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ABSTRACT 
Eriksson, E. 2013. Stadsodling, en social mötesplats? En fallstudie av Matparken i Skarpnäck. 
Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.   
 
Begreppet ”hållbar utveckling” myntades första gången i Bruntlandrapporten år 1987. I 
begreppet ingår tre olika delar, ekonomisk, ekologisk samt social hållbarhet. Genom åren har 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet diskuterats mest medan social hållbarhet inte behandlats i 
lika stor utsträckning.  

Denna uppsats syftar till att undersöka hur stadsodlingar påverkar/är en del av 
hållbarhetsutvecklingen och hur en stadsodling kan verka som en social mötesplats. En annan 
aspekt som undersöks i uppsatsen är hur privatpersoner och Stockholms kommun samarbetar i 
planeringsprocesser. Detta är exemplifierat genom en genomförd fallstudie av stadsodlingen i 
Matparken i Skarpnäck i södra Stockholm. Fallstudien bestod av intervjuer med personer som 
hade insikt i samarbetet samt av en platsobservation av odlingen. Det som undersöktes med 
fallstudien är hur kommunen och privatpersonerna samarbetade för att skapa och vidare 
underhålla stadsodlingen i Matparken. Det teoretiska materialet undersöker 
resursproblematiken, hur social hållbarhet tolkas samt vilken roll medborgardeltagande har 
för planeringen. 

Stadsodling visade sig ha en viktig roll för den sociala hållbarheten. Odlingarna tjänar 
som en social mötesplats där människor kan mötas och dela kunskaper och upplevelser med 
varandra. Platsen blir även ett rekreationsområde där invånarna får ta del av naturen inne i 
staden. En förhoppning är att stadsodlingen i Skarpnäck bidrar till en hållbar utveckling. 
 
Keywords: Stadsodling, social hållbarhet, medborgardialog, hållbar utveckling, deltagande. 
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1. INLEDNING 
 

Björn Forsberg (2012) anser att vi behöver bli mer medvetna om vår konsumtion och att 
framtidens ekonomi är en närmare ekonomi, handeln som idag sker globalt kommer i 
framtiden behövas föras närmare oss då vi inte längre kommer ha samma energiresurser.  

Om femtio år beräknas cirka två tredjedelar av jordens befolkning bo i urbana miljöer. 
Idag transporteras en stor del av livsmedlen en lång väg innan de når sitt slutgiltiga mål och 
en närmare produktion är en del i att få ett mer hållbart samhälle (Sida, 2013). Idag vet vi att 
jordens resurser är ändliga och att vi inte kommer kunna utnyttja dessa på samma sätt i 
framtiden som vi har gjort hittills. Hur minskar vi behovet av transporter? Genom att krympa 
ekonomin. Genom att producera närmare oss själva. Lokal produktion för en lokal marknad. 
(Forsberg, 2012, s.185) Han menar då att vi måste re-lokalisera produktionen av de varor vi 
konsumerar. I och med detta har alternativ till importen och exporten vuxit fram. Stadsodling 
är ett sådant exempel genom att det går ut på att odlingen och konsumtionen sker på plats inne 
eller strax utanför städerna.  

I Stockholm finns det ett flertal olika föreningar och nätverk som bedriver stadsodling. 
Jag ville få en inblick i hur de organiserar sig och vilken roll stadsodlingen har för 
gemenskapen i grannskapsområdet. För att få en mer djupgående förståelse för stadsodlingar 
valde jag att utföra en fallstudie av en stadsodling som ligger i Skarpnäck i södra Stockholm. 
Det som är extra intressant är att de boende i Skarpnäck (genom föreningen Folkodlarna) 
lyckades få igenom ett förslag hos kommunen, genom en medborgardialog, på att bygga ett 
stadsodlingsområde i en park där kommunen inte hade tänkt på att inkludera en odlingsdel. 
Parken heter idag Matparken, vilket jag även kommer kalla den i uppsatsen när jag beskriver 
den i fortsättningen. 
  
1.1 Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats undersöker hur stadsodling medverkar till hållbarhetsutvecklingen. Jag ville 
undersöka ett pågående stadsodlingsprojekt, i uppsatsen är detta exemplifierat av Matparken i 
Skarpnäck i Stockholm. Detta drivs av föreningen Folkodlarna. En aspekt som kommer 
belysas är hur kommunen samarbetar med- och involverar privatpersoner när det gäller 
samhällsplaneringen med inriktning på stadsodling. Jag ville granska Matparken i Skarpnäck 
då det är ett intressant exempel där privatpersoner och myndigheter samarbetade för att skapa 
stadsodlingsområden.  
Det jag ville undersöka med min fallstudie var dels hur föreningen Folkodlarna lyckades få 
igenom sitt förslag i kommunen med ett stadsodlingsområde och ifall kommunen satsar på 
stadsodlingsprojekt. Huvudfokus är alltså på sociala relationer och mötet mellan tjänstemän 
och medborgare. Frågeställningarna är följande:  
 
Hur ställer sig Skarpnäcks Stadsdelsnämnd till stadsodlingsprojekt? 
Hur fick invånarna i Skarpnäck igenom sitt förslag om Matparken? 
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Vilken roll har stadsodling för sociala relationer på grannskapsnivå? 
 
1.2 Avgränsningar  
Hållbar utvecklig diskuteras i uppsatsen, där tre olika aspekter behandlas. Social- ekonomisk- 
och ekologisk hållbarhet. Social hållbarhet kommer att diskuteras mer ingående då detta är 
mest relevant för uppsatsen. Ekonomisk och ekologisk hållbarhet kommer endast nämnas i 
korthet.  

Stadsodlingar har en viktig roll i många länder runt om i världen, inte minst i städer där 
det är fattigt och där man inte har samma tillgång till import av varor. Stadsodling är en viktig 
del av matförsörjningen för dessa städer. Dock kommer jag avgränsa mig till att skiva om 
vilken roll stadsodling har i Sverige. Jag valde att göra en fallstudie av Matparken. En 
fallstudie pågår ofta under en längre period (Bryman, 2011) men med brist på tid och det 
faktum att de flesta odlingar har stängt ner för säsongen (uppsatsen skrevs höst/vinter 2013) 
så varade denna fallstudie under en kortare tidsperiod. De positiva aspekterna av Stadsodling 
är många men denna uppsats kommer till mesta del behandla hur stadsodling har en påverkan 
på de sociala kontakterna i staden. 
 
1.3 Definitionsförklaring 
Begreppet stadsodling avser all odling som sker i eller strax utanför en stad. Till detta räknas 
bland annat trädgårdar, kolonilotter, gemenskapsodlingar eller medborgarträdgårdar. 
Skillnaden mellan kolonilott och gemenskapsodlingar/medborgarträdgårdar är att på en 
kolonilott så odlar man till sig själv på en mark som personen hyr eller äger. 
Gemenskapsodlingar och medborgarträdgårdar är sådana odlingar där människor odlar 
gemensamt i en grupp, det är ingen som har ensamrätt till det som odlas på en 
gemenskapsodling (Bogne, 2013). I denna text när jag skriver om stadsodlingar syftar jag på 
gemenskapsodlingar och medborgarträdgårdar, ifall jag inte beskriver det annorlunda.  
 
1.4 Metod och material 
1.4.1 Fallstudie, intervjuer och platsobservation 
Att valet föll på att göra en fallstudie beror på att jag med detta exempel mer ingående kan 
undersöka hur en stadsodling kommer till stånd och sköts. Det är ett så kallat exemplifierande 
fall där jag är ute efter mer generella svar på den breda kategorin stadsodling (Bryman, 2011). 
Det första jag gjorde när jag fick reda på att denna stadsodling fanns var att undersöka om den 
verkligen var den typ av stadsodling som jag var ute efter att undersöka. Jag ville undersöka 
en stadsodling som är ett levande projekt idag, det vill säga att det är ett pågående projekt.  

Materialet till min fallstudie består av en intervju med en person som var med och 
startade upp föreningen Folkodlarna, som driver matparken, samt intervju med en person som 
är anställd på Skarpnäcks Stadsdelsnämnd. Anledningen till att jag valde att intervjua istället 
för att exempelvis göra en enkätstudie är att jag ville ha mer djupgående fakta angående 
uppkomsten av parken, som inte hade varit möjligt att få fram med en enkät (Bryman, 2011). 
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Syftet med kvalitativa forskningsintervjuer är att förstå, ur intervjupersonens perspektiv, 
upplevelserna om det valda ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Under mina intervjuer med dessa personer användes kvalitativa semi-strukturerade 
intervjuer. Denna typ av intervju är flexibel, intervjuaren använder sig av en intervjuguide 
med ett frågeschema som innehåller ett antal frågor men de behöver inte ställas i den ordning 
som de är skrivna i och intervjuaren kan ställa följdfrågor ifall det behövs (Bryman, 2011, 
Pretty, 2005) (För intervjuguide, se bilaga 1). Frågorna ska även skrivas på ett sådant sätt att 
de är objektiva så att informanten känner sig fri att svara som den vill (Bryman, 2011). En 
annan positiv aspekt med att använda intervjuer för faktainsamling är att information som kan 
vara svår att läsa sig till i artiklar och rapporter kan komma fram under dessa samtal. 
Exempelvis så fick jag mer förståelse för hur samarbetet mellan kommunen och Folkodlarna 
gick till efter intervjuerna som jag inte hade kunnat läsa mig till.  

Något som en intervjuare bör tänka på innan intervjuerna äger rum är att en 
intervjuareffekt kan uppstå under intervjun. Med detta menas att informanten kan påverkas 
exempelvis utifrån intervjuarens kön, ursprung, klädstil eller personlighet. För att undvika 
denna effekt ska intervjuaren vara väl förberedd samt undvika att vara för personlig under 
intervjun (Bryman, 2011). 

De två personer som är informanter i intervjuerna valdes ut genom snöbollsurval. Detta 
urval innebär att forskaren tar kontakt med ett fåtal personer som har relevant kunskap 
angående ämnet och använder sig sedan av dessa personer för att få kontakt med andra 
väsentliga informanter. Med denna sorts urval får man inte ett representativt svar från hela 
populationen men med den typ av undersökning som jag gör tycker jag att denna typ av urval 
passar bra då jag vill få ut kvalitativ fakta och ej kvantitativ. Jag vill få reda på specifik 
information som dessa människor har kunskap om (Bryman, 2011). Jag kontaktade dessa 
personer via mail och det var via dessa som vi kom överens om datum, plats och tid för 
intervjuerna. Jag kontaktade sammanlagt fem personer för intervjuer, alltså svarade endast 
fyrtio procent av de tillfrågade informanterna. Att svarsfrekvensen var så pass låg kan bero på 
att det var privatpersoner som jag kontaktade och att det inte var säsong för odling när 
uppsatsen började skrivas (höst/vinter 2013) Mailadresserna som jag skrev till var deras 
personliga adresser och det är svårt att veta ifall de används eller inte. Jag har istället försökt 
få tag på informationen som jag ville åt på andra sätt. 

Den första intervjun var med Sanya Falkenstrand som arbetar som grön entreprenör. Hon 
var med i Folkodlarna när parken skulle göras om. Falkenstrand är idag inte längre aktiv inom 
Folkodlarna eller matparken men hon kändes ändå som en relevant intervjuperson då hon var 
en utav de mest aktiva när parken skulle rustas upp. Det var även genom Falkenstrand som jag 
fick kontakt med den andra personen som jag intervjuade. 

Denna intervju hölls via Skype. Det finns alltid en risk med tekniska problem när 
intervjun hålls via dator/internet och denna gång var det lite uppkopplingsproblem i början 
med det kunde lösas. Valet att använda kvalitativa semi-strukturerade intervjuer kändes som 
ett bra val då frågeschemat inte behövdes följas exakt. Det blev istället naturligt så att vi 
hoppade lite mellan frågorna under intervjun.  
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Den andra intervjun var med Inger Bogne som jobbar som utredare på Skarpnäcks 
Stadsbyggnadskontor. Den hölls på hennes kontor. Även vid denna intervju var valet av 
kvalitativa semi-strukturerade intervjuer ett bra val.  

Båda intervjuerna spelades in via datorn. Innan jag började intervjuerna frågade jag 
informanterna ifall de tyckte att det var okej att jag spelade in. Efter intervjuerna antecknade 
jag det som var relevant ifrån intervjuerna. Det som är bra med att spela in och sedan 
anteckna intervjuer är att man kan plocka ut citat och på så sätt få ut en mer exakt bild av vad 
en person menar med det han eller hon säger (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag hade kunnat 
skriva ner intervjusvaren under intervjun men i och med att jag var själv så tycker jag att 
inspelning var smidigare samt att intervjun flöt på utan pauser för skrivande (Bryman, 2011). 

Jag har även besökt Matparken för att göra en platsobservation, det vill säga att få en 
visuell bild av parken (Bryman, 2011). På plats i parken fotade jag för att sedan kunna 
använda mig av bilderna i arbetet. Det blir enklare för läsaren få en helhetsbild av området om 
denne också kan betrakta bilder av den beskrivna platsen (Bryman, 2011).  

 
1.4.2 Skriven litteratur 
För att även få fram relevant fakta angående vilken roll stadsodling har för hållbar utveckling 
studerade jag skriven litteratur, både böcker och artiklar som innehöll väsentlig information 
angående ämnet. Dessa texter och böcker hittade jag både genom att söka på artikeldatabaser 
och bibliotek. Jag fick även ta del av en litteraturlista från min handledare. På 
artikeldatabaserna/bibliotek-söktjänsterna använde jag mig bland annat av sökorden Urban 
Agriculture, Community gardening, Stadsodling, Peak oil och Omställningsrörelsen.  
 
1.5 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i fyra olika delar. I ”Hållbar utveckling och stadsodling, en 
forskningsöversikt”, behandlas först teorier och fakta angående klimat ochhållbar utveckling. 
Med utgångspunkt i hållbar utveckling diskuteras det ett antal begrepp, dessa är: peak oil, 
social hållbarhet, omställningsrörelser och medborgardeltagande i planeringsprocesser. Efter 
att dessa delar förklarats behandlas stadsodlingsämnet. I delen ”Matparken i Skarpnäck”, som 
behandlar det empiriska materialet, beskrivs fallstudien. I denna del lyfts även informanternas 
svar angående stadsodling fram. I den tredje delen ”Analys” diskuteras och analyseras de två 
ovanstående delarna. Samband och skiljaktigheter mellan de första två delarna klarläggs. Den 
fjärde delen behandlar slutsatsen av uppsatsen och frågeställningarna besvaras även i denna 
del. 
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2. HÅLLBAR UTVECKLING OCH STADSODLING, EN 
FORSKNINGSÖVERSIKT  

 
I detta kapitel kommer teorier behandlas som ligger till grund för den genomförda fallstudien. 
Ett antal begrepp kommer förklaras och problematiseras. Här beskrivs fem olika faktorer som 
påverkat och påverkar samhällsutvecklingen. Peak oil, hållbar utveckling och 
omställningsrörelser har alla tre påverkat till att stadsodlingar startats och uppmärksammats. 
Medborgardeltagande i planeringsprocesser är en viktig del för att förstå hur 
stadsodlingsprojektet i Skarpnäck togs fram och utvecklades. 
 
2.1 Klimat och Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling myntades första gången i Brundtlandrapporten 1987. 
Definitionen är följande: "En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" (Nationalencyklopedin, 
2013). Enligt IISD (International Insistute for Sustainable Development, 2013) måste vi se 
världen som ett enda stort system som sammankopplar tid och rum. Med detta menas att 
handlingar påverkar hela världen och inte bara på den plats där de sker.  

I hållbar utveckling ingår tre olika delar, dessa tre är: social hållbarhet, ekonomisk 
hållbarhet samt ekologisk hållbarhet (Sammanfattning av EU-lagstiftningen, 2009). För att 
uppnå en hållbar utveckling har EU listat de största utmaningarna som vi står inför idag. 
Några av dessa är: klimatförändringar, negativa påverkningar på miljön på grund av 
transporter, produktions- och konsumtionsvanor samt hållbar användning av naturresurserna 
(Europa, Summaries of EU legislation, 2009) Definitionen av hållbar utveckling är vid och 
blir på så sätt även vag, det kan vara svårt att bedöma vad som är hållbar utveckling och inte. 
Dock råder det en enighet om att hållbar utveckling bör vara ett generellt mål för 
samhällsutvecklingen (Nationalencyklopedin, 2013). Det bör även nämnas att hållbar 
utveckling inte har en slutgiltig lösning utan ska ses som en process som pågår i samhället 
(Lunds Universitet, 2013). 
 
2.1.1 Peak oil 
Världen blir mer och mer urbaniserad och globaliserad. Detta har skapat möjligheter men 
även problem. Idag använder vi mer resurser än vad som är hållbart (Sida, 2013). 
Matproduktionen och transporten av maten är beroende av olja, då användandet av olja ingår i 
många steg av produktionen och transporten av maten. Exempel på där oljan ingår är: i 
konstgödning och bekämpningsmedel, maskiner som tillverkas och drivs av olja, 
transporterna av maten, plastprodukter som förvarar maten med mera (WWF, 2013).  

Peak oil är ett begrepp som används för att beskriva när hälften utav all jordens 
oljeresurser är använda. Colin Campbell (2012) som myntade uttrycket definierar Peak oil 
som följande: "The term Peak oil refers to the maximum rate of the production of oil in any 
area under consideration, recognising that it is a finite natural resource, subject to depletion." 
(fri översättning från engelska) ”Begreppet Peak oil syftar på det maximala måttet på 
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produktionen av olja avseende vilket område som helst i hela världen och det medges att oljan 
är en ändlig naturresurs som förbrukas.”  

Peak oil är oftast missförstått med att det är slut på all olja när vi nått till denna punkt 
men egentligen syftar begreppet på att oljeproduktionen och tillgängligheten till den kommer 
minska men inte upphöra inom den närmsta tiden. Den största utmaningen kommer bli att 
prioritera användningen av oljan i framtiden. När vi uppnått Peak oil kommer mindre och 
mindre olja kunna utvinnas. Detta kommer i sin tur påverka hela världsekonomin med 
stigande priser på först råolja och bensin men sedan också på de varor och tjänster som är 
beroende utav oljan i sin produktion och transport, som exempelvis då matvaror. Idag 
använder alla länder i världen olja på något sätt, vilket gör att alla länder drabbas när oljan 
sinar. Peak oil kommer tvinga oss att ändra på sättet vi producerar mat (Aleklett, 2012 och 
Aleklett et al, 2008). 

Peak oil är ett viktigt bakgrundsargument för stadsodling, då förbrukningen av oljan 
skulle kunna minska ifall mindre olja används till produktion och transporter av maten 
(Folkodlarna, 2013).  
 
2.1.2 Social hållbarhet 
Dempsey et al (2009) definierar social hållbarhet och lyfter fram två huvudgrenar inom detta. 
Social rättvisa samt ett hållbart lokalsamhälle. Anledningen till att just Dempsey et al´s artikel 
valdes är för att den har samma utgångspunkt som fallstudien i denna uppsats har, nämligen 
att den utgår från grannskapsnivån. Hållbara lokalsamhällen definieras i texten som: 
 

Places where people want to live and work, now and in the future. They meet the diverse needs of  
existing and future residents, are sensitive to their environment, and contribute to a high quality of life. 
They are safe and inclusive, well planned, built and run, and offer equality of opportunity and good 
services for all (Dempsey et al, 2009, s.2). 

 
Med detta menas att lokalsamhällenas hållbarhet är beroende av att människor vill leva och 
jobba på dessa ställen, både nu och i framtiden. Dessa samhällen ska möta den idag boende 
befolkningens behov och även de framtida boendes. Samhällena ska även ta hänsyn till miljön 
och bidra med en hög livskvalité. Det är även viktigt att dessa platser är välplanerade och kan 
erbjuda en rättvis och bra service för alla, det är där den sociala rättvisan kommer in. 

Städers roll i hållbar utveckling har blivit viktigare i och med urbaniseringen. Som 
nämnts ovan kommer cirka två tredjedelar av jordens befolkning bo i städer om femtio år. I 
texten nämns Barcelona, Amsterdam och Malmö som städer där det finns goda exempel på 
åtgärder som bidrar till hållbar utveckling. 

Hållbarhet i lokalsamhället involverar social interaktion mellan kommunen och 
invånarna. Deltagande från invånarnas sida i både formella och informella aktiviteter i 
lokalsamhället är viktigt för att skapa förtroende mellan parterna. Deltagande gör ofta också 
att människor kan identifiera sig med samhället de bor i och känna en stolthet över denna 
plats (Dempsey et al, 2009). 
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2.1.3 Omställningsrörelser  
De första omställningsrörelserna bildades i England en bit in på 2000-talet som en respons på 
behovet av en minskning av oljeförbrukningen och de hotande klimatförändringarna. Rörelsen 
ser sig själva som ett nätverk och inte som en organisation (Transition Network, 2013). Dessa 
rörelser tror på att omställningen måste ske på individnivå, att medborgarna är de som kan 
göra en förändring som sedan påverkar samhället i stort. Fler omställningsrörelser har nu 
bildats runt om i världen (Forsberg, 2012). För att föreningar ska få kalla sig en 
omställningsrörelse ska de organiseras på ett visst sätt och ansöka om få bli en lokal 
omställningsrörelse hos grundarna av Transition Towns1 i England (Omställning Sverige, 
2013). Det krävs således ansträngning för att kunna bli medlemmar i omställningsrörelsen. 
Dock så jobbar många föreningar och grupper mot samma mål som omställningsgrupperna 
men utan att vara formella medlemmar i rörelsen.  

Forsberg (2012) framför lärdomar som är viktiga för att lyckas med omställning. Den ena 
är att omställningen måste ske utifrån möjligheterna som platsen där den sker på har. En 
viktig aspekt är även att dessa typer av projekt ofta drivs av eldsjälar, som med ett intresse 
driver igenom förändringar av dessa slag. Sedan är det även viktigt att omställningen syns för 
allmänheten, att få människor att reagera och tänka till.  

Forsberg (2012) anser även att vi behöver bli mer medvetna om vår konsumtion och att 
framtidens ekonomi är en närmare ekonomi, handeln som idag sker globalt kommer i 
framtiden behövas föras närmare oss då vi inte längre kommer ha samma energiresurser.  

Growing of food close to home is one important change that must occur in our city 
environment. (Aleklett, 2012, s.292). Det Aleklett menar med detta citat är att odling av mat 
nära hemmet är en viktig ändring som måste ske i stadsmiljöerna 

En annan viktig del i omställningsrörelsen är att skapa sociala nätverk där medlemmarna 
kan lära av varandra. Att föra lärdomar vidare och inspirera andra människor är en viktig del 
då det skapar en större medvetenhet bland medlemmarna men även personer som inte är med i 
rörelsen (Omställning Sverige, 2013). 

 
2.1.4 Medborgardeltagande i planeringsprocesser 
När offentliga institutioner idag inte längre når ut till befolkningen på samma sätt i och med 
privatisering har många kommuner det svårt att upprätthålla sociala kontakter med 
befolkningen (Stenberg et al, 2013). Social hållbarhet kräver enligt Hans Abrahamsson 
(docent i freds- och utvecklingsforskning) att medborgarna är delaktiga i 
samhällsutvecklingen (Stenberg et al, 2013, s.12).  

Enligt Lars Jadelius i Stenberg et al (2013), docent i arkitektur, är det viktigt att inkludera 
alla människor i planeringen för att lyckas med de stora planeringsfrågorna i det moderna 
samhället som vi lever i idag. Jadelius menar att den moderna verkligheten förutsätter att både 
individer, organisationer och myndigheter uppträder medborgerligt utifrån sina 
förutsättningar.  
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I praktiken innebär det att såväl engagerade forskare, planerare och lokalt anställda som entreprenörer och 
vanliga boende kommer att göra sig delaktiga som svar på händelser i samhället, vare sig myndigheter och 
företag önskar det eller ej. Möjligheten är stor att hantera vår tids stora utmaningar demokratiskt med stöd i 
olika former av inbjudet deltagande, om denna respekterar och även uppmuntrar medborgerliga initiativ av 
mångahanda slag (Stenberg et al, 2013 s.16). 
 

Med detta menar Jadelius att en öppenhet för nya förslag och möjligheter måste finnas hos 
myndigheterna för att få med medborgarna i planeringsprocesser. 

Nedanstående fyra kriterier beskrivs som framgångsrika för bra resultat av planering. 
Dessa har utvecklas i USA, av William Peterman, till följd av att inbjudningar uppifrån staten 
om medborgardeltagande ofta inte möter invånarnas egna initiativ till samhällsbyggande 
(Stenberg et al, 2013, s.82). Dessa fyra kriterier är: 
 

• Resurser, så som tekniska, ekonomiska och mänskliga måste finnas för att kunna 
genomföra projekten. 

• Utvecklingsarbetet måste komma från en gräsrotsorganisation, det vill säga att arbetet 
måste vara efterfrågestyrt på en lägre nivå. 

• Gräsrotsorganisationerna måste ha kontakt med offentliga tjänstemän och bibehålla 
den. Detta är viktigt då resurserna ej finns hos organisationerna utan hos de offentliga 
aktörerna. 

• Det är viktigt att relationen mellan gräsrotsorganisationen och myndigheter inte är för 
vänskaplig men ej heller för konfliktartad. De ska istället mötas på mitten, där en så 
kallad ”kreativ spänning” skapas. Medelvägar mellan vad kommunen eller staten vill 
och det som invånarna lyfter fram som betydelsefullt för dem, måste framarbetas. 
Detta för att båda parter ska bli tillfredsställda med sina önskemål och för att man har 
kunnat se att ingen av ytterligheterna ger goda resultat.  
 

Dessa fyra kriterier tycker Peterman är viktiga att följa vid planeringsprocesser för 
myndigheterna ska få med sig befolkningen i planeringen. Kriterierna problematiseras i 
analysen med exempel från Matparken. 

Travaline & Hunold (2010) samt Light (2003) skriver att de anser att det är viktigt att 
kommunen är inbjudande i planeringsprocesser angående stadsodling för att det hjälper och 
utvecklar befolkningens politiska, ekologiska och sociala färdigheter. Detta i sin tur kan 
utveckla innevånarna att bli mer medveten om sitt grannskapsområde och miljön där. 

Om däremot invånarna känner sig exkluderade från planeringsprocesserna kan de känna 
hjälplöshet, förvärring av problem, handlingsförlamning och hopplöshet. Detta kan då leda till 
att människorna slutar bry sig om politiska beslut som rör grannområdet för att de känner att 
de inte har något att säga till om. Det kan även bli så att de inte heller värnar om sitt 
grannskapsområde och att legitimiteten för kommunen minskar (Gilbert, 1996). 
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2.2 Stadsodling 
Enligt Bergquist (2012) blir utmaningen att bistå en växande urban befolkning med mat 
svårare och svårare i takt med att tillgängligheten till fossila resurser minskar. I och med detta 
har alternativ till importen och exporten av mat vuxit fram. Stadsodling är ett sådant exempel 
genom att det går ut på att odlingen och konsumtionen sker på plats inne eller strax utanför 
städerna (RUAF foundation, 2013). Det som särskiljer stadsodling från lantbruk är att den är 
integrerad i städernas ekonomi och dess ekologiska system. Stadsodlingen är tätare och mer 
direkt sammankopplad med staden exempelvis genom att kompost från staden används till 
odlingarna men även att maten säljs och konsumeras på en lokal nivå i staden (RUAF 
foundation, 2013).  

Bergquists (2012) undersökning i Rio de Janeiro, ifall stadsodling kan tjäna som 
matförsörjningskälla, visar på att stadsodling är ett viktigt komplement till den import av mat 
som sker i städer. Dock ser han det som svårt att stadsodling skulle kunna stå för en stads hela 
försörjning av mat då det inte finns tillräckligt med utrymme i staden. En kombination av 
import, stadsodling och mat som är producerad på landsbygden ser han som ett framtida 
scenario.  

Enligt Bohn & Viljoen (2009) är den största förtjänsten med stadsodling att transporterna 
minskar och det i sin tur minskar energianvändandet och koldioxidutsläppen. Enligt dem 
behövs det en ny och inkluderande planeringsstrategi. Detta är nödvändigt för att kunna 
rättfärdiga att inte bebygga marken inom staden utan istället använda marken till exempelvis 
stadsodling (Bohn & Viljoen 2009). 

 
 

 
 

Figur 1, Stadsodlingens uppdelning utifrån svenskt perspektiv. 

Källa: Emilia Eriksson, 2013. 
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Stadsodling bidrar i huvudsak med två viktiga funktioner till samhällena de finns i, dels som 
matförsörjningskälla samt som en social mötesplats. Dessa odlingar har en viktig roll för 
fattiga städer då det hjälper dessa med att komplettera matförsörjningen, då det ofta är dyrt att 
importera mat utifrån. Stadsodling ger också arbetstillfällen, ofta för utsatta grupper så som 
kvinnor och de fattigaste inom befolkningen (RUAF foundation, 2013).  

I rikare städer är stadsodling inte lika viktig när det gäller en säker matförsörjning för 
befolkningen utan är mer en viktig del utifrån social bemärkelse. I västvärlden har de flesta 
länderna tillgång till - och råd med att importera den mängden mat som befolkningen behöver. 
Därför har stadsodling i Sverige inte en viktig roll som matförsörjningsstrategi (även om den 
aspekten såklart finns som motiv) utan stadsodlingar ses i större grad som en viktig del i 
utvecklande av sociala relationer (Falkenstrand, 2013). Stadsodling stärker sociala relationer 
mellan de människor som driver odlingarna eller som bara bor i närheten samt verkar som en 
utbildningsfaktor (RUAF foundation, 2013 och Travaline & Hunold, 2010). (Se figur 1) 

Grahn och Stigsdotter (2003) kunde i sin undersökning angående landskapsplanering och 
stress se att stadsbor som vistas i öppna urbana grönområden upplevde dessa platser som 
stressfria miljöer. Ju mer tid en person spenderar i ett grönområde desto bättre mår denna 
person. Armstrong (2000) kan visa på att stadsodling har en positiv verkan på psyket och som 
en avslappningsfaktor samt för socialt välbefinnande för de boende inom städerna. 

 Stadsodling tjänar, som nämnt ovan, också som en utbildningsfaktor då människor 
kommer i kontakt med växter och lär sig om ekologins betydelse (Travaline & Hunold, 2010).  

Dessa två aspekter, stadsodling som en social mötesplats samt som en utbildningsfaktor, 
ser Travaline & Hunold (2010) som de viktigaste delarna inom stadsodling då de ökar 
förståelsen för naturen samt skapar band mellan människor i staden då de hjälper varandra på 
odlingarna.  
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3. MATPARKEN I SKARPNÄCK  
 
I denna studie valdes Matparken som fallstudie för att den passade in i mina kriterier för vad 
jag ville undersöka. Det vill säga hur kommunen, genom en medborgardialog fick kontakt 
med Folkodlarna och tillsammans med dem samarbetade och tog fram förslaget om 
Matparken. En annan orsak till att Folkodlarna valdes är för att de odlar för en hållbar 
utveckling med resursproblematiken som en grundläggande orsak. Kommunen hade från 
början andra planer för Matparken men efter att invånarna lämnat in önskemål på vad som 
skulle göras med parken så planerades parken om för att passa de boendes önskemål.   

Skarpnäck är beläget söder om Stockholm och det bor cirka 46 000 människor i området 
(Områdesfakta Skarpnäck Stadsdelsnämnd, 2013). I Skarpnäck finns Stockholms största 
koloniträdgårdsförening. Föreningen grundades 1936, Skarpnäcks invånare har på det sättet 
en lång historia av att odla (Koloniträdgårdsföreningen Skarpnäck). Fallstudiens objekt, 
Matparken, ligger cirka 200 meter ifrån tunnelbanan i Skarpnäck och är belägen mitt i ett 
bostadsområde.  
 

Figur 2. Karta över Skarpnäck samt Matparken. 
Källa: hitta.se (2014) 
 
3.1 Kommunens strategi för utveckling av parker 
Dokumentet ”Den gröna promenadstaden” är ett tillägg till Stockholms översiktsplan. Detta 
dokument är inriktat på Stockholms parker och natur och är ett stadsövergripande 
styrdokument för kommunen. I dokumentet har kommunen ställt upp ett antal strategier för att 
förvalta Stockholmsområdets parker och grönområden på ett attraktivt sätt. En av dessa 
strategier är att staden ska ta tillvara på ”Engagerade och delaktiga stockholmare” 
(Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2013). Längre ned i dokumentet beskrivs vad som menas 
med denna strategi: 
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De senaste åren har intresset för odling i staden ökat påtagligt, såväl i Stockholm som internationellt. Vid 
sidan av stadens populära koloni- och odlingslottsområden, finns nya exempel på platser där 
stockholmare på eget initiativ engagerar sig i att odla gemensamt – på bostadsgårdar, i parker och 
naturområden samt på överblivna ytor. Odlingarna bidrar till vackra, välskötta, levande och trygga 
miljöer, samtidigt som de skapar en social sammanhållning i närområdet och visar på möjligheten att 
påverka närmiljön. Många av stadens odlingsområden har utvecklats till spännande mötesplatser, där 
människor från olika kulturer ses och utbyter odlingserfarenheter. Staden ska verka för att förbättra 
invånarnas möjlighet att påverka sin närmiljö genom exempelvis stadsodling i olika former. (Den gröna 
promenadstaden, 2013, s.19)  

 
Denna strategi beskriver att Stockholm kommun ska arbeta med att utveckla 
stadsodlingsområden då det ses som en positivt för miljön samt att det får människor att 
mötas, vilket är positivt ur ett socialt perspektiv. Enligt Bogne (2013) står det även i budgeten 
att de i stadsdelarna ska arbeta med stadsodling.  
 
3.2 Stadsodling inom Skarpnäcks Stadsdelsförvaltnings område 
I och med att Stockholm är en så pass stor kommun är den indelad i 14 olika 
stadsdelsförvaltningar utifrån geografiska områden. Skarpnäcks Stadsdelsförvaltning har hand 
om Björkhagen, Enskededalen, Östra Hammarbyhöjden, Kärrtorp, Bagarmossen, 
Skarpnäcksfältet, Pungpinan, Flaten-Orhem-Skrubba, vilka alla är belägna i södra Stockholm.  
Förvaltningarna ansvarar för en del av den kommunala servicen för de boende i stadsdelen. 
Förvaltningen har bland annat hand om stadsmiljöarbete, det vill säga exempelvis skötsel av 
parker (Stockholms Stad, 2013).  

I just Skarpnäcks Stadsdelsområde har två stadsodlingar utvecklats med hjälp av 
kommunen under de senaste åren. Förutom Matparken har även en stadsodling vuxit fram i 
Bagarmossen. (Se bilaga 2) Denna odling utvecklades på liknande sätt som Matparken. Det 
vill säga genom initiativ från en boendedialog som kommunen hade med de boende i området. 
På denna dialog kom det fram att de ville odla tillsammans och kommunen ordnade då ett 
odlingsområde (Bogne, 2013).  
 
3.3 Föreningen Folkodlarna  
Folkodlarna är en ideell förening som grundades år 2009 och det är den som idag driver 
Matparken. På deras hemsida går att läsa om varför de valde att starta föreningen:  
 

Det handlar inte bara om att säkra resurser för egen del utan även om att skapa en rättvis och hållbar 
värld. Att en omställning är nödvändig kan låta tråkigt och betungande. Vi tycker tvärtom att det ger 
oerhört mycket energi och livskraft. Vi odlar inte bara grönsaker, utan även en gemenskap, trygghet och 
en vacker närmiljö, därmed en början på något nytt! (Folkodlarna, 2013) 
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Detta citat påvisar att de odlar både för ekologisk och social hållbarhet. Grundtanken när 
Folkodlarna grundades var att de ville odla i en urban miljö centralt inne i staden men detta 
var inte möjligt, så Skarpnäck valdes istället som odlingsplats. Medlemskap är inte ett måste 
för att få odla i parken, utan alla som vill vara med är välkomna. På hemsidan står även att de 
ser ett problem med att tillväxtssystemet är så nära kopplat till de ändliga resurserna. De 
frågar sig vad som kommer hända när vi inte har samma resurser och är säkra på att en lokal 
omställning måste ske.  
På frågan om Folkodlarna ser sig som en del av omställningsrörelsen svarade Falkenstrand 
(2013): 
 

Nej, de som anslutit sig till Folkodlarna har nog mer gjort det ur ett hälsoperspektiv och ur en klimatfråga, 
med en längtan till naturen. Många vill äta ekologiska grönsaker. Inte så många som anslutit sig för 
resursproblematiken. Men många har förstått att det är en viktig faktor. 

 
Det Falkenstrand menar med detta är att hos många av föreningens medlemmar var den 
största faktorn att gå med i Folkodlarna att få odla egen ekologisk mat och för att få träffa 
likasinnade människor. Dock har många fått upp ögonen för resursproblematiken efter hand. 

Föreningen är alltså inte med i omställningsrörelsen men de jobbar miljömedvetet med 
jordbehandlingen och underhållet av växterna. (Folkodlarna, 2013) 
 
3.4 Kommunens och Folkodlarnas samarbete inför upprustning av parken 
I samband med att en lokal parkplan togs fram 2008 gjordes en inventering av alla parker och 
Indianparken (vilket Matparken hette fram till upprustningen) ansågs ha ett stort 
upprustningsbehov. Det finns 44 parker i området och när det 2010 blev Indianparkens tur så 
fick stadsdelsnämnden i uppgift att ta fram ett upprustningsförslag. Parken upplevdes som 
otrygg och den första tanken var bara att rusta upp den och göra den finare. Parken hade ingen 
stadsodling innan den rustades upp (Bogne, 2013).  

Det framarbetade förslaget ställdes ut. Det hölls även ett möte i parken. Ett av de 
önskemål som fördes fram var att man ville ha tillgång till odling i parken. Detta hade 
kommunen inte alls tänkt på men de var positiva till det framförda förslaget (Bogne, 2013). 
En namninsamling gjordes en tid efter mötet, 37 namnunderskrifter kom in, vilket räckte för 
att visa för kommunen att det fanns ett intresse för att odla (Falkenstrand, 2013).  
 

När namninsamlingarna kom in till kommunen så verkade de ha en stark roll i att beslutet om matparken 
fattades. Det verkar vara viktigt att gå ihop ett gäng och visa på att många vill. Vi bor i lite av ett 
anarkistiskt näste här i Skarpnäck, så många organiserar sig lokalt, decentralisera makten, ge folket 
makten, den kulturen finns här. Så även om de kanske inte är så insatta i Peak oil så förstår de ändå vikten 
av att göra saker tillsammans. (Falkenstrand, 2013) 

 
Enligt Falkenberg verkar det vara viktigt att organisera sig och visa engagemang för att lättare 
kunna få sina idéer tillgodosedda. Under intervjun med Bonge bekräftades detta då 
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kommunen är mer villig att satsa på ett projekt utav Matparkens karaktär ifall det finns 
engagerade människor som vill driva projektet vidare. Just i och med att Folkodlarna redan 
fanns som förening och att de som var med och drev förslaget hade relevant kunskap inom 
odling så tyckte kommunen att detta var ett projekt som man kunde satsa på (Bogne, 2013). 

Förvaltningen ansåg att odling kunde tillföra något positivt till parken och på så sätt 
skapa en attraktiv mötesplats samt stärka de sociala samhörigheten. I början av 2011 kom ett 
beslut från Skarpnäcks Stadsdelsnämnd att man har valt att godkänna stadsdelsförvaltningens 
förslag angående upprustningen av parken (Skarpnäcks Stadsdelsförvaltning, 2011). 

Både Falkenstrand och Bogne ser projektet som lyckat, processen flöt på smidigt och 
odlingen sköts fortfarande efter två år. Här kan vi även se att samarbetet går i stil med de fyra 
kriterier för lyckad medborgardialog som nämnts ovan. Kommunen bistod/bistår med resurser 
till föreningen, arbetet efterfrågades från en lägre nivå, kontakten bibehålls med offentliga 
tjänstemän samt att relationen mellan föreningen och förvaltningen varken är för vänskaplig 
eller ansträngd. 
 
3.5 Skötsel av parken idag 
Enligt Bogne har kommunen och föreningen Folkodlarna ett så kallat brukaravtal. Det är inget 
juridiskt avtal utan klarlägger vilket ansvar de olika parterna har och avtalet kan avslutas av 
båda parter om så skulle önskas. Folkodlarna är de som ska sköta om odlingen och 
kommunen bistod i början med byggnationen av bland annat odlingslådor, redskapsbod, 
anslagstavla samt jord till lådorna och en del växter. Det senaste som kommunen hjälpte 
Folkodlarna med var att bistå med färg till odlingslådorna och redskapsboden. (Se bilaga 3) 
Ungefär en femtedel av parken består av stadsodlingsområde.  

Det ska inte vara någon privat odling, utan vem som helst ska få vara med och odla. En 
av anledningarna till att kommunen sa ja till förslaget var att de ser stadsodling som viktig ur 
ett socialt perspektiv (Intervju Bogne).  
  
3.6 Stadsodling i framtiden 
Informanterna har själva fått berätta hur de tror att stadsodling kommer att utvecklas i 
framtiden. Falkenstrand anser att det är fel hur planeringen för städerna ser ut idag. Förtätning 
ser hon inte som en väg till hållbar utveckling. Det finns inte tillräckligt mycket odlingsyta i 
städerna så att det täcker befolkningens behov av mat. Det är heller inte möjligt leva och bo 
inne i staden och sedan behöva åka långt utanför staden för att odla sin mat. Hennes scenario 
är att är att vi ska gå mot ett lågenergisamhälle där vi är våra egna producenter. Försörjning 
med hjälp av endast stadsodling ser hon som en omöjlighet då Sverige idag konsumerar så 
pass mycket att vi idag inte är självförsörjande inom det egna landet. Även den aspekten att vi 
inte kan odla året om i Sverige ser hon som ett problem. På frågan om stadsodling har en roll 
för en hållbarare stad svarade Bogne att stadsodling kan ha en viktig roll för hållbar 
utveckling av Stockholm men att vi inte riktigt är där än. Vi har inte kommit till den nivån ” 
att vi måste odla” för att kunna försörja matbehoven. 
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Anledningen till att Falkenstrand ändå är positiv till stadsodling är att det odlar socialt kapital. 
 

Den dagen det blir oroligt i ekonomin och i samhället, så känner man sina grannar, så att man kan 
samarbeta, undvika misär och våld. Stadsodling handlar idag mycket om att öka hälsan för människor, det 
är en läkande process, en gemenskap och även att skapa sig kunskapen om att odla. Dessa två sakerna 
handlar det mest om. Det är en social faktor som gör att folk håller på med stadsodling i Sverige 
(Falkenstrand, 2013)  

 
Citatet antyder att det är de sociala aspekterna som är drivande inom stadsodling i Sverige. 
Bogne ser också att stadsodling är viktigt ur ett socialt perspektiv, då det skapar mötesplatser 
där människor på ett naturligt sätt träffas och kan kommunicera med varandra. 

På frågan ifall Falkenstrand tror på att stadsodling kommer drivas av ”alla typer av 
människor” eller av eldsjälar som verkligen brinner för hållbar utveckling, svarade hon att i 
Sverige så är det vanligt att företag inom arkitektur och stadsplanering planerar för hållbarhet. 
I andra länder är det dock folket som har förstått att stadsodling är viktigt, på det planet så 
slumrar Sverige lite, här har inte folket förstått vidden av det.  
 

Grön arkitektur kommer nog lite mer ovanifrån. Vi kommer väl försöka odla när det blir en ekonomisk 
restriktion. Mycket handlar om att folk inte har tid, de jobbar för mycket, mer arbetslöshet gör att folk får 
mer tid och får då mer tid att sätta sig in i vad som händer i världen (intervju Falkenstrand).  

 
Falkenstrand menar här på att befolkningen i Sverige inte hinner reflektera över de vardagliga 
valen som påverkar miljön. Hon vill se en förändring hos folket att tänka igenom sin vardag 
och vilka val de gör där. 
 
3.7 Stadsodlingen i Skarpnäck som en social mötesplats 
Som beskrivet ovan ser de båda informanterna stadsodling i Sverige som en mer viktig del i 
sociala sammanhang än för säker matåtkomst. Ett exempel på där stadsodling har sammanfört 
människor är från Matparken där föreningen samarbetar med olika förskolor i Skarpnäck. I 
och med detta samarbete lärde sig barnen om hur odling går till, som de kanske inte fått 
möjlighet till annars. Även en del andra evenemang anordnas lite då och då i parken, så som 
vårkalas och sticklingsbytardag (Folkodlarna, 2013). 
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4. ANALYS 
 
I denna del analyseras teori- och empiridelen från uppsatsen och en diskussion som 
sammankopplar de två delarna kommer föras.  
 
4.1 Matparken i Skarpnäck, ett exempel på hållbar utveckling i praktiken? 
Något som märktes under undersökningens gång är att stadsodling ligger i tiden. I och med 
uppmärksamheten som varit kring hållbar utveckling och Peak oil de senaste åren kan man se 
att omställningsrörelser utvecklats ur detta och även stadsodlingar. Även politiken har under 
de senaste åren utvecklats till att vara mer involverande för privatpersoner. Människor blir 
mer och mer medvetna om att jordens resurser inte är oändliga. En insikt om våra 
konsumtionsvanor är ett första steg i att förstå hur beroende vi är av våra råvaror. I och med 
en ökad förståelse för detta har även ansatser till förändring skett.  

Nedan kommer Figur 3 att beskrivas i kronologisk ordning. Figuren är konstruerad så att 
ett händelseförlopp förklaras, ur den genomförda fallstudiens perspektiv. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Fallstudiens process. 

Källa: Emilia Eriksson (2013) 

4.1.1 Strävan efter hållbar utveckling, Peak oil, Omställningsrörelser 
Med strävan efter en hållbar utveckling måste vi först och främst veta vilka förutsättningar 
och begränsningar vi ställs inför. Detta så att utvecklingen kan ske på ett sätt som är hållbart 
men även möjligt med hänsyn till hur vi lever och verkar idag på jorden. Då med tanke på 
globalisering, transnationell handel samt beroendet av fossila bränslen.  
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En av begränsningarna som vi ställs inför är att oljan är en ändlig naturresurs som gör att 
vi inte kan använda oss av oljan på samma sätt i framtiden. Problematiken kring Peak oil har 
under de senaste åren fått en större uppmärksamhet och skapat en bättre medvetenhet om att 
en förändring av oljeförbrukningen bör ske. En prioritering av vad oljan ska användas till är 
således en del av att försöka minska på förbrukningen. Matproduktionen och transporteringen 
av maten är beroende av oljan på många olika sätt. Om en del av transporten och sättet att 
producera mat på kan ändras så att inte lika mycket olja behöver användas kan det då bidra till 
mindre oljeanvändning och att miljövänligare produktions- och transportmedel används.  

 Omställningsrörelsen skapades i England som en respons på resursproblematiken. 
Rörelsen anser att en förändring behöver ske underifrån, som sedan kan påverka de ledande 
makterna. Minskande resurser och klimatförändring är indikationerna till omställningen och 
rörelsen vill skapa hållbara lokalsamhällen där beroendet av resurserna inte ska vara lika 
starkt. Det är inte bara miljöindikationerna som står till grund utan även att bygga starka 
sociala nätverk där medlemmarna kan lära av varandra. 

Även om Folkodlarna inte är medlemmar i Omställningsrörelsen tycker jag rörelsen var 
viktig att belysa då likheter mellan Folkodlarna och rörelsen finns. Båda grupperna är 
exempel på initiativ som på grund av resursproblematiken och Peak oil vill sprida ordet om 
stadsodling och omställning genom stadsodlingsprojekt.  
 
4.1.2 Folkodlarna bildas 
Grundarna av Folkodlarna hade den ovan nämnda resursproblematiken i tankarna när de 
skapade föreningen. Visionen var att kunna odla en del av sin mat själv, tillsammans med 
andra. Under intervjun med Falkenstrand beskrev hon dock att många som gått med i 
Folkodlarna inte kunde så mycket om resursproblematiken utan gjorde det för att kunna äta 
ekologiska grönsaker och umgås med likasinnade människor. Falkenstrand uppvisade en oro 
för att människor i Sverige (och i många andra länder i världen) ännu inte har insett vilken roll 
konsekvenserna av minskande resurser kan komma att innebära för det vardagliga livet.  

Det jag ändå ser som positivt är att det finns ett intresse av att odla ekologisk mat på en 
lokal nivå, detta ser jag som ett tecken på att en medvetenhet finns bland befolkningen att 
göra något som är bra för miljön. Ju fler som intresserar sig för ekologiska varor och tjänster 
och blir insatta i resursproblematiken, desto fler kan även sprida denna kunskap vidare. Jag 
tror att det är viktigt att ett ekologiskt tänkande blir en naturlig del i människors liv, det kan 
inte ske en förändring förrän människor blir medvetna om problemen som vi ställs inför. 

 
4.1.3 Kommunens upprustningsförslag, medborgardialog samt Folkodlarnas förslag om 
stadsodling 
När förslaget om upprustning av parken kom 2010 och ett medborgarmöte hölls för de boende 
i Skarpnäck, framhölls en önskan om möjlighet till odling i en del av parken.  
Det går att se tre viktiga faktorer som gjorde att kommunen bejakade önskan om odlingen. 
Den ena faktorn är att det i dokumentet ”Den gröna promenadstaden”, som är ett tillägg till 
Stockholms översiktsplan, finns ett antal strategier som ska förvalta Stockholms parker och 
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grönområden på ett attraktivt sätt. En av dessa strategier heter ”Engagerade och delaktiga 
stockholmare”, det som menas med denna strategi är att förbättra invånarnas möjlighet att 
påverka sitt grannskapsområde, som exempel nämns chans till odling. Det nämns även att 
mötesplatser skapas på dessa platser vilket anses viktigt.  Enligt denna strategi ska staden ta 
tillvara på vad invånarna har för idéer. Att detta då finns med i Stockholms kommuns 
planeringsstrategi visar på att stadsodling är något som ska prioriteras. 

Både Jadelius (2013), Travaline & Hunold (2010), Bohn & Viljonen (2009) och Light 
(2003) menar på att det är viktigt att inkludera medborgarna i planeringsprocesser. Detta är 
viktigt för att befolkningen ska känna sig delaktig samt lära sig mer om sitt grannskapsområde 
och miljön där. Om medborgarna inte inkluderas kan det enligt Gilbert (1996) bli så att 
befolkningen helt tappar intresse för att bry sig om sitt grannskapsområde och legitimiteten 
gentemot kommunen minskar. Detta visar på att det är viktigt att inkludera invånarna från 
början i planeringsprocesser så att de känner att de kan påverka sitt grannskapsområde, vilket 
kan verka negativt för social hållbarhet. 

Den andra faktorn är att de personer från Folkodlarna som la fram förslaget om odlingen 
hade kunskap inom området och även ett genuint intresse. Under intervjun med Bogne tog 
hon upp just i och med att Folkodlarna var organiserade och att kommunen kunde se ett 
engagemang, vågade de tro på att odlingen skulle kunna drivas vidare även när det bara skulle 
vara Folkodlarna som hade hand om skötseln. 

Den tredje faktorn är att stadsodlingar är öppna för alla. Även fast det är Folkodlarna som 
är de som sköter om odlingen så kan ända utomstående personer delta. Parkmarken är 
kommunalägd och måste kunna vara tillgänglig för alla. Odlingen skapar sociala mötesplatser 
och enligt Falkenstrand är det just för den anledningen som många går med i föreningen. 
Förvaltningen ansåg att en stadsodling i parken kunde medföra en attraktiv mötesplats och jag 
tror att det är viktigt att det finns platser runt om i staden där människor kan mötas över ett 
gemensamt intresse för att kunna stärka social hållbarhet.  

Dessa tre faktorer vägde alltså alla in i kommunens beslut om att införa en odlingsdel i 
parken.    
 
4.1.4 Kommunens och Folkodlarnas samarbete 
Enligt Peterman (i Stenberg et al, 2013) finns det fyra kriterier som beskriver hur samarbetet 
mellan kommunen och medborgare i planeringsprocesser kan bli lyckade. Efter att fallstudien 
genomförts kunde jag se att de fyra kriterierna hade uppfyllts under kommunens och 
Folkodlarnas samarbete. Nedan beskrivs detta: 
 

1. Resurser, så som tekniska, ekonomiska och mänskliga (som gör arbetet möjligt) fanns. 
1.1 Kommunen stod för de tekniska och ekonomiska resurserna genom att planeringen 

och byggnationen av parken kunde ske med de pengar som kommunen hade. 
Folkodlarna stod för de mänskliga resurserna i och med medlemmarnas 
engagemang. 
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2. Initiativet kom från en lägre nivå. 
2.1 Det var Folkodlarna som lade fram förslaget om odling i parken och detta är enligt 

Peterman viktigt då ett tydligt intresse måste lyftas fram från en lägre nivå för att 
ett projekt ska kunna satsas på. Ifall inget intresse finns från befolkningen kommer 
inte det som byggs utnyttjas. 
 

3. Kontakten mellan kommunen och Folkodlarna har bibehållits. 
3.3 Folkodlarna har fortfarande kontakt med kommunen, det finns ett brukaravtal  

mellan de två parterna, som beskriver vad de olika parterna har för skyldigheter. 
Peterman menar även att det för föreningen är viktigt att kontakten bibehålls mellan 
parterna då kommunen sitter på resurserna. Detta kan man också se i fallstudien då 
Folkodlarna bad kommunen om hjälp till exempelvis målarfärg då de själva inte har 
de resurser som behövs. 

 
4. Kontakten är varken för vänskaplig eller konfliktartad. 

4.1 De två parterna har hittat en medelväg där de kan mötas, Folkodlarna kan be om 
hjälp av kommunen, så som med målarfärgen och kommunen kan även ställa krav 
på Folkodlarna, så som att det ska vara en öppen odling för alla. 

 
Som beskrivet i föregående del är det viktigt att kommunen inkluderar invånarna i 
planeringsprocesserna och med de ovan beskrivna kriterierna kan vi se att medborgarna har 
blivit involverade på ett lyckat sätt.  

Det som måste beaktas är att detta endast är ett exempel och att det inte går att dra en 
vidare slutsats om ifall medborgarna alltid inkluderas eller exkluderas i planeringen i Sverige. 
Dock ser jag detta exempel som intressant då det är ett lyckat samarbete för en verksamhet 
som inte prioriterats så länge inom planeringen i Sverige. 
 
4.1.5 Miljösmart, social mötesplats, utbildningsfaktor 
Stadodling kan, som beskrivet i teoridelen, betyda och tjäna olika beroende på vilken plats 
odlingen ligger på. I fattigare städer och länder har stadsodling en viktig roll när det gäller 
säker matförsörjning medan stadsodling i mer utvecklade städer/länder har en roll som en 
social mötesplats som stärker sociala relationer på de platser de finns på.  

Stadsodling kan enligt Bergquist ses som alternativ till import av matvaror men att det 
endast kan tjäna som ett komplement till importen, detta i både fattigare och rikare länder. 
Detta beror till stor del på att det inte finns tillräckligt med plats inne i städerna att odla på. Så 
även om stadsodling endast kan vara en del i matproduktionen, kan det ändå bidra till att 
transporterna kan minskas. Jag ser det som svårt att stadsodling kommer att få en stor roll som 
ett alternativ till import i Sverige i och med att odlingarna endast kan tjäna som 
matförsörjningskälla för de boende närmast odlingarna. Bohn & Viljonen (2009) anser att den 
största förtjänsten med stadsodling är att transporterna minskar och på så sätt också koldioxid- 
och energianvändandet. Detta stämmer, även om det endast sker i liten skala (i och med de 
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små arealerna som det odlas på i städerna). Det kan tyckas att odlingarna är i för små skalor, 
så som Matparken, för att de ska kunna göra en större förändring, och så är det väl på ett sätt. 
Dock tror jag att dessa små förändringar blir som ringar på vattnet och påverkar och inspirerar 
människor när de blir medvetna om dessa odlingar.   

Som nämnt ovan så var det många som gick med i Folkodlarna för att de hade ett 
odlingsintresse samt för att skapa sig sociala kontakter och för att de hade en längtan till 
naturen. Både enligt Grahn & Stigsdotter (2003) och Armstrong (2000), har urbana 
grönområden, så som stadsodlingar, en positiv verkan på psyket samt att dessa platser tjänar 
som en avslappningsplats. Travaline & Hunold (2010) samt RUAF foundation (2013) visar på 
att möten vid stadsodlingar genererar sociala kontakter samt ett kunskapsutbyte mellan 
personerna där. Att vi kan se detta samband mellan orsakerna till att många av folkodlarnas 
medlemmar gick med i föreningen och det som lagts fram i teorin har kommit fram till, 
stärker argumenten om att stadsodling har en roll när det gäller stärkande av sociala relationer 
samt att det lär människor om odling. Exempel på detta finns i Matparken där samarbete 
mellan föreningen och några av Skarpnäcks förskolor samt att föreningen arrangerar bland 
annat vårkalas och sticklingsbyte. Dessa exempel visar på att det finns en önskan till 
gemenskap och lärande och att det är en del i att vara medlem i föreningen. Om vi jämför 
denna typ av stadsodling med kolonilottsodling tänker jag mig att det finns två olika typer av 
gemenskap på dessa platser. På kolonilotterna odlas det för eget bruk på sin egen 
odlingsmark, och möten mellan de som odlar sker ifall initiativ tas från en part. I 
stadsodlingar odlas det istället gemensamt på mark som också förvaltas gemensamt, där 
naturliga samarbeten bildas. Detta ser jag som en indikator på att medlemmarna inte bara 
söker odlingsmöjlighet utan även en social mötesplats. Dessa mötesplatser verkar således 
verka som en positiv faktor för social hållbarhet. 
 
4.1.6 Social hållbarhet 
Att städer har en viktig roll i arbetet med hållbar utveckling är idag en självklarhet då, som 
ovan nämnt, två tredjedelar av jordens befolkning kommer bo i urbana miljöer om femtio år. 
Därför är det viktigt att jobba för att städerna är och kommer vara hållbara.  

I delen som handlar om social hållbarhet i teorin, beskrivs Dempsey et al´s (2009) 
definition av social hållbarhet. Definitionen lyder så att det finns två grenar inom social 
hållbarhet. Dels lokalsamhällets hållbarhet, vilket syftar på att människor ska vilja och kunna 
leva på dessa platser nu och i framtiden. Den andra grenen är social rättvisa, där 
lokalsamhällena ska vara välplanerade och kunna erbjuda en rättvis och bra service. 
Hållbarhet i lokalsamhället innefattar ett samarbete mellan kommun och invånare. Som 
beskrivet ovan är samarbetet mellan dessa parter viktigt då befolkningen värnar mer om sitt 
bostadsområde ifall de blir involverade. Så det faktum att medborgarnas engagering i 
planeringen tas upp även här visar på att involvering är en viktig del i att få ett hållbart socialt 
samhälle.  

Stadsodling är en del i detta då, som beskrivet ovan, odlingen sker gemensamt på en plats 
inne i staden, exempelvis i Matparken, där alla har möjlighet att delta. På frågan hur 
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informanterna tror stadsodling kommer utvecklas i framtiden anser Falkenstrand att 
stadsodling inte kommer kunna verka som egen matförsörjningskälla. Det som hon dock var 
positiv till är att det med hjälp av stadsodlingar skapas sociala nät, där invånarna lär känna 
sina grannar och på så sätt kan samarbeta ifall det uppstår oväntade händelser. 

Urban social hållbarhet bygger då på att invånarna i städerna blir involverade i händelser 
som kan komma att förändra staden samt att de lyckas bygga sociala nätverk. För att 
processen social hållbarhet ska utvecklas åt rätt håll tror jag det är viktigt att både 
privatpersoner och kommunen är öppna för nya förslag samt har en inkluderande attityd 
gentemot sina medmänniskor. Jag tycker mig se detta exemplifierat i Matparken, då invånarna 
blev involverade i ombyggnationen av parken samt att kommunen var öppna för nya förslag 
från invånarna.  
 
4.1.7 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling sker inom tre olika inriktningar (social, ekonomisk samt ekologisk) och 
dessa tre bör efterföljas för ett hållbart samhälle. Hållbar utveckling är som sagt en process 
som hela tiden utvecklas och förändras. Det är svårt att veta hur utvecklingen kommer te sig i 
framtiden. Dock ser jag initiativ som exempelvis stadsodlingar som positiva för en hållbar 
utveckling. De slutsatser som kan dras om stadsodling är att det kan tjäna som ett komplement 
till matimporten samt att det skapar en medvetenhet hos de som odlar. Enligt IISD ska vi se 
världen som ett enda stort system, där allt som görs påverkar hela jorden, och inte bara den 
plats det sker på. Om en del av de utmaningar som EU har listat kan förändras till att bli mer 
hållbara är det positivt för hela omvärlden. Att hållbar utveckling är ett relativt vagt begrepp 
försvårar arbetet med mot det då det kan vara förvirrande att veta vad som är hållbar 
utveckling och inte. Så även om begreppet är lite luddigt, tycker jag ändå att det ska ses som 
ett eftersträvansvärt mål. 

Att det som Folkodlarna gör i matparken leder mot en hållbar utveckling även i stort kan 
vara svårt att se men jag tycker att talesättet ”ingen kan göra allt, men alla kan göra något” 
passar in här. Grundarna av Folkodlarna hade en vision om att kunna odla ekologisk mat 
tillsammans med andra människor, så att de kunde lära av varandra och även sprida denna 
kunskap vidare till andra människor som kanske inte är med i föreningen.  

Varken Folkodlarna eller den faktorn att Stockholms kommun satsar på exempelvis 
stadsodlingsprojekt kan lösa resursproblematiken eller garantera en hållbar utveckling men 
det bidrar ändå med något. Sen är ju hållbar utvecklig som sagt en ständigt pågående process 
som förändras beroende på vad som händer i samhället.  

Om vi har IISD´s ”påverkan-förklaring” i åtanke, kan Matparken tjäna som ett exempel 
och på så sätt inspirera och sprida kunskap, vilket kan påverka till att fler projekt startas. Att 
Matparken finns och verkar, leder till att parken bidrar till hållbar utveckling. 
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5. SLUTSATS 
 
I denna del kommer frågeställningarna tas upp och besvaras utifrån teorin och empirin samt 
av den gjorda analysen. Detta för att det ska bli ännu tydligare vad som har undersökts i 
uppsatsen. 
 
5.1 Svar på frågeställningarna 
Hur ställer sig Skarpnäcks Stadsdelsnämnd till stadsodlingsprojekt? 

I och med att stadsodlingsprojekt prioriteras i ”Den gröna promenadstaden”, som är ett 
tillägg till Stockholms översiktsplan, samt att stadsodlingar har fått utrymme i 
stadsdelsnämndens budget, visar det på att kommunen och nämnden jobbar för att kunna 
utveckla stadsodlingsområden. Intressant är även att kommunen har jobbat med fler 
stadsodlingsprojekt, här syftar jag då på den stadsodling som skapades i Bagarmossen, även 
beslutet om att bygga denna odling togs fram genom en medborgardialog. Att nämnden har 
valt att satsa på dessa odlingar ser jag som tecken på att Skarpnäcks Stadsdelsnämnd och även 
då Stockholms kommun anser att stadsodlingar kan bidra som en del i samhällsplaneringen 
samt att dessa odlingar skapar mötesplatser och tillgång till ekologisk närproducerad mat. I 
och med detta har medborgardialog bidragit till skapande av hållbara projekt. Vilket gör att 
medborgardialog bidrar till hållbar utveckling. 
 
Hur fick invånarna i Skarpnäck igenom sitt förslag om Matparken? 

Att en medborgardialog skedde vid ett möte som kommunen anordnade angående parken 
var startskottet till att Folkodlarna föreslog odling för en del av parken. Att Folkodlarna redan 
var organiserade som en förening samt att de som engagerade sig mest hade kunskaper 
angående odling, är två aspekter som vägde tungt för att kommunen skulle våga satsa på 
stadsodling i parken. Det som är viktigt för kommunen är att odlingar som denna ska kunna 
drivas av privatpersoner och att kommunen endast ska bistå med mindre resurser.  
 
Vilken roll har stadsodling för sociala relationer på grannskapsnivå? 

Stadsodling har en viktig roll för sociala relationer på grannskapsnivå då gemenskap och 
sociala band skapas när medlemmarna samarbetar för att sköta om odlingen. Stadsodlingar 
kräver att människor interagerar med varandra då sättet de sköts på fordrar samarbete mellan 
människor. Gemensamma odlingar kräver mer samarbete är till exempel vad 
kolonilottodlingar gör, vilket gör att stadsodlingar av Matparkens karaktär bidrar mer till 
social interaktion och då även social hållbarhet. 

 I områden där stadsodling finns kan människor som inte är aktivt involverade i själva 
odlingen vara med i gemenskapen då den är öppen för alla, vilket även ger dem en chans att 
vara med. Odlingen skapar en naturlig mötesplats för människor att mötas på, och även om de 
inte känner varandra innan, så uppkommer en samhörighet då gemensamma intressen skapar 
något att prata om.  
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Stadsodling har en viktig roll inom hållbar utveckling och främst för social hållbarhet. I 
Sverige tror jag det kommer ta lång tid, om det ens blir av, innan stadsodling får en 
framträdande roll som matförsörjningskälla men odlingarna tjänar som sagt som en social 
mötesplats. Ju fler som blir engagerade i resursproblematiken, desto fler kan kämpa för en 
hållbar utveckling. 
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Intervjuer 
 
Bogne, Inger, 131129, utredare Skarpnäcks Stadsdelsnämnd. 
 
Falkenstrand, Sanya, 131128, Grön entreprenör. 
BILAGOR 
 
Bilaga 1,  
 
Intervjuguide 1 
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Sanya Falkenstrand, var med och drev igenom samarbetet med kommunen om Matparken i 
Skarpnäck 
 
Om Sanya 

• Vilken är din arbetar-bakgrund och hur blev du involverad inom stadsodling? 
• Vad jobbar du med idag? 

Folkodlarna/Matparken 
• Hur blev du involverad i Folkodlarna? 
• Hur blev du involverad i projektet med Matparken? 
• Vilken roll hade du när projektet skulle drivas igenom? 
• Hur är Folkodlarna organiserad? 

- Hur många medlemmar är med? 
- Är de flesta medlemmarna boende i området just runt parken i     
Skarpnäck? 
- Hur ser åldersspridningen på medlemmarna ut? 

Kommunen 
• Vilken respons fick ni från kommunen när förslaget lades fram? 
• Hur gick samarbetet med kommunen till? Medborgarmöten, Samråd? 

Allmänt i stadsodling 
• Vilken roll tror du stadsodling för ett hållbart samhälle i framtiden? 
• Tror du att stadsodling kommer drivas av ”alla typer av människor” eller att 

sådana här projekt drivs av eldsjälar som verkligen brinner för detta? 
• Vilken roll tror du stadsodling har för invånarna som är bosatta i närheten av 

sådana odlingar i Sverige? Sociala, säker matförsörjning, utbildande? 

Intervjuguide 2 

Inger Bogne jobbar på Stadsdelsförvaltningen för söderort Stockholm. 

Om parken 
• Kan du beskriva vad du jobbar med i allmänhet? 
• Hur blev du involverad i projektet med parken i Skarpnäck från början? 
• Hur var planen från början med parken? Och hur långt hade ni kommit med de 

planerna innan de ändrades? 

 
Om Matparken 

• Hade ni någon slags medborgardialog där förslaget kom upp? 
• Var det Folkodlarna som tog kontakt med er angående matparken? 
• Hur gick processen till när ni fått kontakt med dessa personer som ville ändra 

parken? 
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• Hur styrs parken idag, är det föreningen som har hand om den eller hjälper 
kommunen till på något sätt? 

Om miljö i allmänhet i Stockholm 
• Finns det planer på att bygga fler stadsodlingar, eller odlingsdelar i parker 

framöver? Eller på tak inne i staden, på husväggar? 
• Har stadsodling en roll i arbetet med att få en hållbarare stad? I och med att det 

medför minskade transporter, mindre utsläpp mm? 
• Hur jobbar Stockholms stad med miljöfrågor angående mat, finns det några 

aktuella planer angående det? 

 
 

Bilaga 2. Bild över Bagarmossens stadsodling.  
Källa: Inger Bogne, Skarpnäcks Stadsdelsnämnd (2013) 
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Bilaga 3. Stadsodlingen i Matparken. 
Källa: Emilia Eriksson (2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Bilaga 3. Satsodlingen i Matparken. 
         Källa: Inger Bogne (2013). 
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