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Abstract 
The aim of this study was to examine how aware people are of ecosystem services. The study 
was restricted to Järvafältet in Stockholm, where a good mapping of the ecosystem services 
has been done. The questions this report will focus on are; 1) do visitors of Järvafältet know 
what ecosystem services are? 2) are visitors aware of the ecosystem services that Järvafältet is 
contributing with? The study was done as a survey, with questions focusing on the ecosystem 
services that are available on Järvafältet. Through a number of statements about what 
ecosystem services are considered to contribute with, the survey examined the degree to 
which the visitors agreed with the statements, but also if they knew what ecosystem services 
are. A total of 65 people answered the survey and the responses showed that 28 % did know 
what ecosystem services are. Statements regarding regulating ecosystem services had more 
‘do not know’ answers than other types of ecosystem services. The questions about providing 
services had most varied response, with nearly as many ‘do not know’ and ‘agree’ answers. 
Most of the questions were about cultural ecosystem services, and on those statements the 
majority answer ‘agree’ or ‘agree completely’. To conclude; the survey showed that most of 
the visitors did not know what ecosystem services are. However, the responses indicate that 
visitors still have paid attention to ecosystem services, even if the visitors were unaware of 
the term ecosystems services.  
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1. Inledning 
 
1.1 Inledning och bakgrund 
I Sverige flyttar allt fler av befolkningen till städer. År 2012 bodde 85 % av befolkningen i 
städer, och till 2014 hade siffran utökats till 86 % (The World Bank 2016). I och med 
urbaniseringen som pågår måste städer expandera, vilket innebär habitatförstörning, förlust 
av biologisk mångfald (CBD 1993) och hot mot omkringliggande grönområden där stadens 
människor kan få fritid och rekreation (Bertram och Rehdanz 2015). 
 
Problemen med habitatförstörning och förlust av biologisk mångfald ligger delvis till grund 
för Sveriges övergripande mål för miljöpolitik. Sveriges riksdag har beslutat att försöka lösa 
miljöproblemen med hjälp av 16 miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen beskriver det 
tillstånd i svenska miljön som det ska strävas efter att uppnå med hjälp av arbetet med 
miljöproblemen. För att uppnå miljökvalitetsmålen finns generationsmål som vägleder 
samhället med de omställningarna som en generation behöver göra för att nå 
miljökvalitetsmålen (Miljömål 2013). Generationsmålet i sig är uppdelat i 24 etappmål inom 
områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat- och luftföroreningar, vilka är 
steg på vägen till att kunna uppnå generationsmålet, och då även miljökvalitetsmålen 
(Naturvårdsverket 2016a). 
 
Ekosystemtjänster är gratistjänster som levande organismer i naturen producerar, dessa 
tjänster berikar oss människor på flera olika sätt (Bolund och Hunhammar 1999, Corvalan m 
fl 2005). Det finns fyra olika sorters ekosystemtjänster enligt en rapport från Millennium 
Ecosystem Assessment 2005: försörjande, reglerande, kulturella och stödjande (Corvalan m 
fl 2005). I och med den urbaniseringen och habitatförstörning som pågår just nu runt om i 
världen och i Sverige så hotas de ekosystemtjänster som människan är så beroende av (WWF 
2016). Detta har på sätt och vis uppmärksammas av Sveriges regering som beslutat att ett av 
etappmålen i Sveriges miljökvalitetsmål ska vara att kunskapen om ekosystemtjänster samt 
medvetenheten om vilken betydelse ekosystemtjänster har för människan måste ha ökat 
väsentligt till år 2018 (Naturvårdsverket 2016b). Frågan är dock hur medveten svenska 
människor idag är om ekosystemtjänster och deras betydelse för oss. Förståelsen för 
ekosystemtjänster är kanske särskilt viktig i urbana miljöer där människan kommit allt 
längre ifrån naturen (Bolund och Hunhammar 1999). 
  
1.2 Ekosystemtjänster samt biologisk mångfald i urbana miljöer 
Reglerande ekosystemtjänster är ekosystemens egna regleringsprocesser vilka människan 
kan dra nytta av. Dessa tjänster är väldigt relevanta gällande urbana miljöer (Andersson m fl 
2013). Reglerande ekosystemtjänster innebär bland annat luftrening, reglering av temperatur 
i staden och reglering av det globala klimatet (Baró m fl 2015). Luftföroreningar på grund av 
trafik och uppvärmning är exempel på problem som orsakar miljö och hälsoproblem i städer. 
Exempel på hur grönområden hjälper till med miljöproblemen är bland annat att träd kan 
lagra koldioxid (Colding m. fl. 2013), när träden gör detta renas luften. 
 
Försörjande ekosystemtjänster är fysiska produkter som människan direkt kan ta del av från 
ekosystemen, exempelvis mat, material till bland annat kläder, färskvatten och bränslen.	I 
urbana miljöer är lokalproducerad mat och färskvatten som kan förse en stad med rent 
dricksvatten exempel på försörjande ekosystemtjänster (Colding m. fl. 2013). 
 
Kulturella ekosystemtjänster är väldigt relevanta i urbana miljöer (Bertram och Rehdanz 
2015). Kulturella tjänster innebär det som bidrar till människans välbefinnande, så som 
friluftsliv, rekreation, inspiration och estetik. Grönområden och dess kulturella 
ekosystemtjänster är speciellt viktiga för människor som lever i stressiga stadsmiljöer då 
dessa tjänster främjar både mentala och fysiska hälsan (Bertram och Rehdanz 2015). Det 
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höga tempot och alla intryck i städer genererar stressiga livsstilar (Bolund och Hunhammar 
1999) med lite plats för rekreation och avslappning. Kulturella ekosystemtjänster är därför 
viktiga för människor som bor i städer. En studie av Bolund och Hunhammar 1999 gjord i 
Stockholm visade att stressnivån hos människor som har blivit exponerade för grönområden 
sjönk hastigt, medan människor som bara exponerades för stadsmiljö hade kvar höga 
stressnivåer (Bolund och Hunhammar 1999). 
 
Stödjande ekosystemtjänster upprätthåller möjlighet för andra processer som sker i naturen. 
För att det ska finnas liv på jorden måste alltså dessa tjänster finnas, exempel på stödjande 
ekosystemtjänster är fotosyntes, vattnets kretslopp och jordbildning. Stödjande tjänster är 
mer stabila och påverkas inte lika snabbt vid yttre påverkan till skillnad från andra 
ekosystemtjänster, och de kan ibland blandas ihop med reglerande tjänster då de också 
påverkar klimat, luft och vatten (Colding m. fl. 2013).  
 
En definition av biologisk mångfald även kallat artrikedom samt biodiversitet är 
variationsrikedomen av alla levande organismer av alla sorter. Det inkluderar både 
landbaserade och akvatiska ekosystem samt ekologiska komplex som organismerna ingår i 
(Miljöportalen 2010). Biologisk mångfald kan ses som mängden naturtyper eller antalet arter 
i ett område. Biologisk mångfald är ett måste för att ekosystemtjänster ska finnas och kan 
ibland klassificeras som en stödjande ekosystemtjänst, och ibland som en kulturell tjänst då 
biologisk mångfald kan bidra till estetik och välbefinnande hos människor (Colding m. fl. 
2013). Element som bidrar till att biologisk mångfald klassas som stödjande 
ekosystemtjänster i denna rapport är att biologisk mångfald bygger upp ekosystemen och 
dess tjänster, alltså skulle ekosystemtjänster inte finnas utan biologisk mångfald. 
 
Det förutspås att Stockholm kommer bli mer utsatt för skyfall och värmeböljor vid ett 
förändrat klimat. En förlust av ekosystemtjänster i Stockholm skulle kunna leda till mer 
sårbarhet vid klimatförändringarna som förutspås. Det behövs därför planeringar för att 
mildra och motverka effekterna och särskilt viktigt är då att bevara grönområden och 
ekosystemtjänsterna i Stockholm (Colding m. fl. 2013). 
 
1.3 Syfte och frågeställning 
Ekosystemtjänsterna hotas av människans exploatering av naturliga ekosystem. För att 
Sverige ska nå miljömålen måste detta uppmärksammas och människor ska ha kunskap om 
ekosystemtjänster och dess betydelse för människan. Syftet med detta examensarbete är att 
undersöka hur medvetna folk är om ekosystemtjänster i nuläget. Arbetet har avgränsats till 
grönområdet Järvafältet i Stockholm där en kartläggning om ekosystemtjänster är gjord.  
 
Arbetet kommer fokusera på följande frågeställningar: 
 

• Vet Järvafältets besökare vad ekosystemtjänster är?  
 
• Är Järvafältets besökare medvetna om de ekosystemtjänster som området bidrar 

med?  
 
 

2. Material och metod 
 
2.1 Området 
Området där studien har gjorts är Järvafältet i Stockholm. Järvafältet är 2700 hektar stort 
och ett av Stockholms läns största naturreservat. Järvafältets yta är uppdelad så att 1050 
hektar ligger i Sollentuna kommun, 800 hektar i Järfälla kommun och 500 hektar i 
Stockholms stad (Sollentuna kommun 2016). Naturen i reservatet är väldigt varierad, det är 
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ett kulturlandskap som blandas med skogar och sjöar. Där finns fyra sjöar men även en del 
öppna våtmarker där många olika fågelarter häckar varje år. Vissa av dessa områden är 
avsatta som fågelskyddsområden. Runt de akvatiska miljöerna finns både öppna marker och 
skog. På Järvafältet finns strandskogar, lövlundar, hällmarkstallskogar, skogskärr, ekbackar 
och fuktiga granskogar. Den varierade naturen genererar ett rikt djur- och växtliv, där finns 
djur som räv, bäver, älg, hare, grävling och rådjur (Järfälla kommun och Sollentuna kommun 
u.å.). 
 
På Järvafältet finns även gammal kulturmark. Området var bebott för över 2500 år sedan 
vilket har resulterat i flera spår från mänskligt brukande av naturen genom åren. På området 
finns allt från gravfält och fornborgar till platser som har varit bebyggda under den tid som 
varit. Det faktum att det fortfarande går att uppleva ett litet jordbrukslandskap nära 
Stockholm är ovanligt. Anledningen till att området har blivit ett naturreservat är just för 
bevarande av den gamla kulturmarken och den varierade naturen på Järvafältet 
(Länsstyrelsen Stockholm 2016). Eftersom naturreservatet ligger relativt centralt så är det 
lättillgängligt från tätorterna runtomkring, och reservatet innehåller markerade leder, kaféer, 
rastplatser och stigar (Sollentuna kommun 2016).  
 
2.2 Ekosystemtjänster vid Järvafältet i Stockholmsregionen 
Stockholms yta täcks av sjutton procent grönområden, tio procent av skog samt tre procent 
jordbruksområden, Stockholm har även sju naturreservat varav ett är Järvafältet (Bertram 
och Rehdanz 2015) som är fokuset i detta examensarbete. Sammantaget resulterar detta i att 
90 % procent av Stockholms invånare bor inom 300 meter från någon form av grönområden 
(Littke 2015).  
 
En rapport om ekosystemtjänster i Stockholmsregionen av Colding m fl. 2013 beskriver att 
grönområden i Stockholms län kan lagra upp till 40 % av trafikens koldioxidutsläpp samt 
runt 17 % av länets totala koldioxidutsläpp. Järvafältet är ett av Stockholms grönområden 
som ligger mestadels i Sollentuna- och Järfälla kommun (Sollentuna kommun 2016). 
Kommunerna har tidigare gjort kartläggningar av vilka ekosystemtjänster som Järvafältet 
bistår med. I kartläggningen kom det fram att både försörjande, reglerande men förstås 
också kulturella tjänster finns på Järvafältet (Järfälla kommun 2012, Sollentuna kommun 
2015). De försörjande ekosystemtjänsterna som listas i kommunernas kartläggning är odling 
och biologisk mångfald i form av jordbruksmark, odlingslotter, ängs- och betesmark, gammal 
barrskog, grova och gamla lövträd samt spridningssamband för ädellövskog (Järfälla 
kommun 2012, Sollentuna kommun 2015). Dock har biologisk mångfald tolkas på ett annat 
sätt i detta arbete jämfört med kommunernas tolkning; i denna rapport ses biologisk 
mångfald som en stödjande ekosystemtjänst. Reglerande ekosystemtjänster på Järvafältet är 
rening av luften samt fördröjning, utjämning och rening av vattenflöde detta görs med hjälp 
av kulverterat vattendrag, större vattendrag samt våtmark, sumpskog eller strandäng men 
även vegetationen. Där finns även markbindande vegetation som exempelvis ras- eller 
skredriskområden. Kulturella tjänster som finns på Järvafältet är bland annat tysta områden 
där ljudet är under 45 decibel, flertalet fornlämningar samt möjlighet till fågelskådning 
(Järfälla kommun 2012, Sollentuna kommun 2015).	En stor del av de kulturella 
ekosystemtjänster som Järvafältet bidrar med ger möjligheten till daglig rekreation, 
naturupplevelser, en källa till kunskap samt kravfria platser för gemenskap (Järfälla kommun 
2012). 
 
2.3 Fältundersökning 
För att undersöka hur medvetna Järvafältets besökare är om några av de 
ekosystemtjänsterna som området bidrar med, samt om besökarna vet vad 
ekosystemstjänster är så formulerades en enkät. Enkätens frågor anpassades efter vilka 
ekosystemtjänster som finns beskrivna i kartläggningen av ekosystemtjänster på Järvafältet 
(Järfälla kommun 2012, Sollentuna kommun 2015) och genom ett antal påståenden kring 
vad ekosystemstjänster anses bidra med. Besökarna fick sedan kryssa i till vilken grad de höll 
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med om dessa påståenden (se enkät i bilaga 1). Dessutom ställdes frågan direkt om 
besökarna visste vad ekosystemtjänster var. En följdfråga var även om det önskades mer 
information om ekosystemtjänster eller om besökarna hade tänkt på att Järvafältet bidrar 
med ekosystemtjänster. Idén till frågorna uppkom ur en liknande undersökning som var 
gjord av Christine Bertram och Karin Rehdanz m fl. (2015), vilken var fokuserad på 
människors uppfattning om parker. 
 
Påståendet gällande försörjande ekosystemtjänster är att på Järvafältet finns jordbruksmark 
som bidrar till matproduktion. Reglerande ekosystemtjänster representeras av påståendena 
’renar stadsluften’ och ’bidrar till rening och filtrering av vatten’. De kulturella tjänsterna som 
tas upp är kunskap om naturen och fornlämningar, tysta områden, skog, jordbruks-, ängs- 
och hagmarker som bidrar till upplevelse, möjlighet till sociala kontakter, avkoppling samt 
naturupplevelser. Stödjande tjänster som tas upp är att där finns ett rikt växt- och djurliv 
samt skog, äng- och hagmarker bidrar till biologisk mångfald. Detta innebär att även om 
undersökningen till stor del bygger på den kartläggning av ekosystemtjänster som 
kommunerna gjort av Järvafältet så undersöktes inte alla ekosystemtjänsterna kommunerna 
listade (Järfälla kommun 2012, Sollentuna kommun 2015). Anledningen att en del 
ekosystemtjänster utelämnades var att endast de tjänster som människor förväntades kunna 
uppfatta togs med i enkäten. 
 
Enkäten delades ut på plats på Järvafältet under fem helgdagar 9-17 april 2016, det var sol de 
dagar enkäten delades ut. Undersökningen ägde rum strax innanför Bögs gård i Sollentuna 
kommun, innanför Säby gård och Molnsättra i Järfälla kommun, samt runt Översjön och 
Säbysjön. Dessa utgångspunkter för undersökningen valdes dels för att platserna ligger 
lättåtkomligt med både bil, gång och med lokaltrafiken, men även för att platserna ligger i 
kommunerna där största delen av Järvafältet ligger (Figur 1). 
 

 
Figur 1. Området som fältundersökningen ägde rum i med markeringar på ungefärlig undersökningsplats. Kartan 
är utdragen från Lantmäteriet 2016. 
 
 



5	
	

3. Resultat 
 
På enkäten som delades ut svarade totalt 65 personer, i figur 2 nedan visas hur ofta 
personerna som svarade på enkäten besöker Järvafältet. Inga barn besvarande enkäten, de 
som svarade bedömdes vara 30 år eller äldre. 
 

Figur 2. Hur ofta personerna som svarade på enkäten besöker Järvafältet. 
 
40 % av personerna som svarat på enkäten svarade att de besöker Järvafältet färre än en 
gång i månaden medan 24,6 % svarade att de är där två till tre gånger i månaden. 20 % av de 
som svarade på enkäten besöker Järvafältet en till fyra gånger i veckan (Figur 2).  
10 personer svarade övrigt (Figur 2), där svaret mestadels utvecklades till att personerna är 
på Järvafältet någon gång om året. 
 
En fråga ställdes även för att undersöka om personerna som svarade på enkäten visste vad 
ekosystemtjänster är för något. Svaren visade att 28 % sa sig veta vad ekosystemtjänster är, 
medan 72 % inte visste vad det är för något (Figur 3).  
 
Bland de personerna som svarat ja på frågan om de vet vad ekosystemtjänster är svarade 
majoriteten även att de inte hade tänkt på att Järvafältet bidrar med ekosystemtjänster, men 
när frågan kom upp insåg personerna att området bidrar med det. Personerna som hade 
svarat nej på frågan om de vet vad ekosystemtjänster är fick en följdfråga om de ville ha mer 
information om ekosystemtjänster, genom exempelvis informationsskyltar. Majoriteten av 
svaren på den frågan visade att personerna var positiva till tanken av informationsskyltar om 
ekosystemtjänster på Järvafältet. 
 

	 
Figur 3. Andel som svarade ja respektive nej på frågorna om de vet vad ekosystemtjänster är. Totalt svarade 65 
personer på enkäten. 
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Av personerna som visste vad ekosystemtjänster är, så brukade runt 56 % vara på Järvafältet 
färre än en gång i månaden.  
 
Figur 4, 5, 6 och 7 nedan visar i vilken grad personerna som svarade höll med eller inte om en 
del påstående angående ekosystemstjänster som kartlagts på Järvafältet. 	
	 	
Frågan som handlar om försörjande ekosystemtjänster, ’jordbruksmark som bidrar till 
matproduktion’ har fått mest varierade svar, då nästan lika många svarat ’vet inte’ och ’håller 
med’ (Figur 4).  
 

 
Figur 4. Visar hur många av personerna som svarade på enkäten som håller med eller inte om påståenden 
angående en försörjande ekosystemtjänst på Järvafältet. 
 
 
På påståenden kring reglerande ekosystemtjänster (Figur 5), att Järvafältet ’bidrar till rening 
och filtrering av vatten’ har fler svarat ’vet inte’ än på påståendena om de andra typerna av 
ekosystemtjänster (Figur4, 6, och 7). Det var nästan lika många ’vet inte’ som ’håller med’, 
dock var det alltid fler som höll med än svarade ’vet inte’ (Figur 5). 
 

 
Figur 5. Visar hur många av personerna som svarade på enkäten som håller med eller inte om påståenden 
angående några reglerande ekosystemtjänster på Järvafältet. 
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På frågorna som handlade om kulturella ekosystemtjänster (Figur 6) och stödjande 
ekosystemtjänster (Figur 7) hade fler svarat ’håller med’ eller ’håller med fullständigt’ på 
påståendena, än på påståendena kring försörjande och reglerande ekosystemtjänster (Figur 4 
och 5). På frågan ’Järvafältet har jordbruksmark som förhöjer upplevelsen’ svarade här 11 
personer ’vet inte’, medan på frågan ’jordbruksmark som bidrar till matproduktion’ (figur 4) 
svarade 21 personer vet inte. 
 

 
Figur 6. Visar hur många av personerna som svarade på enkäten som håller med eller inte om påståenden 
angående kulturella ekosystemtjänster på Järvafältet.  
 
 

 
Figur 7. Visar hur många av personerna som svarade på enkäten som håller med eller inte om påståenden 
angående stödjande ekosystemtjänster på Järvafältet.  
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4. Diskussion 
 
Ett av etappmålen i Sveriges miljökvalitetsarbete är att kunskapen om ekosystemtjänster 
samt medvetenheten om vilken betydelse ekosystemtjänster har för människan ska öka till år 
2018 (Naturvårdsverket 2016b). I detta examensarbete undersöktes om och hur besökare till 
ett av Stockholms grönområden, Järvafältet, förstår och uppfattar vad ekosystemtjänster är. 
Enkätundersökningen visade att bland ett urval av människor som besökte Järvafältet i april 
2016 så var det en stor andel människor som inte visste vad ekosystemtjänster var. Liknande 
resultat med dålig kunskap om ekosystemtjänster sågs i en studie gjord av Maestre-Andrés 
m.fl. (2015) i en naturpark i Spanien. Studien i Spanien gjordes genom intervjuer, enkäter 
och observationer och visade att termen ekosystemtjänster inte är känd för allmänheten, och 
är ofta missuppfattad då termen relateras till förbättringar av naturen som människan utför 
(Maestre-Andrés m.fl. 2015). Trots att många svarat nej på den direkta frågan om 
ekosystemtjänster visar svaren på påståenden om några av de ekosystemtjänster som 
kartlagts på Järvafältet (Järfälla kommun 2012, Sollentuna kommun 2015) att många av de 
som svarade på enkäten är ganska medvetna om flera av de element som ekosystemtjänster 
bidrar med. Detta antyder att många inte är bekanta med begreppet ekosystemtjänster i sig 
men har ändå uppfattat ekosystemtjänsternas värden då de hade svarat ’håller med’ eller 
’håller med fullständigt’ på påståenden i enkäten (Figur 4, 5, 6, 7 och bilaga 1).  
 
På enkätfrågorna angående kulturella ekosystemtjänster på Järvafältet (tysta områden, 
aspekterna i naturen som höjer upplevelsen, möjligheten till sociala kontakter, kunskap, 
avkoppling och naturupplevelser), hade flertalet svarat ’håller med’ eller ’håller med 
fullständigt’ på påståendena. Denna enkätundersökning visade att 71 % ’håller med 
fullständigt’ om att Järvafältet ger möjlighet till avkoppling medan 29 % höll med (se figur 6). 
I den spanska studien av Maestre-Andrés m.fl. (2015) värderades också kulturella 
ekosystemtjänster högt. I en studie gjord av Bertram och Rehdanz (2015) fick personer via en 
enkät till fyra europeiska städer, däribland hushåll i Stockholm, svara hur viktiga de tyckte 
vissa ekosystemtjänster var på en skala ett till fyra. Bertram och Rehdanz 2015 delade upp 
kulturella ekosystemtjänster för att undersöka vilken del av kulturella ekosystemtjänster de 
som svarade värdesatte mest, det var uppdelat i turism, spirituella upplevelser, estetiska 
aspekter, utbildning samt rekreation. Undersökningen visade att människor värdesätter 
rekreation mest, 3,6 fick frågan på den fyrgradiga skalan (Bertram och Rehdanz 2015). 
Därmed kan påståendet om att människor anser att rekreation i grönområden är viktigt för 
människan stärkas (Bolund och Hunhammar 1999). 
 
Undersökningen gjord av Bertram och Rehdanz (2015) visade att reglerande och stödjande 
ekosystemtjänster ansågs viktiga av de stockholmare som svarade på deras enkät; på en skala 
ett till fyra skattades dessas värde ungefär lika runt 3,5. Kulturella i helhet (det vill säga 
turism, spirituella upplevelser, estetiska aspekter, utbildning samt rekreation tillsammans) 
låg på 3,2 och minst viktigt ansåg de vara försörjande ekosystemtjänster på 2,2 (Bertram och 
Rehdanz 2015). Undersökningen på Järvafältet indikerade emellertid att flera besökare hade 
minst kunskap om just de reglerande ekosystemtjänsterna eftersom flera svarat ’vet ej’ på 
påståendena om just reglerade tjänster. I Bertam och Rehdanz undersökningen (2015) 
besökte 45 % av personerna som svarade på enkäten grönområden minst två gånger i veckan 
medan 40 % av personerna i den aktuella undersökningen svarade att de besöker Järvafältet 
färre än en gång i månaden. Detta skulle kunna tydas som att de som besöker grönområden 
relativt ofta uppfattar de reglerande ekosystemtjänster mer än de som är ute sällan. I 
undersökningen gjord på Järvafältet uppkom det dock ingen antydan att personerna som vet 
vad ekosystemtjänster är besöker Järvafältet ofta. Av personerna som visste vad 
ekosystemtjänster är svarade även 56 % att de brukar vara där färre än en gång i månaden 
och endast 22 % är där flera gånger i veckan. 
 
Enkätfrågan som riktades mot försörjande ekosystemtjänster på Järvafältet (jordbruksmark 
som bidrar till matproduktion) fick mest varierade svar i enkätundersökningen då nästan lika 
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många svarade ’vet inte’ som de som ’håller med’ och tio personer svarade till och med 
motsatsen ’håller inte med’. I kartläggningen om ekosystemtjänster på Järvafältet har 
kommunerna angivit att det bedrivs matproduktion där (Järfälla kommun 2012, Sollentuna 
kommun 2015), dock kan det vara svårt att uppfatta för folk eftersom jordbruksmark är bara 
en liten del av Järvafältet som många av de som besöker området sällan kanske inte 
uppmärksammat.  
 
Detta examensarbete är gjort under en begränsad tid med få som svarade på enkäten under 
få antal dagar. Det var många som motionerade på området, med de som blev tillfrågade om 
de ville svara på enkäten var endast de promenerande besökarna. Men trots de 
begränsningarna ger studien en antydan om att människor behöver mer kunskap om 
ekosystemtjänster.  
 
4.1 Slutsats 
Syftet med detta arbete var att undersöka om Järvafältets besökare vet vad ekosystemtjänster 
är och om de är medvetna om de ekosystemtjänster som området bidrar med.  
 
Det som framkom ur enkätundersökningen var att enbart 28 % av de 65 personer som 
svarade på enkäten på Järvafältet visste vad ekosystemtjänster var. Dock tyder svaren på att 
besökarna ändå har uppmärksammat ekosystemtjänsterna som Järvafältet bidrar med, även 
om det är omedvetet från besökarnas sida. 
 
Således behöver människor mer kunskap om ekosystemtjänster för att etappmålet, 
’kunskapen om ekosystemtjänster samt medvetenheten om vilken betydelse 
ekosystemtjänster har för människan måste öka’ (Naturvårdsverket 2016b), ska kunna 
uppnås till 2018. De flesta som svarade att de inte visste vad ekosystemtjänster är ville gärna 
få mer kunskap om ekosystemtjänster och tyckte det var en bra idé med exempelvis 
informationsskyltar på Järvafältet som förklarar vad ekosystemtjänster är. Ekosystemtjänster 
ett relativt nytt begrepp men ändå finns det nu på många ställen i samhället, i allt från 
kommunal till statlig verksamhet (Järfälla kommun 2012, Miljömål 2013, Sollentuna 
kommun 2015, Naturvårdsverket 2016, och Skolverket 2016). Ekosystemtjänster finns 
exempelvis nu mera med som centralt innehåll i studieplanen för Naturkunskap på 
gymnasiet, Kursen ska alltså behandla ”Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och 
ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft” 
(Skolverket 2016). Alltså kanske dagens barn blir mer bekanta med begreppet 
’ekosystemtjänster’ och får bättre kunskaper om det tills när de blir vuxna. Ett förslag till 
framtida studier inom samma ämneskategori skulle därmed vara att undersöka vilken 
kunskapsnivå olika åldrar har om ekosystemtjänster, detta för att bättre få grepp hur 
informationsinsatser ska utformas. 
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Bilagor 
Bilaga 1. 
Denna enkät är en del av ett exjobb i naturguidning vid Umeå universitet. Syftet är att 
undersöka hur medvetna Järvafältets besökare är om områdets olika fenomen/strukturer 
kopplade till ekosystemtjänster. Tack för att du bidrar till undersökningen! 

1. Hur ofta besöker du Järvafältet?  
¨ En till tre gånger i månaden 
¨ Färre än en gång i månaden 
¨ Två till fyra gånger i månaden 
¨ En gång i veckan 
¨ Övrigt... 
	
2. Kryssa i till vilken grad du håller med om följande påståenden om Järvafältet. 

 Håller 
inte alls 

med 

Håller 
inte med 

Håller 
med  

Håller 
fullständigt 

med 

Vet 
inte 

         1       2    3           4   5 
Renar stadsluften  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  
Har ett rikt växt- och djurliv ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  
Bidrar till rening och filtrering av vatten   ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  
Ger kunskap om fornlämningar ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  
Ger kunskap om naturen genom 
exempelvis informationsskyltar 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Har tysta områden som bidrar till 
avkoppling 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Gammal barrskog och grova/gamla 
ädellövträd bidrar till biologisk mångfald  

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Gammal barrskog och grova/gamla 
ädellövträd förhöjer upplevelsen  

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Äng- och hagmarker bidrar till biologisk 
mångfald 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Äng- och hagmarker förhöjer upplevelsen  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  
Jordbruksmark som bidrar till 
matproduktion 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Jordbruksmark förhöjer upplevelsen ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  
Ger möjlighet till sociala kontakter ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  
Ger möjlighet till avkoppling ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  
Ger möjlighet till naturupplevelser ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

 
3. Vet du vad ekosystemtjänster är för något?  ¨ Ja ¨ Nej  
 
Om du svarat ja på frågan, har du någon gång tänkt på att Järvafältet bidrar med 
ekosystemtjänster? I så fall hur? 
 
Om du svarat nej, på frågan, skulle du vilja ha mer information om ekosystemtjänster, ex. 
genom informationsskyltar på Järvafältet eller annat?  
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