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ABSTRACT 

Ivarsson, A. 2017. Stadsodling på allmän plats – En studie om betydelsen av plats vid stadsodling. 

Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.  

 

I den här uppsatsen undersöks vilka betydelser en plats kan ha för stadsodlare på allmän plats. Hur samspelar 

platsernas placering och funktion med deltagarnas upplevelser? Detta analyseras genom en fallstudie av ett 

stadsodlingsprojekt i Falun där två odlingsplatser valts ut för att studeras närmare. Med en blandning av metoder 

har målet varit att få en bred förståelse för de platsbetydelser deltagarna ger uttryck för. Det har genomförts 

kvalitativa intervjuer samt go-along och projektdokument har studerats. I den här studien fanns vissa likheter 

men även tydliga skillnader mellan de platsbetydelser som framkom för de två platserna. Odlingsplatsernas 

gemenskapsbildande betydelser var den tydligaste likheten. Den plats där deltagarna bodde nära sina odlingar 

beskrevs i högre grad utifrån personliga, känslomässiga betydelser där närhet, att få något eget, de sinnliga 

aspekterna av odling och oro för förstörelse var framträdande. Den centrala platsen ingav en känsla av ansvar 

och fick betydelse genom sin exponering mot övriga invånare i staden, som ett medel att inspirera och nå ut med 

ett odlingsbudskap. Slutsatsen är att det uppstår varierade platsbetydelser i ett samspel mellan deltagarnas mål 

för odlingen samt platsens läge och funktion. 
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1. INLEDNING 
 

En ökad urbanisering har bidragit till att en allt större andel människor lever i städer där den 

dagliga praktiska kontakten med och kunskapen om naturen minskar (Middle m fl, 2014). 

Stadsodling har varit en framväxande trend i Sverige under senare år i framförallt större städer 

som ett sätt att kunna odla och ha kontakt med naturen i staden. Det väcker en rad intressanta 

frågor kring medborgares rätt till det offentliga rummet men även vilken effekt odlingar i det 

offentliga rummet har på människor som deltar i odlingen och staden i övrigt.  

Forskning om stadsodling domineras av odlingar i industrialiserade storstäder i USA och 

fokuserar på låginkomstområden med deltagare från blandad kulturell bakgrund (Guitart m fl 

2012). Omständigheterna för stadsodling i en mindre stad i Sverige skiljer sig väsentligt från 

omständigheterna i en amerikansk storstad men även från omständigheterna i en storstad i 

Sverige. De geografiska, ekonomiska, politiska och sociala villkoren skiljer sig åt. Det 

påverkar tillgänglighet till natur, konkurrens om mark, befolkningstäthet, sociala mönster med 

mera. Ur det perspektivet är det angeläget att undersöka varierande former av stadsodling för 

att öka kunskapen om dess betydelser. 

Falu kommun initierade 2013 ett ettårigt stadsodlingsprojekt för att erbjuda invånare 

möjlighet att odla i staden. De grönområden kommuner ansvarar för i städer är till stor del 

parkmark vilket kan ses som en outnyttjad resurs (Delshammar, 2011, s. 10, 13). 

Odlingsplatser erbjuder genom sin aktiva dimension större interaktion med den fysiska miljön 

i förhållande till exempelvis parker. Det finns en aktiv och personlig påverkan på och 

förändring av omgivningen som en konventionell, kommunalt ägd och skött, park inte kan 

erbjuda (Middle m fl, 2014, s. 640). Odlingsplatser idag är till största delen privata platser 

som villatomter (Delshammar, 2011, s. 14), de offentliga utrymmen som finns får utnyttjas på 

andra sätt. I liten skala kan de flesta odla, exempelvis kryddväxter i krukor och annat som inte 

kräver mark, men mer aktivt orienterad odling är till största delen reserverat för de med 

resurser, ekonomiska och tidsmässiga, att tillägna sig privata utrymmen. 

När kommuner tillhandahåller mark för odling kan det ske på områden avsedda för 

kolonilotter men det kan även ske på allmän plats och ger då medborgare tillgång till den 

gemensamma marken som finns tillgänglig för kommunens invånare. Samtidigt innebär 

odling utförd av privatpersoner på allmän plats att det utrymmet i viss grad privatiseras och 

formas av ett fåtal av de medborgare ”vars mark” utnyttjas. Det uppstår ett gränsland mellan 

det privata och det offentliga på ett sätt som inte sker när odling utförs på avgränsade 

kolonilotter (Blomley, 2005). Det finns då en risk att invånare känner sig exkluderade om 

användandet av platsen inte sker i samförstånd med övriga som utnyttjar de aktuella 

omgivningarna eller om det inte finns möjlighet till dialog med de som odlar på den allmänna 

platsen (Adams, m fl, 2015, s. 1242).  

Att odla är en platsspecifik aktivitet, platsen påverkar människan och människan påverkar 

platsen (Relph, 1976, s. 34). Därför är det intressant att närmare undersöka vilken betydelse 

de platser som stadsodling sker på har. Med plats menar jag i den här uppsatsen både de 

fysiska aspekterna av platsen och omgivningen men även de sammanhang som platsen ingår i 

och de relationer människor har till platsen. En plats innefattar alltså geografiska, fysiska, 

sociala och känslomässiga aspekter. För att undersöka dessa aspekter kommer den här 
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uppsatsen att analysera platser i ett stadsodlingsprojekt i Falun där odling sker på allmän plats 

för att se vilken betydelse platser kan ha för de som deltar i stadsodling. 

 

1.1 Syfte 

Syftet är att analysera betydelsen av plats vid stadsodling på allmän plats. Fokus ligger på att 

analysera hur människor resonerar kring att odla på allmän plats, samt hur platsernas 

placering och funktion inverkar på den betydelse platserna får för de som utövar odlingen. 

Dessa aspekter undersöks genom att studera platser i ett ettårigt stadsodlingsprojekt i Falun 

där huvudsakligen deltagarnas samt delvis kommunens perspektiv analyseras.  

 

1.2 Frågeställningar 

 

• Vilka perspektiv och resonemang finns från deltagare och kommun kring att bedriva 

stadsodling på allmän plats i stadsodlingsprojektet?  

 

• Hur resonerar deltagare kring platserna och vilken funktion fyller odlingen och 

platserna för dem? 

 

• Hur kan platsernas betydelse förstås utifrån deras placering och funktion? 

  

1.3 Avgränsning 

Stadsodling kan innefatta ett flertal former av odling i staden. Från odling i privata trädgårdar, 

flerbostadsgårdar, på kolonilotter till odling på allmän plats. I den här uppsatsen ligger fokus 

på odling bedriven av privatpersoner på allmän plats.  

Det empiriska materialet avgränsas till en fallstudie av ett stadsodlingsprojekt i Falun som 

startats av kommunen. Stadsodlingens potential att bidra till en hållbar matproduktion i staden 

har inte varit en del av den här studien. Inte heller analyseras stadsodlingens betydelse för 

hållbar utveckling generellt. 

 

1.4 Disposition 

Kapitel ett inleder uppsatsen och innehåller syfte och frågeställningar vilka vägleder 

uppsatsen. I kapitel två redovisas metodval, hur urvalet av material gjorts samt hur analysen 

av materialet genomförts. Det innehåller även en metodologisk diskussion. Det följs av en 

teorigenomgång i kapitel tre där en översikt över, för uppsatsen relevanta, studier av 

stadsodling presenteras. Även den teoretiska grunden för analysen av det empiriska materialet 

presenteras med fokus på allmän plats, platsidentitet och platskänsla samt de innebörder 

odling kan ha för människor. Efter det följer i kapitel fyra en presentation av det 

stadsodlingsprojekt som varit föremål för uppsatsens fallstudie, i vilken de platser som varit 

aktuella beskrivs närmare. Kapitel fem innehåller analysen av det empiriska materialet med 

fokus på deltagarnas resonemang kring odlingens och platsernas betydelser. Kapitel sex 

avslutar uppsatsen och sammanfattar de slutsatser som kan dras samt redovisar svaren på de 

frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen. 
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2. METOD 

 

Undersökningen som genomförts är kvalitativ. Den består av en fallstudie med intervjuer och 

platsobservationer, go-along, dokumentanalys samt en kvalitativ litteraturstudie. Semi-

strukturerade intervjuer har genomförts eftersom jag är intresserad av reflektioner och tankar 

kring ämnet, att få ta del av de upplevelser de intervjuade kan beskriva. En kvalitativ studie är 

inte generaliserbar men kan ge djupare förståelse där frågor som hur och varför är 

vägledande. 

 

2.1 Hermeneutik  

Uppsatsprocessen har vägletts av en hermeneutisk ansats. Hermeneutik kan även benämnas 

som tolkningslära där tolkningen av texten är central för förståelsen (Repstad, 2007). Den 

hermeneutiska metoden är cirkulär och rör sig fram och tillbaka mellan texten och forskaren 

såväl som mellan textens delar och dess helhet. Tolkningen av texten sker i flera steg där 

varje tolkning i sin tur tolkas. Det brukar beskrivas som den hermeneutiska cirkeln eller 

spiralen. Det sker fortgående en förändring under tolkningsprocessen och det finns inget 

egentligt slut där tolkningen är färdig. Tolkaren befinner sig alltid i en situation som påverkar 

hur tolkningen sker vilket gör att kunskapen delvis blir ofullständig och kopplad till den 

specifika situationen. Tolkningen är dock inte baserad på personligt tyckande utan grundas i 

andra tillgängliga texter (Gregory, red, 2009, s. 329). Forskaren använder således sin 

förförståelse i tolkningen av forskningsområdet eller texten. Utan förförståelsen finns inga 

problem som behöver undersökas och ingen riktning i vilken tolkaren kan röra sig. Under 

tolkandet utvecklas den förförståelsen och gör att förståelsen för delarna och helheten 

förändras (Ödman, 1979/2017, s. 102-103). Det är viktigt att försöka uppnå balans mellan 

delar och helhet. Ödman skriver om ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan del och 

helhet. (ibid, s. 99). Tolkningsprocessen liknar arbetet med att lägga ett pussel. De enskilda 

bitarna ska fogas samman och bilda ett större sammanhang. För att kunna foga samman 

bitarna behöver vi en förförståelse för den helhet de ska ingå i. Genom att utgå från det större 

sammanhanget, bilden, går det att förstå de enskilda bitarnas plats (ibid). 

 

2.2 Metodval och process 

Då platser har stor betydelse för den genomförda studien har metodvalet skett utifrån 

ambitionen att platsen ska få en framträdande roll även där. Den valda metoden som används i 

en undersökning ska motiveras av att den är bäst lämpad att uppfylla studiens syfte och ge 

relevanta resultat (Larsen, 2009, s. 22). Studien har bestått av tre huvudsakliga faser. Den 

första fasen syftade till att få större kännedom och kunskap om det stadsodlingsprojekt som 

varit föremål för min fallstudie. En semi-strukturerad intervju genomfördes som förstudie 

med den för projektet ansvarige kommunala tjänstemannen. I den andra fasen gjordes en 

litteraturgenomgång och sekundärkällor studerades. I den tredje fasen genomfördes 

fallstudien med en kombination av intervju, go-along och observation på de platser som varit 

aktuella. Samt en intervju med den konsult som varit involverad i projektets uppkomst och 

utformning. 
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2.3 Intervjuer 

Att använda sig av semi-strukturerade intervjuer är vanligt när undersökningen från början har 

en tydlig inriktning, eftersom det underlättar när specifika frågeställningar ska undersökas 

(Bryman, 2002, s. 304). En semi-strukturerad intervju är en flexibel intervjuform som sätter 

fokus på den intervjuade personens uppfattningar och åsikter. I en semi-strukturerad intervju 

finns ingen fastställd ordning för när frågorna i intervjuguiden ska ställas utan det lämnas 

utrymme att anpassa intervjun efter intervjusituationen och att ställa uppföljningsfrågor på 

svar där det bedöms intressant eller viktigt (ibid s. 301). Det finns många varianter av semi-

strukturerade intervjuer som varierar mellan mer strukturerade intervjuguider och friare 

temaindelade intervjuguider. I de mer strukturerade varianterna ställs de ursprungliga 

frågorna huvudsakligen i den ordning och med den formulering som finns nedtecknad. Det 

finns dock fortfarande utrymme att ställa uppföljningsfrågor och att anpassa intervjun efter 

den situation som råder. I de friare formerna utgår intervjun från ett antal temaområden med 

tillhörande frågeställningar men alla frågorna behöver inte vara aktuella i alla intervjuer och 

det finns ett större mått av flexibilitet gällande i vilken ordning och hur frågorna ställs (ibid, s. 

302).  

Först tog jag kontakt med den för stadsodlingsprojektet ansvariga tjänstemannen på 

kommunen för att få en intervju. Då intervjun syftade till att få ökad förståelse för projektets 

utformning och tillblivelse snarare än tjänstemannens personliga upplevelser var en mer 

strukturerad version av semi-strukturerad intervjuguide aktuell. Inför intervjun förbereddes en 

semi-strukturerad intervjuguide med ett flertal preciserade frågor, men intervjun var inte styrd 

att endast fokusera på dessa utan det lämnades utrymme att följa upp intressanta saker som 

togs upp, angående projektet, under intervjun. Intervjun spelades in men transkriberades inte i 

helhet. Den skulle ge en bättre insikt i projektets utformning och förståelse för vad projektet 

är tänkt att uppnå. I intervjun framkom vissa intressanta aspekter av stadsodlingsprojektet 

som ledde fram till de frågeställningar som vägledde det fortsatta arbetet. Det fanns två 

ansvariga för utformningen av projektet och även den andra personen intervjuades. Den 

intervjun genomfördes vid ett senare tillfälle efter litteraturgenomgång och genomläsning av 

projektplanen för stadsodlingsprojektet. Huvudsakligen användes samma intervjuguide för 

den intervjun med några justeringar utifrån vad som stod i projektplanen samt lärdomar från 

första intervjun. Den andra intervjun spelades inte in på begäran av den intervjuade utan jag 

tog anteckningar som efter intervjun kompletterades för att bli mer utförliga.  

 

2.4 Litteratur och dokument 

I den andra fasen gjordes en litteraturgenomgång för att få större kunskap om den 

vetenskapliga synen på de frågor som var aktuella. För att hitta relevant litteratur gjordes 

sökningar i databaser inriktade på forskningspublikationer samt även mer generella databaser. 

Även referenslistor i artiklar användes för uppslag till nya artiklar. I internationell litteratur 

finns ett flertal olika begrepp som används för olika former av odling i städer, community 

gardening, urban gardening, urban farming och urban agriculture. Förutsättningarna för 

odlingar skiljer sig åt beroende på en mängd faktorer som historisk, social, ekonomisk och 

politisk kontext. Formen av odling kan variera mellan privata odlingar i perifera stadsmiljöer 

med stora landarealer på privat mark till gemenskapsodlingar i mindre skala på allmän plats. 
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Det kan vara problematiskt när studierna ska användas i en svensk kontext. Jag har därför i 

min läsning av litteraturen gjort avvägningar för i vilka fall dessa omständigheter inverkar på 

den nytta studierna kan ha för att diskutera det empiriska materialet i min studie.  

I den andra fasen har även sekundärkällor i form av dokument som rör 

stadsodlingsprojektet i Falun studerats med avsikt att se hur projektets syften beskrivs. Bland 

annat har den ansökan som utformats av kommunen för att söka finansiellt stöd från 

myndigheten ”Delegationen för hållbara städer” studerats (Falu kommun, 2012). Även 

projektplanen som bifogats till ansökan om finansiering som inlämnats till länsstyrelsen har 

studerats (Projektplan). Då det är en ansökan från kommunen avsedd att sälja in projektet är 

den formulerad för att få projektet att framstå i god dager och inte nödvändigtvis i alla 

avseenden överensstämmande med hur projektet sedan i praktiken genomförts.  

 

2.5 Val av platser och deltagare 

Utifrån syftet med fallstudien konstruerades en friare form av semi-strukturerad intervjuguide 

för att användas i intervjuer med deltagarna i projektet. Den var huvudsakligen temaindelad i 

tre huvudområden: stadsodlingsprojektet, odling och platsen. Kontakt med informanter togs 

vid ett odlingsmöte mellan kommunen och odlingsgrupperna samt via besök på de platser där 

stadsodlingen ägde rum. Genom att studera odlingsplatser med olika karaktär ville jag se om 

det finns skillnader i hur platsen får betydelse vid stadsodling. Kartor över var platserna är 

lokaliserade i staden samt bilder på odlingsplatserna presenteras i kapitel 4. Det intressanta för 

den här uppsatsens syfte har varit de odlingar med störst stadskaraktär i omgivningarna vilket 

ledde till två utvalda odlingsplatser och de deltagare som valt att organisera sig där. Med 

stadskaraktär menar jag att det ska finnas en känsla av att befinna sig i staden, en av de 

odlingar jag valde bort låg till exempel i ett undanskymt naturområde. Då antalet aktiva 

deltagare varit mellan åtta och tio stycken på respektive plats har urvalet av deltagare att 

intervjua baserats på samtal med deltagare och förfrågan om intervju till de som upplevts 

intresserade av att diskutera kring sitt deltagande och stadsodlingsprojektet. Nedan 

presenteras deltagarna och deras motiv till att delta i stadsodlingsprojektet. 

Plats 1  

Emma, 25-30 år: Blev tipsad av en kompis och gick på informationsmöte. Tanken var att hitta 

ett sammanhang och träffa människor med liknande intressen, i början mest för att odla mat 

eftersom hon bor i lägenhet men sen gick det över till gemenskap eftersom tiden att odla för 

mängd inte fanns. Intervjun varade ca 70 min. 

Jakob, 40-45 år: Såg en artikel i tidningen och blev intresserad. Har funderat mycket på 

vart samhället är på väg och hur vårt sätt att leva påverkar jorden. Han har kommit fram till 

att mycket handlar om maten vi äter och hur den produceras. Därför var det intressant att delta 

i projektet. Intervjun varade ca 80 min. 

Plats 2  

Agneta, Beatrice, Britta, Edvin, Ingela, Märta och Torsten, 70-75 år: 

De var engagerade i vad som skulle hända med grönområdet i närheten av deras bostäder, de 

hade hört rykten om att det skulle bli parkering. Gick samman och skulle gå på 

informationsmöte och så visade det sig att det handlade om stadsodling i stället. Blev först 
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upprörda men sen hade de funderat och diskuterat och blivit väldigt entusiastiska och tyckte 

det var en fantastisk möjlighet att få delta och odla. Intervjun varade ca 60 min. 

 

2.6 Go-along samt genomförande 

Då uppsatsen fokuserar på stadsodling på allmän plats och betydelsen platsen har är de platser 

som odlas av central vikt. Det är platserna och upplevelsen av att odla där som är intressanta 

och därför speglar metodvalet platsens betydelse för ämnet. Go-along som metod är varken 

observation eller intervju utan en kombination av dessa metoder som passar när platsers 

betydelser för människor ska undersökas (Kusenbach, 2003, s. 463).  

Kusenbach (2003) argumenterar för att go-along som metod kan övervinna några av de 

problem som uppstår vid användandet av observationer eller intervjuer. Det underlättar samtal 

om platser och de upplevelser som är knutna till platserna. Under en go-along följs 

informanten i sina vanliga aktiviteter medan forskaren observerar, lyssnar och ställer frågor 

samtidigt som informanten interagerar med den sociala och fysiska miljön. Det blir ett aktivt 

utforskande av informantens upplevelser och utnyttjande av rummet (ibid, s. 464). Genom att 

befinna sig i den miljö som är intressant för samtalet och utföra de aktiviteter som förknippas 

med platsen väcks tankar som annars riskerar att missas. Vid intervjuer befinner man sig ofta i 

miljöer utan koppling till de aktiviteter som diskuteras vilket kan innebära att relevanta 

aspekter går förlorade eller inte förstås av forskaren. Att genom en observation få insikt i 

vilken betydelse platser har för människor kan vara svårt då de inte kommenterar sitt agerande 

och sina upplevelser högt och tolkningen beror då till stor del på forskarens uppfattningar om 

platsen. Genom att genomföra en intervju eller ett samtal på platsen eller under utövandet av 

aktiviteten kan informantens upplevelser och tankar bidra till en djupare förståelse för vad 

som sker (ibid, s. 459). Även om en go-along utförs på de platser och tider som informanten 

vanligtvis skulle utföra sina aktiviteter innebär metoden att en situation uppstår som inte 

skulle uppstå utan forskarens deltagande och det påverkar därför vad som sker (ibid, s. 463-

464). Enligt Kusenbach (2003) gör en kombination av intervju, observation och go-along att 

de olika metodernas fördelar förstärks (ibid, s. 465). 

För plats 1 valde jag att genomföra go-along samt en kombination av intervjuer och 

observationer på odlingsplatsen medan deltagarna utförde sina odlingsaktiviteter. Jag deltog i 

deras arbete snarare än att bara betrakta och tala med deltagarna eftersom det kändes 

problematiskt att enbart iaktta medan de utförde sina sysslor. Dels då jag inte ville uppfattas 

som en betraktare, vilket skulle kunna inverka negativt på deltagarnas uppfattning om mig 

och därmed påverka deras vilja att låta mig ta del av deras aktiviteter och dels då jag skulle få 

större förståelse för deras upplevelser och för platsen genom att delta i aktiviteten. Samtal 

med de två intervjuade deltagarna genomfördes vid flera tillfällen under odlingsaktiviteterna, 

men de enskilda intervjuerna utfördes inte samtidigt som odlingsaktiviteten pågick utan vi 

gick till stadsbibliotekets kafé som låg en bit bort och hade utsikt mot odlingsplatsen. 

Anledningen till det var att underlätta ett ostört samtal och möjligheten till inspelning och 

anteckningar, vilket fungerade väl. En av de intervjuade avböjde att bli inspelad och det hade 

varit svårt att anteckna ordentligt ute vid pallkragarna under de 80 minuter intervjun pågick. 

Den andra intervjun spelades inte in på begäran av den intervjuade utan jag tog 

anteckningar som direkt efter intervjun kompletterades för att bli mer utförliga och fånga de 
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uttryck som den intervjuade använde. Jag har trots bristen på inspelning med exakt återgivelse 

av ordalydelsen valt att använda citat även från den här intervjun. Jag känner att jag i 

tillräckligt hög grad har lyckats fånga vad den intervjuade sa för att det ska vara motiverat att 

skriva citat. Det hjälper också att tydligare få fram hans resonemang och åsikter i texten. 

För plats 2 genomförde jag en gruppintervju med sju av de åtta deltagare som skapat en 

gemenskap kring odlingen där. Det var på önskemål från deltagarna själva som det blev en 

gruppintervju då de ansåg att detta var något de gjorde tillsammans. En gruppintervju skiljer 

sig från en enskild intervju på flera sätt. Problem som kan uppstå är att bara åsikter och tankar 

som accepteras av gruppen kommer fram vilket kan leda till att forskaren går miste om 

värdefull information. Det kan också i gruppen finnas en eller ett par dominerande personer 

som styr samtalet och på så sätt inte släpper fram synpunkter och tankar från övriga i gruppen. 

Fördelar med en välfungerande gruppintervju är att det kan ge samtalet en egen dynamik. Det 

som en person säger kommenteras av en annan person och en tredje kommer in och nyanserar 

eller bidrar med ett annat perspektiv. Det uppstår en mer naturlig samtalssituation (Repstad, 

2007, s. 109-110). Min upplevelse av gruppintervjun var att det var ett mycket öppet 

samtalsklimat där det uttrycktes motstående synpunkter kring saker som diskuterades vid mer 

än ett tillfälle. Det var god stämning och alla deltog med mycket skratt och skämt. Samtalet 

flöt på bra där de intervjuade ofta föll in i varandras tal och även om det var fyra personer 

som uttalade sig mer än övriga så upplevde jag att det fanns utrymme för alla att tala om de 

ville. En nackdel med gruppintervjun var att jag antagligen gick miste om längre och djupare 

resonemang kring vissa av frågorna. Det hade funnits mer utrymme för tystnad och eftertanke 

vid en enskild intervju. Jag besökte platsen vid två tillfällen varav ett av tillfällena på egen 

hand. På den platsen fanns ytterligare en mindre grupp bestående av två eller tre personer som 

jag inte fick kontakt med. Det hade varit önskvärt att kunna närvara vid några tillfällen när 

deltagarna vid plats 2 utförde sina odlingsaktiviteter för att få större förståelse för deras 

platsupplevelser men det var svårt att hitta utrymme för det. Dels hade gruppen när jag 

genomförde intervjun endast påbörjat odlingen i begränsad skala och visste inte hur de skulle 

genomföra odlingsaktiviteterna tidsmässigt vilket gjorde det svårt att planera. Dels hade jag 

av privata skäl svårt att spontant följa med när de gick till sina odlingar.  

 

2.7 Analys och tolkning av data 

Analysen utfördes med ett hermeneutiskt perspektiv och utifrån en temabaserad indelning av 

det insamlade materialet. Repstad (2007, s. 128) poängterar vikten av att analysen måste ske 

systematiskt även om både analys och tolkning till viss del handlar om personlig kreativitet 

och personlig stil. Genom att välja ut olika teman utifrån vilka materialet kategoriseras 

underlättas en systematisk genomgång av de intervjuer som genomförts. Det är fullt 

tillräckligt att klassifikationen och analysen av materialet sker utifrån de frågeställningar som 

ligger till grund för undersökningen (Repstad, 2007, s. 142). En tematisk analys har fördelen 

att den ofta mer direkt kan kopplas till frågeställningen (ibid, s. 148). 
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3. TEORI 

 

Tidigare forskning om stadsodling presenteras för att ge en vetenskaplig översikt över 

området. Vad odling på allmän plats innebär beskrivs närmare genom Delshammars (2011) 

studie. För att belysa de innebörder odling och stadsodling kan ha för människor använder jag 

litteratur av Castell (2009), Jarlöv (1982) och Larsson (2009) där detta diskuteras. Vidare 

använder jag Relphs (1976) teorier om platsers identitet och Tuans (1974) begrepp topofili för 

att få en förståelse för hur människor skapar och upplever platser och därigenom vilka 

betydelser platsen har. 

 

3.1 Tidigare forskning 

En sökning i SCOPUS på ”community gard*” gav totalt 637 träffar varav 469 artiklar. 

(SCOPUS 2017-04-11) Mellan 1979 och 2002 har antalet publicerade artiklar per år pendlat 

mellan 0 och 6 st. Efter 2002 har antalet artiklar ökat stadigt och de senaste tre åren har siffran 

varit runt 60 publicerade artiklar per år (SCOPUS, 2017-04-12). Drygt hälften, 232, av 

artiklarna kommer från USA (ibid). Ett samhällsvetenskapligt perspektiv är det dominerande, 

vanliga frågor artiklarna behandlar är socialt kapital, könsroller, livskvalité, hållbarhetsfrågor, 

miljö och planering, mat och hälsoperspektiv, utbildning samt ekonomi. Artiklar med 

naturvetenskapligt perspektiv är mindre vanliga. En majoritet av forskningen har utförts med 

kvalitativa metoder (Guitart, 2012). 

I många av artiklarna ges ingen definition av vad författarna avser med begreppet 

community garden (ibid, s. 366). Pudup har diskuterat kring att begreppet community garden 

omfattar många olika former av odlingsprojekt i städer, vilket innebär att det blir ett otydligt 

begrepp när det gäller såväl hur projekten är organiserade, vilka som deltar och vilken 

påverkan projekten har (Pudup, 2008, s. 1230-1231). Begreppet kan således ha olika 

betydelser beroende på den specifika kontext projektet utförs i. Pudup presenterar 

benämningen organized garden project som alternativ till community garden. Det finns tre 

huvudkriterier som ska uppfyllas för att ett projekt ska kategoriseras som ett sådant. Det ska 

finnas en organiserad grupp som ansvarar för odlingen även om den praktiskt sett sker enskilt; 

de inblandade har satt upp mål för hur odlingen ska skötas gardening practice; det utrymme 

som odlas ska normalt sett inte odlas av tredje part (ibid, s. 1231). 

Middle m fl (2014) förespråkar en integration av offentliga parker och community gardens. 

De anser att en integration skulle förstärka de respektive formernas funktion och nytta för 

samhället. Community gardens skapas av medborgarinitiativ utanför den formella 

planeringsstrukturen och reflekterar i högre grad de specifika lokala behoven av gröna 

områden. Att låta medborgare utnyttja de offentliga parkerna till odling erbjuder fler varierade 

former av fysisk aktivitet och skulle leda till större delaktighet i att omforma dessa 

gemensamma offentliga utrymmen i staden och möjlighet för medborgare att aktivt bidra till 

skötseln (Middle m fl, 2014).  

 

3.2 Allmän plats och stadsodling 

Odling på allmän plats av privatpersoner skiljer sig på flera sätt från att odla på en odlingslott, 

kolonilott eller i sin villaträdgård. I de senare fallen kan odlaren själv bestämma vilka som har 
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tillträde och hur odling ska skötas, vad som ska planteras och hur det ser ut. På en allmän 

plats har alla människor tillträde till odlingen och det kan finnas restriktioner från kommunens 

sida om vad som får odlas eller hur utrymmeskrävande växtligheten får vara. Hänsyn måste 

tas till andra människors rätt att utnyttja det offentliga rummet (Delshammar, 2011, s. 50). 

För att kunna odla behövs en plats att bedriva odlingen på. Kommunen har genom sitt 

ansvar för den fysiska planeringen en viktig roll när det kommer till att skapa förutsättningar 

för odling i staden. De planbeteckningar som används inom den fysiska planeringen är 

kvartersmark, allmän platsmark och vattenområde. Enskild odling som exempelvis 

odlingslotter kan bara förekomma på kvartersmark medan kollektiv odling kan utföras på 

såväl allmän platsmark som kvartersmark. Allmänna platser kan upplåtas för odling som är 

öppen för alla invånare eller tillfällig odling i exempelvis pallkragar. Konkurrens om mark är 

ett stort problem som skapar hinder att upplåta mark till stadsodling. Ekonomiska aspekter 

kan göra det svårt att motivera varför odling ska få företräde till attraktiv mark (ibid, s. 10, 

30). Det gäller dock knappast odling i kommunala parker då den marken inte i första hand är 

aktuell för byggandet av bostäder eller kommersiell verksamhet. Delshammar ser kollektiv 

odling på offentlig mark i städer som ett sätt att sprida medvetenhet och kunskap. 

Mängdodling för matproduktion är svårt då utrymmet för stora odlingar är begränsat i städer 

(ibid, s. 51). 

Det finns frågor om hur stadsodlingar påverkar rörlighet i staden om de tar upp mycket 

plats och hur de påverkar grönytor i fråga om andra människors tillgång till och utnyttjande 

av dem där bollspel är en sådan potentiell konfliktsituation om odling sker i parker. (ibid, s. 

50) Kollektiv odling på allmän plats kan medföra ökad aktivitet och liv i områden som annars 

upplevs öde. Resultatet kan dock även bli att de människor som inte deltar i odlingen får 

minskad tillgänglighet till platsen (ibid, s. 51). Risken att skapa en miljö som är exkluderande 

gentemot övriga invånare är något som även Adams m fl (2010) tar upp. Det handlar om vilka 

intressen som ska ha företräde när det gäller utnyttjandet av allmänna utrymmen. Delshammar 

nämner också att det kan råda osäkerhet kring vem som ska initiera odlingsalternativ, ska 

kommunen planera för stadsodling eller fånga upp de initiativ som uppstår från invånares håll 

(ibid, s. 30).   

För att beskriva vilka former stadsodling kan ha använder Delshammar begreppsparen för 

eget bruk – kommersiell odling samt enskilt – kollektivt. Det kan även finnas former som är ett 

mellanting av dessa kategorier. Till exempel koloniträdgårdsföreningar. Det går även att tänka 

sig en situation där de delar av skörden som inte går åt för eget bruk kan säljas, även om det 

inte är huvudsyftet med odlingen (ibid, s. 49). 

 

3.3 Stadsodling och betydelser 

Jarlöv har undersökt människors behov av kreativt skapande i sin närmiljö. Hennes 

utgångspunkt är att samhället inte förmår att ta vara på människors kreativitet, deras skapande 

förmågor. 

 

Människan är en varelse med en inneboende förmåga till skapande verksamhet. Denna kan ta sig såväl 

konstruktiva som destruktiva uttryck. I vilken riktning den kommer att utvecklas beror på de sammanhang i 

vilka människan lever, d v s kulturella, sociala och materiella förhållanden. (Jarlöv, 1982, s. 11)  
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Hon utgår också från att alla människor har lika rätt att förverkliga sina inneboende kreativa 

möjligheter (ibid). Hon menar att det i det moderna västerländska samhället saknas former för 

att utveckla den skapande förmågan inom såväl boendet, arbetslivet som fritidslivet. Sämst 

möjligheter har människor i så kallade sterila flerbostadsområden med enformiga och 

okvalificerade arbeten eller arbetslöshet (ibid, s. 12). Det kan härledas till den 

funktionsuppdelning som finns i rummet men också i tiden. Den funktionalistiska synen hon 

beskriver är att arbetet skulle bidra med den skapande verksamheten och på fritiden skulle 

människor förströs, konsumera och koppla av (ibid s. 71). När arbetet inte fyller den tänkta 

funktionen får boendet större betydelse för att tillgodose de skapande behoven, men menar 

hon, flerbostadsområden är inte planerade för att låta människor få utlopp för sin skapande 

förmåga (ibid s. 72). Odling och trädgårdsarbete som skapande aktivitet är inte för alla, för en 

del finns andra aktiviteter som passar bättre, men det är ett sätt att göra en bit av världen till 

sin. Vikten av att få möjlighet till det grundar hon i Lefebvres teorier om människans behov 

av att gestalta och forma sin omgivning utifrån de egna föreställningarna (ibid, s. 61-65). 

Jarlöv undersöker i sina fallstudier den betydelse som fritidsboende har för människor och då 

framför allt att fritidsboendet var värdefullt för att det erbjuder möjlighet till att göra saker 

som att odla och snickra vilket de intervjuade hade begränsade möjligheter att göra i sina 

ordinarie boenden. De trivdes bättre i sina fritidsboenden och koloniträdgårdar än i sina 

vanliga bostäder (ibid, s. 169). Det gav människorna en möjlighet att tillägna sig en bit av sin 

omvärld och gestalta och påverka den. (Jarlöv 1982, s. 118). De fick där större möjlighet att 

interagera med sin omgivning på ett konkret och handfast sätt vilket fyllde en viktig funktion i 

deras liv. Frågan blir då hur många människor som skulle vilja få den möjligheten men inte 

har praktiska eller ekonomiska förutsättningar att skaffa sig ett fritidsboende eller en 

kolonilott (ibid). Det krävs då andra former för att tillgodose det behovet. Stadsodling kan 

vara en sådan form. Stadsodling kan ses som motsatsen till en uppdelning av arbete och fritid. 

Stadsodling handlar om att skapa eller producera något samtidigt som det är avkoppling och 

nöje.  

Vid platsskapande genom odling uppnår människor ett konkret samspel mellan sig själva 

och den fysiska miljön. Det ger utlopp för kreativitet vilket tillsammans med att se resultatet 

av sin odling leder till en känsla av välbefinnande. När odlingen sker i samspel med andra 

människor skapas en social gemenskap. Sammanhållningen i gruppen stärks av att bruka 

odlingen och ta ansvar tillsammans (Larsson, 2009 s. 145). Det kan leda till en utveckling av 

långsiktigt hållbara handlingsmönster. Det kan vara att ta ansvar för gemensamma resurser 

och agera på ett sätt som visar medvetenhet om de villkor som styr livsförutsättningarna (ibid, 

s. 159-162). Marie Larssons avhandling Stadsdelsträdgård – Plats för gemenskap och kreativa 

processer (2009) är skriven ur ett svenskt perspektiv. Hon utvecklar, genom en fusion av teori 

och empiriska studier av trädgårdar, begreppet Stadsdelsträdgård vilket det inte finns några 

existerande exempel på, men som hon anser skulle fylla en funktion i det hållbara stadslivet. 

Hennes syn på vad en stadsdelsträdgård är förklarar hon som en kombination av folkpark och 

koloniträdgård (ibid, s. 160). Den form av stadsdelsträdgård hon förespråkar ska vara 

självorganiserad, alltså förverkligas av invånare själva och vara helt självstyrd (ibid, s. 20, 

159). Den ska fungera som ett laboratorium i vilket invånare kan utveckla handlingsmönster 
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och gemensamma skötselpraktiker som är långsiktigt hållbara såväl socialt som ekologiskt 

(ibid, s. 160-161).  

Castell har undersökt collective gardening, kollektiv odling. Med hjälp av Max-Neefs 

kategorisering av mänskliga behov har han identifierat odlingens betydelse för individer 

utifrån dessa kategorier. Max-Neefs kategorier är: subsistence, protection, affection, 

understanding, participation, leisure, creation, identity, och freedom. (Castell, 2009, s. 6.) 

Dessa kategorier belyser den varierande betydelse odling kan ha för människor. Kategorin 

freedom har jag inte tagit med då de upplevelser som kopplats till den inte varit relevanta i 

min studie. Jag använder mig av de engelska uttrycken då en försvenskning riskerar att få en 

delvis annan innebörd. 

I flera av kategorierna syns de sociala och gemenskapsmässiga effekternas betydelser. Det 

kopplas till den interaktion och omvandling av miljön som odlingen innebär vilket påverkar 

människorna som utför odlingen och deras upplevelse av platserna. Det tas upp i kategorierna 

affection, leisure, creation och identity. Oavsett om odlingsaktiviteterna skapades för att 

förbättra den fysiska miljön eller av andra skäl har den gemenskapsbildande och socialt 

stärkande effekten varit framträdande. Det skapas känslomässiga band till övriga deltagare 

men stärker också de känslomässiga banden till den plats odlingen sker på. Dock finns fall där 

odlingsprojekt har förstärkt konflikter mellan olika grupper av grannar, så resultaten beror 

sannolikt på hur odlingen genomförts och i vilket sammanhang. Odlingen innebär såväl social 

som fysisk och intellektuell stimulans. Självkänsla, tillhörighet, och stolthet beskrivs ofta i 

samband med kollektiva odlingsprocesser. Det kopplas till att odlingen påtagligt omvandlar 

den fysiska miljön till något vackert och mer levande samtidigt som det utvecklar de sociala 

relationerna och därmed påverkar individernas syn på sig själva. Att odla kollektivt ger 

avkoppling, sociala möten och en mängd sensoriska intryck. Det ger människor en möjlighet 

att vara med och forma de miljöer odlingen sker i vilket leder till att miljöerna bättre 

motsvarar deltagarnas behov och därmed är mer rogivande och stimulerande Att odla är en 

skapande verksamhet med tydliga resultat vilket ger många människor tillfredställelse. Det 

finns en glädje i att skapa något vackert och interaktionen med den fysiska miljön ses som 

givande. (ibid, s. 7-8). 

Odlingen ger tillgång till både en grönare omgivning och färska grödor vilket beskrivs i 

kategorin subsistence: En grönare omgivning skapar en positivare miljö där grönskans 

effekter på upplevelsen av området anses betydelsefull, vilket är mer betydelsefullt ju färre 

grönområden som finns tillgängliga. Odlingen kan ge ökad tillgång till färsk, näringsrik och 

hälsosam mat (ibid, s. 6). 

Kollektiv odling kan även ha effekter på människors utveckling genom att kunskaper och 

erfarenheter bildas i en gemenskap vilket kan få betydelse för känslan av delaktighet. Det 

visas i kategorierna understanding och participation. Att delta i de kollektiva odlingarna 

innebär att deltagares organisatoriska förmågor utvecklas och att deras kunskaper om odling 

ökar. Det finns även exempel på att deltagare får större kunskap om hur samhället fungerar. 

Människor i kollektiva odlingsprojekt arbetar tillsammans med att utarbeta och förverkliga 

planer, problemlösning, fördela uppgifter och andra processer som är kollektiva vilket leder 

till en delaktighet för individen. Ett problem som kan uppstå är att de flesta människor i 

områden med kollektiva odlingsprojekt inte direkt är inblandade vilket kan skapa en 
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exkludering av olika grupper (ibid, s. 7). 

Genom de aktiviteter som odlingen innebär bildas band mellan människor och det kan 

bidra till att förändra de lokala normer som påverkar hur området uppfattas vilket visas i 

kategorin protection: Gemenskapsodling kan vara ett sätt att skapa trygghet och säkerhet i 

områden genom att människor lär känna varandra och etablerar lokala normer och därigenom 

ökar den sociala kontrollen där främmande människor identifieras och övervakas. Castell 

nämner även att en välorganiserad odlingsmiljö kan påverka människors beteende och 

därigenom minska risken för till exempel skadegörelse (ibid, s. 6-7). 

 

3.4 Platsteorier och stadsodling 

Plats kan enligt Relph (1976) ses som ett mångfacetterat fenomen av upplevelser. Genom att 

undersöka de varierande egenskaper platser har är det möjligt att uppskatta i vilken grad dessa 

påverkar vår upplevelse av och känsla för platsen (Relph, 1976, s. 29). Platser och landskap 

upplevs individuellt, de ses och upplevs genom ett filter av människors individuella 

intentioner, upplevelser och attityder. Alla människor har sina unika omständigheter vilka 

formar upplevelsen av en specifik plats. (ibid, s 36). Platser har en fysisk form och hur de 

gestaltar sig är en viktig del av alla platser (ibid, s. 31). Upplevelsen av plats är kopplad till tid 

genom att upplevelsen påverkas av förändring eller kontinuitet på platsen. Att uppleva en 

plats är att uppleva dess nutida uttryck av tidigare erfarenheter och händelser och samtidigt de 

förhoppningar som finns inför framtiden. Det påverkar människors upplevelse av plats men 

även platsens fysiska uttryck (ibid, s. 33). De tre grundkomponenterna för platsidentitet är den 

fysiska miljön, aktiviteterna och betydelser. Meningen eller betydelsen uppstår hos en person 

som upplever aktiviteterna och den fysiska miljön. Betydelsen av en plats uppstår inte på 

grund av vad som händer där eller hur platsen är utformad utan betydelsen uppstår ur 

människors avsikter och upplevelser av dessa aspekter. Betydelsen uppstår alltså i en relation 

till platsen och en plats betydelser kan vara skiftande (ibid, s. 47). De tre aspekterna av 

platsidentitet kan var och en delas in i en mängd olika kategorier. De fysiska aspekterna kan 

delas i de naturgivna förutsättningarna eller den byggda miljön, vilka kan delas in ytterligare. 

Olika former av fysisk miljö ger olika förutsättningar för vilka upplevelser och betydelser 

som uppstår i samspel med aktiviteter. Aktiviteter kan utmärkas av att de är gemensamma 

eller individuella, att de är destruktiva eller kreativa vilket ger skilda upplevelser (ibid, s. 47-

48). Det avgörande för platsens identitet är dock relationerna mellan dessa tre aspekter. The 

three fundamental components of place are irreducible one to the other, yet are inseparably 

interwoven in our experiences of places. (ibid, s. 47). Det går alltså inte att se till en av 

delarna för att skapa sig en bild av platsen utan alla tre delar och samspelet dem emellan 

måste undersökas. Det finns inte endast en sann identitet som en plats kan ha utan den kan 

anta många former. En plats identitet är varken fast och oföränderlig eller ideligen varierad. 

Den upplevs dock alltid utifrån sina unika omständigheter och människor kan ha olika 

positioner i förhållande till platsen vilket påverkar upplevelsen av dess identitet (ibid, s. 62). 

Topofili är ett begrepp för alla de emotionella band människor har med den materiella 

miljön. Tuan beskriver det som the affective bond between people and place or setting (Tuan, 

1974, s. 4). Det finns en stor variation i de uttryck de emotionella banden kan ta sig. De kan 

skilja stort mellan vilken grad av subtilitet samt vilken intensitet de har (ibid, s. 93). De sätt 
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som människor kommer i kontakt med och svarar på miljön kan röra sig från en mer ytlig, 

visuell uppskattning till kroppslig kontakt. Det kan också vara kopplat till en känsla av 

igenkänning, en slags medvetenhet om det förflutna eller vara kopplat till hälsa (ibid s. 92). 

Det kan handla om att känna uppskattning inför den estetiska dimensionen av en utsikt eller 

de visuella intryck en plats erbjuder. I stadsodling kan det kopplas till hur odlingarna med sin 

utformning påverkar människors uppfattning om platserna. En odling bidrar med växtlighet, 

grönska och färg, mer natur i staden, vilket ändrar de visuella intrycken av platsen. Topofili 

kan även vara en fysisk upplevelse. Förnimmelser som dofter, ljud eller beröring påverkar 

känslan för platsen (ibid, s. 93). I det liv många människor lever i dagens samhälle begränsas 

den fysiska kontakten med de naturliga omgivningarna, den sker indirekt och vid speciella 

tillfällen. Kontakten sker oftare genom rekreation än i den yrkesmässiga vardagen (ibid, s. 95-

96). Odling är en fysisk syssla, det handlar om att gräva i jorden, så eller plantera och vattna. 

Aktiviteter som skapar dofter och aktiv beröring med odlingen och platsen. En annan form 

topofili kan ta sig uttryck genom är känslan av att en plats är välbekant och förknippad med 

minnen, en hemkänsla. En människas tillhörigheter är en förlängning av deras personlighet 

och det kan ses som en form av investerad känsla i tillhörigheter vilket kan även gälla hemmet 

och grannskapet eller närområdet (ibid, s. 93, 99). En känsla av stolthet kan väckas hos 

människor på grund av att de bidragit till att skapa eller forma platsen eller på grund av 

ägandeskap (ibid, s. 247). Stolthet förknippad med skapande gäller i hög grad stadsodling då 

odlingen är en skapande syssla. Den som odlar väljer vad som ska växa och har en aktiv roll i 

att sköta och forma odlingen. Det kan även finnas en grad av ägandeskap i och med ägandet 

av de grödor som odlingen resulterar i. En känsla av att det som skapas är mitt. Där har 

formen för odlingen, kollektiv odling för gemensam skörd eller enskild odling för privat 

skörd, sannolikt inverkan på känsla kopplad till ägandeskap.  

Tuan beskriver det som att omgivningen eller miljön förser människor med de sensoriska 

intryck som leder till topofili utan att nödvändigtvis vara den direkta orsaken. Det finns inga 

speciella miljöer som har förmågan att alltid väcka känslor av topofili (ibid, s. 113). Men den 

fysiska omgivningen går inte att bortse ifrån, den har i sig själv en avgörande effekt på 

uppfattningen av platsen. 

 

4. STADSODLINGSPROJEKTET I FALUN OCH DE UTVALDA 

PLATSERNA 

 

Falu kommun initierade 2012 ett ettårigt (sep 2012-sep 2013) stadsodlingsprojekt i Falun med 

namnet ”Från gruva till grönsak – program för stadsodling i Falun”. Det finansierades med 

pengar från Falu kommun, Delegationen för hållbara städer, och Länsstyrelsen.  

Projektet har två tydligt uttalade mål i den projektplan som inlämnades till länsstyrelsen i 

samband med ansökan om pengar: 

 

• Minskade transporter för stadens försörjning och avfallshantering. 

• Ökad medvetenhet och ökat engagemang kring miljöfrågor. (Projektplan, s. 4) 

 

Då kommunen initierat projektet är de platser som är aktuella för odlingen kommunalt ägda, 
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allmänna platser. Odlingen ska ske i stadens parker och på obebyggda tomter (ibid, s. 1). I 

projektbeskrivningen poängteras vikten av att odlingen ska förverkligas ”underifrån” av 

invånarna själva, en självorganiserad trädgård i det offentliga rummet. Projektet ska erbjuda 

mark samt ge råd och stöd under anläggandet av odlingarna (ibid, s. 2). Projektledningens roll 

är att med förvaltare och planerare skapa möten och föra projektet framåt. Det handlar inte 

längre om att förse medborgarna med färdiga miljöer, utan att lämna plats för människans 

kreativa förmåga. (ibid, s. 3). Det ska bidra med en ny aspekt i parkerna där rummet kan tas i 

besittning, vilket skapar mötesplatser och samlingspunkter (ibid). Konsekvensen ska bli en 

större bestämmanderätt över användning och sätt att bruka rummet. Kommunen överlåter 

ansvaret för stadsodlingarna på deltagarna själva när de kommit igång (Garvö; Berglund). 

De platser som valdes ut till stadsodlingsprojektet sållades fram ur förslag lämnade av 

deltagare. De ansvariga från kommunen gick igenom förslagen och utvärderade platsernas 

lämplighet. De skulle uppfylla vissa krav som möjlig tillgång till vatten (Garvö). De platser 

för odling som valts ut skiljer sig åt på flera sätt men är alla allmänna platser. Både centrala 

platser och platser på mer avskilda och i förhållande till centrum perifera ställen. Odlingen 

ska i vissa fall ske enskilt och i andra kollektivt. De platser som var intressanta i den här 

studien var de två som har tydligast stadskaraktär och har ett tillgängligt och centralt läge med 

tydligast exponering mot allmänheten. På kartan nedan är de två utvalda platsernas läge i 

staden markerat. 

 

 
Figur 1. De utvalda odlingsplatsernas lägen markerade på en karta över Falun. 

Källa: Hitta.se hämtad 2017-05-15 

 

Plats 1 (Medborgarplatsen): I det ena fallet är platsen belägen inne i centrum. Det är en öppen 

gräsbelagd yta omgiven av sittbänkar. Den öppna platsen ligger inramad av byggnader, 
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gångvägar, en å och en bilväg. I byggnaderna finns bland annat en restaurang, museum, 

arkitektkontor, advokatbyrå och Sveriges radio. Inga bostäder finns i direkt anslutning till 

platsen. Det ska där odlas i pallkragar vilka placerats ut i ena änden av den öppna ytan. Den 

här platsen utnyttjas även av Friskis & Svettis för utomhusträning under sommarsäsongen. 

Odlingen skedde säsongen 2013 kollektivt genom Studiefrämjandet och 

Naturskyddsföreningen, som startade en odlingskurs, öppen för alla som var intresserade av 

stadsodling. Ingen av deltagarna hade utnyttjat platsen tidigare, endast några hade passerat 

(Odlingsaktivitet 7/5 - 13).  
 

 

 
Figur 2. Plats 1, Medborgarplatsen, markerad på karta över Falun. 

Källa: Hitta.se hämtad 2017-05-15 

 

Möten var bestämda en kväll i veckan, utöver det var det frivilligt att komma förbi och ta 

hand om odlingarna när det passade. Ingen av deltagarna bodde i närheten av odlingen. 
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Figur 3. Bild på odlingen vid plats 1, Medborgarplatsen. 

Källa: Inger Berglund, Slutrapport – Förslag till Program för stadsodling i Falun. 

 

Plats 2 (Gasverkstomten): I det andra fallet är odlingsplatsen belägen vid en sanerad 

gasverkstomt som ligger vid ett populärt motionsstråk. Där har tidigare funnits en park och 

det finns färdiga planer för att skapa en ny sådan men arbetet hade inte påbörjats vid 

odlingens start1 (Odlingsmöte, 2013-05-02). Platsen var därför i startskedet öde och platt. Det 

finns en skola, F-6, i omedelbar närhet till odlingsplatsen, stora bostadsområden tvärs över 

närmaste väg såväl som ett litet handelsområde inom ett kort avstånd samt en liten sjö som 

ligger i anslutning till platsen. Även här ska odlingen ske i pallkragar på grund av att jorden är 

olämplig för odling av grödor som ska konsumeras. På den här platsen skedde odlingen 

enskilt av deltagarna och i något fall i en mindre grupp. Pallkragarna har placerats nära 

skolbyggnadens yttervägg på en gräsyta vilken ligger precis utanför det område som ska 

färdigställas till park.  

 

                                                        
1 Status 2017 är en färdigställd park sedan tre år tillbaka. 
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Figur 4. Plats 2, Gasverkstomten, markerad på karta över Falun 

Källa: Hitta.se hämtad 2017-05-15 

 

Den grupp jag intervjuade ägnade sig åt odlingarna på varierande tider, då alla i den gruppen 

var pensionärer hade de möjlighet att vara spontana och flexibla i val av tillfällen att gå till 

odlingen som dessutom befann sig på kort gångavstånd från deras bostäder. 

 

 
Figur 5. Bild på plats 2, Gasverkstomten. 

Källa: Egen bild 
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5. PLATSBETYDELSER  

 

Den hermeneutiska ansatsen har varit framträdande under analysfasen, den konstanta rörelsen 

mellan delarna och helheten i tolkningsarbetet har varit central och i likhet med Ödmans 

(2017) liknelse med ett pussel har det pågått ett sampel mellan delarna och den övergripande 

bilden i processen att uppnå syftet med uppsatsen. I analysen kategoriserar jag materialet i 

teman som knyter an till mina frågeställningar. Detta med utgångspunkt i Repstads (2007) syn 

på att materialet kan analyseras utifrån de frågeställningar som varit vägledande för 

undersökningen. Analysen har även skett separat för respektive odlingsplats. 

Det kan finnas svårigheter att undersöka platsbetydelser utifrån platsskapande och 

platsidentitet i det material jag har. Tiden deltagare spenderat på platserna är begränsad och 

de har inte haft möjlighet att bygga upp erfarenheter som skapar djupare mening i förhållande 

till platserna (Relph, 1976). Jag anser ändå att det är intressant att se om och hur deltagarnas 

resonemang skiljer sig åt på respektive odlingsplats eftersom platsskapande är en ständigt 

pågående process och inte börjar efter en viss tidpunkt. Jag utgår i min analys från att 

odlingen är den huvudsakliga aktivitet som samspelar med platsernas fysiska miljö och läge 

samt deltagarnas intentioner och attityder. 

I och med de olika former odlingen har i stadsodlingsprojektet i Falun är det svårt att 

kategorisera vilken typ av stadsodling det handlar om. Delshammar (2011, s. 49) använder 

begreppsparen enskild - kollektiv samt för eget bruk - kommersiell odling. I min fallstudie 

genomförs odlingen både kollektivt på plats 1, genom en odlingscirkel och enskilt på plats 2 

men i en gruppgemenskap. I båda fallen sker odlingen endast för eget bruk. Det handlar heller 

inte om ett medborgarinitiativ, vilket enligt Middle m fl är brukligt när det talas om 

community gardens i internationella sammanhang (Middle m fl, 2014). Stadsodlingen 

stämmer därför bättre in med Pudups (2008) begrepp organized garden project. Dock saknas 

på plats 2 ett uttalat mål, gardening practice, med odlingen och det är tveksamt om det kan 

anses att en organiserad grupp ansvarar för odlingen, då de inte bildat någon mer formellt 

organiserad grupp, utan gruppgemenskapen bygger på att de känner varandra och umgås och 

bor i samma område. I en bilaga till projektansökan, som av Falu kommun lämnades in till 

Länsstyrelsen för att ansöka om finansiering (Projektplan, s. 2) poängteras att stadsodlingen 

ska förverkligas underifrån av invånarna själva och att de ska vara självorganiserade vilket 

stämmer överens med Larssons definition på en Stadsdelsträdgård (Larsson, 2009, s. 159-

160). Dock är detta projekt endast i sin början och går inte att jämföra med de utvecklade 

stadsdelsträdgårdar som är Larssons vision. Det är även initierat av kommunen vilket inte 

stämmer överens med Larssons definition av självorganisering där initiativen ska komma från 

invånarna själva. 

 

5.1 Perspektiv och resonemang kring stadsodling på allmän plats  

Nedan presenteras de teman kopplade till allmän plats som framkom i intervjuerna med 

deltagare. En sammanfattande analys presenteras i avsnitt 5.1.5 

 

5.1.1 Allmän plats som mötesplats i staden 

Från kommunens håll finns en förhoppning att stadsodling på allmänna platser ska fungera 
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som mötesplatser för invånarna. …en mötespunkt för alla odlingsentusiaster i staden. (Falu 

kommun, 2012, s. 4) Stadsträdgården kan bli en mötesplats och samlingspunkt i stadens 

parker, öppen och tillgänglig för alla. (Projektplan, s. 3). Det finns således en tanke om att 

odling på allmän plats kan gynna även de invånare som inte deltar i själva odlingen. Enligt 

Delshammar (2011, s. 51) kan kollektiv odling skapa liv på platser som annars är outnyttjade 

vilket ökar möjligheten för möten. Han lyfter dock risken att odlingsverksamhet på en allmän 

plats kan minska tillgängligheten till platsen för de som inte deltar. Aspekten med exkludering 

av de grupper som inte deltar i odlingen nämns även av Castell (2009 s. 7) och Adams m fl 

(2015).  

I intervjuerna med deltagare från plats 1 visas utmaningarna med att skapa en mötesplats.  

 

Vet inte om det kan bli mötesplats för medborgare men för oss deltagare är det det. Alla måste få delta 

och vi har ett ansvar att se till att alla som är intresserade känner sig välkomna och att bjuda in i gruppen. 

(Emma)  

 

Emma beskriver hur det blir en mötesplats i liten skala för de som deltar i odlingen men att 

det i större skala handlar om hur de som deltar i odlingen agerar och bemöter människor som 

rör sig kring odlingen. Om verksamheten på den allmänna platsen ska uppfattas som 

inkluderande behöver de som bedriver stadsodlingen aktivt visa att alla är välkomna. Även 

Jakob uttrycker att det finns flera saker som påverkar om stadsodlingen på allmän plats kan 

vara en mötesplats. 

 

Om det ska vara en mötesplats måste det finnas någon där så att det kan skapas ett möte vilket kan 

fungera inom gruppen men utanför lite mer begränsat eftersom den tiden då det är någon där inte är så 

stor. Information på platsen kan bidra men det är inte tillräckligt det måste till personliga möten. Det kan 

även upplevas av de som passerar när aktiviteterna pågår att de inte vill störa om det är en grupp som gör 

något tillsammans, att det är stängt för andra, då är det viktigt att det finns information som berättar vad 

som händer på platsen. Man måste knyta odlingsplatsen till nån annan aktivitet för att skapa möten. 

(Jakob) 

 

Han pekar på flera delar som han anser viktiga för att skapa mötesplatser. Det räcker inte med 

deras odlingsverksamhet för att få den allmänna platsen att bli en mötesplats. 

I intervjun med deltagare från plats 2 finns inga uttalade resonemang kring odling på 

allmän plats som mötesplats. Det som uttrycks är att i och med att odlingen ligger på allmän 

plats kan nyfikna människor som ser odlingen lockas fram och vilja diskutera kring odlingen 

och prata minnen. Många äldre kanske tycker att det är intressant och vill komma fram och 

prata de kanske har haft egna odlingar eller trädgårdar och är nyfikna. (Britta) På det sättet 

kan det uppstå möten som annars inte hade förekommit.  

 

5.1.2 Allmän plats som möjlighet eller begränsning – Ansvar och anpassning 

Deltagarna på plats 1 ser den allmänna platsen som en möjlighet men diskuterar kring hur de 

ska förhålla sig till att deras odling sker på allmän plats i termer av ansvar och anpassning i 

olika former. Det perspektivet är helt frånvarande i intervjun av deltagarna på plats 2.  
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Att odla på en central, allmän plats ser deltagarna på plats 1 som en möjlighet tack vare att 

det innebär att odlingen kan upplevas av andra invånare. Samtidigt finns andra perspektiv på 

den här öppenheten. Både att befinna sig på en allmän plats och att representera projektet 

skapar en känsla av ansvar. Vad är det här för halvtaskigt projekt. Jag tror att det är viktigt 

att hålla det i ordning. Just att folk som går förbi och ser om det är väldigt stökigt 

runtomkring. Såna platser trivs inte människor i. (Emma) Det finns ett ansvar gentemot 

övriga invånare som kan tänkas röra sig kring platsen men även gentemot kommunen och 

andra deltagare i projektet att visa att det är seriöst och inte riskera att väcka negativa känslor. 

…det får inte bli rörig, stökigt, slarvigt städat det får inte vara… jag tror att det skulle nog 

inte uppfattas som speciellt seriöst. (Emma) Platsen ska ge ett ordnat och trivsamt intryck. 

Även Jakob pratar om att de som odlar har ett ansvar att hålla det snyggt eftersom de befinner 

sig på en offentlig plats. Eftersom det är en offentlig plats finns det extra ögon som ser så det 

får gärna vara vackert för andra. (Jakob) Jakob tar upp att när kommunen har upplåtit en 

offentlig plats så känns det som att man måste stämma av med kommunen innan man gör 

något trots att kommunen sagt att det är fritt för deltagarna att bestämma själva. Han uttrycker 

det som att man får passa in sig i en redan färdig form. (Jakob) Upplevelsen av platsen kan 

påverkas av känslan att det inte finns så mycket utrymme att själv forma den. Han är 

tillsammans med de andra begränsad till att anpassa sig till de upplevda, outtalade eller 

uttalade föreställningarna om vad kommunen tycker är passande. Emma har dock en annan 

syn på det: Det är väldigt tillåtande och jag har inga problem med de begränsningar som 

finns med det vi får odla. Dock menar Emma att om hon hade en egen odling skulle den se 

annorlunda ut: En egen plantering skulle ha mer buskar och träd och vara mer självskötande. 

Stadsodlingen ger henne alltså inte möjlighet att förverkliga sina idéer om hur hon vill forma 

en odling men det är heller inget hon eftersträvar. Begränsningarna kan upplevas som 

antingen besvärande eller problemfria beroende på vilken inställning deltagarna går in med i 

projektet. Jakobs tankar kring invånares delaktighet i att forma staden ger en inblick i hur 

kommunens roll kan vara begränsande men också att det kan behövas initiativ som sporrar 

människor att delta i ansvaret av stadens utformning och skötsel. 

 

Vem har ansvaret för hur staden sköts, vågar eller tänker människor på att de också kan ta ett ansvar. Gör 

den uppstyrda skötseln att människor inte tänker på att de kan ta ansvar eller att de slipper fundera kring 

det. Det finns så mycket potential omkring i staden men vem känner ansvar att utnyttja den och vems 

ansvar är det att ta tillvara på den. (Jakob) 

 

Stadsodlingsprojektet kan ses som ett sätt att ge medborgare möjlighet att bidra till hur staden 

sköts och utformas. I Projektplanen står det: Här är det tillåtet för invånarna att ta rummet i 

besittning och använda det på ett friare sätt och man har en större bestämmanderätt över 

användningen och sätten att bruka än annars (Projektplan, s. 3). Enligt Jakob är det dock en 

begränsad form av skötsel och brukande som är beroende av att man passar in sig i 

kommunens mall, vilket begränsar möjligheten ”att ta rummet i besittning”. 

 

5.1.3 Risken för förstörelse  

Temat förstörelse diskuterades ur olika perspektiv för de båda platserna. Förstörelse på plats 1 
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är något människor runtomkring tror är en risk medan det för plats 2 är deltagarna själva som 

oroar sig för att de skulle kunna drabbas. Funderingar kring risken för förstörelse är kopplad 

till odlingens läge och vilka som rör sig vid odlingarna. 

Från kommunens håll har möjligheten att odlingarna kan drabbas av förstörelse tagits med 

i beräkningen för den mest centrala odlingsplatsen, plats 1.  

 

Det enda som är riktigt utmanande är Medborgarplatsen, jag har fått reaktioner från andra förvaltningar. 

Där kan ni väl inte odla de kommer stjäla alla tomater det kommer ju att bli förstört. Det är en stor 

farhåga, vi har ju mycket skadegörelse i stan. (Garvö) 

 

Den uppfattningen skiljer sig dock delvis från hur deltagarna på de två platserna resonerar. I 

intervjun med deltagarna som odlade på plats 2 var förstörelse ett återkommande tema i 

diskussionerna kring att odla på en allmän plats. För de intervjuade på plats 1 nämndes den 

aspekten till viss del men inte i samma omfattning och där fanns ingen oro över förstörelse. 

Plats 1. Emma: Reaktionen från alla jag berättat för är jaha men blir det inte förstört 

då. Men jag kan inte ha den inställningen för då skulle jag inte kunna delta i projektet, om det 

var största riskfaktorn skulle det inte kunna starta. För henne är risken för förstörelse något 

som andra människor har uttryckt men för egen del väljer hon att inte oroa sig. Jakob pratar 

inte alls om förstörelse utan säger: Men tror folk inte är framåt nog för att våga gå och ta av 

sådant de inte varit med att odla. Det i samband med tankar kring hur skörden ska användas. 

Han ger uttryck för tanken att människor inte tar för sig om de inte fått tillstånd.  

Plats 2. Vid frågan om hur de tänker kring att odlingen ligger öppet och tillgängligt och 

inte är ett privat utrymme blir svaret: Det gör inget vi är stolta (Britta) för att sen gå över till 

funderingar om att det inte skulle vara särskilt kul om det blev förstört men att det är något de 

räknat med kan hända. Då får vi ta och prata med dem privat litegrann. (Britta) Just att 

odlingsplatsen ligger bredvid en skola där barn kan vilja undersöka och kanske lockas att gå 

och peta i odlingarna är något de intervjuade samtalar kring. Hur barnen kommer att reagera 

på odlingarna men också att det snart är sommarlov och då försvinner barnen därifrån.  

Handlar inte om några stora belopp så om nån tar en morot så får man ta det. (Märta) Det 

blir diskussioner fram och tillbaka kring vad som skulle kunna hända med odlingarna: 

 

Egentligen vet man ju ingenting om ett sånt här projekt när det sätter igång, man sitter och målar upp här 

att ungarna ska trampa i det och folk ska gå förbi och rycka opp och spotta på det och tycka fy fan och 

allting men det kanske inte alls är så. (Edvin) Nej men tänk det har jag inte trott ett ögonblick. (Ingela) 

Nej men ibland kommer den tanken in va. (Edvin) Man måste ge det en chans och så får man se. (Britta) 

Jag tror att det blir väldigt, väldigt bra. (Ingela) Jag är inte ett dugg rädd för att det skulle bli skövlat det är 

jag inte. (Edvin) 

 

Det finns en osäkerhet om vad som kommer att hända med odlingarna. En oro för förstörelse 

blandat med förhoppningar om att det ska fungera väl. De diskuterar även hur det ska fungera 

med odlingar på Medborgarplatsen, plats 1, och tror att det kan vara större risk för förstörelse 

där. Det rör sig ju väldigt mycket folk där och ungdomar…(Torsten) De kan nog få det lite 

svårare att få ha det ifred. (Britta) De intervjuade kopplar förstörelsen till öppenheten och att 
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det rör sig människor kring odlingarna. Vilket även tankarna kring barnen på skolan handlar 

om. Att barnen går på sommarlov tar bort en stor del av de människor som rör sig på platsen 

då det i direkt anslutning till odlingarna vid intervjun är platt och öde innan parken anlagts. 

 

5.1.4 Odlingsaktivitet och trygghet på allmän plats 

Ett tema som berördes ur olika synvinklar för de två platserna var trygghet. Perspektivet från 

en av de intervjuade, på plats 1, kring att gå till odlingen på den allmänna platsen vid olika 

tidpunkter var: Jag skulle gå dit själv klockan sju en fredagskväll men inte senare. Det är 

tråkigt men jag skulle nog tänka ur säkerhetssynpunkt också tyvärr. Hade jag bara en person 

med mig till så skulle jag inte alls känna mig utsatt. (Emma) Det finns begränsningar i hur 

hon kan utnyttja platsen. Hon tittar på tryggheten på platsen med utgångspunkt i hur den 

påverkar henne och använder ord som säkerhet och utsatthet för att förklara sin inställning. 

Den andra intervjuade, Jakob, nämnde ingenting om trygghet eller osäkerhet när vi 

diskuterade vid vilka tidpunkter han kunde tänka sig att gå till odlingen. Inte heller i 

diskussion kring hur andra kan uppfatta odlarnas närvaro uppkom den aspekten.  

På plats 2 nämns trygghetsaspekten ur just perspektivet hur andra uppfattar odlarnas 

närvaro.  

 

Det är en trygghet att man vet att det rör sig folk runtomkring, att det finns någon aktivitet, att det är nån 

som tittar ut genom fönstret att det är någon som pysslar och då vet folk att det är dom som går där vid 

sina pallkragar och grejar, att det blir en trygghet. (Märta) 

 

De övriga i gruppen håller med när Märta säger det här. Det finns inga tankar om att det 

skulle vara otryggt för henne själv att gå till odlingen utan Märta ser det som att de genom sin 

odling kan skapa en känsla av närvaro och aktivitet på platsen vilket kan bidra med trygghet 

för andra människor. Hon säger också att just att de kan överblicka odlingarna från sina 

fönster kan skapa en känsla av trygghet i området för då finns det någon som håller koll på 

vad som sker på platsen. En viss dubbelhet kan anas, deras egen närvaro skapar trygghet men 

barnens, och i fallet med plats 1, Medborgarplatsen, folk och ungdomars närvaro, som 

behandlades ovan i avsnitt 5.1.3, är ett osäkerhetsmoment som kan leda till förstörelse.  

 

5.1.5 Sammanfattande analys avsnitt 5.1  

Allmän plats är till för alla invånare i staden, genom odlingarna sker det aktiviteter på 

platserna som har potential att bli både inkluderande och exkluderande beroende på hur 

deltagarna agerar. Läget för den allmänna platsen påverkar känslan av trygghet och oron för 

förstörelse. Upplevelsen av att odla på allmän plats ger upphov till skilda resonemang kring 

vad det innebär beroende på deltagares individuella perspektiv i förhållande till den specifika 

platsen.  

Även om båda platserna är allmän plats skiljer sig omgivningarna och därmed 

förutsättningarna för deltagarna åt. Relph pratar om platsidentitet, vilken skapas och upplevs i 

ett samspel mellan platsens fysiska form och läge, de aktiviteter som sker och betydelser den 

har (Relph, 1976, s. 47). Allmän plats i sig kan ses som något som är ett läge, en fysisk 

omgivning som ger varje allmän plats dess unika förutsättningar. I viss mån kan det även 
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kopplas till aktivitet. Det faktum att det är en allmän plats reglerar vilka beteenden som 

accepteras och hur människor har möjlighet att röra sig och interagera med miljön. Vilket i sin 

tur påverkar vilka upplevelser och erfarenheter en människa kan bilda i förhållande till den 

allmänna platsen. Detta syns i hur deltagarna pratar om respektive plats, då det skiljer sig i hur 

de uppfattar att odla på allmän plats.  

Resonemangen om mötesplats är mer framträdande på den mest centrala av platserna, plats 

1, vars läge inne i centrum innebär större exponering mot allmänheten på grund av att fler 

människor rör sig i närheten av odlingarna. Läget och de förväntade rörelsemönster som finns 

där skiljer sig från hur det ser ut på plats 2, vilket kan förklara varför det temat uppkommer 

där men inte på plats 2 (Relph, 1976). Deltagarna ger uttryck för att odla på allmän plats 

medför ett ansvar samtidigt som det innebär en möjlighet. De uttrycker en medvetenhet om att 

deras eget beteende får konsekvenser för andra människors uppfattning om platsen och att de 

måste ha den tanken med sig i hur de sköter odlingen men också i hur de agerar gentemot 

människor som befinner sig i närheten. Det uppstår ett samspel mellan platsens läge, 

kommunens roll och deltagares aktiviteter och intentioner. Vilket stämmer med Relphs syn på 

hur platsers identitet formas (ibid). Jakob ser begränsningar i hur han kan få utlopp för sina 

idéer om vad stadsodling skulle kunna vara, Emma uttrycker att läget medför att hon 

begränsar sin egen närvaro till vad hon upplever trygga tidpunkter. Det är intressant att Jakob 

inte alls reflekterat över den här aspekten. Skillnaden mot Emma är att han är man och äldre 

än henne, båda bor i en annan del av staden. Enligt Relph upplevs alla platser individuellt där 

en persons unika omständigheter skapar ett filter som ger platsen en för den personen unik 

identitet (Relph, 1976, s. 31, 47). Det är därför viktigt att poängtera att orsakerna till den här 

skillnaden kan ha sin grund i saker som den här uppsatsen inte berör, som tidigare 

erfarenheter eller personlighet.  

På plats 2 menar deltagarna att odlingen och deras aktivitet bidrar med trygghet genom 

närvaro vilket Castell nämner är en effekt odlingen kan ha (Castell, 2009, s. 6-7). De har 

utsikt över sina odlingar vilket även det beskrivs som en trygghetsskapande faktor och ett sätt 

att skapa social kontroll men upplevelsen är ändå att de saknar kontroll över omgivningen. 

Det kan härledas till den närliggande skolan som skapar mycket funderingar kring hur 

barnens närvaro påverkar odlingen. Aktiviteten bidrar till att skapa trygghet men i samspel 

med läget är det en potentiell orsak till förstörelse vilket får deltagarna att uppleva en 

osäkerhet. Upplevelsen grundar sig i en ömsesidig påverkan mellan dessa faktorer (Relph, 

1976). 

På plats 1, ser utomstående både aktiviteten, odlingen, och läget som en anledning till oro 

för förstörelse medan de intervjuade deltagarna inte har samma uppfattning. För Jakobs del 

kan det ses utifrån hans människosyn att han inte tror att människor vågar ta från odlingen, för 

Emmas del framstår det som ett aktivt val att inte tro att det ska förstöras för det skulle 

innebära att hon inte skulle kunna delta. Deras unika omständigheter som personer och deras 

deltagande i odlingen gör att de ser och upplever platsen ur ett annat perspektiv än de som står 

utanför (Relph, 1976). 
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5.2 Odling, platserna och deras funktion 

Nedan presenteras de teman som framkom kring vilken funktion platsen och odlingen fyllde 

för deltagarna. En sammanfattande analys av dessa teman görs i avsnitt 5.2.6. 

 

5.2.1 Gemenskap ”att odla relationer” 

Gemenskapen med övriga odlare är ett framträdande tema för deltagarna på båda platserna. 

De gemenskapsbildande aspekterna av odling beskrivs av Castell (2009) såväl som av 

Larsson (2009). Platsens sociala funktion är påtaglig i alla intervjuer. Det betonas att odlingen 

är aktiviteten de samlas kring och att den skapar en känsla av samhörighet och gemenskap. I 

fallet med deltagarna på plats 2 hade gruppgemenskapen bildats redan innan de bestämde sig 

för att delta i projektet. Återkommande i den intervjun är att de värderar sin gemenskap 

väldigt högt och att odlingen inte skulle vara densamma om de inte hade varandra. När jag i 

intervjun med deltagare från plats 2 ställer frågan om vilket mål de har med odlingen blir 

svaren från alla i stil med det Britta säger: Pyssla med jorden, träffas och umgås, ta en kaffe 

eller en flaska vin och få umgås göra det tillsammans. (Britta) Trots att alla deltagarna har 

separata, enskilda odlingar i pallkragarna ser de odlingen som en gemensam aktivitet.  

På plats 1 genomförs odlingen kollektivt och den sociala betydelsen av att de är flera som 

odlar tillsammans lyfts fram av både Emma och Jakob. Odling kan också vara att odla 

relationer med varandra det vi gör nu på Medborgarplatsen. (Emma) Det är inte bara på 

personlig nivå som den sociala aspekten är viktig.  

 

Positivt att odlingen görs kollektivt för det innebär ett gemensamt ansvar att man hjälps åt vilket är 

betydelsefullt på ett helt annat plan än hjälp att vattna och så vidare, det skapar en djupare gemenskap och 

just att ta ansvar tillsammans är viktigt i ett vidare samhälleligt perspektiv. (Jakob) 

 

Platsens funktion blir då att genom kollektivt ansvarstagande i det lilla, skapa relationer och 

visa på hur människor kan agera gemensamt även i andra sammanhang.  

 

5.2.2 Närhet och tacksamhet  

Ett tema som endast framträder på plats 2 är hur avgörande närheten är, vilket leder till en 

känsla av tacksamhet mot kommunen för möjligheten att få delta i projektet och att få tillgång 

till en odlingsplats nära sin bostad helt gratis. Att ha tillgång till det grönområde som 

odlingarna ligger på var början till deras engagemang i stadsodlingsprojektet och just att ha en 

sådan rekreativ plats i närområdet ser de som väldigt viktigt. Enda grönområdet som finns här 

så vi var ju väldigt aggressiva att vi skulle få det. (Britta) Flera uttrycker att de verkligen har 

ett behov av det. En av de deltagande, Märta, har utnyttjat grönområdet mycket. Hon kallar 

det lunden som var så vacker och som hon trivts mycket i. Hon uppskattade att kunna gå dit 

och sitta där en stund. Edvin kallar det slumområde och tycker inte att det fanns något positivt 

med hur det såg ut tidigare utan ser den planerade parken som ett verkligt lyft för området.      

Även att de får tillgång till att odla på platsen helt gratis är något som lyfts fram av de 

intervjuade. En förmån att få det gratis. (Britta) Helt otroligt egentligen. (Ingela) På en sån 

plats liksom (Edvin). Flera av de intervjuade betonar vilken förmån det är att de får chansen 

att odla och att kommunen ordnar pallkragar och jord så nära dem. Det är ju så nära till det, 
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det är sanslöst att vi kunde få det så bra. (Britta) Att odlingen ligger i närheten är en 

förutsättning för att ge dessa deltagare odlingsmöjligheter. Flera säger att de inte sätter sig i 

bilen eller på cykeln och åker till en odlingsplats. Det gör jag ju inte. Närheten är väldigt 

viktig. (Märta) Kolonilotter eller odlingsplatser i andra delar av staden är uteslutet som 

alternativ för dem. Jarlöv (1982) menar att möjligheten till skapande verksamhet i närområdet 

är en viktig funktion som saknas i många flerbostadsområden vilket deltagarna på plats 2 nu 

fått tillgång till genom stadsodlingsprojektet. 

 

5.2.3 Budskap eller överföring av erfarenhet och kunskap 

Ett tydligt tema för plats 1 var odlingens och platsens funktion som skyltfönster för att väcka 

nyfikenhet, intresse och engagemang kring odling. Genom att odla på en central plats finns 

större möjlighet att nå ut till människor och bidra med inspiration. Det finns en ambition om 

att sprida kunskap om vad som går att odla själv och visa var maten vi äter kommer ifrån. 

Viktigt att visa hur man gör, var grönsaker kommer ifrån. (Emma) Genom den kunskapen 

ökar människors medvetenhet vilket båda de intervjuade anser är viktigt ur ett 

samhällsperspektiv. Försöka få människor att bli engagerade i det man äter och ha ett större 

perspektiv på vilken betydelse det har för samhället just med lokalt odlad mat. Man vet var 

och hur den är producerad. (Jakob) Det är viktigt att veta var maten kommer ifrån och att 

minska den fysiska och mentala distansen som finns när maten ligger plastförpackad i 

hyllorna i affären. Det är viktigt också för människors syn på sig själva menar Jakob: Att det 

blir en psykologisk effekt när man ser att man kan bidra själv till något så betydelsefullt som 

maten. Odlingen och platsen blir den arena där erfarenheter och kunskaper ska förmedlas som 

kan användas för att förändra samhället i riktning mot ett ökat lokalt ansvar för den mat som 

konsumeras. Det kan kopplas till Larssons (2009) resonemang om att utveckla nya 

handlingsmönster för att ta ansvar för gemensamma resurser. 

På plats 2 finns ett annat perspektiv på överföringen av erfarenheter och det är bara två av 

deltagarna som nämner det. Där betonas hur platsen möjliggör en överföring av personliga 

upplevelser till kommande generationer. Möjligheten att ett barnbarn kan få vara med och 

plocka och titta precis som det var tidigare hos farmor och farfar när han plockade hallon 

och smultron och se att det går att göra här även i staden. (Ingela) I en mindre skala än vad 

som är fallet på plats 1 handlar det om att förmedla erfarenhet och kunskap genom att visa att 

det går att odla även utan en stor trädgård.  

 

5.2.4 Rekreation, skapande och kontakt med det naturliga 

Rekreation, skapande och kontakten med de naturliga hänger ihop i svaren från de intervjuade 

på plats 1. Det kroppsliga arbetet och skapandet som odlingen innebär leder till avkoppling. 

Avkoppling, koppla av, arbeta kroppsligt, se att det händer något att jag kan odla grönsaker. 

(Emma) Emma knyter samman det med kontakten med naturen. Vi behöver det för att få 

kontakt med tillvaron och kontakt med jorden, jag tycker vi förlorat det. (Emma) Odlingen 

fungerar som ett sätt att få kontakt med något betydelsefullt i livet, vilket även Jakob menar. 

Odlingen ger en slags kontakt med det naturliga livet, kontakt med människans ursprung just 

för att maten är så grundläggande. (Jakob) Platserna får genom odlingen en funktion som 

förmedlare av djupt mänskliga erfarenheter. Maten vi äter är den fysiska kopplingen mellan 
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jorden och människorna och odlingen ger kontakt med en sorts tillvaro som i dagens samhälle 

hamnat i skymundan. Dessa resonemang stämmer med Castells (2009) studie som visar på 

den fysiska stimulansen odlingen har, att det är avkopplande och hur just interaktionen med 

den fysiska miljön är tillfredställande. 

På plats 2 talar deltagarna om andra delar av de rekreativa och naturnära aspekterna av 

odlingen. Betoningen på de sinnliga och känslomässiga aspekterna av odlingen är mer 

framträdande. Doften av mylla och jord det är något alldeles speciellt, förstår inte vad det är. 

(Ingela) Genom sin odling kan deltagarna få tillgång till färska grönsaker vilket ses som 

värdefullt. Det kan kopplas till kategorin subsistence vilket Castell beskriver i sin studie. Det 

är också ett sätt att få större kontakt med naturen att kunna äta en nyskördad rädisa eller morot 

menar flera av deltagarna, vilket är värdefullt. Just att odlingens framväxt är ett resultat av det 

egna arbetet och de känslor det väcker nämns av flera deltagare. Att jobba i det att se att det 

kommer, att jobba i det att se att det växer och spirar. Man blir så stolt. (Britta) Se det växa 

och gro, det är något speciellt, stolt att se att man lyckats med att få fram morötter till 

exempel, se när dom kommer. (Ingela) Att det lever självt. (Britta) Stoltheten i att se att deras 

skapande och omsorger i odlingen leder till nytt liv visar på en viktig aspekt av odlingen. Den 

känslomässiga kopplingen till platsen som grundar sig i odlingens fysiska och konkreta 

dimensioner. Det menar både Larsson (2009) och Jarlöv (1982) är en viktig aspekt av 

odlingen. Även Castell (2009) tar upp det i sin studie, stoltheten och tillfredställelsen i att se 

den fysiska omvandlingen av platsen som ett resultat av den egna skapande verksamheten. 

 

5.2.5 Platsen som ens egen 

Upplevelsen av platsen som ens egen uttrycks endast av deltagarna på plats 2. Det uppstår en 

diskussion under intervjun kring vad som skulle hända om det var många fler som skulle vilja 

delta och odla i pallkragar på den plats där odlingen finns. Alla deltagare hävdar bestämt att 

de som redan är där aldrig skulle flytta på sig. Aldrig i livet. (Torsten) Nej det tror jag inte. 

(Edvin) Det blir svårt. (Britta) Omöjligt, glöm det. (Agneta) Det har redan i början av första 

odlingssäsongen bildats en känsla av tillhörighet till platsen och odlingarna. Vi vill ha det här 

för oss själva vi i gruppen alltså. (Märta) Det är vi som äger odlingen så att säga. (Britta) De 

talar då om pallkragarna och sina odlingar i dem. Känslorna vid tanken på att de inte skulle få 

ha kvar odlingarna är starka och tyder på att de redan i ett tidigt stadie av odlingen har bildat 

en relation till platsen. Odlingen fungerar som ett sätt att göra platsen till sin egen. 

 

5.2.6 Sammanfattande analys avsnitt 5.2 

I de teman som kunde urskiljas kring vilken funktion odlingen och platserna hade för 

deltagarna syntes skillnader. Det går att se hur platsens läge och deltagarnas intentioner med 

sin odling påverkar vilken funktion de har. På båda platserna säger deltagarna att 

gemenskapen kring odlingen är väldigt viktig. Vilket stämmer väl med erfarenheten av 

odlingsaktiviteter som socialt stärkande, beskrivet av både Larsson (2009) och Castell (2009). 

Genom arbetet med odlingen och formandet av platsen stärks relationerna mellan deltagarna.  

Gemenskap och gemensamt ansvar för odlingen är viktig på ett personligt plan, men även i 

ett samhälleligt perspektiv på plats 1. Platsens funktion som social mötesplats kopplas till de 

odlingsaktiviteter som deltagarna gemensamt tar ansvar för. Vilket stämmer med Castells 
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studie (ibid, s. 6). Det leder till erfarenheter som kan överföras till andra områden och få 

positiva effekter för samhället i stort. Det liknar Larssons syn på hur gemensamma 

odlingsprocesser kan bidra till att utveckla långsiktigt hållbara handlingsmönster (Larsson, 

2009, s. 162). Det centrala läget har lockat deltagare som genom sina intentioner formar 

odlingsaktiviteten vilket i sin tur påverkar upplevelsen och den funktion platsen fyller (Relph, 

1976). Platsens läge inne i centrum väcker uppmärksamhet och ger chans att inspirera och 

förmedla kunskaper och idéer, visa att alla kan. Det ger deltagarna en möjlighet att nå ut med 

sitt odlingsbudskap. Platsen får funktion som skyltfönster för idéer och praktiker, en möjlighet 

att förmedla hur odling är en skapande och avkopplande aktivitet som minskar distansen 

mellan människan och maten. Odling i sig ger kontakt med jorden och det naturliga livet 

vilket ger platsen en funktion som länk till något ursprungligt mänskligt. Odlingen blir också 

en länk till framtiden, genom ambitionen att förmedla kunskap för ett framtida mer hållbart 

liv. Relph beskriver det som att platsen är en punkt i ett tidsflöde och ett uttryck för 

förhoppningar om framtiden (Relph, 1976, s. 33).  

Att få tillgång till en odlingsplats i närheten av deltagarnas bostad ger upphov till en känsla 

av tacksamhet mot kommunen för deltagarna på plats 2. Platsens läge kan ses som avgörande 

för den funktion platsen och odlingen fyller för deltagarna. Trots att omgivningen vid tiden 

för intervjun bestod av kal jord ser deltagarna odlingen som en möjlighet till rekreation och 

beskriver hur det ger dem en chans att skapa och känna stolthet över sina insatser. Vilket 

stämmer väl överens med Jarlövs syn på hur odling i närområdet kan tillgodose människors 

behov av skapande verksamhet (Jarlöv, 1982). Deltagarna ger uttryck för en känsla av att 

platsen och odlingen är deras egen vilket i enlighet med Tuans idéer kan kopplas till att 

odlingsplatsen blir en förlängning av hemmet och att de odlade grödorna väcker en känsla av 

ägandeskap som överförs till känslan för platsen (Tuan, 1974, s. 93, 99, 247). Platsen ger även 

en möjlighet att överföra värdefulla erfarenheter till kommande generationer inom familjen 

och att själva få se, dofta och smaka färska grödor. Odlandet bidrar således med många 

sinnliga intryck som dofter och beröring. Dessa intryck bidrar till att skapa emotionella band 

till den fysiska platsen vilket enligt Tuan är en av delarna i hur en personlig relation till 

platsen bildas (Tuan, 1974, s. 93). Då deltagarna ännu inte hunnit skörda några grönsaker 

grundar sig deras uttalanden på tidigare erfarenheter av odling vilka de kopplar till 

förhoppningar om sin framtida upplevelse av platsen.  

 

5.3 Betydelsen av plats utifrån placering och funktion 

Betydelsen uppstår i en relation till platsen, hur en människa upplever platsens fysiska 

dimensioner och de händelser som präglar den formar platsens innebörder och dess identitet 

(Relph, 1976). Platserna i min studie har många varierade betydelser på olika nivåer. 

Platserna har betydelser som odlingen i sig medför, de får också olika betydelser utifrån att de 

är allmänna platser och utifrån de specifika fysiska omständigheter som råder. Deltagarnas 

egna intentioner med och upplevelser av odlingen och platsen leder i samspel med det till de 

varierade betydelser som kan ses på de två utvalda platserna (Relph, 1976). 

Odlingens betydelse för deltagarna på plats 1 är mångbottnad, flera av de kategorier 

Castell (2009) återger kan ses i deltagarnas resonemang. Kategorin subsistence uppfylls 

genom tillgången till egenodlad mat även om det inte är deltagarnas mål med odlingen, 
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affection, leisure och participation uppfylls genom den gemenskap och tillhörighet som bildas 

mellan deltagarna och det delade ansvaret för odlingarna då odlingen genomförs kollektivt. 

Betydelser kopplade till leisure och creation är avkopplingen odlingen ger och hur skapandet 

innebär tillfredställelse och ett formande av platsen men även kontakten med det naturliga 

(Castell, 2009, s. 6-7). Skapandets betydelse som ett sätt att interagera med den fysiska miljön 

stämmer även med både Jarlövs (1982) och Larssons (2009) beskrivningar. De här 

betydelserna av odlingen påverkar upplevelsen av platsen. Utan odlingsaktiviteten skulle 

dessa innebörder av platsen inte uppstå. Dock framstår det som att deltagarnas intentioner 

med odlingsaktiviteten, snarare än just odlingen i sig, har större inverkan på den betydelse 

platsen får. Båda de intervjuade deltagarna ser platsen som ett centralt skyltfönster, där de kan 

nå ut med ett budskap och inspirera andra att engagera sig i odling. De lägger inte fokus på 

egna nyttan av deltagandet utan hur det kan bidra till förändring bland andra människor. 

Odlingen på den platsen syftar alltså inte i första hand till att uppfylla en personlig 

tillfredställelse utan till att nå ut och påverka andra människor. Där syns en medveten 

intention från deltagarnas sida att odlingsplatsen ska bidra till att utveckla hållbara 

handlingsmönster vilket Larsson (2009) diskuterar. Även om deltagarna inte främst ser den 

betydelsen för dem själva utan att odlingsaktiviteten på just den platsen kan leda till att andra 

inspireras till förändrade handlingsmönster. Den betydelsen genereras genom platsens fysiska 

omständigheter och då främst dess centrala läge som ger exponering mot stadens invånare. 

Valet att odla på den specifika platsen togs av deltagarna själva just för att platsen kunde 

erbjuda den här möjligheten. Det leder också till att betydelsen av att odlingen utförs på 

allmän plats upplevs medföra ett ansvar såväl som en möjlighet. Även där ses platsens 

omständigheter i ljuset av deltagarnas syften med odlingen och platsen vilket är att sprida ett 

budskap och inspirera. Platsens betydelse är varierad men bottnar i hur odling kan bidra till 

samhällsförändring. Det finns en idealistiskt betonad betydelse, att sprida ett ideal om hur 

människor kan och bör agera för att skapa ett bättre samhälle. 

De platsbetydelser som framkommer från deltagarna på plats 2 är också de varierade. Det 

finns en högre grad av personliga resonemang, där den egna upplevelsen av odlingen står i 

centrum, än vad som var fallet för plats 1. Redan i inledningen har platsen fått personlig 

betydelse med uttryck för ägandeskap. Den integreras i deltagarnas känsla för sina hem då 

odlingsplatserna på grund av sitt läge inom kort avstånd från bostaden blir en förlängning 

eller utökning av hemmet vilket kan kopplas till Tuans begrepp topofili och hur han menar att 

känslor till en plats utvecklas (Tuan, 1974). Det kan även ses i de intervjuades betoning på hur 

viktig och givande platsen blir genom att erbjuda utrymme för odling i närheten till deras 

bostäder vilket Jarlöv hävdar är viktigt (Jarlöv, 1982). Platsens fysiska omständigheter genom 

närheten till deltagarnas bostäder framstår som avgörande i deras val att odla där, det är 

närheten som möjliggör platsens mångsidiga betydelser då deltagarna beskriver hur de inte 

skulle åka bil eller cykla till en odlingsplats. Deltagarna beskriver hur viktig gemenskapen 

och de sociala aspekterna är, såväl som odlingens betydelse genom kontakten med den fysiska 

miljön och stoltheten över att se resultaten av arbetet med odlingen. Dessa aspekter kan 

kopplas till Castells (2009) kategorier affection, leisure, creation och identity. Tuan (1974) 

menar att skapandet av en plats kan bidra till att känslan till platsen stärks vilket även Larsson 

(2009) och Castell (2009) nämner som viktiga betydelser av odlingen. Just de uttryck för 
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platsens personliga betydelser som deltagarna ger exempel på kan kopplas till deras 

resonemang om trygghet och förstörelse för allmän plats. Upplevelsen att deras närvaro kan 

bidra till en känsla av trygghet för egen del såväl som för andra människor återfinns i 

kategorin protection i Castells studie (ibid). Deras rörelse på platsen kan bidra till social 

kontroll och därigenom öka tryggheten i området. Att oron för förstörelse är mer påtaglig än 

på plats 1 tolkar jag som ett uttryck för den personliga betydelsen odlingen har för deltagarna. 

Den betydelsen innebär att förstörelse skulle upplevas som mer känslomässigt påverkande än 

om odlingen varit mindre integrerad i deras känsla av hem. Platsen får betydelse som en 

förlängning av deltagarnas hem där de personliga upplevelserna av odling och gemenskap är 

centrala.  

Deltagarna har valt platser själva med utgångspunkt i sina egna syften med odling vilket 

får konsekvenser för och speglas i deras sätt att se på och uppleva platserna och sin egen roll i 

odlingen 

 

6. SLUTSATS 

 

I den här uppsatsen har jag gjort en ansats att analysera vilken betydelse plats kan ha vid 

stadsodling på allmän plats. Min studie har utgått från två olika odlingsplatser på allmän plats 

och deltagare som valt att odla på platserna. Resultatet visar att betydelserna är många och 

varierade och skiljer sig åt på respektive plats. De platsspecifika omständigheterna har stor 

betydelse för valet att odla på platserna och motiven för att välja just den valda platsen kan 

ses i deltagarnas motiv med odlingen. Samspelet mellan deltagarnas upplevelser av och 

avsikter med odlingen och platsens fysiska omständigheter är tydliga vilket stämmer överens 

med vad teorin beskriver. 

Att en plats är allmän har kopplats till öppenhet i de betydelser deltagarna beskriver på 

båda platserna. För plats 1 innebär öppenheten att de lättare kan nå ut med sitt budskap men 

innebär också en känsla av ansvar gentemot kommunen som upplåter platsen och övriga 

invånare som kan komma i kontakt med odlingen. Därmed sker en anpassning. För plats 2 

leder öppenheten på den allmänna platsen att det väcks funderingar kring trygghet och 

förstörelse. Det är just omständigheten att odlingen ligger öppet som skapar dessa 

funderingar. Förstörelsen i sig kopplas mer till odlingsplatsens läge vid den närliggande 

skolan än just att det är en allmän plats. Även tryggheten kopplas till öppenheten och att 

deltagarnas närvaro kan skapa mer rörelse och social kontroll på platsen. 

De funktioner odlingen och platserna fyller för deltagarna är flera. Den 

gemenskapsbildande funktionen är viktig på båda platserna. Plats 1 fyller genom sitt centrala 

läge och deltagarnas mål med odlingen funktionen som skyltfönster. Den ska inspirera och 

visa på odlingens positiva egenskaper för människor och samhälle. Plats 2 har genom sin 

närhet till deltagarnas hem en funktion som en egen plats för skapande och rekreation som 

leder till stolthet. Funktionen att stärka den sociala gemenskapen med vänner är också mer 

påtaglig än för plats 1.  

De betydelser platserna har är mångsidiga men skiljer sig åt för respektive plats. Plats 1 får 

betydelse dels utifrån de betydelser odlingen har för deltagarna men framförallt utifrån 

deltagarnas ambition att sprida ett budskap vilket möjliggörs tack vare platsens centrala läge. 
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Platsens betydelse för deltagarna bottnar i hur odlingen kan bidra till samhällsförändring 

snarare än den egna upplevelsen av odling. De personliga och känslomässiga betydelserna av 

platsen är framträdande hos deltagarna på plats 2. Närheten till deras bostäder är den 

omständighet som möjliggör odlingen och stärkandet av deras gemenskap. Odlingens sinnliga 

aspekter och platsen som en förlängning av deras hem ger dem en plats för skapande och 

kontakt med det naturliga. 

Jag har i den här studien utgått från deltagarnas perspektiv på de aktuella platserna. Det 

vore med tanke på att odlingen sker på allmän plats intressant och relevant att studera hur 

invånare som inte deltar i stadsodlingen ser på odlingsaktiviteten på platserna. Hur uppfattas 

en allmän plats som odlas av några få invånare? Vilka upplevelser har utomstående av 

odlingen och platsen? Bidrar odlingarna med mötesplatser i staden eller upplevs de 

exkluderande, skapas en mer levande och visuellt attraktiv miljö? De platsbetydelser som 

framkommit i den här studien är en liten del av alla de perspektiv som finns och ytterligare 

studier av betydelsen av plats vid stadsodling vore intressant för att bredda förståelsen för vad 

stadsodling kan innebära för människor. 
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