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ABSTRACT 
Iveroth, A & Melin, K. 2018. Koloniträdgårdar: En odlingsplats för sociala relationer. Uppsatser 
Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. 
 
I denna studie studeras koloniträdgårdens roll för kolonilottsägare med fokus på sociala aspekter. För studien knyts 
teorier kring platsskapande, överbryggande socialt kapital och gruppsammanhållning till resultat av 10 kvalitativa 
intervjuer och en deltagande observation av en utvald koloniträdgård, i enlighet med Grounded Theory. Ett urval 
av teman som kretsar kring sociala aspekter görs utifrån tolkningar av intervjuerna och diskuteras sedan för att 
belysa vilka faktorer från litteraturen som återfinns hos den studerade koloniträdgården. 
 
Studien visar att koloniträdgårdar är platsskapande samtidigt som de är en kontext för social kontakt med familj, 
vänner, grannar och medkolonister. För de tre teman vi har undersökt: sammanhållning kring en uppgift, strukturell 
sammanhållning samt kollektiv sammanhållning, är de faktorer som motsäger en gruppsammanhållning 
närvarande men av mindre betydelse än de som stödjer. Gruppsammanhållning lyfts sällan som ett motiv till att 
skaffa en kolonilott men kan ses som ett mervärde utöver att enbart få en plats att odla på. Koloniträdgården är en 
plats med öppna dörrar och har ett positivt utbyte med sin omgivning vilket gör koloniträdgårdens roll i samhället 
i högsta grad betydelsefull. 
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1. INLEDNING 
 

Jag kommer ihåg vad min granne sa första gången när vi var här, första sommaren. Vi skulle åka ner på 
stan, min man och jag. [...] När vi kom hem så sa hon [grannen]: “Var det läskigt?” “Vadå?” sa jag. “Ja, 
utanför grindarna!” (Elisabeth) 

 
Historien berättas av Elisabeth som har haft en kolonilott i fyra år. Hon är en av många som har 
valt att bli medlem i en koloniträdgårdsförening. Koloniträdgårdar är en typ av stadsodling som 
har funnits i Sverige i över 100 år och idag är de en del av det svenska kulturarvet 
(Koloniträdgårdsförbundet, 2018). Det huvudsakliga syftet med koloniträdgårdar är, enligt 
Koloniträdgårdsförbundet, att ge utrymme åt trädgårdsodling, främja gemenskap och 
uppmuntra ansvar för natur och miljö. Koloniträdgårdar blir dessutom alltmer aktuella med 
tanke på urbaniseringen. Enligt FN:s Agenda 2030 beräknas två tredjedelar av världens 
befolkning bo i urbana områden år 2030, varför det är viktigt att bygga städer som klarar av de 
växande populationerna. För att skapa hållbara städer måste man, enligt FN, skapa 
grönområden som är tillgängliga för allmänheten och inkludera befolkningen i beslut om 
stadsutveckling (United Nations, 2015). Koloniträdgårdar är idag ett självklart inslag i den 
svenska staden och kan utnyttjas som en plats för befolkningen att få tillgång till stadsnära, 
gröna områden. 

Förutom att Elisabeth får en trädgård som hon kan ta hand om blir kolonilotten även en 
plats där hon kan träffa och umgås med andra människor. Det finns flera studier som benämner 
den sociala aspekten av koloniträdgårdar och hur den påverkar människor. Ett exempel är 
Delshammar et al (2016), som lyfter exempel på hur olika grupper av människor träffas genom 
sitt deltagande på koloniträdgårdar och sedan skapar sammanhållning mellan grupper som 
annars inte hade förts samman. Trädgården utgör på så vis en plats för möten. Emellertid 
diskuterar även författarna hur koloniträdgårdar snarare kan ses som en plats för i huvudsak 
nöje, i likhet med publika bassänger eller hälsoklubbar, vilket inte bidrar till samma grad av 
gruppsammanhållning för kolonilottsägarna. Detta leder in på frågor kring på ifall en 
koloniträdgård är en social kontext som främjar möten och känslan av att vara en del av något 
enhetligt, eller om det främst är en plats för odling. 

I den här studien ämnar vi att kartlägga de sociala aspekterna av en koloniträdgård. Detta 
görs genom en fallstudie om koloniträdgården Tunakolonin som är belägen i centrala Uppsala. 
Studien baseras på intervjuer med medlemmar av koloniträdgården, där frågorna kretsar kring 
sociala aspekter. 
 
1.1 Syfte & frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka koloniträdgårdens roll utifrån sociala aspekter. Studien 
avgränsar till en specifik koloniträdgård i Uppsala stad och ägare av dess kolonilotter. Studien 
utreder hur kolonister upplever sitt medlemskap i en koloniträdgård samt vilka sociala 
situationer och konstellationer som återfinns och möjliggörs på koloniträdgården som plats. 
Detta mynnar ut i två frågeställningar:  
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• Vilken betydelse har koloniträdgården som plats för olika typer av relationer och 
sociala möten? 

• På vilka sätt stärks eller försvagas gruppsammanhållning på en koloniträdgård? 
 

1.2 Definitioner 
Genomgående i denna studie används en del centrala begrepp som kan tolkas på olika sätt. Vi 
redogör nedan för de tolkningar vi valt för den här studien. 
 
Koloniträdgård 
Definitionen av koloniträdgård utvecklas ständigt och skiljer sig avsevärt beroende på vilket 
land eller område som undersöks. I denna studie kommer koloniträdgård syfta till samma som 
i engelskans allotment garden, som avser koloniträdgårdar i Europa. Bellows beskriver termen 
som en grupp mindre angränsande trädgårdar, kolonilotter, som gemensamt bildar en större 
trädgård, en koloniträdgård. Lotten kan ägas av exempelvis en individ, en familj, en skolklass 
eller någon annan typ av grupp. Storleken på en koloniträdgård och kolonilott kan skilja sig 
beroende på omständigheterna och vilket land det är frågan om. Det primära syftet med lotten 
och dess odling är att förse individer med hushållsförbrukning, dela med sig av grödor eller 
använda dem till byteshandel (Bellows, 2004, s. 250). Odlingen kan innefatta allt från grönsaker 
och örter till blommor och fruktträd (Nilsen, 2014, s. 1). För den här studien innefattar 
begreppet koloniträdgårdar som också har ett mindre hus i anslutning till med trädgården. 

 
Kolonist 
Den individ eller grupp som äger och brukar en kolonilott refereras i studien till som kolonist. 
 
Odlingslott  
En kolonilott som inte har något tillhörande hus. 
 
 
2. BAKGRUND 

 
Kolonilotten har funnits i en mängd olika skepnader sedan århundraden tillbaka. Nazila 
Keshavarz och Simon Bell beskriver i boken Urban Allotment Gardens in Europe kolonilottens 
historia och hur den första kom till i det sena 1700-talets England som ett svar på den 
industrialisering som omformat Nord- och Centraleuropas städer till tätbebyggda och 
förorenade områden (2016, s.11). Helen Meller kompletterar beskrivningen med hur 
industrialismens urbanisering av städer skapade en tillströmning av människor som tidigare 
varit bosatta och bedrivit odling på landet. Med tillströmningen kom också nya kunskaper och 
färdigheter om odling in till staden. Det ledde i sin tur till att nya och till ytan mindre, urbana 
grönområden skapades, vilka bönderna tog hand om. Som följd av detta uppkom diskussioner 
kring landägande och politiker fick upp ögonen för problemen som följde med en växande stad 
(Keshavarz & Bell, 2017, s. 83-84). 

I många europeiska länder insåg både politiker och stadsplanerare att urbana grönområden 
kunde användas för att fylla flera syften. Ett sådant syfte var att ge trygghet till människor som 
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hade det sämre ställt genom att ge dem en bit land som de kunde odla och förvalta. Därav 
kommer det engelska ordet för kolonilott: “allotment”, som ordagrant betyder ”tilldelning”. 
Under 1800-talet etablerade sig koloniträdgårdar som fenomen i flera Nord- och 
Centraleuropeiska länder, ofta med motivet att höja levnadsstandarden för arbetarklassen och 
skapa en bättre miljö i städerna (Keshavarz & Bell, 2016, s.13-14) och år 1913 fanns det 
uppskattningsvis kring en halv miljon urbana koloniområden i Europa (Meller, 2017, s. 85). 

Det finns även röster som tycker att det bör uppmärksammas att syftet med kolonilotterna 
aldrig var att eliminera fattigdom i städerna. Historikern David Crouch har studerat 
koloniträdgårdens historia i Storbritannien. Han skriver att kolonilotterna istället innebar en 
möjlighet till att garantera människors grundläggande rättigheter när det kom till mark och 
levebröd. Markägarna för koloniträdgårdarna var välbärgade och hyrde ut lotter för ett högt pris 
som enbart vissa inom arbetarklassen hade råd med. På grund av det höga priset på mark 
placerades flertalet koloniträdgårdar i utkanten av städerna där marken ofta var svår att odla på. 
Det fanns ingen benägenhet hos markägarna att tillgodose koloniträdgårdarna med vatten, 
bebyggelse, staket eller några typer av säkerhetsåtgärder, vilket innebar att kolonisterna fick ta 
hand om det på egen hand. Således formades kolonilotterna utifrån de lokalt kulturella och 
ekonomiska omständigheter som rådde och trots att det var få kolonister som kunde erbjuda 
materiella investeringar fanns det en handlingskraftig välvilja att bidra med arbetskraft och 
hjälpas åt. Tillsammans byggdes kolonilotterna upp och resurser och material liksom verktyg 
delades mellan kolonisterna. Bilden av koloniträdgårdar som en plats av gemenskap och 
grupptillhörighet formades här (Crouch, 1989, s. 262-263). 

Under första halvan av 1900-talet präglades Europa av två världskrig och depression. 
Bönder i Centraleuropa lämnade sina gårdar för att gå med i armén, vilket påverkade 
matproduktionen i stor utsträckning. I Europa skapades då så kallade krigsträdgårdar. 
Krigsträdgårdarna innebar att man skapade odlingslotter på privata trädgårdar, i parker, på 
övergivna landområden eller i utkanten av städer för att säkerställa att matbehovet för 
stadsborna täcktes så gott det gick. Det var under mellankrigstiden som flertalet industriella 
länder i Europa inrättade sina första förbund för urbana trädgårdar i hopp om att utnyttja 
disponibel mark i städer för att hjälpa fattiga och arbetslösa. Perioden efter andra världskriget 
innebar fortsatt matbrist och krigsträdgårdarna förblev essentiella för att förse befolkningen 
med mat (Keshavarz & Bell, 2016, s. 17-19). 

I efterdyningarna av andra världskriget, med förstörelse av mark och byggnader, byggdes 
många europeiska städer om från grunden. Detta innebar att stadsplaneringen kunde inkludera 
fler grönområden och urbana trädgårdar. Från att primärt handlat om matproduktion skiftades 
nu syftet med urbana trädgårdar till att istället handla om välmående och nöje. Trots att syftet 
ändrades var den allmänna bilden av urbana trädgårdar fortfarande kopplad till fattigdom och 
krig, vilket under åren 1950-1970 innebar att populariteten för gemensam odling och trädgårdar 
sjönk. En av de bakomliggande faktorerna till popularitetsminskningen var att man ville 
använda den obebyggda marken att bygga bostadshus och industrier på (Keshavarz & Bell, 
2016, s. 22-24). I många europeiska städer var det svårt för ägare att behålla urbana 
grönområden trots närvaron av organisationer som kom till stöd för bevarandet (Meller, 2017, 
s. 93). Först i början av 1970-talet tog intresset för urbana trädgårdar fart igen. Att äga en 
kolonilott blev plötsligt en sorts trygghet för många när finanskrisen slog till 1973 och 
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arbetslösheten ökade, samtidigt som människor började värna mer om miljön och miljöresurser 
(Keshavarz & Bell, 2016, s. 22-24). Urbana grönområden präglades mer och mer av en holistisk 
syn och uppmuntrades som ett sätt att skapa hållbara städer och under 1980-talet förespråkades 
kommunala trädgårdar som ett sätt att skapa en sammanhållning mellan hushåll. Nationella 
organisationer för trädgårdsodling och bevarande av växtlighet har sedan millennieskiftet varit 
en del av det europeiska samhället (Meller, 2017, s. 93-95). 

Helen Meller beskriver rörelsen av organisationer för urbana trädgårdar i europeiska städer 
som ett fenomen med styrkor och svagheter. Gräsrotsrörelsen har genom sina spridda 
engagemang varit lätt för utomstående krafter att påverka i frågan om landområden. Men den 
urbana odlingen har genom sin platsbetydelse och anknytning till lokal historia skapat lojalitet 
hos individer som bibehållits över långa tidsperioder. Koloniträdgårdar, menar Meller, suddar 
ut gränsen mellan landsbygd och stad vilket skapar utrymme att i vår globaliserade värld 
diskutera frågor kring hållbarhet och transport samt människans relation till naturen (2017, s. 
96). Något som är minst sagt en nödvändighet för att skapa en hållbar framtid för den urbana 
staden. 
 
2.1 Koloniträdgården i Sverige 
Sveriges historia av koloniträdgårdar började 1895 när den första svenska koloniträdgården 
upprättades i Malmö efter inspiration av de danska koloniområdena som funnits sedan några 
årtionden tillbaka. Koloniträdgården initierades med motivet att skapa ett andra hem för kvinnor 
och följdes av filantroper som drev vidare Sveriges utveckling av urbana grönområden. I linje 
med övriga Europa tog politiker i Sverige över landfördelningen efter några årtionden. Sveriges 
koloniområden skapades således i relation till arbetarrörelsens demokratiska anda (Keshavarz 
& Bell, 2016, s. 15). 

Koloniträdgårdsrörelsen i Sverige blommade ut till stor del tack vare Anna Lindhagen, en 
socialdemokratisk politiker som bland annat var ledamot av stadsfullmäktige. Hon inspirerades 
av lotterna som fanns i Skåne men kanske främst av dem i Köpenhamn, där det fanns 
tiotusentals småjordbrukslotter för stadsbor. Lindhagen tog initiativ och bildade “Föreningen 
Koloniträdgårdar” i Stockholm 1906. Rörelsen fick snabbt uppmärksamhet och det uppkom 
trädgårdar i Stockholm såväl som i Uppsala och Norrköping. I samband med spridningen 
skapades det också nya förbund runt om i landet (Svenskt biografiskt lexikon, 2018-05-17). 
Idag finns Koloniträdgårdsförbundet, en organisation som bildades 1921 i syfte att stödja 
koloniföreningar och kolonisters intressen i hela Sverige. Organisationen har idag 260 
medlemsföreningar (Koloniträdgårdsförbundet, 2017). 

 
 

3. TIDIGARE STUDIER 
 
Historiskt har en koloniträdgård haft olika syften. Som ett resultat av en industriell urbanisering 
flyttade både människor och odling in till städer vilket skapade utrymme för diskussion kring 
landägande och vilken roll urbana trädgårdar skulle ha i den först krigsdrabbade och sedan 
moderna staden. 
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Historiskt bedrevs odling i stadsmiljö för att säkerställa matproduktion i svåra tider. Idag 
är det inte lika aktuellt som det varit under 1900-talet. I dagens samhälle kan man se 
koloniträdgårdar och andra varianter av urban odling som en reaktion mot vår nutida ohållbara 
matproduktion och logistiken vi har byggt kring mat (Acton, 2011, s. 54). Ytterligare ett motiv 
är individens hälsa. Att odla är i sig något som visat sig ha en mängd hälsofördelar och har 
använts som arbetsterapi sedan årtionden tillbaka (Genter et al, 2015, s. 594). En 
sammanställning av tio studier framtagen under 2015 visar att odling på en kolonilott ger en 
stressreducerande effekt, bidrar till en hälsosam livsstil, ger värdefull kontakt med naturen och 
skapar sociala möjligheter (Genter et al, 2015, s. 593). Hälsan påverkas positivt både i 
hänseende till det psykiska såväl som det fysiska (Genter et al, 2015, s. 593; Wood et al, 2015, 
s. 340; Soga et al, 2017, s. 9). 

I diskussionen kring vilken påverkan att ägandet av en kolonilott har på den fysiska hälsan 
bekräftar Soga et al i sin studie Health Benefits of Urban Allotment Gardening: Improved 
Physical and Psychological Well-Being and Social Integration att det finns ett samband. Både 
den fysiska och psykiska hälsan förbättras samt att kolonilottsodling bidrar till en social 
sammanhållning för odlarna. Kolonisterna i studien spenderade då ofta mer än 20 timmar per 
vecka på odling och rapporterade färre åkommor och bättre fysik än icke-kolonister (2017, s. 
9). I diskussion kring hur den psykiska hälsan förbättras av koloniodling lyfts ofta faktumet att 
odlare får en social kontext via kolonilotten (Bishop & Purcell, 2013; Fieldhouse, 2003; Genter 
et al, 2015; Soga et al, 2017; Mason & Conneeley, 2012). Vad vi syftar till att undersöka i denna 
studie innebär att gå djupare in på det faktum att koloniträdgårdar skapar sociala möjligheter 
och på vilket sätt dessa möjligheter påverkar en individ med hänsyn till sociala aspekter. 
 
3.1 Plats för sociala möten 
I boken Urban Allotment Gardens in Europe (2016) diskuterar Noori & Benson hur 
koloniträdgårdar kan ge upphov till “place-making”, så kallat platsskapande. Platsskapande är 
hur en plats får sin mening genom att en social konstruktion skapas när människors aktiviteter 
och handlingar, vilka har symbolisk mening, utförs i relation till platsen. Människor bygger 
minnen, bilder och visioner kring platser och tillbringar sin tid på dem för att uppfylla dessa 
idéer. Noori & Benson redogör för ovanstående teori och tillägger att koloniträdgårdar blir 
platsskapande i interaktionen mellan läget av trädgården, dess fysiska objekt och människors 
värderingar, känslor, interaktioner och utövanden (s. 294-295). I samband med ett flertal 
fallstudier diskuterar Noori & Benson hur en kolonilott är en levd plats med en flexibilitet 
mellan odling, fritidsintressen och umgänge. Eftersom en lott ägs av en individ eller familj är 
den också en semi-privat sfär i en kollektiv atmosfär där det finns utrymme att skapa egna 
historier men som samtidigt bygger den kollektiva identiteten (s. 296-298).  

Utöver att en kolonilott ger upphov till platsskapande och är ett utrymme för sociala 
relationer kan den också vara ett ramverk för att skapa socialt kapital. I korta drag innebär 
socialt kapital att en individ investerar tid och ansträngning i en relation som sedan resulterar i 
fler fördelar än bara relationen i sig. Exempelvis att individen får vara en del av en grupp och 
därmed få möjlighet att nå sina egna mål med hjälp av gruppens medel (Glover et al, 2005, 
s.452). I en studie från 2005 undersöker Glover et al hur aktiviteter på en kommunal trädgård 
fungerar som en stomme för att bygga socialt kapital på. Trädgården beskrivs som en tredje 
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icke-kommersiell plats för människor, utanför arbete och hemmet. På en sådan plats knyts 
relationer över en längre tid och platsen skapar ofta en ömsesidig tillit mellan människor, som 
får möjlighet att identifiera sig med övriga medlemmar och skapa ett grannskap (s. 454-455). 
Glover et al lyfter hur aktiviteter som ses som obligatoriska i trädgården i det här fallet kan vara 
glädjande aktiviteter om de utförs i en social kontext (s. 469). Tillfällen för utbyte av åsikter 
eller diskussioner om gemensamma teman, ofta odling i det här fallet, omformar de 
obligatoriska uppgifterna till något givande (s. 467). 

I samband med individuella sysslor skapar de ovannämnda aktiviteterna en stärkande effekt 
för både grupp och individ. Delshammar et al (2016) lyfter hur relationer sinsemellan kolonister 
och relationer mellan kolonister, myndigheter och organisationer i samhället skapar “bridging-
capital” eller överbryggande socialt kapital (s. 348). Överbryggande socialt kapital innebär inte 
att enskilda parter skapar en helt gemensam identitet utan snarare att olika grupper kan finna 
gemensamma referenser och träffas på en gemensam plats som de själva inte hade aktivt sökt 
sig till. På så vis blir koloniträdgården även en plats för socialt möte mellan organisationer och 
grupper i samhället, tack vare sina individer. 

Utöver att vara platsskapande, ett tredje icke-kommersiellt rum och en möjlighet till att 
skapa överbryggande socialt kapital är kolonin också en gemensam plats för gruppen kolonister. 
Något som är av vikt för att bibehålla en grupp kring ett gemensamt syfte är att det finns en så 
kallad gruppsammanhållning. 
 
3.2 Gruppsammanhållning 
Gruppsammanhållning, eller group cohesion, är ett fenomen som har studerats länge och 
genomgått förändring när gäller dess definition. Ordet “cohesion” betyder att något hålls ihop 
och förblir sammanhållet (Chen, 2006, s. 288). En grupp anses i det här fallet innebära två eller 
fler personer som besitter en gemensam identitet, har gemensamma mål och som anser sig 
själva vara del av en grupp (Greer, 2012, s. 655-656). Således har vi valt att se på 
gruppsammanhållning som en beskrivning av hur väl en grupp hålls samman. En grupp som 
besitter stark gruppsammanhållning tenderar att ha medlemmar som känner trygghet inom 
gruppen och en benägenhet att stanna kvar i gruppen över en längre tid (Dyaram & 
Kamalanabhan, 2005). I grupper med svag sammanhållning, däremot, byts medlemmarna ut 
frekvent och om det uppstår en konflikt riskerar gruppen att splittras (Forsyth, 2017, s. 127). 
Flera studier på gruppsammanhållning har gjorts på grupper inom sport, bostadsgrupper och 
seniorgrupper, för att nämna några (Carron & Brawley, 2012 s. 731-733). 

På liknande sätt som gruppsammanhållning inte har en klar definition har man heller inte 
enats om hur man mäter det. Vissa menar att det handlar om att identifiera diffusa krafter som 
får människor att stanna inom en grupp medan andra menar att det handlar attraktion 
(Burlingame, G.M et al, 2011). Eftersom det finns en så bred uppsjö av faktorer har vi valt att 
fokusera på tre av de fem teman som psykologen Donelson R. Forsyth tagit fram i boken Group 
Dynamics. Alla teman bidrar till gruppsammanhållningen, men behöver nödvändigtvis inte 
existera tillsammans för att en grupp ska hålla samman (2017). Dessa tre teman är 
sammanhållning kring en uppgift, strukturell sammanhållning och kollektiv sammanhållning. 
De kommer att förklaras vidare i samband med analysen i diskussionskapitlet. De teman som 
vi har valt att inte inkludera, social sammanhållning och emotionell sammanhållning, behandlar 
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hur människor upplever attraktion och andra typer av känslor inom gruppen. Dessa aspekter rör 
sig utanför ramarna för vår studies omfattning. 

 
 

4. METOD 
 
4.1 Intervjuer 
För att besvara frågorna i den här studien har intervju använts som kvalitativ metod. Intervjuer 
ger en djupare förståelse än exempelvis enkäter och gör det möjligt att samla in personliga 
åsikter och uppfattningar från respondenter (Montello & Sutton, 2013), vilket är nödvändigt för 
att besvara vårt syfte. Intervjuerna för den här studien har varit halvstrukturerade vilket innebär 
att frågor formulerades i förväg med tillhörande stödord för vad som skulle besvaras. Detta för 
att täcka in likvärdiga områden i varje intervju. Andra delar av den halvstrukturerade intervjun 
är inte lika förutbestämda och består av öppna eller sonderande frågor (Gillham, 2005, s.103). 
Detta ger en bra grund att utföra analys på samtidigt som det öppnar upp för att ta in sådant som 
inte varit planerat att prata om från början (Gillham, 2005, s.114). Varje intervju innehöll en 
inledningsfas, där syftet med intervjun förklarades för respondenten och gav dem möjlighet att 
ställa frågor, samt en avslutningsfas med tillfälle för frågor från respondenten. Detta för att leda 
personen genom intervjun på ett bra sätt (Gillham, 2005, s.113). 

Inledningsvis hölls en orienterande intervju som därefter följdes av flera stycken 
djupintervjuer. Den orienterande intervjun hade i syfte att ge en grundläggande förståelse för 
koloniträdgården och dess verksamhet i stort. För de efterföljande djupintervjuerna var syftet 
istället att få en mer personlig och nyanserad bild av hur det är att äga en kolonilott. Den 
inledande intervjun utfördes med en styrelsemedlem för Tunakolonin på en bokad lokal i 
centrala Uppsala. Den innehöll även en del som liknade djupintervjuerna för att få 
respondentens mer personliga perspektiv på koloniträdgården. Förutom att intervjun lade 
grunden till studien, skapade den möjlighet att få vidare kontakt med medlemmar av 
Tunakolonin för att genomföra djupintervjuer. Ett mail med förfrågan om intervju 
vidarebefordrades via styrelsen för Tunakolonin till de medlemmar som angivit en mailadress 
till föreningen. Av dessa svarade tio personer (åtta individer och ett par) och därefter bestämdes 
tid och plats för intervjuerna. Respondenterna var mellan 50 och 80 år gamla och bosatta i 
Uppsala med omnejd. Vissa av intervjuerna utfördes i bokad lokal, andra hemma hos 
respondenterna, en på respondentens kolonilott och en i Tunakolonins föreningshus (se Bilaga 
1). Alla namn som förekommer i studien är fiktiva och respondenterna heter egentligen 
någonting annat. 

De första intervjuerna som hölls på i bokad lokal var koncisa och fokuserade på 
kolonilottens roll för respondenten i stor grad. I de intervjuer som utfördes hemma hos 
respondenterna, på en kolonilott eller i föreningshuset, blev samtalen friare och intryck från 
omgivningen kunde diskuteras i större utsträckning. Att vi blivit bekanta med intervjufrågorna 
bidrog också till en något lösare struktur i de senare intervjuerna. Det finns både för- och 
nackdelar med att utföra intervjuerna på olika platser. Att befinna sig i respondentens hemmiljö 
skapade möjlighet att få andra intryck än i en, för dem, okänd lokal och de kunde vara lite friare 
i sina uttryck, visa bilder och guida runt på sin lott. Därmed blev intervjuerna på en lott som en 
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mindre observation vilket kompletterade intervjusvaren. Intervjuerna som inte hölls i bokad 
lokal blev ofta längre men innefattade mer innehåll som inte var direkt relevant för studien. Det 
blev också fler avbrott i de intervjuer som hölls i hemmiljö eftersom det där fanns distraktioner 
för respondenterna. 

Intervjufrågorna för den inledande intervjun var inriktade på tre huvudområden: 
styrelsemedlemmen, koloniträdgården och kolonilottsägarna (se Bilaga 2). Djupintervjuerna 
innefattade kolonilottsägaren, dess kolonilott och koloniträdgårdsföreningen (se Bilaga 3). I 
kontrast till den inledande intervjun, som följde intervjufrågornas struktur och dess ämnen 
grundligt, fick djupintervjuerna mer utrymme för att diskutera det som respondenten ansåg vara 
viktigt eller intressant. 

Samtliga intervjuer varade i ungefär en timme och ljudet spelades in för att därefter 
transkriberas. Totalt genomfördes en orienterande intervju och nio djupintervjuer. Analysen av 
intervjuerna har inspirerats av Grounded Theory:s iterativa synsätt. Grounded Theory är en 
populär metod inom samhällsvetenskapen för att analysera kvalitativa data. Metoden 
utformades av de medicinska sociologerna Glaser & Strauss under 60-talet och innebär i stora 
drag att analysen av data görs parallellt med datainsamling. Det är en empiri-nära metod som 
bygger upp teorin utifrån den data och empiri som finns. En av fördelarna med att använda 
denna metod är att intervjuernas struktur och innehåll kan anpassas allteftersom, baserat på 
resultaten från föregående intervju. Vidare omfattar Grounded Theory flertalet olika sorters 
metoder för att koda den insamlade data, beroende på hur forskningen ser ut och vad målet med 
studien är. En metod är selektiv kodning vilken grundar sig i att man väljer ut en central fråga, 
en så kallad kärnkategori, som ska undersökas och isolerar analysen utifrån det som har 
betydelse för denna kärnkategori. I denna studie är kärnkategorin sociala aspekter och 
intervjuerna kodades således utifrån detta begrepp (Bryman, 2011, s. 513-516). Tolkningar av 
intervjuerna gjordes när alla intervjuer genomförts och gav upphov till ett flertal kategorier. 
Dessa sorterades sedan in under några centrala teman som slutligen blev de teman som tas upp 
i resultat-kapitlet. 

Transkriberingen av intervjuerna är en första tolkning och analys av materialet (Kvale & 
Brinkmann, 2014, s. 220). Allt inspelat material skrevs ut men vissa delar som saknade 
relevans, exempelvis anekdoter som inte hörde till ämnet, instruktioner eller bakgrund till 
studien, utelämnades för att spara tid och göra det skrivna materialet överskådligt. 
Transkriberingen skedde parallellt med att intervjuerna hölls. I enlighet med Grounded Theory 
användes transkriberingen för att utvärdera intervjuprocessen vartefter intervjuerna hållits. Det 
är också viktigt att belysa att utskriften av intervjuer har skillnader från den verkliga intervjun 
eftersom en sållning (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 232). Utöver det gjorde vi även en 
deltagande observation som komplement till intervjuerna. 
 
4.2 Deltagande observation 
Den deltagande observationen gjordes på Tunakolonins årsmöte 2018. Observationen varade i 
ungefär 2 timmar och tog plats på Tunabergsskolan där 82 medlemmar av Tunakolonin var 
närvarande. Som observatörer på mötet presenterade vi oss för alla som var närvarande och 
förklarade syftet med vår studie. Det förekom även viss kommunikation med vissa kolonister, 
ordförande och delar av styrelsen. 
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Enligt Alan Bryman, professor i social forskning, innebär en deltagande observation att en 
deltagande observatör engagerar sig i en grupp och iakttar gruppens beteende. Det kan även 
förekomma intervjuer och insamling av information genom skriftliga källor (Bryman, 2011, s. 
382). Vår deltagande observation var en kortare engångsföreteelse men bidrog ändå till att 
skapa en helhetsbild av Tunakolonins verksamhet. 

En av fördelarna med deltagande observation i jämförelse med kvalitativ intervju är bland 
annat att observatören lättare kan uppfatta världen på samma sätt som deltagarna och möter 
människor i deras naturliga omgivning. I en intervju finns det risk för att en stor del av 
förståelsen går förlorad när upplevelser sätts i ord. Å andra sidan finns det även nackdelar med 
deltagande observationer, såsom att observatören blir begränsad till vissa människor, händelser 
och miljöer. Dessutom utgår frågeställningarna i denna studie från personliga åsikter och 
upplevelser gällande kolonilotten och inte verksamheten. Av dessa anledningar, samt att 
observationen endast var en kortare sådan, läggs en större tonvikt av studiens resultat på de 
kvalitativa intervjuerna (Bryman, 2011, s. 440-441). 
 
4.3 Avgränsningar 
För att studien skulle vara möjlig att genomföra under den avsedda tidsperioden och storleken 
behövde vissa avgränsningar göras. Antalet intervjupersoner begränsades utifrån att den initiala 
kontakten med dem upprättades via styrelsens mailutskick. Det kan till exempel vara så att de 
som svarat på mail är mer benägna att prata om sin lott och sitt sociala liv på lotten än de som 
valt att inte svara. En del av Tunakolonins medlemmar saknar mailadresser eller har av olika 
anledningar inte angett en mailadress till föreningen varav de inte har blivit tillfrågade om en 
intervju för den här studien. Ett par kolonister frågade under årsmötet om det behövdes fler 
intervjuobjekt. Vi tackade nej till medverkan eftersom ett urvalet av respondenter redan var 
stort nog för studiens tidsram.  

Grounded Theory, vars synsätt har applicerats i vissa avseenden i studien, innehåller teorier 
om hur man på bästa sätt bestämmer att kvantiteten av data är tillräcklig, så kallad teoretisk 
mättnad. Generellt innefattar det att man samlar data tills den punkt då ingen nya relevanta data 
framkommer. Intervjuerna i denna studie gjordes med de flesta som var intresserade av att delta 
i en intervju och använder sig således inte i den bemärkelsen av teoretisk mättnad (Bryman, 
2011, s. 395). 

Diskussionen för den här studien baseras helt utifrån Tunakolonins situation. Även om det 
är en etablerad och övergripande koloniträdgård, för det med sig en viss avgränsning för 
studien. Något som vi har valt att inte ta med i analysen är systemet för att köpa en stuga. Till 
skillnad från flera andra koloniträdgårdar i Uppsala, som har ett etablerat kösystem, har 
Tunakolonin istället en bostadsmarknad där den som budar högst får köpa huset. På grund av 
den höga efterfrågan pressas oftast priserna upp och de som i slutändan blir medlemmar i 
Tunakolonin är de som har råd. Idén om att “alla typer av människor” finns på Tunakolonin, 
som tas upp i resultatkapitlet, kan således vara problematisk. Ytterligare en avgränsning kan 
härledas till begreppet koloniträdgård. Det som i litteraturen benämns som “allotment garden” 
är inte alltid synonymt med kolonilotter som har en stuga. Därför kan det förekomma vissa 
bekymmer när våra resultat direkt jämförs med litteraturen. 
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5. TUNAKOLONIN 
 
Grundstommen för denna studie baseras på intervjuer med medlemmar i Tunakolonin, en 
koloniträdgård belägen i stadsdelen Tuna Backar i Uppsala. Tunakolonin räknas idag som en 
av de äldsta koloniträdgårdarna i Uppsala och det fanns bara ett fåtal andra föreningar när den 
bildades 1941. Det är en ekonomisk förening som drivs av en vald styrelse och området omfattar 
totalt 16 hektar med 304 utspridda kolonilotter, vilket innebär att det är den största i Uppsala 
(Tunakolonin, 2012). Storleken på lotterna är ytterligare något som skiljer Tunakolonin från 
andra kolonilotter i staden. En typisk lott brukar vara ungefär 200 kvm, men i Tunakolonins 
fall är storleken på samtliga lotter 400 kvm (Tingsgård, 2018). 

Tunakolonin utvecklades ursprungligen som ett försörjningsprojekt under Andra 
Världskriget. Under 1940-talet klassades Tunakolonin som en av de största koloniträdgårdarna 
i hela Sverige. Det var under konstruktionen av Bärbyleden, som skulle binda ihop norra 
Uppsala med E4:an, som Tunakolonin hamnade mitt i den partipolitiska tumulten på grund av 
dess geografiska läge. Tanken var att leden skulle gå rakt igenom koloniträdgården och på så 
sätt splittra kolonin. Stridigheterna pågick i flera decennier och när bygget slutfördes 1992 hade 
Tunakolonin delats i två delar, en södra och en norra, med Bärbyleden som avgränsning mellan 
dem. Trots förlusten av mark och ett 50-tal lotter fick de berörda medlemmarna möjlighet att 
byta till sig en ny lott om de så önskade. Sedan konflikten med Bärbyleden har Tunakolonin 
behållit samma storlek och form som den har idag. Den mindre norra delen består av 50 lotter 
och södra delen av de resterande 254 (Tingsgård, 2018).  

 

 
Figur 1: Tunabergs Koloniområde. Områdeskarta över Tunakolonins kolonilotter. 
Källa: Tunabergs Koloniområde. Tunakolonin (2012-07-10) Områdeskarta. Tillgänglig: 
http://tunakolonin.se/om-tunakolonin/omradeskarta/ [Hämtad 2018-05-17] 
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Mitt i koloniträdgården finns föreningshuset som är utrustat med bland annat badrum, bastu 
och tvättstuga och fungerar även som en samlingslokal för medlemmarna. Det finns även två 
pumphus som är kopplade till tappkranar som står utplacerade vid varje lott och förser med 
färskvatten (Tunakolonin, 2012). Tunakolonin har fördelen att vara belägen nära Fyrisån, en av 
Upplands längsta åar, vilket innebär att det finns goda förutsättningar för vattenresurser och 
bevattningsmöjligheter. Vidare finns det två förrådsbyggnader i varsin ände av Tunakolonin dit 
medlemmar kan gå för att låna eller hyra olika redskap, allt från släp och fyrhjulingar till spadar 
och skottkärror (Tingsgård, 2018). 

Tunakolonins mark arrenderas och ägs av Uppsala Kommun. Husen som finns på varje 
kolonilott, å andra sidan, köps av medlemmarna (Tunakolonin, 2012). Det finns inga specifika 
krav för att bli beviljad ett hus, utöver att man kan betala och är skriven i kommunen. 
(Tingsgård, 2018). I samband med köp av hus blir man godkänd av styrelsen som medlem av 
Tunakolonin och får då ett arrendekontrakt och med det en förteckning av regler som man måste 
förhålla sig till. Däribland ingår att man i huvudsak måste använda kolonilotten för 
odlingsändamål och att den ska brukas med omsorg. Vidare får huset inte användas som 
reservbostad eller bostad under vintern och man får i allmänhet inte orsaka besvär för sina 
grannar (Arrendekontrakt, Tunakolonin). 
 
 

6. RESULTAT 
 
6.1 Motiv till kolonilott 
Alla kolonister har sin unika historia och anledning till varför de först sökte sig till en kolonilott. 
För vissa har lotten ärvts från föräldrar medan andra velat ha en plats att bo på under sommaren. 
Ett gemensamt inslag hos många kolonister är att det finns något sorts intresse för odling. 
Monica, en kolonist som tillsammans med sin syster ärvt lotten från sin mamma, berättar hur 
odlingsintresset funnits inom familjen. 
 

Vi har liksom ramlat in i det via mina föräldrar som köpte [lotten] en gång i tiden. [...] Ja, min mamma satte 
igång att odla massor. Rosor och sånt där. Och sen är det ju bärbuskar och äppelträd och lite såna saker. Så 
att det är ju i grunden. 

 
För Monica finns odling “i grunden” hos henne, trots att hon själv inte har ett lika starkt 
odlingsintresse som sin mamma. Det finns även de som tidigare ägt en odlingslott och skaffade 
en kolonilott eftersom de behövde flytta eller för att de ville ha en stuga som komplement till 
odlingsytan. 

Trots att det historiska syftet med kolonilotter kretsat kring odling är det inte nödvändigtvis 
fallet för dagens kolonister. Många ser lotten som ett alternativ till ett landställe eller fritidshus, 
utöver att vara ett utrymme för odling. Helena, en nybliven yogamassör som har haft sin lott i 
två år, minns sin uppväxt på landet där hon alltid uppskattade harmonin och lugnet som fanns 
där. För henne var just lugnet den drivande kraften till att bli kolonist och hon ser på kolonilotten 
som en lägligt belägen sommarstuga snarare än en plats för odling och skörd. En annan person 
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som också uppskattar lugnet är Jan, en rofylld kolonist som köpte sin stuga 2014. Han har alltid 
sökt sig till naturen och skogen, vilket är något som lyser igenom när han beskriver vad han 
uppskattar mest med sin kolonilott: 
 

Jag tror att det är det jag trivs bäst med. Det här, att bara sitta så här. Jag sitter ofta och tittar på fåglarna. 
Sitter och läser. Kollar i rabatterna. Ja. Det tycker jag är [det] bästa. Vara ute. 

 
Flera andra kolonister berättar också om hur de ser sin kolonilott som en plats avskild från 
hemmet där man kan slappna av och inte behöva tänka på sitt arbete eller andra bekymmer. 

Just att kolonin är centralt belägen är ytterligare något som för många har varit ett starkt 
incitament till att skaffa kolonilott på Tunakolonin. Flera menar att det finns många praktiska 
fördelar med att ha kort avstånd mellan sitt hem och kolonilotten. Man kan ta cykeln dit efter 
jobbet, åka hem när vädret är dåligt och ha nära till affärer och centrum. 
 

Det är praktiskt att vara i stan […] När jag säger till andra att jag ska till min stuga tror de att jag sätter mig 
på ett tåg. Jag tar bara korgen och går ner. Det är ganska skönt. (Anneli) 
 

6.2 Lotten som samlingsplats 
Tunakolonins läge i Uppsala gör det till en bekväm samlingsplats för vänner och familj. Alla 
kolonister som intervjuades nämner att de brukar använda kolonilotten framför hemmet för att 
fira födelsedagar, högtider eller bara för att umgås. Monica jämför sin lott med sommarstugan 
hon också äger: 
 

Så då är det jättetrevligt att ha det som en mötesplats. Och så blir det ganska avspänt att träffas [...]. Man 
behöver liksom inte bjuda på middag och städa [...] utan man åker dit och tar med sig kaffetermos. Och så 
fixar man lite i trädgården och är det fint väder sitter man. Vi har en hammock där vi kan sitta och sola lite. 
Så det är en jättebra mötesplats. 

 
Eftersom förhållandena på en kolonilott är relativt anspråkslösa i jämförelse med de för en 
bostad beskriver flera kolonister att det blir mindre krav på vad som bör tillhandahållas eller 
erbjudas för gästerna som kommer dit. Platsen i sig är tillräcklig för att fungera som en 
samlingspunkt. Vidare uttrycker flertalet kolonister att spontana möten på lotten också är 
vanligt förekommande. Folk som har vägarna förbi kommer ofta in på lotten för att hälsa på. 

De kolonister som har äldre barn förklarar att de kommer närmare sina barn och kan umgås 
i större utsträckning tack vare kolonilotten. Enligt en kolonist beror det på att de kan umgås 
genom att hjälpas åt med trädgårdsarbete och praktiska sysslor på lotten. Att underhålla en 
kolonilott är fysiskt krävande och det tunga arbetet blir i många fall påfrestande, vilket gör att 
många tar hjälp från familj eller vänner. Helena belyser det faktum att eftersom kolonilotten 
inte har någon modern teknik som TV eller internet tvingas man umgås genom att samtala eller 
spela sällskapsspel. De kolonister som har yngre barn eller barnbarn uttrycker att det är en rolig 
plats för dessa barn att komma till, där de både kan leka på öppna ytor såväl som lära sig om 
odling. 
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Kolonilotten blir ett utrymme för underhåll av tidigare existerande relationer och skapar en 
möjlighet för familjer att umgås under andra och kanske mer avslappnade förhållanden, som 
inte existerar på samma sätt när man umgås i en lägenhet eller liknande. De spontana möten 
som möjliggörs genom att trädgården är öppen för vem som helst skapar ytterligare ett kravlöst 
sätt att umgås vilket flera kolonister beskriver som positivt. Umgänget med icke-kolonister är 
mest framstående i kolonisternas berättelser, men att spendera tid på en kolonilott innebär också 
att man får ett socialt umgänge med andra kolonister. 
 
6.3 Hur man umgås som kolonister 
I många koloniträdgårdar i Sverige är lotterna placerade tätt intill varandra. Det gäller även för 
Tunakolonin, vars lotter också är större än genomsnittet. Som kolonist har man sitt specifika 
uppmätta område som ofta är omgett av omkringliggande lotter. Att bo nära inpå sina grannar 
kan vara ett orosmoment för de som ska köpa en kolonilott. Det kan grunda sig i att man 
bekymrar sig över att ha insyn från grannar eller att man inte har tillräckligt med eget utrymme 
för att känna sig bekväm. Jan beskriver att hans oro snabbt försvann när han väl hade köpt lotten 
och menar att det i praktiken inte är något problem eftersom lotterna skyls över när sommarens 
grönska och växtlighet gror. Carina, kolonist sedan 2008, hade samma initiala oro men när hon 
väl köpte lotten upptäckte hon att man lever i sin egen bubbla och att man inte behöver bry sig 
om sina grannar om man inte vill. 

Samtidigt som vissa tycker att det är en fördel att kunna vara för sig själva, ser andra det 
som en nackdel. Anneli, en kolonist som har ägt sin kolonilott i arton år, hade en odlingslott 
innan. Skillnaden mellan dessa två är gemenskapen, menar Anneli. 
 

[På en odlingslott] står [man] så nära varandra. Alla fikar på samma lilla bord där parasollet är. Här [på 
koloniträdgården] går var och en in till sin stuga. Då måste man gå in. Det är inte lika lätt. Så står man i 
gångarna och pratar. Man träffar alltid på någon [på odlingslotten] liksom. Det är väldig skillnad. 

 
Eftersom de flesta har gott om egen odlingsyta och mark tvingas inte människor interagera på 
samma sätt. Att dessutom ha ett eget hus är ytterligare något som avskiljer kolonisten från 
grannskapet. 

Trots att man inte nödvändigtvis måste interagera med sina grannar förekommer det 
onekligen kommunikation sinsemellan kolonisterna. När Jan, som intervjuas på sin lott, 
förklarar hur han upplever kommunikationen med grannarna studerar han hagtornshäcken som 
skiljer hans kolonilott från grannens och säger att det är som att man pratar lite grann, [ett] 
“hej” över staketet. Monica har samma uppfattning och tillägger att det ibland kan hända att 
man går in på en grannes kolonilott för att hälsa på eller fråga om någon specifik växt. Just att 
prata om specifika växter eller vad man odlar med sina grannar är något som majoriteten av 
kolonisterna gör. Det kan handla om att diskutera en blomma som ser speciell ut eller en 
tomatplanta som gror extra bra. Ibland byter man växter med varandra eller delar med sig av 
sticklingar. Detsamma gäller om man behöver tips gällande odling. 

Några kolonister uttrycker dock att om man vill ha hjälp med tyngre arbeten är det inte lika 
lätt. Carina, som nämnts tidigare, är en ensamstående pensionär och är 69 år gammal. Hon 
brukar gladeligen spendera hela somrarna på lotten och får ofta sällskap av barnbarnen som 
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odlar sina egna växter. Trots att det är många som erbjuder hjälp upplever Carina att det inte är 
någon som dyker upp spontant när det väl behövs stöd. Hon uppskattar att vara på lotten men 
känner att det fysiska arbetet blir slitsamt när man är ensam. Alternativet blir då att ta in 
professionell hjälp i form av hantverkare eller trädbeskärare som gör jobbet åt henne, vilket är 
lättare än att be grannarna om stöd. Anneli tycker att man bör ha mer samspel mellan 
kolonisterna för att frakta jord och grus till lotterna. I nuläget sköter de flesta kolonisterna detta 
på egen hand, men för de som inte har någon bil är det inte lika lätt och de måste istället ta det 
som finns tillgängligt på kolonin. 

Utöver grannar förekommer det ofta att man träffar andra kolonister på koloniträdgården. 
Gunnar är en äldre pensionär som tidigare varit aktiv inom föreningen. Han beskriver ett tillfälle 
då en annan kolonist som skulle renovera sin stuga fick låna verktyg från honom och på det 
sättet lärde de känna varandra och blev vänner: 
 

Och sen har jag mycket snack ihop med en kille [...] som kommer från Syrien. Riktig odlare alltså [...]. Vi 
blev kompisar för han [...] hade ju inga verktyg när han skulle hålla på och renovera [...]. Och det fick han 
låna utav mig. Och sen har det här bara eskalerat. 

 
Helena berättar att hon lärde känna en kolonistvän när hon var ute på promenad på 
koloniträdgården. Hon berättar också att det generellt är enklare att träffa och prata med 
människor på koloniträdgården än vad det är i hennes bostadshus, där man istället bara stöter 
på varandra på gemensamma ytor, till exempel i tvättstugan. Går man för att hämta vatten, till 
toaletten eller rör sig omkring på koloniträdgården träffar man ofta folk naturligt, menar hon. 

Även om det är enkelt att träffa andra kolonister på Tunakolonin försvåras det något 
eftersom koloniträdgården är uppdelad i två separata områden på var sida om Bärbyleden. Den 
geografiska avskiljningen delar ibland in kolonisterna i två läger. Anneli bor på norra delen och 
beskriver skämtsamt hur kolonisterna från båda sidorna umgås men att det ändå förekommer 
en uppdelning: Om det skulle bli strid om någonting tror jag att jag skulle hålla på vår [sida]. 
Vi är ju ett område och det är vi tydliga med. En av följderna av detta blir att vissa av 
ansvarsområdena, exempelvis städning av toaletter, behöver en betrodd person från norra såväl 
som från den södra delen. Detsamma gäller ansvaret för de två badbryggor som finns på vardera 
sida. 

Något som främjar möten mellan områdena är de aktiviteter som Tunakolonins styrelse 
anordnar. Midsommar och Valborg firas varje år och är populära evenemang som är öppna både 
för kolonister och för allmänheten. Även andra mindre aktiviteter, som spelmansträffar, 
loppmarknad och danskvällar, förekommer. De flesta kolonisterna uppskattar att evenemangen 
finns och deltar på vissa av dem. Styrelsen har tidigare anordnat föreläsningar om bland annat 
trädbeskärning som lockat många besökare vilket flera kolonister uppskattat som ett bra sätt att 
lära sig. En del kolonister framhäver dock hur det är ofta samma grupp kolonister som närvarar 
och några av kolonisterna som har haft sin lott länge anser att intresset för evenemangen var 
större förut. Margit, kolonist sedan 2006, beskriver: Det var den tiden det var gamla stammen. 
Det var helt otroligt vilket arbete de lade ner. Bakade egna bullar. Ni skulle sett våfflorna. 
Dessutom belyser de det faktum att det då fanns mer variation i vilka evenemang som erbjöds. 
Helena, som är relativt nybliven kolonist, trivs bra på Tunakolonin men har många idéer om 
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hur den kan förbättras. Till exempel har hon en önskan om att det borde finnas fler aktiviteter 
som kolonisterna kan göra tillsammans, som exempelvis en organiserad rundvandring på olika 
lotter eller kurser i dans. Aktiviteterna är på så sätt i mångt och mycket uppskattade men några 
kolonister beskriver hur de har nog med sitt eget och deltar bara ibland, trots att de ser positivt 
på aktiviteterna som anordnas. Andra tillfällen då kolonisterna möts är i arbetet kring 
föreningen och dess många ansvarsområden. 
 
6.4 Gemensamma ansvarsområden 
Att köpa en kolonilott innebär i praktiken att man köper en stuga och sedan betalar arrendet för 
lotten som hör till. I arrendekontraktet finns regler som innefattar bland annat vilka typer av 
byggnationer som är tillåtna på stugan, tillåtna höjder på häckar, omhändertagande av den 
rågång man delar med sina grannar samt regler för hur försäljning av stugan ska göras. 
Dessutom måste man som kolonist delta på minst en av de två anordnade städdagarna varje år. 
Utifrån de kolonister som har intervjuats upplever de flesta att reglerna är rättvisa, även om 
vissa uttrycker ett visst missnöje över mindre detaljer. Det nämns också hur vissa av reglerna 
ibland kan förbises om överenskommet med grannar eller styrelsen. Ingrid, en erfaren kolonist 
som haft sin lott sedan 80-talet, berättar: 
 

Jag har till exempel en stor ful tall som jag köpte en gång för 40 år sen. Då hette den dvärgtall men det 
måste varit ett väldigt missvisande [...] för den är jättelik. Och den får jag egentligen inte ha, den är för stor. 
Men då pratar jag med mina grannar och så säger jag “är ni väldigt besvärade?” “Nej” säger de. “Vi tycker 
att det är jättefint, för då har vi lite insynsskydd för vår glasveranda, så du får gärna ha den kvar.” Så [när] 
styrelsen [kommer] och säger att “den där tallen [får du göra något åt]” “Ja”, säger jag “men [grannarna] 
har gett tillåtelse.” 

 
Reglerna som står beskrivna i arrendekontraktet specificerar inte exakta höjder för träd som är 
tillåtna, så i vissa fall kan det vara godtagbart att ha en överenskommelse grannar emellan. En 
kolonist som är med i styrelsen, Elisabeth, uttrycker dock att nya kolonister borde läsa 
arrendendekontraktet noggrant innan de köper stugan. Hon menar att nya medlemmar bör vara 
fullt införstådda i vilket ansvar det är att dels förvalta sin lott men också vad det innebär att vara 
medlem i föreningen vilket inte alltid är fallet när de skaffar sin stuga. 

Styrelsen spelar en stor roll för att upprätthålla trevnaden och koordinera de 
ansvarsområden som finns. Samtliga kolonister upplever att styrelsen gör ett bra jobb. Varje år 
går styrelsen syn och ser till att ingen byggt något otillåtet eller har för mycket oordning på sin 
lott. Om något behöver åtgärdas följer styrelsen upp med en skriftlig uppmaning där de också 
erbjuder att hjälpa till om det är något kolonisten känner sig oförmögen att lösa. Flera kolonister 
nämner att det är viktigt att hålla ordning på sin lott för sina grannars skull och för att kunna 
visa upp trädgården som en trivsam plats för allmänheten. Elisabeth berättar att det är viktigt 
att kolonin hålls efter så att kommunen fortsätter arrendera marken till föreningen. 

Tunakolonin är en stor koloniträdgård med sina 304 stugor vilket också innebär en stor 
ansamling av kunskap som kan komma föreningen till gagn. Det finns ett flertal kommittéer 
och ansvarsområden för att underhålla bland annat de gemensamma toaletterna, anordna fester 
och se över vattenpumparna. Ett exempel är de tiotal gatuvärdarna som fungerar som en länk 



   19 

mellan styrelsen och kolonisterna. Flera kolonister nämner hur specifika kompetenser tas 
tillvara så gott det går men att det också krävs en vilja och ett engagemang från medlemmarna 
själva för att få alla delar av koloniträdgården att gå ihop. Det är viktigt för föreningens 
ekonomiska situation att medlemmarna tar på sig en del av det gemensamma ansvaret. Vi är ju 
beroende av att de som är där kan ställa upp och hjälpa till [...] annars måste vi leja ut det och 
då kostar det jättemycket pengar (Ingrid). 

Ansvarsfrågan är enligt flera kolonister något som föreningen måste hantera löpande. 
Några berättar hur det blivit mindre engagemang från medlemmar de senaste åren och att de i 
större utsträckning väljer att betala en avgift istället för att delta i gemensamma städdagar. Detta 
trots att ett flertal kolonister beskriver städdagarna som välorganiserade och att de bidrar med 
en möjlighet till sociala möten, vilket är uppskattat. Andra kolonister beskriver det som att den 
grupp som väljer att betala avgift ändå är en acceptabel andel med tanke på föreningens storlek. 
Elisabeth menar att avgiften behövs för att få folk att ställa upp. Andra kolonister nämner ett 
samband till ett generationsskifte som sker i koloniträdgårdsföreningen, där äldre kolonister 
säljer sin lott till barnfamiljer eller personer i 40-50-årsåldern. Monica och flera med henne ser 
en risk i att ansvarsområden som en eller flera nyckelpersoner har haft eventuellt inte ersätts 
när dessa säljer sina stugor och lämnar kolonin. Dessa områden skulle då istället behöva köpas 
in vilket innebär en extra kostnad för kvarvarande medlemmar. Emellertid ser Helena 
generationsskiftet som något som kan ge nya idéer till föreningen och tror att de nya 
kolonisterna kommer att kunna ta över de ansvarsområden som finns. 
 

6.5 Stämningen innanför grindarna 
Trots att samtliga vi pratat med berättar om hur det är ett omfattande arbete att sköta stugan och 
trädgården, trycker alla på hur livet innanför grindarna är en härlig tillvaro. I kontrast till att det 
finns ett ansvar att hålla ordning på sin lott för allmänhetens skull, skiner också en stolthet 
igenom när kolonisterna pratar om hur allmänheten går förbi och tittar in i trädgårdarna. Flera 
av kolonisterna gick själva runt på området innan de beslutade sig för att köpa en stuga vilket 
tyder på att det intryck som koloniträdgården gör i stor del är positivt, både för kolonisterna och 
för kommuninvånare som utnyttjar trädgården som en park. 

Tunakolonin beskrivs av flera medlemmar som en oas, som landet mitt i stan (Elisabeth). 
Jan beskriver hur han känner att kolonilotten är en plats han kan slappna av på efter en stressig 
dag på jobbet: 
 

Det händer mycket. Telefon ringer och det är mail. [...] Men när jag kom hit så kände jag, nu är det lugnt. 
[...] Bara man kommer innanför grindarna är det en annan atmosfär. [...] Det är litegrann att komma ut i 
skogen. Lugnet. Det är jättefint. 

 
Den unika atmosfären nämns hos flera. Anneli, som bor i närheten av Tunakolonin, berättar att 
hon går några minuter hemifrån och sen känns det som att man är på ett annat ställe fastän det 
bara är en liten promenad [bort]. Ett stort antal kolonister bor på sina lotter från att vattnet 
sätts på i slutet av april tills det stängs av frampå hösten. De som inte bor där sommartid 
spenderar en stor del av sin vakna tid på lotten. Några kolonister beskriver en frihet på 
koloniområdet som de inte känner på samma sätt i sin lägenhet eller villa. Elisabeth berättar hur 
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kolonistugan kan lämnas olåst om de lämnar området, dels för att de har färre saker av värde 
på lotten, men också för att de upplever att deras grannar håller uppsikt åt dem och att 
trädgården är en trygg plats. Annars är inbrott något som föreningen fått hantera tidigare år. 
Samverkan med polisen i Uppsala har gjort situationen bättre men flera kolonister beskriver 
hur det finns en grannsamverkan som också arbetar förebyggande. Många går promenader till 
området, sopar bort snö på grannens trapp vintertid och håller uppsikt över folk som beter sig 
märkligt. Allt för att värna om sitt gemensamma utrymme. 

För många fungerar koloniträdgården som en fristad, en plats att underhålla sina relationer 
och odla på. Torbjörn, en före detta ekonom som numera trappar ner sitt arbete för att spendera 
mer och mer tid på lotten, beskriver kolonin: 
 

Det är ett samhälle i sig. Precis som i övrigt är det massa olika typer av folk. Fattiga och rika. Vänster-
människor, höger-människor. Det är allt. En salig blandning. Men det bryr man sig inte om, nu är man på 
kolonin. Det spelar ingen roll vilken människa man är i botten. Det är skönt. 

 
Torbjörn uppskattar hur människor från olika delar av samhället kan sammanstråla på kolonin 
och mötas över det gemensamma odlingsintresset. De kategorier som människor vanligen delar 
upp sig i är enligt Torbjörn inte lika betydande på kolonin, något som bidrar till platsen som en 
fristad. 
 
 

7. DISKUSSION 
 
7.1 Plats för relationer och möten 
 
7.1.1 Platsskapande 
Att koloniträdgården beskrivs som en fristad visar att kolonisterna i mångt och mycket 
uppskattar sin tillvaro på kolonin. Vad som ytterligare framkommer i intervjuerna är hur 
koloniträdgården också möjliggör platsskapande. Kolonilotten får skäl för sin uppskattning 
genom att kolonisterna spenderar stora delar av sin vardag där. Man använder den som 
samlingsplats för kalas, umgänge med vänner, middagar eller andra aktiviteter som inte bara 
handlar om att ta hand om stugan eller om odling. Lotten blir en plats där kolonister kan skapa 
minnen och leva ut sina visioner. Det sker både planerade och spontana möten vilket visar att 
det skapas en social samlingspunkt på lotten för olika sorters relationer. De individuella 
historierna och det individuella platsskapandet hjälper till att forma koloniträdgårdens 
kollektiva historia och skapar det samband Noori och Benson (2016) beskriver som viktigt för 
den kollektiva identiteten. 
 
7.1.2 Medkolonister och socialt kapital 
De olika sorters sociala möten som sker är övervägande positiva. Vissa berättar hur det är den 
närmsta familjen som är de mest frekventa besökarna, andra talar om kollegor och vänner från 
stan som deltar på middagar eller kommer förbi för en fika. Några kolonister har nära vänner 
på kolonin, ibland sedan innan de köpte en egen lott men i vissa fall har de även träffats på 
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kolonin. Andra berättar hur de har bekanta på kolonin, även om de inte umgås på ett privat plan. 
Många kolonister äger sin lott i flera år och den blir en kontinuerlig del av livet. I och med att 
många bor på sin lott sommartid ger det en personlig historia för koloniträdgården i stort. Lotten 
är därmed en given del av kolonisternas identiteter vilket Glover et al (2005) framhäver som en 
del i att göra koloniträdgården till ett ramverk för att skapa socialt kapital. De dagliga sociala 
mötena som sker mellan kolonister är ofta korta och sporadiska, men i takt med att relationerna 
får växa i förhållande till kolonin och dess förening skapas en långvarighet som får betydelse. 
Samtliga kolonister känner till sina grannar och har ett kontinuerligt utbyte med dem i form av 
“prat över staketet”. Flera kolonister minns sina tidigare grannar och kan återge hur den 
relationen såg ut, vilket tyder på att även en sporadisk kontakt bygger en relation när den får 
pågå över tid och spelar roll för upplevelsen av kolonilotten. Detta trots att enskilda sociala 
möten inte uppmärksammas som något av större vikt i berättelserna från kolonisterna. 

Det finns en större benägenhet att känna till de medkolonister som bor på samma gata eller 
i samma område, vilket visar att placeringen av lotten har betydelse för vilka man lär känna. En 
del kolonister uppger att de har blivit bekanta med andra genom de gemensamma aktiviteterna, 
vilket bekräftar att de skapar en mötesplats för att brygga avståndet mellan eventuella gator 
eller uppdelningar av en koloniträdgård. Alla möten upplevs inte enbart dock som positiva. Till 
exempel fanns det ett scenario då en tidigare granne till en kolonist var krånglig att ha att göra 
med. När kolonister återger dessa typer av möten betonas dock ofta det faktum att det blivit 
bättre över tid, vilket visar att kolonisterna fokuserar på sina positiva relationer i förhållande 
till lotten och att det finns en vilja att upprätthålla en god attityd till sina medkolonister. Den 
sociala ordningen som finns respekteras och är av betydelse för merparten av kolonisterna. Det 
är flera som har idéer om hur det sociala livet skulle kunna se annorlunda ut men uttrycker att 
det också fungerar bra i dagsläget och att de uppskattar balansen mellan sin privata sfär och den 
gemensamma. 
 
7.1.3 Överbryggande socialt kapital 
På koloniträdgården skapas en paus från det vardagliga, där andra egenskaper och aktiviteter 
än de som återkommer i övriga livet spelar roll. Detta kan kopplas till beskrivningen av 
koloniträdgårdar som en tredje icke-kommersiell plats i samhället. För kolonisternas del 
betyder det att de kan umgås i andra konstellationer och under andra premisser än i sitt övriga 
liv. Livet på kolonilotten beskrivs som annorlunda, härligt och kravlöst, vilket skapar utrymme 
för att hitta gemensamma intressen hos kolonister via växter och odling. Attribut från livet 
utanför kolonilotten minskar därmed i betydelse vilket visar att koloniträdgården bidrar med 
det överbryggande sociala kapitalet som diskuteras av Delshammar (2016). Faktumet att man 
enbart måste vara skriven i Uppsala för att skaffa en stuga öppnar upp för olika grupper i 
samhället att vara en del av kolonin. Torbjörns beskrivning av koloniträdgården som en 
samlingsplats för olika sorters människor visar att det finns nya förutsättningar för sociala 
möten på kolonin. Här kan kolonisterna tillsammans skapa överbryggande socialt kapital som 
sedan kan tillgodogöras även utanför kolonins område. I vilken utsträckning det faktiskt görs 
på Tunakolonin har inte helt kunnat kartläggas eftersom vi fokuserat på de sociala möten som 
sker på kolonin. Emellertid är det flera kolonister som uppmärksammar det faktum att 
koloniträdgården blir ett “samhälle i sig”, men utan de kategorier som finns ute i det vardagliga 
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samhället. Detta bidrar till att de sociala möten som sker på lotten också får en chans att vara 
annorlunda än ute i övriga samhället, något som kan fylla ett större syfte för kolonilotten som 
fenomen och bidra till ett mer socialt hållbart samhälle. 

För att koloniträdgården och dess förening ska bibehållas och kunna skapa dessa sociala 
möten är det av vikt att det finns en bra sämja och sammanhållning hos kolonisterna. 
Sammanhållningen har diskuterats i förhållande till vilka interna sociala relationer och möten 
som pågår innanför grindarna men kan utökas med teori kring vad som stärker eller försvagar 
gruppsammanhållningen på en koloniträdgård, vilket är aktuellt för denna studie. 
 
7.2 Gruppsammanhållning 
 
7.2.1 Sammanhållning kring en uppgift 
En viktig aspekt av gruppsammanhållning är att kunna samarbeta inom gruppen med olika 
frågor som berör det kollektiva. Sammanhållning kring en uppgift innebär att gruppmedlemmar 
hjälper varandra för att tillsammans klara en uppgift. Det ska finnas ett gemensamt engagemang 
hos alla medlemmar där de tillsammans bidrar som en sammanhängande enhet för att uppnå ett 
mål, vilket grundar sig i idén av att en grupp av människor besitter en större mängd kunskap 
och färdighet än en enskild individ (Forsyth, 2017, s. 130). 

I Tunakolonins fall hjälps kolonisterna åt främst när det gäller tips om odling och hur man 
tar hand om lotten på bästa sätt. Det finns en vilja hos de flesta att dela med sig av sina egna 
erfarenheter eller redskap till sina grannar och medkolonister. Vidare hjälps kolonisterna åt för 
att gemensamt ansvara för kolonin genom att ta på sig olika ansvarsuppgifter och engagemang. 
Ett exempel är när det utlyses att det behövs folk för att städa toaletterna eller ta upp 
badbryggorna innan vintern. Det finns ofta någon som kan ställa upp och ta sin beskärda del av 
en kollektiv syssla. Alla kolonister har också en förståelse för att de behövs och är viktiga för 
att kunna klara av gemensamma uppgifter. När alternativet dessutom är att betala en högre 
avgift ser fler betydelsen av varje individs insats för den gemensamma vinningen. Samtidigt 
som detta innebär en stärkt sammanhållning kring en uppgift finns det även försvagande 
omständigheter. Engagemanget från medlemmar har minskat de senaste åren och det är i många 
fall samma nyckelpersoner som tar sig an ansvar. Sammanhållningen stärks då bara för den 
grupp som engagerar sig, snarare än för koloniträdgården i stort. Vid tyngre arbete som berör 
den enskilda lotten tar kolonisterna i flera fall in hjälp utifrån av familj, vänner eller 
professionella hantverkare, istället för att vända sig till andra kolonister, vilket också är något 
som försvagar sammanhållningen kring en uppgift. Hade man istället förlitat sig på sina 
medkolonister och tagit hjälp från dem, även för sysslor som inte rör det gemensamma, hade 
det varit positivt för gruppsammanhållningen. Varför man som kolonist väljer att inte fråga sina 
grannar om hjälp kan emellertid ses som ett sätt att upprätthålla den existerande 
sammanhållningen inom gruppen. Genom att ta hjälp utifrån undviker man att behöva ställa 
krav på sina medkolonister. Krav som går utanför det förväntade engagemanget innebär en risk 
för ansträngda relationer eller potentiella konfliktsituationer. I dess helhet finns det en välvilja 
hos kolonisterna att hjälpas åt för att klara av uppgifter tillsammans, men det faktum att många 
väljer att inte engagera sig eller att ta hjälp utifrån kan ses som försvagande för 
gruppsammanhållningen. 
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7.2.2 Strukturell sammanhållning 
Grupper som har en viss social struktur med olika roller, normer och interna relationer sägs ha 
en strukturell sammanhållning. Den strukturella sammanhållningen stärks av att det existerar 
tydliga sociala strukturer som styr medlemmarnas beteende och sätt att kommunicera på. Att 
det finns tydliga roller hos gruppmedlemmarna och relationer sinsemellan är också fördelaktigt 
för den strukturella sammanhållningen (Forsyth, 2017, s. 134-135). 

Faktumet att alla Tunakolonins kolonister är medlemmar i föreningen skapar en 
grundläggande social struktur att utgå ifrån. Genom att ha inneha ett medlemskap och skriva på 
arrendekontraktet visar man att man ska följa reglerna och sträva efter att upprätthålla en 
grundläggande ordning på koloniträdgården. Alla medlemmar följer samma normer när det 
gäller hur lotten ska brukas och vad som får finnas där. Vill man avvika från normerna är det i 
samråd med berörda parter, såsom grannar eller styrelsen, vilket visar att det finns en respekt 
för de ramar som gäller. Medlemskapet innebär också att man antar rollen kolonist. Över 
kolonisten står en rad andra olika roller i form av ansvarspositioner och engagemang som i sin 
tur står under styrelsen. Alla ansvarspositioner fyller sitt eget syfte och vill man till exempel 
som kolonist lyfta en fråga går man via gatuvärden som i sin tur pratar med styrelsen, alternativt 
kontaktar styrelsen direkt. Dessa roller inom Tunakolonin gör att kommunikationsvägarna blir 
mer strömlinjeformade och i kombination med de normer som existerar stärks den strukturella 
sammanhållningen. 

Trots att det finns många ansvarsområden är det flera av medlemmarna som har valt att 
inte engagera sig eller har gjort det sen tidigare och är nöjda med sin insats för ett tag. Dessutom 
är Tunakolonin en omfattande koloniträdgård, både geografiskt och sett till antalet medlemmar. 
De flesta kolonisterna som intervjuades beskriver att de känner till alla sina grannar men har 
ingen större uppfattning om vilka som bor på andra delar av trädgården eftersom området är så 
stort. Kolonisterna spenderar större delen av sin tid på lotten och det gör det därmed svårt att 
skapa och vidhålla en intern relation till andra kolonister som inte har något ansvarsområde. 
Detta gör att de interna relationerna försämras och därmed också den strukturella 
sammanhållningen. Istället för att se på Tunakolonin som en stor koloniträdgård kan man se 
det som två sammankopplade koloniträdgårdar, avdelade av Bärbyleden, med gemensamma 
regler och styrelse, men med sina egna ansvarsområden. För relationerna och gemenskapen 
inom norra respektive södra delen av Tunakolonin är stark, vilket till stor del beror på att de är 
mindre områden. Det bidrar dessutom till att andelen ansvarsområden blir fler, vilket gör den 
sociala strukturen tydligare. Att Bärbyleden delar Tunakolonin påverkar således både de 
“lokala” interna relationerna och sociala strukturerna positivt, vilket i sin tur resulterar i att den 
strukturella sammanhållningen blir starkare i vardera del. Huruvida detta innebär en stärkande 
effekt på gruppsammanhållningen i koloniträdgården i stort är svårare att säga, men att det 
existerar en social struktur med normer, roller och interna relationer är säkert. 
 
7.2.3 Kollektiv sammanhållning 
Atmosfären som finns innanför grindarna på Tunakolonin bidrar till att stärka den kollektiva 
sammanhållningen. Med det menas att medlemmar av en grupp ser sig själva som en enhet 
snarare än enskilda individer i en grupp. Medlemmarna inom gruppen delar samma identitet 
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och tillhörighet och man använder ord i plural som ”vi”, ”familj” och ”gemenskap” när man 
pratar om sig själv och gruppen. Det kan liknas vid hur inom vissa sporter belyser lagets 
prestation i sin helhet istället för att uppmärksamma enskilda bedrifter inom laget (Forsyth, 
2017, s. 131). 

Som nämnts tidigare ser flera av Tunakolonins kolonister på koloniträdgården som ett 
“samhälle i sig” där alla är en del av en gemensam identitet. Man skiljer på världen som 
existerar innanför och utanför grindarna. Att dörren till lotten lämnas olåst handlar lika mycket 
om värderingen av ens egendom som att man ser sig tillhöra en familj där man litar på varandra. 
Den symboliska skiljeväggen mellan samhället och kolonin påvisar att den kollektiva 
sammanhållningen finns och stärker gruppsammanhållningen. Det finns även andra uttryckssätt 
som pekar på den kollektiva sammanhållningen. För vissa av dessa uttryck syns en direkt 
koppling till det kollektiva, till exempel deltagande vid gemensamma aktiviteter eller 
beskrivningar av hur kolonin är en fin sammanhållning att vara en del av. Andra uttryckssätt 
har en indirekt koppling till den gemensamma identiteten. Det förekommer exempelvis när 
kolonisterna förklarar att de uppskattar att kolonin också finns tillgänglig för allmänheten eller 
att det är positivt med badbryggor för både kolonister och utomstående. Många kolonister 
berättar att de fann intresse för en kolonilott efter att ha spenderat tid på området genom att 
besöka en vän eller gå en promenad runt lotterna. Flera nämner hur allmänhetens närvaro är 
påtaglig men endast i en positiv mening. Således är gemenskapen som finns öppen och 
inbjudande för nya medlemmar, vilket är viktigt för en ömsesidigt bra relation med icke-
kolonister i närområdet. Genom att gemenskapen sprider sig utanför koloniträdgården får den 
kollektiva sammanhållningen betydelse för fler än kolonins medlemmar. Ytterligare en indirekt 
indikation på en stärkt kollektiv sammanhållning är hur många kolonister ser på sig själva som 
någon slags beskyddare av kolonin gentemot kommunen eller eventuella politiska beslut, som 
skulle kunna äventyra kolonins existens. Det är alltså inte bara deltagandet i aktiviteter som 
skapar en känsla av ett kollektiv, utan också att se på kolonin som något positivt och gå i försvar 
mot utomstående förändringar. Det gemensamma begreppet kolonist förenar människor från 
olika håll, i olika omfattning och på olika nivåer. Det bekräftar hur kolonin är en enhet som 
individer uppskattar att vara en del av, och som stärker den kollektiva sammanhållningen.  
 

8. SLUTSATSER 
 
I enlighet med andra studier kring kolonilotter så kan det i och med denna studie bekräftas att 
en koloniträdgård spelar en viktig roll utöver att vara en plats för odling. En kolonilott är 
platsskapande i den benämning att den blir en plats att leva ut sina visioner på och umgås med 
nära familj och vänner. Den är samtidigt en kontext för social kontakt med grannar och 
medkolonister. Kolonilotten bidrar därmed till en mångfaldig social mötesplats som ger upphov 
till förvaltning av existerande relationer som såväl socialt överbryggande kapital. För individen 
skapas ett rum där flera olika sorters relationer får utrymme att stärkas men kolonin blir också 
en chans att bli en del av en större grupp. 

Flera faktorer som stärker gruppsammanhållning återfinns i kolonisternas berättelser. För 
de tre teman vi undersökt är de faktorer som motsäger en gruppsammanhållning närvarande 
men av mindre betydelse än de som stödjer. Kolonisterna hjälps åt att klara av uppgifter 
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tillsammans, men eftersom det finns de som inte engagerar sig eller tar in hjälp utifrån försvagas 
sammanhållningen kring en uppgift. Den strukturella sammanhållningen förstärks av att det 
finns en förening som medlemmarna är en del av med olika roller och relationer, men skulle 
samtidigt kunna förbättras om Tunakolonin inte var en så utbredd koloniträdgård. Slutligen är 
den kollektiva sammanhållningen stark eftersom kolonisterna ser på trädgården som ett 
“samhälle i sig”. Många kolonister äger sin lott i flera år, vilket i enlighet med Daryam & 
Kamalanabhan (2005) visar att det finns en benägenhet för kolonisterna att stanna kvar i 
gruppen över en lång tid. I samband med hur kolonin möjliggör platsskapande som en grund 
för en kollektiv identitet och den tillit som byggs över tid genom kortare möten med 
medkolonister, finns en gruppsammanhållning som många av kolonisterna förhåller sig till och 
deltar i. 

Sammanhållning och den kollektiva identiteten lyfts sällan som ett motiv till att skaffa en 
lott men som kan ses som mervärden utöver att enbart få en plats för odling. Dessutom är 
koloniträdgården en plats med öppna dörrar, där sammanhållningen inte bara existerar för dess 
kolonister utan också för utomstående besökare. Det positiva utbyte som finns mellan 
koloniträdgård och dess omgivning gör att koloniträdgårdens roll i samhället i högsta grad blir 
betydelsefull. 
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BILAGA 1 
 

Intervju Lokal Namn Kön Ålder 

1 Arbetsplats Anneli  Kvinna 58 

2 Bostad Carina  Kvinna 69 

3 Föreningshuset Elisabeth  Kvinna 67 

4 Bokad lokal Gunnar  Man 79 

5 Bokad lokal Helena  Kvinna 53 

6 Bokad lokal Ingrid  Kvinna 74 
7 Kolonilott Jan  Man 63 
8 Bokad lokal Margit  Kvinna 68 
9 Bokad lokal Monica Kvinna 65 
10 Bostad Torbjörn & Lilian  Man & Kvinna (par) 68 och 72 
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BILAGA 2 
 
1. Om kontaktpersonen 

a. Kan du berätta för oss lite vem du är? 
b. Vilken är din roll inom Tunakolonin? 
c. Varför blev du aktiv i Tunakolonin? När? 
d. Vad hoppas du uppnå med att äga en kolonilott? 

 
2. Om koloniträdgården 

a. Skulle du kunna redogöra för Tunakolonins historia? 
i. Hur länge den funnits? 

ii. Olika skeden / händelser i dess historia? 
iii. När blev den vad den är idag? 

b. Vi är inte så insatta in hur kolonilotter fungerar. Skulle du kunna redogöra lite 
för hur de fungerar?  

i. Storlek 
ii. Vilka olika typer av lotter finns? 

iii. Regler för att äga en kolonilott 
1. Allmäna krav 
2. Hur många får äga en lott 
3. Vad krävs för att ha kvar en kolonilott? 

iv. Process för att söka 
v. Får man välja lott? 

vi. Marknadsföring 
c. Förvaltning 

i. Styrelsens roll 
ii. Framtidsutsikter för trädgården 

iii. Formar de trädgården? 
iv. (Samarbetar ni med andra koloniträdgårdar?) 
v. (Skiljer ni er från andra koloniträdgårdar?) 

 
3. Om kolonilottsägarna  

a. Hur många ägare av kolonilotter finns det i Tunakolonin? 
b. Målgrupp 

i. Vilken bakgrund har ägare av kolonilotterna? 
ii. Åldrar 

c. Gemensamma aktiviteter för ägarna 
i. Roliga / frivilliga 

ii. Obligatoriska 
d. Finns det ägare som känner varandra eller umgås på fritiden? 
e. Vad tror du ägarna hoppas att uppnå genom att äga en kolonilott? 
f. Hur fungerar det med gemensamma utrymmen och verktyg? Finns det? Vilka 

tar hand om det? Hur köps de in? 
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BILAGA 3 
 
1. Om kontaktpersonen 

a. Kan du berätta för oss lite vem du är? 
i. Sysselsättning/tidigare sysselsättning 

ii. Familj/vänner/umgänge 
iii. Boende nu och tidigare boende 
iv. Har du något odlingsintresse? 

b. Hur länge har du haft din kolonilott? 
c. Vad var det som fick dig att skaffa en kolonilott? (Har du haft en tidigare?) 

 
2. Om kolonilotten 

a. Hur ser din lott ut? 
b. Vad har du mål med din kolonilott? 
c. Vad är det roligaste med att ha en kolonilott? 
d. Delar du din lott med någon/några? Besökare? 
e. Vad odlar du på din lott? 
f. Hur har din lott förändrats sedan du tog över den? 

i. Byggt ut eller lagt till något? 
ii. Saker du odlat 

iii. Svårigheter med växtlighet (typ buske som har rötter som inte försvinner)? 
g. Hur bestämmer du hur din kolonilott ska förändras? (Ex odla egen häck) 
h. Vad har du lärt dig sedan du började på kolonilotten? 

i. Hur har du lärt dig det? 
i. Har du blivit bättre på något som du kunde sen innan? 
j. Är det något du finner problematiskt med din lott? 
k. Hur länge planerar du att behålla din lott? Vad skulle göra att du säljer den? 
l. Vad använder du för redskap och hur får du tag på dem? 

 
3. Om förhållande till koloniträdgården och föreningen 

a. Hur trivs du i din koloniträdgårdsförening? 
b. Grannar 

i. Vilka bor i ditt område? (målgrupp?) 
ii. Vad odlar dina grannar? Odlar ni liknande växter? 

iii. Brukar ni hjälpas åt med tex odlingstips? 
c. Finns det några regler du måste förhålla dig till? 
d. Om du har en åsikt, vart vänder du dig då? 

i. Händelse, något som ska fixas eller något du tycker är bra. 
e. Vi har hört att det anordnas aktiviteter under året, hur upplever du dem? Ex 

midsommar 
f. Finns det några områden eller aktiviteter du brinner särskilt mycket för när det 

gäller kolonilotten?  
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g. Är du aktiv inom någon av grupperna/kommittéerna som finns? Ex snigelgruppen 
eller festkommittén 

i. Hur fungerar din grupp? 
ii. Hur länge är en medlem i gruppen? 

h. Brukar du delta på föreläsningarna som hålls ibland? Ex infoföreläsningar om 
trädbeskärning 

i. Hur bestäms det vilka föreläsningar som hålls? 
 


