerna i området ska ses över och 
i vissa fall uppdatera då en del utrustning är trasig eller utdaterad. De flesta 
förskolor upplever inte att det finns några hinder i form av vägar eller liknande 
när de går till skogen eller parken med barnen.
 Annars rör sig folk mellan olika platser som arbete, busshållplats, 
affär och hem. För promenader eller liknande väljer man gärna något av de 
närbelägna grönområdena. Boverket anser att det är avståndet till grönområdet 
som avgör hur ofta människor tar sig ut. Det är viktigt med grönområden nära 
bostaden. 

De är få som uppger att de uppehåller sig någon längre stund på platser i 
områdena.
 Enskilda personer har efterfrågat saker som tätare bussturer, mer plats 
för rullatorer och barnvagnar på bussarna fler och större samlingslokaler och 
bättre vinterunderhåll på gång och cykelvägar. 
 Fler bänkar längs med gångvägarna skulle kunna underlätta för den 
äldre befolkningen som i hög utsträckning sätter sig ner och vilar benen på sina 
promenader. Barnen gillar att spela fotboll men ofta är det äldre barn som tar 
upp hela planen och då finns det ingenstans i närheten att ta vägen, detta gäller 
främst Norra Jakobsberg. Bollplaner med många små planer är därför kanske 

någonting man kan överväga istället för en stor bollplan. I Viksjö finns det 
flera mindre grusplaner som ser oanvända ut. Överlag tycks det finnas mer att 
göra i Viksjö jämfört med norra Jakobsberg, fler parker och lekparker
 Biltrafiken till och från skolan kan ibland upplevas som ett problem då 
den kör för snabbt eller kommer för nära byggnaderna eller inte respekterar 
avspärrningar i form av bommar och likande. Det är mer personalen än barnen 
som upplever biltrafiken som ett stort problem.
Nästan alla grupper som jag har pratat med tycker att det saknas 
föreningslokaler i Viksjö. Därför är behovet av föreningslokaler något som 
behöver ses över i kommunen.
 Jakobsberg centrum, Viksjö centrum och Grodparken är de områden 
som sticker ut mest som otrygga miljöer. Särskilt otrygga är människor vid 
pendeltåg och bussterminalerna kvällstid. Facebookgrupper som varnar för 
överfall kan vara en bidragande faktor till att rädslan späs på. Det är inte själva 
miljön som är skrämmande eller mörk utan det är personerna som hänger där i 
stora grupper som upplevs vara problemet. 
 De som har möjlighet att ta bil gör det i hög utsträckning. Man 
upplever att det tar för lång tid att ta sig runt med busstrafiken i områdena. 
Parkeringshus centralt i Jakobsberg är någonting som efterfrågas. Även det 
utanför områdesgränsen. 
 Några av de förskolor jag har pratat med har utryckt en oro för att 
staden ska förtätas på bekostnad av närliggande grönområden som är särskilt 
viktiga för förskolor och små barn.
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Gångvägen är tydlig separedad från bilarna, trots det föredrar många att ta bilen till arbetet 
och mataffären2017-09-18

Framtid och åtgärder
De flesta som intervjuats verkar tycka det mesta fungerar bra i Viksjö och 
norra Jakobsberg. Några tycker att Viksjö centrum kan vara en otrygg miljö på 
grund av stora grupper som kan befinna sig där ibland. 
 Det är få som har en favoritplats i de markerade områdena. Områdena 
fungerar överlag bra. Några skolgårdar skulle må bättre av att bli större och 
det finns ett stort värde i att ha en varierad och kuperad mark på skolgården/
förskolegården. De grönområden som finns stora som små är välanvända 
av förskolor och hundägare med flera. Det är därför viktigt att värna om 
skogspartier och grönområden i områdena eftersom de används frekvent i den 
dagliga verksamheten av framför allt förskolor. En av förskolorna önskade att 
parker och lekparker skulle ses över oftare eftersom mycket av utrustningen är 
gammal och sliten och ibland trasig och därmed en säkerhetsrisk. De nämnde 
ingen speciell lekpark eller park utan menade att det var ett generellt problem i 
hela området.
 Det tycks finnas ett behov av fler och större föreningslokaler, främst i 
Viksjö. Möjligheten att ordna en sådan bör därför ses över. 
 Uppfattningen är att de som kan tar bilen trots korta avstånd. En 

En genomgång av befintliga lekparker efterfrågas, då mycket av utrustningen upplevs vara 
gamla och sliten  2017-09-18

Att cykla är ett valigt sätt att ta sig till skolan för ungdomar i Viksjö 2017-09-18

utredning om hur man kan få fler medborgare att välja andra färdmedel 
bör därför göras. Om det finns det möjligheter till tätare och snabbare 
kollektivtrafik och ett sammanhängande och väl underhållet cykelnät skulle 
kanske fler välja att lämna bilen hemma. 
 Bättre belysning vid busshållplatser och fler sittplatser längs med 
gångstråk samt bänkar utanför entréer till exempelvis affärer för att sätta på/ta 
av broddar efterfrågas av den äldre befolkningen. 
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Intervjuer och enkätundersökningar:
Viksjö Scoutkår (2017-10-26)

Unga Örnar i Jackobsberg intervju med barn (2017-10-04)

Fältarna i Järfälla. Intervju med tre fältarbetare balnd annat Monika.
(2017-10-23)

PRO Jakobsberg. Enkäter och intevjuer (2017-10-02) 

PRO Viksjö. Enkäter och intervjuer (2017-10-04)

Viksjöträffen intervju men ungdomar på Fritidsgården Träffen (2017-10-18)

Mail och telefonintervjuer med flera förskolor och skolor i Viksjö och 
Jackobsberg (2017-09-18    -    2017-10-26)

Tallbohovs äldreboende (2017-10-06)
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