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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

Urban odling kan inte påstås vara ett nytt fenomen, men motiven till den urbana odlingen har 

delvis förändrats över tiden.
1
 Björklund (2006) menar att staden och landsbygden ofta 

betraktas som varandras motsatser, där staden kopplas samman med det urbana landskapet 

och där landsbygden förknippas med lantliga verksamheter. Föreställningar om skillnaden 

mellan stad och land, eller det urbana och det rurala, menar hon är en förenklad bild av 

verkligheten.
2
 Sett till historien har urban odling alltid funnits i samband med människans 

behov av mat, men med dagens effektiva kommunikationer har behovet av mat i vår direkta 

närhet suddats ut.
3
 Under exempelvis krigstider har den urbana odlingen varit ett komplement 

för att garantera matförsörjningen för stadens invånare. Under industrialismen och den snabba 

urbaniseringen i Sverige i slutet av 1800-talet blev den urbana odlingen en plats för rekreation 

och återhämtning från en i övrigt vanligen smutsig och trångbodd stad.
4
 

Jag misstänker att dagens odling i staden har andra bakomliggande motiv. Min egen 

erfarenhet, baserad på de människor jag känner som odlar, menar att odlingen är en trevlig 

och behaglig fritidssysselsättning. Att det skänker en viss tillfredställelse att se över och att 

sköta om något som växer och utvecklas. Att det är kul att få ta del av ett händelseförlopp och 

att få se ett färdigt resultat i form av en potatis, morot eller kanske en vacker blomma. Jag har 

också fått uppfattningen om att det är uppskattat att vistas utomhus och att göra någonting 

praktiskt.  

Jag gör ett antagande, mest på grund av influenser från media skulle jag tro, att det finns 

en ökad medvetenhet idag angående vår konsumtion av mat och ett ökat intresse av att äta 

ekologiskt odlad och närproducerad mat. Kanske är denna medvetenhet en konsekvens av en 

allt mer uppmärksammad debatt om miljö och klimat. 

Att odling i staden är en uppkommen trend har också funnits i tankarna. Att inspiration 

och motivation till odling uppstår ur tidningar och tv program som tipsar om sysselsättning 

för ett välbefinnande och välmående. Att många lockas av att aktivt vara ute i naturen och 

utföra ett arbete för att kunna koppla bort tankarna och vardagen är ingen omöjlighet.  

Med bakgrund av detta blev jag blev intresserad av att veta i vilken utsträckning det 

förekommer urban odling i Uppsala idag samt för vilka motiv som ligger till grund för 

odlandet. Jag imponeras av kreativiteten och viljan att skapa hos människor och vill titta 

närmare på detta fenomen. Uppsala blev min naturliga studieort då jag är bosatt där och 

känner till staden någorlunda väl. Det har dessutom visat sig finnas gott om odlingsföreningar 

och större odlingsinitiativ i staden för människor med odlingsintresse att ansluta sig till. 

Ur studien har det framkommit att den sociala gemenskapen kring odlingen är av 

betydelse för många av de medlemmar som odlar i föreningar. Detta var så tydligt att det för 

mig var otänkbart att utesluta denna aspekt från studien. Vad den sociala gemenskapen 

                                                      
1
 Hörnstein, 2010:11-12 

2
 Björklund, 2006:2 

3
 Olsson, 2011:3 

4
 Hörnstein, 2010:11-12 
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betyder för människorna som odlar i Uppsala, för grupperna och för föreningarna i Uppsala är 

ett återkommande inslag i uppsatsen. 

 

1.2 Syfte 

För att ta reda på i vilken utsträckning det förekommer urban odling i Uppsala krävs 

information och kännedom om odling i staden. Uppsatsens övergripande syfte är därför att 

studera några av de föreningar som odlar i Uppsala, samt att undersöka hur omfattande 

föreningarna är. 

Syftet med uppsatsen är också att undersöka vilka motiv som ligger till grund för 

medlemmarnas odlande och hur och om dessa motiv varierar. 

Syftet är också att se till hur det skapas social gemenskap i grupperna och föreningarna 

som odlar, och vad denna sociala gemenskap i så fall beror av. Ytterligare aspekt är att belysa 

vad denna eventuella sociala gemenskap betyder för medlemmarna och föreningarna och om 

det finns eventuella svårigheter i sammanhanget.  

 

1.3 Frågeställning 

Frågeställningarna som uppsatsen avser att svara på är följande; 

- I vilken utsträckning finns det urban odling i Uppsala idag? 

- Vilka är motiven till att odla urbant i Uppsala? 

- Hur skapas det social gemenskap i grupperna och föreningarna? 

 

1.4 Disposition 

Efter ett inledande avsnitt med kort historik om urban odling samt bakgrund till mitt val av 

uppsatsämne, följer ett klargörande av syfte och frågeställningar för uppsatsen. Härnäst följer 

ett avsnitt för hur avgränsningen för uppsatsen ser ut. Därefter följer ett avsnitt med 

definitioner som redogör för vilka begrepp och uttryck som senare kommer att användas, med 

dess betydelse och innebörd. Därefter följer avsnittet för vilken metod som används i 

uppsatsen. 

Teorin i kapitel två beskriver inledningsvis bakomliggande motiv och grund till varför 

människor väljer att odla urbant (2.1). Därefter beskriver avsnitt (2.2) teorier om social 

gemenskap i grupper och föreningar som odlar urbant.  

I kapitel tre redogörs för empirin. Fem informanter har delat med sig av sina erfarenheter 

och kunskaper om den urbana odlingen i Uppsala samt för den förening de representerar. Det 

första avsnittet i kapitel tre beskriver kortfattat de olika föreningarna samt för vilka 

informanter som representerar respektive förening (3.1).  

Ett andra avsnitt, (3.2) beskriver föreningar studerade i uppsatsen och avser att belysa den 

urbana odlingens utsträckning och spridning i Uppsala. Hur och vem föreningarna attraherar 

tas också upp. Avsnittet därefter (3.3) redogör för bakomliggande motiv som ligger till grund 

för den urbana odlingen i de studerade föreningarna, samt för den sociala gemenskapen kring 

odlingen. Detta utifrån informanternas erfarenheter och upplevelser.  

I det fjärde kapitlet analyseras och diskuteras frågeställningarna i samma ordning som de 

har blivit presenterade (4.) Det femte och avslutande kapitlet (5.) redogör för slutsatserna i 

uppsatsen och avser också att svara på frågeställningarna. 
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1.5 Avgränsning 

Uppsatsen avser att studera några av de föreningar som odlar i Uppsala, den geografiska 

avgränsningen är därför Uppsala. Allt empiriskt material är insamlat och avgränsat till 

Uppsala. Fem aktiva föreningar i Uppsala kommer att uppmärksammas och diskuteras. En 

informant från respektive förening har ställt upp på en intervju, totalt fem stycken. 

Uppsatsen ger ingen beskrivning av hur det praktiska genomförandet av odling ser ut. 

Vilka redskap, tekniker och väderförhållande som krävs för att kunna odla tas inte upp i 

uppsatsen. Ingen djupare historik om den urbana odlingen i Uppsala ingår i uppsatsen. Den 

ekonomiska betydelsen av urban odling ingår inte i uppsatsen. Vad den urbana odlingen 

innebär för miljön i Uppsala ingår inte heller. 

 

1.6 Definitioner  

Urban odling avser grupper och föreningar som tillsammans odlar i staden. Olsson (2008) 

beskriver det som en form av kollektiv odling i det offentliga rummet initierat av 

medborgarna själva.
5
 Uppsatsen avser också medlemmar som odlar på en egen lott, men som 

har ett medlemskap i en förening. 

Föreningar innehåller vanligtvis ordförande och styrelse av mer eller mindre strukturerad 

karaktär. Medlemmarna odlar kollektivt, alternativt på egen odlingslott eller kolonilott med 

tillhörande stuga. Inom föreningarna kan det förekomma mindre sammanslutningar, grupper, 

som odlar tillsammans. Detta innefattar grupper som odlar tillsammans på en kollektiv odling. 

Det kan också vara ett sällskap som odlar tillsammans på en odlingslott, en grupp vänner, en 

familj, eller liknande. 

Social gemenskap är ett godtyckligt och något svårdefinierat begrepp. Vad som anses vara 

socialt lär variera beroende på tillfrågad person. I uppsatsen definieras social gemenskap som 

den känsla av sammanhållning och samhörighet medlemmarna känner på odlingen, samt 

glädjen till odlingen som finns i gruppen eller föreningen. 

Fokus i uppsatsen ligger på hur viktig den sociala gemenskapen framstår att vara bland 

medlemmarna, och hur grupperna och föreningarna bidrar till att det uppstår och bevaras en 

social gemenskap.  

 

1.7 Metod 

Min utgångspunkt i den här uppsatsen var att jag ville få en djupare förståelse för fenomenet 

urban odling. Jag var nyfiken på motiv och anledning till varför många människor väljer att 

odla på sin fritid. Med denna bakgrund var det för mig en självklarhet att jag skulle välja ett 

kvalitativt tillvägagångssätt. Den kvalitativa forskningen har sin utgångspunkt i att få en 

djupare förståelse för fenomenet som studeras. Vad som kännetecknar den kvalitativa 

metoden är att det är forskarens uppfattning eller tolknig av information som står i 

förgrunden.
6
 Holme och Solvang (2011) menar att man i den kvalitativa forskningen vill åt 

riklig information för att kunna gå på djupet av ett fenomen. Kvalitativa metoder har sin 

                                                      
5
 Olsson, 2008:9 

6
 Holme &Solvang, 2011:76 
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styrka i att de visar på totalsituationen. En sådan helhetsbild möjliggör en ökad förståelse för 

sociala processer och sammanhang.
7
  

Inledningsvis har jag sett till befintliga teorier inom forskningsområdet. Teorin ska ge ett 

bra underlag och en grundläggande förståelse för forskningsområdet. Teorin ska också ge en 

bra bas för att väl kunna analysera och diskutera empirin i ett senare skede av studien. 

Litteratur som har använts till uppsatsens teori består främst av vetenskapliga artiklar. 

Avhandlingar och rapporter skrivna av forskare från universitet i Sverige har kommit till stor 

användning då deras studier och exempel på urban odling ofta har varit geografiskt 

avgränsade till Sverige och svenska orter. Förhållanden i deras studier har varit väl jämförbara 

med förhållanden i Uppsala. 

Motiv och bakgrund till urban odling återfinns i många av de vetenskapliga artiklar jag 

har tagit del av, svenska som internationella. Vad den urbana odlingen resulterar i och får för 

konsekvenser, exempelvis ur ett socialt perspektiv, är också väl studerat. Jag har använt mig 

av förhållandevis nya vetenskapliga artiklar. Om det är så att de bakomliggande motiven till 

urban odling är under förändring, vilket förstås kan vara fallet, vill jag kunna ta del av så 

färska studier som möjligt.  

Empirin har utgjorts av kvalitativa intervjuer, och det är utifrån dessa jag har samlat mitt 

främsta material för att kunna besvara frågeställningarna. Jag har under hela skrivprocessen 

analyserat och bearbetat materialet jag har samlat in, både i teorin och i empirin. Jag var redan 

från början inställd på att mina frågeställningar under analys och bearbetning kunde komma 

att ändra karaktär något, vilket också blev fallet. Detta resulterade i en bättre koppling och 

förståelse mellan den teoretiska delen och  den empiriska delen.  

Under intervjuerna har jag använt mig av en semistrukturerad modell. Den 

semistrukturerade intervjuguiden utformades med ett antal generella huvudfrågor som blev 

centrala under intervjuerna. Huvudfrågorna kompletterades sedan med ett antal flexibla 

underfrågor, dessa skulle bidra till att huvudfrågorna täcktes upp och fördjupades.
8
 Visade sig 

någon av huvudfrågorna vara av särskilt intresse för informanten fanns där möjlighet att 

vidareutveckla och fördjupa de svaren. Informanten skulle också känna sig bekväm i att 

spontant styra samtalet i en viss riktning utan särskilda ramar i samtalet.
9
 Det var inte en 

nödvändighet att alla informanterna svarade på samma underfrågor, tvärtom såg jag en fördel 

i att informanterna hade olika erfarenheter och information. Detta för att få en så djupgående 

och god förståelse som möjligt.  

Viktigt i arbetet med intervjuer är att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer 

som är utformade för humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning. Dessa innefattar; 

informationskravet, att informanten är väl underrättad om forskningens syfte och om 

informantens uppgift i projektet, vilka villkor som gäller för ett deltagande. Samtyckeskravet, 

informanten har rätt att bestämma över sin medverkan i forskningen, det är frivilligt att 

medverka och informanten kan när som avbryta sin medverkan om denne vill, utan 

konsekvenser eller negativa påföljder. Informanten ska också vara medveten om att allt 

material och alla personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt om informanten så 

                                                      
7
 Holme & Solvang, 2011:78-79 

8
 Johannessen &Tufte, 2003:98 

9
 Denscombe, 2009:234 
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önskar, och att materialet kommer att vara skyddat för obehöriga att ta del av. Så kallade 

konfidentialitetskravet. Ett sista krav, nyttjandekravet, innebär att allt insamlat material från 

informanten endast kommer att användas i detta forskningsyfte.
10

 

Urvalet av informanter skedde med hjälp av snöbollsmetoden. Vid detta urval rekryteras 

informanter genom att man hör sig för om vem som är lämplig för intervju kopplat till 

forskningsområdet. Tillvägagångssättet är sedan att man med hjälp av denne informant kan få 

komma i kontakt med andra informanter lämpliga för en intervju.
11

 Detta visade sig fungera 

delvis bra. Några av mina informanter har kunnat tipsa mig om ytterligare informanter, men 

främst har jag kommit i kontakt med föreningar och dess kontaktpersoner via sökmotorer på 

internet. Sökmotorerna har varit ett avgörande verktyg för att hitta och komma i kontakt med 

föreningar. Inte minst för att bevaka den aktuella bilden i media om urban odling.  

Jag ansåg det fördelaktigt att samtliga av mina informanter inte ville vara anonyma, av 

anledning att deras intresse och motiv kan ha påverkan på deras engagemang och position i 

föreningen eller gruppen de tillhör. Jag tyckte att det var intressant att kunna sätta deras 

personliga intresse i relation till föreningen. Informanterna i denna uppsats samt föreningen de 

representerar redogörs för i avsnitt (3.1) Föreningarna redovisas också i en tabell. 

Fyra av fem intervjuer har gjorts i fält alternativt över telefon under lättsamma och 

uppsluppna former. Tiden på intervjuerna har varierat mellan en timme till tre timmar. En 

intervju ägde rum på ett café i Uppsala, en intervju utfördes på informantens arbetsplats, två 

intervjuer gjordes över telefon. För att inte gå miste om värdefull information har alla fyra 

intervjuerna spelats in digitalt. Jag har uteslutit att transkribera hela samtalen, men jag har 

lyssnat mycket noggrant och varsamt till informationen och transkriberat fragment av 

samtalen som har varit av särskild vikt och betydelse för uppsatsens innehåll.  

Den femte och sista intervjun utfördes över mail och kan på grund av det skilja sig i 

kvalitet mot de andra intervjuerna. Informanten har exempelvis haft obegränsat med tid på sig 

att reflektera över frågorna. Svar på frågor kan skrivas och skrivas om, vilket en informant 

under ett samtal inte har möjlighet till. Det kan också spekuleras i att svaren inte blir fullt så 

uttömmande som under ett samtal, det tar trots allt lite längre tid att skriva än att prata. En 

dialog kan inte heller utvecklas, och det finns en risk att svaren blir något kortfattade och med 

mindre innehåll. Möjligheten för informanten att vidareutveckla sina svar kan bli inskränkt 

och begränsad på grund av frågornas utformning, liksom möjligheten att få ställa följdfrågor 

till informanten om något skulle kännas oklart. Missförstånd kan förekomma och detta bör 

finnas med i åtanke under analys och bearbetning. 

Jag bedömer det i sin helhet att mina intervjuer gav mig rikligt med information att 

använda i studien. Informanterna var glada att dela med sig av sina kunskaper och upplevelser 

och gav mig mycket uttömmande svar. Ett antagande är att deras inställning till urban odling 

är positiv, och att de därför är väldigt glada att dela med sig av sina erfarenheter. 

Samtalen med mina informanter har oundvikligen varit av subjektiv karaktär. Holme och 

Slovang (2011) menar att vilken information som blir central i en undersökning är mycket 

beroende på informanten.
12

 Detta har jag sett som något positivt, då det är de personliga 

                                                      
10

 Johannessen & Tufte, 2003:61-63 
11

 Johannessen & Tufte, 2003:85 
12

 Holme & Solvang, 2011:82 
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erfarenheterna och åsikterna om urban odling som jag har varit ute efter för att bäst kunna 

besvara mina frågeställningar. Jag hoppades på att få en så tydlig och utförlig bild av den 

urbana odlingen i Uppsala som möjligt. Jag hoppades också att jag utav mina informanter 

skulle få så ärliga och rikliga svar som möjligt. 

 

 

2. TEORI 

I detta kapitel redogörs för teorin i uppsatsen. Ett inledande avsnitt (2.1) beskriver motiven 

som ligger till grund för den urbana odlingen idag. Avsnitt (2.2) beskriver teorier kring social 

gemenskap och teorier om hur medborgerliga initiativ kan bidra till samhällets utveckling. 

 

2.1 Motiv 

Björkman (2012) menar att fritidsodling idag är en mycket populär fritidssysselsättning, 

trädgårdsskötsel påstås vara den vanligaste fritidssysselsättningen utomhus efter promenader. 

I Sverige finns det omkring 51 000 kolonilotter, av dem är ca 25 000 odlingslotter, det vill 

säga lott utan stuga. Övriga 26 000 innehar stuga på lotten.
13

 

Ur en undersökning gjord i Sverige år 2011
14

 framkom det att åttio procent av urvalet 

tycker att det är godare med egenodlade grönsaker i jämförelse med köpta. Drygt sjuttio 

procent instämde helt eller till stor del att det är miljövänligt att odla sina grönsaker själv. I 

samma undersökning (2011) framkom det att de fyra vanligaste faktorerna som begränsar 

odling är brist på tid, odlingsyta, intresse och kunskap om odling.
15

    

Att det bedrivs urban odling idag har många och varierande förklaringar. Little, Maye och 

Ilbery (2010) förklarar i sin studie att betydelsen av att äta ekologiskt och lokalt producerad 

mat ofta framhålls idag. Det finns en ökad medvetenhet kring etiska och moraliska aspekter 

gällande hur mat idag produceras och framställs kommersiellt. Människors val av livsstil ger 

sig uttryck i hur de väljer att införskaffa eller producera sin mat menar de, en växande 

medvetenhet har till exempel gett Fair Trade produktion en ökad uppmärksamhet.
16

 

Sammanfattningsvis är konsumenter delaktiga i marknaden i sina medvetna val av produkter. 

Vardagliga rutiner, såsom inköp av mat, blir en medborgerlig delaktighet när konsumenten 

aktivt väljer eller väljer bort en viss typ av produkter. Konsumenten har i sina val av varor 

möjlighet att uttrycka sina åsikter i vad som kan kallas ”vardaglig politik.”
17

 Motsvarande 

teori diskuteras i Veen, Derkzen och Wiskerke (2012) rapport, där de refererar till DePuis 

(2000) som definierar den ”reflexiva konsumenten” som någon som tänker på vad han eller 

hon köper och äter, och som gör medvetna val kring sin matkonsumtion.
18

 Att det finns en 

ökad medvetenhet  på alla plan i samhället angående den kritiska relationen mellan 

matproduktion, konsumtion och miljö är många idag överens om.
19

   

                                                      
13

 Björkman, 2012:7, 13 
14

 Fritidsodlarnas matproduktion i Sverige 2011- dess omfattning och ekonomiska betydelse, SLU 
15

 Björkman, 2012:30 
16

 Little, Maye, Ilbery, 2010:1797-1798 
17

 Little, Maye, Ilbery, 2010:1799-1800 
18

 Veen, Derkzen, Wiskerke, 2012:369 
19

 Torreggiani, Dall’Ara, Tassinari, 2012:413-414 
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Veen, Derkzen och Wiskerke (2012) diskuterar i sin artikel olika motiv till varför alternativa 

nätverk till matproduktion och konsumtion skapas. De argumenterar för olika motiv, 

exempelvis att produktionskedjor blir kortare. Det ska finnas en större säkerhet och tillit till 

maten som konsumeras. De argumenterar för att avståndet mellan producent och konsument 

minskar och att matens ursprung då också blir lättare att spåra, samt att ett bredare utbud av 

ekologiskt odlade produkter kan erbjudas konsumenter. Den sociala faktorn framhävs också, 

att lokalt producerad mat bidrar till integration både mellan personer och i närområdet.
20

 

Veen, Derkzen och Wiskerke (2012) har i sin studie tittat på två olika odlingsgrupper som 

odlar kollektivt, och de har undersökt vilka motiv som ligger till grund för medlemmarnas 

odlande. Av de argument och motiv som var vanligt förekommande bland medlemmarna i 

studien kan de sammanfatta och konstatera att den sociala gemenskapen som uppstod kring 

odlandet var av stor betydelse för medlemmarna. Det innefattar i det här fallet att odla 

tillsammans och att träffa nya människor. Resultatet av studien visar att medlemmarna tycker 

att det är både roligare och lättare att odla tillsammans. Det framgår också att det är praktiskt 

av skälen att odlingen alltid fortgår om någon av medlemmarna skulle behöva åka bort eller 

vara iväg. Att det finns varierande kunskaper om odling i gruppen, och att man med hjälp av 

att odla i grupp kan lära av varandra framställs som positivt. Medlemmarna beskrev också att 

gruppen innehöll många olika karaktärer och personligheter, vilket gjorde gruppen som sådan 

intressant.
21

 

 Ytterligare aspekt som framkom ur studien var att medlemmarna var intresserade av 

odling i största allmänhet och att de betraktade odlingen som en trevlig hobby och en kul 

aktivitet att utöva på fritiden. Studien visar också på att det finns en medvetenhet och ett 

intresse för miljö bland gruppernas medlemmar.
22

 De diskuterar i sin artikel att den 

ekologiska odlingen införlivar medlemmarnas vilja och tro på att bidra till ”en bättre värld”. 

Motiven behöver inte nödvändigtvis vara politiska, men odlingarna uppfyller medlemmarnas 

önskan om att bidra till, om än en liten, förändring.
23

 

Larsson (2009) skriver i sin avhandling om stadsdelsträdgårdar i Sverige att drivkrafter 

och motiv bakom odlingen, som i hennes studie framgår tydligt, är att människorna ser att de 

har åstadkommit något på odlingen. Resultatet av handlingar och jobb på odlingen är tydligt 

och synligt, och detta i sin tur är stimulerande. Andra motiv bakom odlingen nämns vara att 

det är roligt att vara delaktig i en kreativ och trevlig miljö, där den sociala samhörigheten och 

samverkan blir påtaglig. Ytterligare motiv är att få vistas ute i naturen och att ägna tiden åt en 

aktiv och stimulerande fritidssysselsättning.
24

 Bhatti, Church, Claremont och Stenner (2009) 

menar att odling och trädgårdsarbete för många innebär en fysisk tillfredställelse. De menar 

att vissa dagar på odlingen innebär att fysiskt få använda kroppen medan andra dagar på 

odlingen innebär att bara få ta det lugnt, njuta av naturen och vad som har åstadkommits på 

odlingen hittills. Detta i kombination skänker odlaren en typ av tillfredställelse och nöje.
25

 De 

menar också att odlingen många gånger innebär en frustration och besvikelse. Exempelvis att 

                                                      
20

 Veen, Derkzen, Wiskerke, 2012:369 
21

 Veen, Derkzen, Wiskerke, 2012:372 
22

 Ibid. 
23

 Veen, Derkzen, Wiskerke, 2012:379  
24

 Larsson, 2009:166-168 
25

 Bhatti, Church, Claremont, Stenner, 2009:72 



  

10 

 

odlingen inte lyckas hur ambitiöst man än försöker, eller att tidsbrist innebär att odlingen blir 

eftersatt och därmed resulterar i missnöje. Oväntade och dåliga väderförhållanden kan också 

bidra till besvikelse och missnöje.
26

  

 Med denna information och vetenskap om människors motiv och förhållande till odling 

är det intressant att undersöka om samma motiv och förhållningsätt till odling också återfinns 

i Uppsala. Larssons (2009) avhandling om stadsdelsträdgårdar är visserligen utförd i Sverige, 

men det är inte orimligt att resultat från studier utförda i utlandet skiljer sig i för hur det ser ut 

i Sverige och, som denna uppsats avser att redogöra för, motiv till att odla urbant specifikt i 

Uppsala. Exempelvis andra politiska system och ideologier i utlandet kan vara avgörande för 

hur människors motiv till att odla i staden ser ut. Andra faktorer som kan tänkas vara av 

betydelse är traditionen av att odla i staden, väderförhållanden och klimat, tillgängligheten till 

odlingsmark, med mera. Uppsatsens avgränsning till Uppsala gör den unik och intressant. 

 

2.2 Social gemenskap i grupper och föreningar 

Larsson (2009) diskuterar i sin avhandling hur underifråninitiativ, exempelvis som en grupp 

eller en förening av urbana odlare, tillsammans har förmågan att ta ansvar för det 

gemensamma och allmänna. De urbana odlarnas möjlighet att odla och vårda marken, och 

därmed sätta sin personliga prägel på den, skapar en känsla av ansvar.
27

 Larsson (2009) menar 

också att intresset till odlingen och kreativiteten kring skapandet ger ett välbefinnande åt 

odlarna. Vidare drar hon slutsatsen att gemensam odling skapar en social gemenskap och 

delaktighet.  Hon menar att aktiviteten att skapa och vårda odlingen, med den gemensamma 

inställningen om att odlingen ska växa och vara långsiktig, bidrar till ett gemensamt 

ansvarstänk och en sammanhållning i gruppen.
28

  

Larsson (2009) hävdar också att den urbana odlingen kan ses som en resurs och en 

tillgång till stadsdelen, en bidragande faktor till den lokala gemenskapen i närområdet. Den 

urbana odlingen är ett offentligt rum där alla sociala grupper i samhället kan vistas och 

förekomma. Detta genererar ett socialt utbyte som innebär möten med nya människor, utbyte 

av idéer och lärande. Detta bidrar till en känsla av samhörighet och sammanhållning i det 

offentliga rummet.
29

  

Det är i den vetenskapliga litteraturen omdiskuterat huruvida ideella grupper och 

föreningar, med den sociala gemenskapen som resurs kan bidra till ett utökat medborgerligt 

engagemang och deltagande. Detta påstås i sin tur kunna resultera i att stärka den lokala 

demokratin i samhället. 

Forester (2012) betonar i sin artikel vikten av ett medborgerligt deltagande i planeringen 

av samhället för att bäst åstadkomma kreativa och långsiktigt hållbara lösningar. Han 

kritiserar att medborgerligt deltagande och åsikter från medborgarna inte tas tillvara på ett 

tillfredställande sätt.
30

 Han menar att framtidens hållbarhet är bunden till medborgarnas 

förmåga att vara självständiga och komma med egna lösningar och förslag, att förhandla och 

samarbeta med varandra är viktigt. Forester (2012) lyfter fram betydelsen av micro-politik 
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28

 Larsson, 2009:159-160 
29

 Larsson, 2009:162 
30

 Forester, 2012:210-212 



  

11 

 

och det medborgerliga deltagandet i planeringen. Han argumenterar också för att vi inte helt 

kan förlita oss på tekniska innovationer och expertiskunskaper att lösa våra samhälliga 

problem. Med bakgrund av de argumenten måste större fokus ägnas åt vad de egna 

medborgarna kan åstadkomma för samhällets utveckling.
31

 När Agenda 21 arbetades fram 

under Rio konferensen 1992 betonades just medborgarnas betydelse i arbetet mot en hållbar 

utveckling. För att detta ska vara genomförbart måste människor kunna identifiera sig med det 

offentliga rummet och känna en tillhörighet till sin omgivning. Möjligheten att ha inflytande 

och att kunna påverka sin omgivning påstås vara avgörande.
32

 Olsson (2008) har i sin 

avhandling tolkat och sammanfattat texter ur Lefebvres bok ”Right to the city” (1996) där 

kritik riktas mot den moderna staden. Lefebvre menar att staden idag har antagit karaktären av 

ett produktionssystem, där människorna i staden fungerar som produktionsenheter snarare än 

som människor, till stor del på grund av styrning från institutioner. En förändring av stadens 

sociala verklighet måste innebära en förändring i det offentliga rummet, då det är där 

människorna i staden lever sina vardagliga liv. Människorna i staden måste göra den till sin 

egen, och med det återskapa staden som en urban verklighet.
33

 Olsson (2008) menar att 

frivilligsektorn och civilsamhället, i vilken föreningar ingår, de senaste tio åren har fått ett 

ordentligt uppsving som en kompensation och svar på de växande sociala problemen i 

samhället. Dessutom stärker civilsamhället demokratin och det aktiva medborgarskapet.
34

 

En reflektion är att medborgarskapet i samhället kan förstärkas i ideella föreningar och 

grupper, där utrymme och plats finns för olika åsikter och yttranden medlemmarna emellan. 

Av det skälet utgör föreningar och grupper, där medlemmar känner en delaktighet och en 

påverkan i gruppen eller föreningen, ett möjligt verktyg och bidrag till ett utökat aktivt 

medborgerligt deltagande i staden och samhälle.    

För att grupper och föreningars idéer ska kunna förverkligas diskuterar Little, Maye och 

Ilbery (2010) faktorer som är viktiga för det praktiska genomförandet. Dessa är vem som 

startar upp gruppen eller föreningen, vilken mark eller yta som finns tillgänglig för gruppen 

eller föreningen att odla och distribuera på, och i vilken utsträckning det finns frivillig 

arbetskraft i gruppen eller föreningen. Det sista visar sig vara viktigt främst i ett tidigt skede.
35

 

Olsson, (2011) konstaterar utifrån sin studie om urban odling att eldsjälar och nyckelpersoner 

som ägnar ett stort engagemang till odling är av betydelse för att få grupper och föreningar att 

gå runt praktiskt
36

 Little, Maye och Ilbery (2010) har i sin studie tittat på olika initiativ i 

Europa och USA och det visade sig att sju av nio initiativ till kollektiv odling i Europa var 

etablerade av konsumenter själva. Bland initiativ studerade i USA var femton av arton 

kollektivodlingar initierade av konsumenter själva.
37

 

Intressant är att det handlar om ideellt etablerade initiativ. Inga vinstdrivande företag eller 

institutioner står som grundare till föreningarna, utan medlemmars enskilda insatser och 

samarbete med varandra är avgörande för hur varaktig en förening är. 
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Vad uppsatsen avser att svara på är hur det skapas social gemenskap i grupperna och 

föreningarna. Värt att reflektera över är att ideella föreningar inte bara hjälper sina 

medlemmar med resurser och verktyg för att praktiskt utföra odlingen. Medlemmarna tar 

också del av ett socialt sammanhang, förstås i olika utsträckning beroende på person. Jag vill 

ringa in social gemenskap för att underlätta bearbetning och tolkning av empiri. Fokus i 

uppsatsen ligger på hur viktig den sociala gemenskapen framstår att vara bland medlemmarna 

i föreningarna, och hur grupperna och föreningarna bidrar till att det uppstår och bevaras en 

social gemenskap.  

 

 

3. EMPIRI 

I detta kapitel redogörs för empirin i studien. Ett inledande avsnitt (3.1) beskriver kortfattat de 

fem föreningar samt de fem informanter som representerar respektive förening. En 

sammanfattade och förtydligande tabell 1. följer därefter. Avsnitt (3.2) avser beskriva de 

motiv som ligger till grund för den urbana odlingen, utifrån informanternas erfarenheter. 

Avsnitt (3.3) redogör för föreningarnas utsträckning och spridning, för hur de organiserar sig 

och synliggör sig för potentiella medlemmar.  

 

3.1 Studerade föreningar i Uppsala 

Uppsatsen studerar fem olika föreningar, där en person  från respektive förening har ställt upp 

för en intervju. 

Mattias Carlsson har tidigare varit medlem i Ultuna Täppförening. Carlsson skötte 

kösystemet som styrelsemedlem i ett år. Ultuna Täppförening är beläget norr om Ultuna och 

föreningen har funnits sedan 1970-talet. Odlingslotterna är främst till uthyrning för anställda 

på SLU. Området har 77 odlingslotterlotter, en odlingslott är på 60 kvadratmeter.
38

 

Landskapsarkitekten och universitetsadjunkt Marina Queiroz driver tillsammans med 

Ylva Andersson sedan sommaren 2009 Matparken.
39

 Odlingen, som ligger på mark som 

kommunen har upplåtit, finns i Gottsunda och har en areal på 6000 kvadratmeter.
40

 Odlingen 

är kollektiv och alla som vill odla ekologiskt är välkomna att gå med i föreningen. I nuläget 

har Matparken ett 30-40 tal engagerade.
41

  

Göran Svanfeldt sitter som ordförande i Ekebyodlarna. Odlingslotterna ligger i stadsdelen 

Eriksberg. Föreningen startade upp 1970 och har omkring 220 lotter. Svanfeldt är också 

delaktig i Fritidsodlingens riksorganisation.
42

 

Föreningen Tunakolonin bildades år 1941 och har en total yta på 16000 kvadratmeter. 

Det finns 304 stugor med tillhörande tomt som ägs av kolonisterna medan marken, som ägs 

av Uppsala kommun, arrenderas.
43

 Informant är ordförande för Tunakolonin samt ordförande 

för koloniträdgårdsförbundet region nordöstra Anders Söderberg. 
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Informanten Christopher Wegweiser sitter som ordförande i Flogsta Food, beläget i  Flogsta. 

Odlingen ger sedan 2009 människor i närliggande område möjlighet att odla ekologiskt. 

Flogsta Food erbjuder både odlingslotter och en kollektiv odling. Omkring 70 medlemmar hyr 

egna odlingslotter, men det är svårt att säkert säga hur många som odlar på den kollektiva 

odlingen.
44

 

Utöver dessa fem föreningar har ytterligare åtta föreningar i Uppsala identifieras endast 

genom sökning på internet, och genom den interna sidan för odlingsföreningar i Uppsala.
45

  

I tabellen nedan redogörs korftattat för vilken informant som representerar respektive 

förening, samt vilken typ av odling föreningen erbjuder. 

 

Carlsson, Mattias Ultuna Täppförening Odlingslotter 

Queiroz, Marina Matparken Kollektivodling 

Svanfeldt, Göran Ekebyodlarna Odlingslotter 

Söderberg, Anders Tunakolonin Kolonilotter 

Wegweiser, Christopher Flogsta Food Kollektivodling, odlingslotter 

Tabell 1. Namn på informant, förening, samt vilken typ av odling som föreningen erbjuder. 

 

3.2  Den urbana odlingens utsträckning och spridning 

I detta stycke presenteras resultatet från intervjuerna. Beskrivningen är en tolkning och 

sammanfattning av hur jag har uppfattat informanternas erfarenheter och upplevelser. Namn 

på informanten presenteras vid specifika åsikter och vid åsikter som jag anser vara viktiga 

inslag med hänsyn till studien. Inte minst av den anledning att de olika föreningarna erbjuder 

olika typer av odling. Det går inte att utesluta att åsikter från informanten kan bero av vilken 

förening denne tillhör. 

I vilken utsträckning det finns odling i Uppsala är något svårt att säga menar Queiroz. 

Hon påstår att medlemmar i Matparken är lite bekanta med andra människor som delar 

samma intresse, men tillägger också att ”det händer kanske saker som man inte riktigt är 

medveten om. Jag har ingen koll på vad folk gör i sina trädgårdar, det kanske finns folk som 

odlar för sitt eget husbehov i sina egna trädgårdar.”
46

 Några av mina informanter menar att 

det är vanligt att ett gäng kompisar går ihop och odlar tillsammans, ofta är det människor som 

känner varandra sedan tidigare som drar igång något.
47

 

Uppfattningen är att den geografiska avgränsningen för vem som odlar i föreningarna 

främst är avgränsad till de som bor i närliggande område, men att det också från andra 

stadsdelar kommer människor som vill ansluta sig till föreningarna.
48

 Wegweiser säger att det 

har kommit till medlemmar bland annat för att information om Flogsta Food har spridits från 

redan befintliga medlemmar. Idag måste de ge prioritet till de som bor i närliggande område, 

alla odlingslotterna är uthyrda. Wegweiser menar också att de som bor nära odlingen har 

större möjlighet att vara närvarande och att arbetet på odlingen då flyter på bättre. Bästa 

stället att börja odla på är enligt Wegweiser nära sin egen bostad, då finns det möjlighet att 
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vara på odlingen oftare och mer flexibelt. Han tillägger ”Kommer någon från Svartbäcken 

och säger att de vill odla här och vi säger nej tyvärr det är fullt, då är det chans att de säger 

att de vill starta upp något eget där de själva bor.”
49

 Queiroz ger exempel på någon medlem 

som tidigare har haft en egen kolonilott någon annanstans men som gav upp den för 

kollektivodlingen. Tidigare hade hon själv en kolonilott tillsammans med några kompisar. 

Idag är det Matparken som gäller. ”Våran ingång är mat och gemenskap och det sociala och 

miljöfrågor.”
50

 Några i Matparken, en handfull, bor i Gottsunda, men de flesta bor på annat 

håll. ”Är folk intresserade av ekologisk odling är de jättevälkomna”
51

, säger hon.  

Carlsson berättade för en arbetskamrat om sitt odlingsintresse, och det var så han fick 

kännedom om Ultuna Täppförening. Främst personer med anknytning till SLU fick tillgång 

till odlingslotter i föreningen, men över tiden ökade också andelen personer utan någon 

anknytning till SLU.
52

 

Tillfrågade informanter är eniga om att man med enkelhet kan ta reda på ett område eller 

en odlingsförening om man är intresserad av en odlingslott eller en liten stuga. Det finns 

många sätt att göra detta på, såsom genom hemsidorna, anslagstavlor och Blocket. Vissa 

använder sig också av mäklare, detta gäller människor i sökandet av kolonilotter med 

tillhörande stuga. Andra hör sig för och får inspiration genom kompisar, vänner och bekanta. 

Öppna tillställningar lockar också nya medlemmar. Söderberg uttryckte det som,”vi anordnar 

midsommarfirande, sista april firande, loppisar, det är också ett sätt att intressera och locka 

hit folk på. Människor strosar runt på området och får inspiration.”
53

 Även uppmärksamhet i 

medier påstås av några informanter bidra till ökad kännedom för odlingsverksamheter. 

Människor blir nyfikna och intresserade.
54

  

Wegweiser bekräftar att det oftast är folk som har känt varandra sedan tidigare som vill 

börja odla tillsammans. Han har också kännedom om några stycken som enligt honom ”vill 

starta projekt men att det inte blir något, det kan vara en trög process, jag förstår det, det är 

tidskrävande."
55

 Ur Flogsta Food har det skapats andra initiativ, bland annat Flogsta 

vegetariska måndag, där en grupp samlas varje måndag för att gemensamt laga vegetarisk 

eller vegansk mat. Ett mat cooperativ har också bildats, lokalt producerade produkter köps in 

från lokala bönder och är till försäljning för det priset bonden vill ha. Ett sätt att stödja de 

lokala bönderna samt att ge konsumenter tillgång till närproducerade råvaror.
56

 

Huruvida medlemmar intresserar sig och engagerar sig i föreningarna har varit något 

varierande bland tillfrågade informanter. Wegweiser säger att det hade varit roligt om fler 

ville vara med i beslutsprocessen. Det hade underlättat för honom till exempel om han skulle 

behöva flytta från området, men också för möjligheterna att utöka verksamheter någon 

annanstans.
57

 Söderberg anser att många i föreningen är väldigt bundna till sin lott och vad 

han känner till odlar inte någon i föreningen någon annanstans, av anledning att det är nog att 
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göra med den egna lotten. Däremot tror han att många är aktiva i andra föreningar och att 

många av de som odlar i föreningen är föreningsaktiva människor. Det kommer omkring 200 

personer till föreningens årsmöte, vilket han anser vara unikt. Det påstås finnas ett väldigt 

starkt engagemang och intresse i föreningen. Det är högt i tak och alla får säga sin mening 

enligt honom, men han säger också att ”förstås kan man inte få med alla.”
58

 En förening kan 

liknas vid ett mini Sverige menar han, ”Här träffar du alla typer av människor. Hela 

sortimentet.”
59

 Till skillnad från Söderberg så menar Carlsson att deras förening inte hade 

någon stark föreningsidentitet, att medlemmarnas engagemang främst rörde deras egna 

odlingslotter.
60

 Queiroz menar att hon tycker att det är bra om deras förening växer långsamt 

eftersom att insatser i Matparken sker på fritiden. En alltför stor tillströmmning av människor 

till föreningen innebär förstås en belastning för de som är mest engagerade i föreningen.
61

 

Carlsson menar att en trend av själv-centrism och ointresse för det gemensamma borde göra 

det svårt att driva ideella föreningar, särskilt att få folk till styrelser och årsmöten.
62

 

Medlemmar slutar i föreningarna av olika anledningar. Vanligt förekommande verkar 

vara  att odling kräver mer tid och engagemang än vad medlemmar kanske föreställt sig. Det 

kan bero på familjeskäl, att man börjar plugga, eller andra privata skäl. Många har kanske 

viljan men märker så småningom att tiden inte räcker till. Informanterna är överens om att 

odling kräver mycket jobb och tid, och att det är mer eller mindre intensivt beroende på 

säsong. Odling kan definitivt upplevas som jobbigt och kämpigt. Queiroz beskriver det 

som,”vi försöker inte att romantisera bilden av odling. Det är mycket jobb, helt klart.”
63

 

Wegweiser säger också att det är bra om man är många på odlingen av anledningen att det är 

många av medlemmarna som åker iväg under sommaren. Odlingen kräver förstås mycket 

underhåll, inte minst under sommaren.
64

  

Alla intervjuade informerar om en tendens till ett ökat intresse för den urbana odlingen. 

Informanterna ger en generellt sett mycket trevlig bild av den urbana odlingen, men också 

svårigheter med föreningar bör och kan belysas. ”Att någon medlem missköter sin lott är ett 

exempel, detta händer förhållandevis sällan, men det händer”
65

 säger Svanfeldt. 

Arrendelagen måste följas, och att vräka en medlem är varken enkelt eller roligt menar han.”I 

föreningar är det inte helt ovanligt att enskilda människor och styrelser ställs inför knepiga 

situationer, men det går ett par år mellan gångerna och inget fall är det andra likt”
66

 säger 

han. Det vanligaste i en odlingsförening är att medlemmarna arrenderar mark av föreningen, 

som i sin tur arrenderar av kommunen. En förutsättning för att kommunen ska arrendera ut 

marken till föreningarna är att föreningarna har en stadga och ordningsregler, och att detta är 

väl fungerande.
67
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För att kort sammanfatta ovanstående avsnitt så är urban odling förhållandevis tillgängligt för 

den som är intresserad. Det är lätt att komma i kontakt med föreningar och de gör sitt bästa för 

att bli uppmärksammade av potentiella medlemmar. Urban odling i föreningar tolkas att vara 

en social företeelse och en mötesplats för många medlemmar. Att odla är en trevlig 

fritidssysselsättning, men kan också upplevas som ansträngande och alltför tidskrävande.  

 

3.3 Motiv och social gemenskap 

Motiven till att odla och att gå med i en förening är många. Queiroz menar att de som odlar på 

Matparken delar ett gemensamt odlingsintresse och att odlingen är en meningsfull 

sysselsättning. Queiroz säger också att många som odlar på Matparken gör det därför att de 

inte har någon annanstans att odla på, kanske saknar de tillgång till en trädgård eller annan 

odlingsbar mark. Samt att medlemmar ofta odlar på Matparken för den sociala gemenskapens 

skull.
68

 Att odling är en social företeelse är alla informanter överens om.  

Matparken och Flogsta Food har båda kollektivodlingar. Vad som framställs positivt med 

att odla kollektivt är att det är många som hjälps åt, det hänger inte bara på en persons 

enskilda insatser. Är man bara några stycken blir det mer gjort och man kan umgås under 

tiden, hävdas det. Kravet på de som vill odla i Matparken är att det som odlas ska odlas 

ekologisk.
69

 Samma krav ställs vid kollektivodlingen Flogsta Food, ”motivet är hållbarhet”
70

 

menar Wegweiser, och säger att uppmärksamheten i medierna kring ett skiftande klimat har 

gjort att fler människor intresserar sig för odling och hur man kan förbättra jorden vi odlar i 

för att få bättre skörd.
71

 Carlsson menar att han bland annat odlar för att förstå möjligheterna 

och svårigheterna utav en ökad grad av självhushållning. Han tror att det kan komma att 

krävas i en potentiellt hårdare framtid på grund av störningar i övergripande system så som 

finansmarknad, energiförsörjning och samhälle.
72

 Queiroz beskriver också sitt intresse för den 

ekologiska odlingen som ”ett sätt att dämpa en klimatångest. Jag kan göra något praktiskt i 

min egna lilla värld. Det är som plåster på såren.”
73

 Odlingen beskrivs som en naturterapi, 

med möjligheterna att få ta del av ett förlopp, att få ta hand om någonting och att få andas 

frisk luft.
74

 Motsvarande och liknande argument har jag tagit del av från samtliga informanter. 

Söderberg hävdar att det idag generellt sett finns ett stort intresse för odling, han säger att 

”man vill veta vad man stoppar i munnen helt enkelt. Fenomenet av att man är intresserad av 

att odla det man ska äta.”
75

 Söderberg menar också att vi har ett starkt mänskligt intresse i att 

odla. Det framställs som positivt att det finns så mycket att göra omkring odlingen. Många 

uppskattar till exempel att komma till föreningen för att sitta i trädgårdsmöblerna och ta en 

kopp kaffe. Detta är något de flesta av informanterna är överens om, det finns mycket utöver 

aktiviteten att odla som gör helheten trevlig. Söderberg menar också att odling i staden 

innebär att det fortfarande är nära till city med cykel, och att många i deras förening åker hem 

om kvällarna och är på kolonin under dagtid. Andra bor över på kolonin under hela sommaren 
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till sista september. ”Som att bo på landet men nära att ta cykeln till stadens centrum” 

berättar Söderberg. ”Många fascineras av detta”
76

 tillägger han. 

Vad som tolkas vara av särskild betydelse för medlemmarna vid de olika föreningarna är 

den sociala gemenskapen som skapas kring odlingen. Detta är något som påtalas av samtliga 

informanter, men som särskilt blir betonat av Queiroz, Wegweiser och Söderberg. Matparken 

har ett 30-40 tal engagerade och Queiroz säger att den sociala gemenskapen är påtaglig. Hon 

beskriver det som att de samlas kring en meningsfull sysselsättning och att det är ett trevligt 

sätt att umgås på. Den sociala gemenskapen är viktig och var en grundidé i skapandet av 

Matparken.
77

  

Att ordna olika aktiviteter och tillställningar är ett sätt att stärka den sociala gemenskapen 

och sammanhållningen i föreningarna. Det är informanterna överens om, och det blir extra 

förstärkt från informanter vars förening anordnar aktiviteter kontinuerligt. Desutom ger det 

föreningarna viss uppmärksamhet och publicitet och fler kan lockas till föreningarna, hävdas 

det av tillfrågade informanter. Skördefester, städdagar, loppis är några exempel på aktiviteter 

som skapar social gemenskap i föreningarna. 

Att med föreningen också anordna utbildningstillfällen är ett annat bidrag till den sociala 

gemenskapen. Att dela med sig av erfarenheter och kunskap ger tillfällen att knyta nya 

kontakter och utgör en plattform för möte med nya människor.
78

 Detta hävdas av främst tre 

informanter, frågan blev inte lika central hos övriga två. På Matparken anordnas det 

studiecirklar, till exempel för människor som vill odla men inte riktigt vet hur de ska gå till 

väga. Det anordnas också föreläsningar. Queiroz menar att man lär sig nya saker hela tiden, 

och att detta är både roligt och lärorikt.
79

 

Mina informanter hävdar också att odling innebär mycket jobb. Wegweiser menar att allt 

blir mycket lättare om man från början kan skapa en aktiv kärna i gruppen. Han säger att”gör 

man det på egen hand kan det vara lite drygt, är man många tillsammans och fikar och så 

vidare blir det jätte trevligt.”
80

 Också han menar att den sociala gemenskapen kring odlingen 

är mycket viktig. Han säger också att odlande innebär ett skapande, att människor har ett 

behov av att skapa, och att odlingen fyller det här behovet på ett positivt sätt.
81

 Söderberg 

tycker att den sociala gemenskapen i föreningen är viktig för medlemmarna och för trivseln i 

föreningen. ”Det ska vara högt i tak”
82

 säger han. Den gemensamma demokratin och de 

gemensamma upplevelserna är viktiga för att bevara trivseln i föreningen. Föreningen 

anordnar fester, knytkalas och dans i föreningshuset, detta bidrar till att öka den sociala 

gemenskapen, hävdar han.
83

  

Svanfeldt och Söderberg förklarar att det idag finns ett pågående trendbrott i vad som 

odlas på lotterna. Tidigare var potatis, morötter, rädisor och liknande vanligt, men idag blir 

exempelvis prydnadsblommor av olika slag allt vanligare att odla.
84

 ”Fikon, persiskor, 
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vindruvor, olika sorters kryddor och andra exotiska inslag blir allt vanligare”
85

 säger 

Söderberg. Det hävdas att många odlare idag är intresserade och lockade av att prova på nya 

saker, och att få nya matupplevelser.
86

 De tror främst att det handlar om nya trender i odlingen 

och att en yngre generation är på frammarsch i föreningarna. Söderberg hävdar att merparten 

medlemmar fortfarande är lite äldre personer, men att de på den senaste tiden har fått några 

nya unga människor och barnfamiljer. Han säger att det idag generellt sett finns ett växande 

intresse för odling. Att åldersfördelningen sakta men säkert håller på att förändras. ”En stor 

grupp som odlar är de som säljer sin villa, köper en lägenhet inne i staden, men gärna vill ha 

någonstans att peta i jorden. Många av den kategorin är i sextio, sjuttio års ålder.”
87

  

Sammanfattningsvis har det varit mycket information om sociala företeelser vid 

odlingarna. Det ska dock tilläggas att det i Uppsala inte finns någon priskontroll på 

kolonistugorna i kommunen, marknaden och efterfrågan sätter priset. Detta resulterar i att 

vissa sociala grupper utesluts från kolonilotter med stugor på. Detta gäller dock inte 

odlingslotter, där det är föreningen som fördelar lotterna och medlemmarna betalar för hyra 

och medlemskap.”Då har man missat hela den sociala biten”
88

, säger Svanfeldt som 

kommentar till den uteblivna priskontrollen. Detta är en aspekt som bara kom på tal under den 

intervjun, men har förstås en viktig poäng. 

 

 

4. SLUTDISKUSSION 

I följande kapitel diskuteras empirin med koppling till teorin. Uppsatsen avser att diskutera 

varje frågeställning var för sig, i samma ordning som de har blivit presenterade. Även i 

efterföljande kapitel, slutsatserna, är frågorna besvarade i samma ordning som de har blivit  

presenterade. 

 

4.1 Den urbana odlingens utsträckning i Uppsala 

Den första frågeställningen avser att svara på i vilken utsträckning det finns urban odling i 

Uppsala idag. 

Målsättningen var till en början att kartlägga den urbana odlingen i Uppsala och att 

redogöra för olika aktiva grupper och initiativ. Jag ville, utöver att studera officiella 

föreningar, hitta mindre grupper och initiativ, så kallade informella initiativ. Min förhoppning 

var, att jag med hjälp av officiella föreningar också skulle kunna hitta informella initiativ och 

grupper. Detta visade sig vara svårare än vad jag hade förväntat mig. Mina informanter kunde 

inte tipsa mig om informella grupper utanför föreningen, av anledning att de inte kände till 

några.  

Med bakgrund av detta resultat kan jag endast spekulera i vad anledningarna till detta kan 

bero på. Jag förmodar att om någon har ett intresse i odling och bestämmer sig för att börja 

odla, så är det utan större efterforskningar mycket lätt att komma i kontakt med en 

odlingsförening. Detta har varit min erfarenhet under skrivprocessen. Hemsidor på internet 

med kontaktuppgifter möjliggör att snabbt och enkelt komma i kontakt med en 
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odlingsförening. Resultatet av mina intervjuer pekar på att många som odlar i en förening 

vanligen är vänner eller bekanta med någon annan ur samma förening. Har man ett 

odlingsintresse ligger det antagligen nära till hands att få ytterligare inspiration och 

motivation av någon kompis, och att man också aktivt väljer samma förening som kompisen 

är medlem i.  

Andra har blivit uppmärksammade om odlingsföreningar genom odlingsföreningarnas 

olika aktiviteter som anordnas, enligt mina informanter är detta ett bra och effektivt sätt att 

dra till sig nya medlemmar på, utöver att de tillställningar som anordnas anses vara trevliga.
89

 

Trots det att jag hade svårigheter att komma i kontakt med mindre grupper och initiativ, 

kan jag förstås inte utesluta att det inte sker urban odling också utanför odlingsföreningarnas 

verksamheter. Kanske befinner de sig på någon bakgård eller i en privat trädgård. Kanske är 

de nöjda med den odling de bedriver där och tar därför ingen kontakt med större initiativ, som 

föreningar. De odlar informellt och utan allmänhetens kännedom. De är inte i kontakt med 

någon odlingsförening och därav är det svårt att komma i kontakt med dom eller att få vetskap 

om deras utbredning och verksamheter. En informant ur min studie bekräftar ”Det händer 

kanske saker som man inte är riktigt medveten om. Jag har ingen koll på vad folk gör i sina 

trädgårdar. Det kanske finns folk som odlar för sitt eget husbehov i sina egna trädgårdar”
90

 

En reflektion är också att de som vill odla urbant kanske gärna söker sig till en förening 

och ett större sammanhang. Att bli medlem i en redan befintlig förening är smidigare och mer 

tillgängligt än att starta upp någonting på egen hand. Praktiska aspekter som att få tillgång till 

vatten och olika redskap för odling finns tillgängligt på odlingsföreningars mark, kanske är 

det av betydelse i valet av odlingsmark. Detta bekräftas av en informant i studien, som menar 

att en förutsättning för en fungerande odling är tillgängligheten på resurser och verktyg som 

underlättar för medlemmarna.
91

 

Den sociala gemenskapen kan också tänkas vara av betydelse. I en förening återfinns 

människor med motsvarande intressen. Att på egen hand ta ett initiativ att starta upp en grupp 

kräver att du har människor i din närhet som också är intresserade. Informanten Wegweiser 

säger att han känner till människor som ville dra igång egna initiativ, men att detta inte har 

blivit av, han säger också att han förstår det. Det är tidskrävande att starta upp någonting nytt 

och det kan vara en trög process.
92

 

En annan aspekt är att det i föreningen finns människor som kan vara till hjälp med 

odlingen om personen i fråga inte känner sig säker på sina kunskaper i odling. I föreningen 

finns personer med erfarenheter och kunskaper kring odlingen, det anordnas studiecirklar, 

föreläsningar, fröbytardagar och liknande.
93

 

Det kan diskuteras och argumenteras för att dessa aspekter sammantaget resulterar i att 

många människor med odlingsintresse söker sig till redan befintliga föreningar.  

Uppfattningen är också att intresset för urban odling i Uppsala ökar. Av de föreningar 

som har studerats är medlemsantalet varierande, men samtliga informanter vittnar om full 

beläggning på respektive förening. Antal aktiva medlemmar på de kollektiva odlingarna är 
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svårt att fastställa, men det rör sig omkring trettio till fyrtio på Matparken. Fler är välkomna 

och ett ökat antal medlemmar på kollektivodlingarna ser ut att vara en pågående trend.
94

 

Siffror på antalet medlemmar aktiva i Flogsta Food kollektivodling är oklara.  

Uppsatsen har studerat fem olika föreningar i Uppsala vars verksamhet innefattar odling. 

Utöver dessa fem föreningar har ytterligare åtta kunnat identifieras endast genom sökning på 

internet, och genom den interna sidan för odlingsföreningar i Uppsala.
95

  

Den urbana odlingen är till viss del geografiskt avgränsad. Det bekräftas i studien att det 

bästa är om man odlar nära sitt boende av anledning att det ökar tillgängligheten till odlingen, 

vilket resulterar i att man kan vara där oftare.
96

 Dock påstår informanten Queiroz att de flesta 

som odlar vid Matparken inte är ifrån Gottsunda utan kommer från andra delar av staden.
97

 

Eftersom det bara finns två kollektivodlingar identifierade i Uppsala kan det spekuleras i att 

de medlemmar som är intresserade och vill delta också är beredda att ta sig en längre sträcka. 

Möjligtvis är det så att det finns informella initiativ och grupper där det inte finns föreningar 

nära till hands. En viss geografisk isolering kan diskuteras, odlingsföreningar kopplade till 

hyresgästföreningar utesluter medlemmar som inte är bosatta i närområdet. Vidare kan 

invånare utan någon odling inom rimligt avstånd uteslutas på grund av detta. Tillgängligheten 

till odlingen kan också antas öka dess attraktivitet.  

Sociala grupper utan kapital att köpa kolonilotter med tillhörande stuga på utesluts från denna 

typ av föreningsverksamhet.
98

  

Sammanfattningvis är det lätt att hitta och att komma i kontakt med en odlingsförening i 

Uppsala. Föreningarna erbjuder kollektivodling, odlingslotter och kolonilotter med tillhörande 

stuga på. Uppfattningen är att intresset för urban odling i Uppsala ökar, och informanterna i 

studien vittnar om fullbelagda odlingslotter och kolonilotter.  

Det är oklart i vilken utsträckning det finns informella initiativ och grupper som odlar i 

Uppsala. 

 

4.2 Motiv till att odla urbant i Uppsala 

För att diskutera fråga två kan det först och främst konstateras att motiven till att odla urbant i 

Uppsala är många och varierande. Uppsatsen kan inte utifrån insamlat material avgöra vilka 

motiv som är av störst betydelse i grupperna och föreningarna, men en generell bild över 

motiven som ligger till grund för intresset att odla urbant kan diskuteras.  

Att odlingen för många medlemmar innebär en social aktivitet och samverkan framgår. 

Veen, Derkzen och Wiskerke (2012) kan i sin artikel konstatera att den sociala aspekten av 

odlandet är av stor betydelse för medlemmar i odlingsgrupper. Resultatet visade också att det 

var praktiskt att odla tillsammans i grupp av olika anledningar, bland annat för att täcka upp 

för varandra om någon fick förhinder att närvara vid odlingen. Det fanns också ett utbyte av 

ideér angående odling. Kunskaperna var varierande inom gruppen, men kunde kompletteras 

då man var många. Dessutom tyckte medlemmarna att det var både roligare och lättare att 
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odla tillsammans, enligt artikeln.
99

 Empirin insamlad i uppsatsen kan till stor del konstatera 

liknande argument. Att odling i grupp eller förening är en social aktivitet hävdas av samtliga 

informanter i studien. Om det rör sig om hela föreningen eller om det är i mindre grupper och 

sammanslutningar varierar, men att odla tillsammans med andra människor, få eller många, 

tenderar att bygga upp en social gemenskap. Fördelen med att odla kollektivt är att man är 

många som hjälps åt, aktiviteten på odlingen hänger inte bara på en persons enskilda insatser. 

Det hävdas också att det är trevligare att vara några stycken på odlingen, inte minst under 

pauser och fika.
100

 Överhuvudtaget har alla som odlar, tillsammans kollektivt eller på 

odlingslotter ett gemensamt intresse, och det är förstås åsikten om att odling är en trevlig och 

meningsfull sysselsättning. 

I vilken utsträckning det ligger ideologiska eller politiska motiv bakom valet att aktivt 

odla är svårt att bedöma och faställa utifrån denna uppsats omfattning. Ett antagande är att 

många odlar av den enkla anledningen att de tycker att det är trevligt. Orsakerna är 

varierande, men att det ger en chans att komma ut i naturen och ägna tiden åt en aktiv 

fritidsysselsättning är nog de flesta medelmmarna överens om. Larsson (2009) skriver i sin 

avhandling att människor som odlar ser ett tydligt resultat av vad de har åstadkommit på 

odlingen, och att detta är stimulerande.
101

 Som informanten Söderberg hävdar så finns det  

mycket att göra omkring odlingen som tillför medelmmarna mycket. Många uppskattar 

exempelvis att komma till odlingen för att ta en paus, sitta i trädgårdsmöblerna med en kopp 

kaffe och njuta av naturen.
102

 

Odlingen erbjuder inte bara glada dagar. Den måste skötas och ses över även dagar på 

året då det känns tungt och motvilligt att ägna tid åt odling. Det finns en risk att resultatet av 

odlingen inte lever upp till förväntningarna, eller att stränga väderförhållanden hämmar 

skörden. Bhatti, Church, Claremont och Stenner (2009) skriver i sin artikel att odling kan 

innebära frustration och besvikelse.
103

 Informanterna bekräftar att det kan vara tungt att odla, 

och att man inte ska romantisera bilden av odling. Det kräver mycket tid och jobb och det kan 

vara ansträngande.
104

 Möjligtvis är det de oväntade förhållandena som gör att odling för 

många blir spännande och roligt, att det med odlingen som aktivitet finns en kombinationen 

av slit och nöje.  

Betydelsen av att odla ekologiskt famställs som ett viktigt motiv,  men uppsatsen kan inte 

argumentera för att det skulle vara det främsta motivet till varför människor väljer att odla i 

Uppsala. Att det idag finns en ökad medvetenhet kring miljön och matproduktionens påverkan 

på denna är någonting som Little, Maye och Ilbery (2010) betonar i sin artikel.
105

 Veen, Derkzen 

och Wiskerke (2012) diskuterar kring den ”reflexiva konsumenten”. En konsument som 

tänker på vad han eller hon köper och äter, och som gör medvetna val kring sin 

matkonsumtion.
106

 Informanterna i uppstsen menar att intresset för odling ökar, men vad den 

främsta anledningen till detta beror av går inte att faställa. Odlingen i Matparken är helt 
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ekologisk och informanten Queiroz beskriver sitt egna intresse för den ekologiska odlingen 

som ett sätt att dämpa en klimatångest.
107

 Flogsta Food odlar ekologiskt och motivet är 

hållbarhet. Också Tunakolonin förespråkar att medlemmarna ska odla ekologiskt.
108

 

Det kan göras ett antagande, de som aktivt har valt att odla i föreningar som förespråkar 

ekologiskt, är med största sannolikhet själva intresserade av att odla ekologiskt. Informanten 

Carlsson menar att han bland annat odlar för att förstå möjligheterna och svårigheterna med 

en ökad grad av självhushållning,
109

 och Wegweiser hävdar att en ökad uppmärksamhet i 

medier angående problem och hot relaterade till miljön väcker intresse hos många att själva 

odla för att förstå hur man kan förbättra jorden vi odlar i för att få bättre skörd.
110

 Informanten 

Söderberg säger att det idag är många som vill odla på egen hand av anledningen att de vill 

veta vad det är de äter, och hur det har framställts.
111

 

I största allmänhet så kan mina informanter, med tanke på deras starka engagemang och 

intresse för grupperna eller föreningarna, påstås vara lite unika. Det finns en misstanke att 

deras intresse för odling kanske är större än hos medelmmar i föreningarna generellt. Deras 

bakomliggande motiv till att odla är eventuellt starkare och mer politiska eller ideologiska än 

hos gemene man som odlar. Det är ingenting uppsatsen, med tanke på dess omfång, kan 

bekräfta, men det kan spekuleras i. Dock, ur en undersökning gjord i Sverige år 2011
112

 kan 

man dra slutsatsen att åttio procent av urvalet tycker att det är godare med egenodlade 

grönsaker i jämförelse med köpta. Drygt sjuttio procent instämde helt eller till stor del att det 

är miljövänligt att odla sina grönsaker själv.
113

 Som Veen, Derkzen och Wiskerke (2012) 

diskuterar i sin artikel så kan den ekologiska odlingen införliva medlemmarnas vilja och tro 

på att bidra till ”en bättre värld”. De diskuterar också att motiven inte nödvändigtvis behöver 

vara politiska, men att odlingarna uppfyller medlemmarnas önskan om att bidra till, om än en 

liten, förändring.
114

 Det är möjligt att det gäller för många av människorna som odlar i 

Uppsala idag, även om det inte kan bekräftas att det är deras huvudsakliga motiv. 

 

4.3 Hur det skapas social gemenskap i grupper och föreningar  

Den tredje och sista frågeställningen avser att svara på hur det skapas social gemenskap i 

grupperna och föreningarna. Vad det är som skapar den sociala gemenskapen beror av många 

orsaker. Som redan faställt så är den sociala gemenskapen på odlingarna av betydelse för 

medlemmarna i föreningarna. Alla informanter kan bekräfta att odling är en social företeelse, 

om än att den varierar i utsträckning. 

Det kan spekuleras i att kollektivodlingarna (Matparken och Flogsta Food) är den 

odlingsform som bidrar till mest social gemenskap hos medlemmarna. En känsla av 

samhörighet och sammanhållning uppstår då alla är delaktiga och då allas insatser på odlingen 

är av betydelse. Det kan diskuteras att det på kollektivodlingarna uppstår ett 

beroendeförhållande mellan medlemmarna, då allas insatser på odlingen är av värde och en 
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nödvändighet för odlingens fortlevnad. Informanten Queiroz menar att den sociala 

gemenskapen är påtaglig och att den sociala biten var en grundidé i skapandet av Matparken. 

Hon beskriver kollektivodlingen som en meningsfull sysselsättning och hävdar också att det 

är trevligt att odla tillsammans med andra.
115

 I artikeln gjord av Veen, Derkzen och Wiskerke 

(2012) kunde det konstateras att den sociala gemenskapen, som i studien innefattade att 

medlemmarna odlade tillsammans och att de träffade nya människor, var av stor betydelse för 

medlemmarna på odlingen.
116

 

Aktiviteter och tillställningar i anslutning till odlingarna kan antas bidra till en ökad 

social gemenskap i föreningarna. Informanten Söderberg menar att arrengemang och 

tillställningar som anordnas, exempelvis som städdagar, utbildningar, fester av olika slag och 

så vidare, genererar en ökad social gemenskap i föreningen.
117

 Denna information bekräftas 

av samtliga informanter, där alla har erfarenheten av att föreningen anordnar aktiviteter av 

olika slag, om det så endast rör sig om gemensamma städdagar.  

Det kan argumenteras för att utbildningstillfällen fungerar som en mötesplats för 

föreningens medlemmar. Larsson (2009) skriver i sin avhandling att odling genererar ett 

socialt utbyte som innebär möten med nya människor, utbyte av idéer och lärande. Detta 

bidrar till en känsla av samhörighet och sammanhållning i det offentliga rummet.
118

 Att dela 

med sig av erfarenheter och kunskaper ger tillfällen till att knyta nya kontakter och det utgör 

en plattform för möte med nya människor.  

Social gemenskap i grupperna och föreningarna ska också innefatta känslan av 

delaktighet och tillgänglighet till odlingen. Larsson hävdar exempelvis att den urbana 

odlingen kan ses som en resurs och tillgång till stadsdelen, det är ett offentligt rum där alla 

sociala grupper i samhället förekommer och kan vistas.
119

 Informanten Söderberg menar att 

många av deras medlemmar, ungefär 200 personer, kommer till styrelsmötena för att ta del av 

vad som är på gång och vad som komma ska i föreningen. Han säger också att de håller högt i 

tak under mötena, just för att främja demokratiprocessen. Han menar att de har lyckats 

mycket bra med detta i föreningen. Det finns ett starkt intresse och många av föreningens 

medlemmar är föreningsaktiva människor.
120

  

Det kan däremot diskuteras huruvida odlingar är tillgängliga för alla sociala grupper. Att 

arrendera eller hyra en odlingslott av en förening innebär inte så stora pengar, men att få 

tillgång till en kolonistuga kräver ett ekonomiskt kapital. I Uppsala finns det ingen 

priskontroll på kolonistugorna i kommunen, marknaden och efterfrågan sätter priset. Detta 

resulterar i att en stor social grupp utesluts från kolonilotter med stugor på, hävdar 

Svanfeldt.
121

 Likaså blir det ett urval av medlemmar i föreningar som exempelvis kräver en 

geografisk tillhörighet (boende i närområdet, endast medlemmar i en viss hyresgästförening 

eller liknande). Dessa potentiella medlemmar har förstås alternativet att vända sig till en 
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kollektiv odling, men exempelvis ett långt geografiskt avstånd från hushåll till odling kan 

göra den möjligheten komplicerad och mindre attraktiv. 

Problem kan uppstå mellan enskilda medlemmar och styrelse, och det händer att 

medlemmar måste vräkas från sin odlingslott.
122

 Däremot är det i den omfattningen att det får 

anses vara förhållandevis ovanligt och unikt, men dock att det händer. Om det skulle påverka 

den sociala gemenskapen i föreningen är oklart utifrån denna uppsats omfång. Det kan 

diskuteras om enstaka personer som utesluts ur föreningarna förändrar känslan av delaktighet 

och tillgänglighet till föreningarna, men förmodlingen inte. Ett antagande är att viss ordning 

och regelverk måste upprätthållas och följas för att ha en väl fungerande grupp eller förening.  

Uppfattningen är att merparten av odlare i föreningarna är lite äldre människor, men att 

den yngre generationen och barnfamiljer är på frammarsch.
123

 En spekulation är att det i en 

förening med blandad åldersgrupp och blandade medlemmar uppstår särskild dynamik och 

sammanhållning, och att detta genererar en ökad social gemenskap. 

Sett ur ett större perspektiv diskuterar Olsson (2008), när hon refererar till Lefebvre, att 

en förändring av stadens sociala verklighet måste innebära en förändring i det offentliga 

rummet. Människorna i staden måste göra den till sin egen.
124

 Forester (2012) kritiserar att 

medborgerligt deltagande och åsikter från medborgarna inte tas tillvara på ett tillfredställande 

sätt, och att detta krävs för att i samhället kunna åstadkomma kreativa och hållbara 

lösningar.
125

 Gemensamt för de båda är att de tror på männsikornas förmåga att på egna 

initiativ bidra till ett bättre samhälle. Huruvida föreningarna gör ett avtyck i Uppsala eller inte 

är ingenting uppsatsen utifrån dess omfattning kan faställa. Det kan dock argumenteras för att 

ett starkt föreningsliv och engagemang i föreningarna stärker den sociala gemenskapen och 

sammanhållningen inom föreningarna.  
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5. SLUTSATSER 

 

Slutsatser som uppsatsen avser att svara på följer samma ordning som frågeställningarna. 

Frågeställningarna som uppsatsen avser svara på är följande; 

 

- I vilken utsträckning finns det urban odling i Uppsala idag? 

- Vilka är motiven till att odla urbant i Uppsala? 

- Hur skapas det social gemenskap i grupperna och föreningarna? 

 

Uppsatsen har studerat fem olika föreningar i Uppsala vars verksamhet innefattar odling. 

Utöver dessa fem föreningar har ytterligare åtta kunnat identifieras endast genom sökning på 

internet, och genom den interna sidan för odlingsföreningar i Uppsala
126

 

Bland föreningar som har studerats erbjuds kollektiv odling, odlingslotter och odlingslotter 

med tillhörande stuga på. 

 Uppfattningen är att intresset för urban odling i Uppsala ökar. Av de föreningar som har 

studerats är medlemsantalet varierande, men samtliga informanter vittnar om full beläggning 

på respektive förening. 

Antal aktiva medlemmar på de kollektiva odlingarna (Matparken och Flogsta Food) är 

svårt att fastställa, men i dagsläget finns det omkring trettio till fyrtio aktiva i Matparken. 

Motsvarande siffra i Flogsta Food är okänd. Fler är välkomna och ett ökat antal medlemmar 

på kollektivodlingarna ser ut att vara en pågående trend.
127

 

En slutsats är också att en yngre generationen är på väg upp i föreningarna. 

Uppsatsen kan dra slutsatsen att grupper och föreningar synliggör sig för potentiella 

medlemmar via internet, anslag och allehanda aktiviteter och tillställningar som de ansvarar 

för. Vanligt förekommande är att potentiella medlemmar får information via kompisar och 

bekanta, och att det på de viset skapas ett intresse och en spridning av den urbana odlingen i 

Uppsala. Många som odlar i föreningarna har vänner och bekanta som också är medlemmar i 

samma förening.  

Mindre initiativ och grupper som informellt odlar urbant i Uppsala har inte kunnat 

kartläggas, men kan inte heller uteslutas utifrån denna studie. Det finns anledning och tro att 

dessa informella initiativ är större och mer omfattande än vad som är känt. Uppsatsen kan 

dock dra slutsatsen att dessa påstådda informella initiativ inte agerar och eller nätverkar med 

officiella föreningar i någon nämnvärd utsträckning. Anledningar till detta kan bara 

spekuleras i; Människor med odlingsintresse i Uppsala är redan befintliga medlemmar i någon 

förening alternativt att de odlar på egen hand utan anknytning till någon förening. 

För att återknyta till fråga två så är de slutsatser uppsatsen kan dra om motiven till att 

odla urbant i Uppsala många och varierande till sin karaktär. Med stöd av tidigare forskning
128

 

kan det konstateras att det finns en ökad medvetenhet kring hur mat idag framställs. Detta har 

resulterat i ett ökat intresse för vad det innebär att odla ekologiskt. Om detta är det främsta 
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argumentet för att odla i Uppsala eller inte går ej att faställa utifrån denna studie, men att 

många medlemmar har det motivet i åtanke är absolut ingen omöjlighet.  

Uppsatsen kan dra slutsaten att ett möjligt motiv till att odla i en förening i Uppsala är på 

grund av den sociala gemenskapen. Att odling i grupp eller förening är en social aktivitet 

betonas av samtliga informanter i studien.  

Uppsatsen kan dra slutsatsen att det finns olika praktiska motiv till att odla i en förening; 

I föreningen finns ett utbyte av ideér och kunskaper, någon som känner sig osäker på sina 

kunskaper i odling har någon att vända sig till. Föreningarna anordnar föreläsningar, 

studiecirklar eller liknande som medlemmar kan delta i. Vid kollektivodlingarna anses det 

också vara fördelaktigt att odla i grupp därför att de är många som hjälps åt. Insatsen på 

odlingen hänger inte bara på enskilda medlemmars insatser, skulle någon medlem exempelvis 

få förhinder att närvara vid odlingen är där andra medlemmar som kan täcka upp.  

Kanske det främsta och vanligaste motivet till att odla i Uppsala är av anledningen att det 

är en trevlig fritidssysselsättning. Uppsatsen kan dra slutsatsen att många som odlar gör detta 

på grund av att det skänker dem glädje och välbefinnande. Många tycker kanske att det är 

skönt att få komma ut i naturen och att få utlopp för sin kreatvitet och skaparglädje. 

Detta kan bekräftas i teorin, där exempelvis Larsson i sin avhandling skriver att det är 

roligt att vara delaktig i en kreativ och trevlig miljö. Ytterligare motiv är att få leva och vara 

ute i naturen, och att ägna tiden åt en aktiv och stimulerande fritidssysselsättning.
129

 Ur 

studien gjord av Veen, Derkzen och Wiskerke (2012) framkom det att medlemmarna i största 

allmänhet var intresserade av odling, och att de betraktade odlingen som en trevlig hobby och 

en kul aktivitet att utöva på fritiden.
130

  

För att återknyta till fråga tre så är det mycket i uppsatsen som talar för att det skapas 

social gemenskap i grupperna och föreningarna. Samtliga av informanterna i uppsatsen menar 

att den sociala biten av odlingen är av stor betydelse. Den sociala gemenskapen har tidigare 

hävdats vara ett motiv till att odla i grupp eller förening, och det kan finnas ett samband i att 

välja att odla i en förening just för att få ta del av den sociala gemenskapen. Andra 

bakomliggande motiv kan förstås vara av större betydelse, men slutsatsen är att det för många 

medlemmar ser ut att vara av stor betyelse. 

Aspekt som bör finnas i åtanke är huruvida det är odlingen som aktivitet som bidrar till 

social gemenskap eller om det är ”föreningsliv” och samverkan i grupp generellt. Detta kan 

uppsatsen inte faställa.  

Uppsatsen kan dra slutsatsen att gemensamma aktiviteter och tillställningar som anordnas 

i föreningarna, där alla medlemmar är välkomna, bidrar till en ökad social gemenskap. 

Resultatet visar också att olika typer av utbildning, så som föreläsningar, kurser och 

studiecirklar, genererar möten mellan människor och utbyte av kunskaper och ideér, som i sin 

tur bidrar till en ökad social gemenskap. Olika aktiviteter, tillställningar och utbildningar har 

främst bekräftats av informaneter från Flogsta Food, Matparken och Tunakolonin. 
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Delaktighet och möjlighet för uttryck av åsikter i föreningarna bekräftas av informanten 

Söderberg.
131

 Det kan antas vara vikigt i skapandet och upprätthållandet av en social 

gemenskap. 

Hur tillgängliga grupperna och föreningarna är varierar, men uppsatsen kan dra slutsatsen 

att alla som vill odla är välkomna att delta i en kollektiv odling. Odlingslotter arrenderas ut av 

föreningar, kolonilott med tillhörande stuga köper man. Detta resulterar i att vissa sociala 

grupper utesluts. Det kan också finnas begränsningar i tillträde till odlingslotter. 

Om enskilda medlemmar som utesluts ur en förening skulle ha påverkan på den sociala 

gemenskapen är ingenting som uppsatsen kan bevisa eller motbevisa. Det kan bara spekuleras 

i att enstaka, därmed något unika fall inte gör någon påverkan på helheten i föreningarna. 

 

5.1 Slutord 

Slutligen vill jag hävda att den urbana odlingen i Uppsala är en utbredd verksamhet och en 

växande trend. Kollektivodlingarna Flogsta Food och Matparken är båda från år 2009 och min 

uppfattning är att intresset för den urbana odlingen i Uppsala ökar.  

I litteraturen
132

 tolkar jag det som att medborgerligt deltagande i planeringen av staden 

kan förbättras med föreningsliv och föreningstäthet som resurs.  

Uppsatsen har inte avsett att titta på om interna fenomen i föreningarna också har 

potential att göra avtryck utanför verksamheterna, men sett utifrån tillökningen av den urbana 

odlingen i Uppsala så skulle det vara intressant att i en framtida studie forska på hur den 

urbana odlingen ger effekter på det medborgerliga deltagandet i planeringen av staden. 
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