
ARBETSRAPPORTER 
Kulturgeografiska institutionen 

Nr. 917 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odling i staden 
Vad motiverar kommun och medborgare i Uppsala till 

engagemang inom stadsodling? 
 
 

Patrick Wennström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Uppsala, januari 2014 

ISSN 0283-622X 



 

 

Förord 
 
Det här är en kandidatuppsats i geografi vid Uppsala universitet som är skriven under 
höstterminen 2013. Jag vill tacka Göran Svanfeldt, Per Westerlund och Jenny Oltner som har 
delat med sig av sin tid och kunskap för att bli intervjuade av mig samt alla de som har 
deltagit i min enkätundersökning. Utan er hjälp hade inte den här uppsatsen blivit av, så ett 
stort tack till er! Dessutom vill jag rikta ett tack till min handledare Sofia Cele som har stöttat 
och kommit med många bra råd under skrivprocessen. Till sist vill jag också tacka min grupp 
under skrivträffarna som under den här tiden har läst och kommit med bra tips och idéer! 
 
Patrick Wennström 
Uppsala, 13 januari 2014 
  



 

 

ABSTRACT 
Wennström, P. 2013. Odling i staden: Vad motiverar kommun och medborgare i Uppsala till engagemang inom 
stadsodling? Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.   
 
Intresset för stadsodling har ökat mycket på senare år både internationellt och inrikes. Den här uppsatsen syftar 
till att undersöka fenomenet på en lokal nivå för att analysera varför kommunen och privatpersoner i Uppsala 
engagerar sig inom stadsodling. För att undersöka detta har intervjuer gjorts med kommunala tjänstemän och en 
enkätundersökning har genomförts med aktiva odlare i Uppsala. Tre teoretiska perspektiv har använts som stöd 
för att förklara varför kommunen arbetar med stadsodling och varför människor i staden odlar: Socialt kapital, 
den marxistiskt inspirerade teorin Metabolic rift och Hållbar utveckling. Undersökningen visade på att 
kommunen generellt har en positiv inställning till odling i staden och att viktiga anledningar till detta bland annat 
är sociala aspekter såsom integration och social gemenskap, men det finns även ett hållbarhetsperspektiv och en 
pedagogisk aspekt. Bland stadsodlarna själva är det ett intresse för trädgårdsarbete och odling som dominerar 
anledningarna till att odla, men även här finns den sociala gemenskapen med som en viktig faktor. Det går även 
att urskilja att den nya typen av odlingar i staden, kollektiva odlingar, har större fokus på miljö- och klimat än de 
mer traditionella koloni- och odlingslottsområdena. 
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1. INLEDNING 
 

Intresset för stadsodling har ökat mycket på senare år både internationellt och inom Sverige. 
Odling och jordbruk har tidigare inte passat in i bilden av den moderna staden, vilket har lett 
till att stadsodling länge varit förbisett av stadsplanerare och kommunala politiker (Halloran 
& Magid, 2013). De senaste åren har dock den urbana odlingen kommit att bli en allt 
viktigare del i arbetet med att skapa grönare och mer hållbara städer (Mendes et al., 2008). 
Dessutom finns det flera sociala, pedagogiska och ekonomiska fördelar med att integrera 
odling i stadsbilden.  

Att intresset för stadsodling har ökat kraftigt på senare år illustreras tydligt i hur 
användningen av ordet ”stadsodling” har ökat i svensk tryckt press från att inte ge några 
träffar alls i mediearkivet Retriever före år 2009 till att år 2012 ge nära fyrahundra träffar 
(Delshammar et al. 2012, s. 1). En likadan sökning i januari 2014 ger över tusen alternativ på 
artiklar i svensk press som nämner ordet stadsodling. Även om intresset har väckts på senare 
år är stadsodling inte på något sätt en ny företeelse utan jordbruk har varit en naturlig och 
viktig del av det urbana samhället sedan flera hundra år tillbaka, om än i en annan form och 
med ett annat syfte än den fyller idag (Björklund, 2010). I slutet av 1800-talet kom det som 
skulle kunna kallas början på den moderna stadsodlingen till Sverige i form av koloniområden. 
I och med urbanisering och förtätning av städerna har dock stadsodlingarna fått svårt att 
konkurrera med mer ekonomiskt lönsamma markanvändningsområden vilket har lett till att 
många koloni- och odlingslotter har försvunnit (Delshammar et al. 2012, s. 5).  

Även i Uppsala har stadsodling blivit poplärare på senare år och många odlingsföreningar 
har märkt av att det har skett en förändring i intresse. Dels har efterfrågan på odlingslotter 
ökat kraftigt men en annan förändring är att yngre generationer har blivit intresserade av att 
odla i staden (Norman, 2008; Steinholtz Sparby, 2011). Uppsala kommun har inte varit sena 
att följa med i den senaste trenden och kommunen har planerat att anlägga nya 
odlingsområden samt infört gemensamma regler för alla odlingsområden på kommunal mark 
(Norman, 2008; Steinholtz Sparby, 2011). Dessutom gav kommunen ut en inspirationsguide 
för stadsodling våren 2013 för att uppmuntra stadsborna att engagera sig i urban odling. 
Uppsala har sedan tidigare många koloni- och odlingslotter men de senaste åren har också nya 
typer av stadsodlingar växt fram i Uppsala, så kallade kollektiva odlingar, där människor 
odlar tillsammans (Queiroz, 2013, s. 3).  

Det är tydligt att intresset för stadsodling har ökat, även om fenomenet i sig inte är nytt. 
Den här uppsatsen kommer att på ett lokalt perspektiv analysera vad som kan ligga till grund 
för en sådan förändring genom att undersöka vad som motiverar kommun och medborgare till 
engagemang inom stadsodling samt vad odling generellt kan bidra med till ett urbant samhälle.  

 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att analysera vilka drivkrafter som ligger bakom kommunens och 
privatpersoner engagemang inom stadsodling. Eftersom odling är en aktivitet som kräver 
mark är det intressant att undersöka både kommunens och privatpersoners inställning till 
stadsodling för att förstå hur detta tar sig rumsliga uttryck. Uppsala används som exempel för 
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att eventuellt kunna påvisa vad som ligger bakom en specifik kommuns arbete med 
stadsodling och om intresset för stadsodling har samma grund för kommunen och 
privatpersoner. 

För att undersöka detta har följande frågeställningar tagits fram: 
1. Vilka är de huvudsakliga anledningarna till engagemang inom stadsodling bland 
privatpersoner och för Uppsala kommun? 
2. Hur förhåller sig kommunen respektive odlare i staden till de ekonomiska, ekologiska och 
sociala aspekterna av stadsodling? 
3. Hur ser relationen ut mellan de som odlar i staden och kommunen? 
 

1.2 Definitioner och avgränsningar 
Stadsodling, urban odling och urbant jordbruk används synonymt i den här uppsatsen. Den 
vanligaste översättningen av engelskans ”urban agriculture” är troligen stadsodling, men detta 
uttryck utelämnar vissa typer av aktiviteter som kan tillräknas begreppet, exempelvis 
djurhållning eller småskalig försäljning. Enligt Mendes et al. (2008, s. 435) kan stadsodling 
inkludera: community and private gardens, edible landscaping, fruit trees, food-producing 
green roofs, aquaculture, farmers markets, small-scale farming, hobby beekeeping, and food 
composting. Begreppet stadsodling kan alltså inkludera en rad olika aktiviteter, men i den här 
uppsatsen syftar stadsodling till kollektiva eller individuella odlingsföreningar, övriga 
aktiviteter som kan tillskrivas begreppet eller som sker i privata trädgårdar utelämnas. Andra 
begrepp som kan behövas definieras är koloniträdgårdsförening, odlingslottsförening och 
kollektiv odling. En koloniträdgårdsförening innebär ett odlingsområde med jordlotter (200-
500 m2) där en liten stuga får uppföras. Odlingslott innebär en mindre jordlott (cirka 60 m²) 
där ingen byggrätt finns och kollektiva odlingar innebär odlingsområden där människor odlar 
tillsammans.  
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2. METOD 
 

Det här avsnittet inleds med en redogörelse av uppsatsens vetenskapsteoretiska ansats för att 
sedan gå in på tillvägagångssätt i form av kvalitativa och kvantitativa metoder. Olika typer av 
metoder har använts för att besvara de olika frågeställningarna. För att undersöka kommunens 
perspektiv har semistrukturerade intervjuer genomförts med kommunala tjänstemän. En 
internetbaserad enkätundersökning har även gjorts för att undersöka av vilka anledningar 
privatpersoner odlar i staden. 
  

2.1 Metodologi 
Denna undersökning har varit en process där teori och empiri har växt fram om vartannat. 
Kunskap som har erhållits från vetenskaplig litteratur har använts som stöd till att genomföra 
kvalitativa intervjuer, som i sin tur har legat till grund för enkätundersökningen. I intervjuerna 
har det också framkommit information som jag i förväg inte förväntade mig vilket ledde till 
vidare läsning av litteratur och utveckling av mitt teoretiska ramverk. Vidare ledde 
enkätundersökningens resultat till utökad förståelse av intervjuer och teori. Att se forskning 
som en fortlöpande process som växlar mellan ett del- och ett helhetsperspektiv och där ny 
kunskap under forskningsprocessen leder till nya perspektiv kan härledas till hermeneutiken. 
Enligt Wallén (1996, s. 33) innebär hermeneutik i stora drag tolkning, och forskarens roll är 
då att tolka innebörder av olika företeelser. Det betyder att det inte är en objektiv verklighet 
som studeras, utan forskaren tolkar någonting utifrån sin egen förståelse. En annan aspekt av 
hermeneutiken är att tolkandet växlar mellan ett helhetsperspektiv och ett delperspektiv. 
Forskning är inte en linjär process, utan kunskap som erhålls under studien kan ge nya 
perspektiv som kan adderas till studien, man växlar mellan den aktuella delen och 
helhetsbilden. Genom sina tolkningar kan man visa på innebörden som ligger bakom den 
studerade företeelsen, och koppla detta till andra teorier (Wallén, 1996, s. 33-34). Detta 
perspektiv beskriver bra hur tillvägagångssättet har sett ut i den här uppsatsen, där mina 
tolkningar av intervjuer och enkätsvar har kopplats till mitt teoretiska ramverk för att kunna se 
delar av företeelsen stadsodling ur ett större perspektiv.  

Metodologiskt görs ofta distinktion mellan kvalitativa och kvantitativa metoder, 
exempelvis gör Bryman (2002) och Trost (2010) sådana uppdelningar i sina metodböcker. 
Esaiasson et al. (2012, s. 230) menar dock att en sådan uppdelning kan vara vilseledande 
gällande intervjumetoder och föredrar istället att göra skillnad på frågeundersökningar och 
samtalsintervjuundersökningar eftersom detta bättre beskriver vad som karaktäriserar de olika 
metoderna. Vidare menar författarna att en frågeundersökning inte nödvändigtvis behöver 
vara kvantitativ i bemärkelsen att fler antal personer blir intervjuade än i en 
samtalsintervjuundersökning. Esaiasson et al (2012) medger dock att frågeundersökningar i 
många fall kan beskrivas som kvantitativa eftersom enhetliga uppgifter som går att jämföra 
ofta ligger som bas för denna typ av undersökningar samt att samtalsintervjuundersökningar 
ofta har en mer kvalitativ karaktär genom att de söker efter mer innehållsrika uppgifter samt 
ofta är mer ostrukturerat upplagda. Denna skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa 
metoder, som Esaiasson et al. (2012) medger kan finnas, beskriver bra hur mina metoder 
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skiljde sig åt och av denna anledning har jag valt att dela upp resterande metodavsnitt i 
kvalitativ och kvantitativ metod.  
 

2.2 Kvalitativ metod: Uppsala kommuns arbete med stadsodling 
Till min undersökning har semistrukturerade intervjuer valts som arbetssätt eftersom detta 
tillåter den intervjuade personen att svara fritt och styra samtalet i viss mån. I kvalitativa 
intervjuer är det viktigt att låta den intervjuade svara på ett sätt som reflekterar personens egna 
perspektiv, det vill säga att tillåta intervjun röra sig i olika riktingar för att se vad som är 
relevant och betydelsefullt för intervjupersonen. Detta kan innebära att intervjuns fokus 
skiftar lite, vilket inte behöver vara något negativt eftersom forskaren istället får mer utförliga 
och innehållsrika svar (Bryman, 2002). Samtidigt finns en viss struktur där genom att jag som 
intervjuare har förberett en intervjuguide med frågor och teman som ska behandlas under 
intervjun. Denna typ av intervju öppnar upp för insamling av data som jag i förväg inte hade 
kunnat förutse, och tolkning av denna kan styra undersökningen i en annan riktning eller ge 
nya perspektiv som enligt hermeneutikens principer sedan kan utforskas i nästa intervju eller 
bygga på det teoretiska ramverket. Esaiasson et al. (2012, s. 229) menar att kvalitativa 
intervjuer, eller samtalsintervjuer, ofta används när forskaren behöver få en mer djupgående 
förståelse av hur människor tänker gällande ett specifikt område, vilket också var syftet med 
intervjuerna med kommunen. 

Semistrukturerade intervjuer ger den intervjuade personen möjlighet att ta upp ämnen 
som jag kanske inte har tänkt på, men som ändå kan vara relevant för min studie. Bryman 
(2002) menar att semistrukturerade intervjuer är lämpligt för studier där det finns ett 
förhållandevis tydligt fokus från början eftersom detta gör det möjligt att centrera intervjun 
runt vissa frågeställningar. I en semistrukturerad intervju används ofta en intervjuguide, vilket 
också jag använde mig av. En funktion av att ha en intervjuguide är att den möjligtvis kan 
stärka reliabiliteten och trovärdigheten genom att standardisera intervjusituationen så att en 
liknande intervju skulle vara möjlig att genomföra vid ett senare tillfälle. Dock menar Trost 
(2010, s.131) att en sådan antagelse också är att förutsätta ett statiskt förhållande under 
intervjun, medan man i verkligheten snarare kan förvänta sig olika svar och resultat vid olika 
tidpunkter. Vidare menar han att kvalitativa intervjuer förutsätter låg standardisering, vilket 
gör det svårt att mäta reliabilitet och validitet på samma sätt som i kvantitativa studier, 
eftersom det är just från kvantitativa studier som dessa idéer kommer från. Jag håller med om 
att reliabilitet och validitet inte är lika relevant att diskutera inom kvalitativ intervjumetod, 
dock tror jag att en intervjuguide kan hjälpa intervjuaren att hålla fokus på det som intervjun 
är avsedd att undersöka.  
 
2.2.1 Urval och intervjupersoner 

Urval av intervjupersoner gjordes baserat på deras yrkestitel och ansvarsområde. Jag ville helt 
enkelt intervjua kommuntjänstemän som har arbetat med eller har kunskap om hur kommunen 
arbetar med stadsodling. Önskvärt var också att få intervjua någon som hade 
kommunalpolitisk erfarenhet av stadsodling. Tre personer intervjuades; Jenny Oltner som är 
miljöstrateg på Uppsala kommun, Per Westerlund som är parkdriftsansvarig bland annat med 
ansvar för kommunens koloni- och odlingslotter samt Göran Svanfeldt som har lång 
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erfarenhet av stadsodling i Uppsala, är kommunalpolitiskt aktiv för Socialdemokraterna, 
initiativtagare och grundare till flera koloni- och odlingslottsföreningar i Uppsala samt 
tidigare ordförande för Fritidsodlingens Riksorganisation. Oltner och Westerlund intervjuades 
för att representera kommunen i denna undersökning där Oltner i sitt yrke som miljöstrateg 
främst handskas med stadsodling på ett teoretiskt plan och Westerlund som parkdriftsansvarig 
har haft mera praktisk erfarenhet av odlingen i staden och en del kontakt med odlarna. För 
båda kommuntjänstemännen var dock stadsodling endast en mycket liten del av deras totala 
arbetsområde och uppgifter hos kommunen. Svanfeldt intervjuades på grund av sitt långa 
engagemang och sin erfarenhet av odling i Uppsala och kan ses som en nyckelperson inom 
ämnet med olika perspektiv på fenomenet, bland annat som kommunpolitiker, aktiv odlare 
och ordförande för Fritidsodlingens Riksorganisation. 
 
2.2.2 Förberedelser, genomförande och bearbetning 

Intervjuguiden förbereddes genom formulering av frågor kring mitt ämne som jag ansåg var 
oklara och som den intervjuade skulle kunna hjälpa mig att tydliggöra. Information som jag 
fick genom den första intervjun användes till att anpassa intervjuguiden för de senare 
intervjuerna och dessutom påverkades min sista intervju av de intervjuer som jag gjort 
tidigare genom att jag hade utvidgad mitt perspektiv och fått mer bakgrundskunskap. Under 
hela intervjuprocessen, från förberedelserna till bearbetning har det teoretiska ramverket 
funnits i åtanke för att koppla mina tolkningar till helhetsbilden av stadsodling. Frågorna 
formulerades på ett sätt som tillät utrymme för alternativa perspektiv och idéer. Därefter 
kategoriserades frågorna eftersom de nödvändigtvis inte behövdes ställas i rätt ordning eller 
med samma formulering. Trost (2010, s. 72) menar till exempel att det är viktigare att 
intervjun flyter på än att ett frågeschema följs slaviskt. En av intervjupersonerna bad om att få 
några frågor skickade till sig via e-post före intervjun för att få en bättre uppfattning om vad 
jag var intresserad av. Jag skickade då ett antal frågor som berörde de teman som intervjun 
skulle behandla. Det gav den här personen möjlighet att förbereda sina svar, vilket inte de 
andra intervjupersonerna hade. Jag tror dock att det finns både för- och nackdelar med att låta 
intervjupersonerna förbereda sina svar, och därför valde jag att gå med på att skicka frågor på 
förhand om personerna frågade efter det. 

Ämnen som behandlades i intervjuerna med kommuntjänstemännen var kommunens 
arbete med och inställning till stadsodling, förändringar som skett och kontakt med andra 
grupper. Detta för att kunna analysera hur och varför kommunen arbetar med stadsodling, om 
det ökade intresset har lett till förändringar i detta arbete och om stadsodling kan bidra till 
ökat samarbete eller kontakt mellan olika sociala grupper. I intervjun med Svanfeldt 
behandlades ämnena individuella motiv till engagemang inom stadsodling och kommunens 
arbete och inställning till stadsodling eftersom jag var intresserad av både hans erfarenheter 
som aktiv fritidsodlare i Uppsala och som kommunpolitiker. 

Intervjuerna spelades in med ljudupptagare på min mobiltelefon och jag tog också 
anteckningar kontinuerligt. Fördelarna med att spela in intervjuerna var att jag kunde 
koncentrera mig på vad intervjupersonen sade och att ställa följdfrågor samt att jag kunde 
lyssna igenom intervjuerna i efterhand. Att spela in intervjuerna skulle dock kunna hämma 
intervjupersonerna och göra dem nervösa, men inga sådana tecken uppvisades. Att ta 
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anteckningar trots att intervjun spelades in var fördelaktigt dels för att det underlättade 
sammanställning av data, då jag i efterhand kunde se ungefär när under intervjun något ämne 
behandlades men det gav också utrymme för tystnad, vilket kan ge möjlighet för 
intervjupersonen att utveckla sina svar. Två av intervjuerna genomfördes på personernas 
arbetsplats och en på ett kafé i Uppsala. Intervjuerna som genomfördes på personernas kontor 
var i en påtagligt mer ostörd miljö än den som genomfördes på ett kafé, där ljudvolymen var 
hög och det fanns många distraktioner. Dock kan den senare påstås ha varit mer avslappnad i 
karaktären vilket kan ha inverkat på informationen som genererades.  

Första steget i bearbetningen av den insamlade informationen var att transkribera 
intervjuerna. Största delen av intervjuerna transkriberades, men delar som jag ansåg var 
irrelevanta för undersökningen lyssnades bara igenom utan att transkriberas. Därefter 
påbörjades tolkningen och analysen av materialet genom att jag plockade ut den information 
som jag ansåg var relevant och placerade den inom en av de tre teorierna metabolic rift, 
socialt kapital och hållbar utveckling.  
 
2.2.3 Etik 

Etiska överväganden som gjordes i samband med de kvalitativa intervjuerna var bland annat 
att tänka över vilken information som bör ges till intervjupersonerna. Trost (2010, s. 127) 
menar att det är tillräckligt att informera om vad studien handlar om och att svara på 
eventuella frågor från intervjupersonen. Inför mina intervjuer informerades intervjupersonerna 
om syftet med min undersökning, vad intervjun skulle behandla och att informationen skulle 
användas till min kandidatuppsats. Konfidentialiteten var en viktig etisk aspekt som jag som 
intervjuare var tvungen att förhålla mig till. Trots ämnets lättsamma karaktär dök det upp 
ämnen under intervjuerna som ansågs vara känsliga. I dessa tillfällen ombads jag att inte 
skriva ner dessa uppgifter, vilket självklart respekteras av mig som intervjuare. Intervjuerna 
inleddes med att jag frågade om jag fick spela in intervjun och avslutades genom att fråga om 
personen ville vara anonym och om den hade några frågor till mig eller något att tillägga. Alla 
tre intervjupersoner gick med på att bli omnämnda med namn i uppsatsen, men jag har ändå 
valt att inte nämna några namn i resultat- och analysdelen. Detta på grund av att det är jag 
som har kategoriserat deras uttalanden inom vissa teorier, intervjupersonerna har inte tagit 
ställning till dessa. Jag vill av etiska skäl inte skapa en bild av att någon av intervjupersonerna 
kan placeras inom ett visst teoretiskt eller politiskt fack. 
 

2.3 Kvantitativ metod: Privatpersoners motiv till att odla i staden 
För att undersöka av vilka anledningar privatpersoner engagerar sig inom stadsodling har en 
kvantitativ metod valts. För att nå ut till så många personer som möjligt gjordes en 
internetbaserad enkätundersökning eftersom en sådan skulle kunna visa på hur utbredningen 
av olika motiv till att odla i staden ser ut. Enligt Esaiasson et al. (2012, s. 229) används 
frågeundersökningar många gånger när forskaren ämnar ta reda på hur ofta ett visst svar 
förekommer bland en grupp individer. Eliasson (2010, s. 31) menar också att kvantitativa 
metoder ofta är användbart om studien ämnar ta reda på hur utbredningen ser ut av olika 
attityder eller omständigheter och när forskaren inte behöver eller inte vill gå in på djupet i 
frågan. Denna del av min undersökning ämnar ta reda på vilka som är de vanligaste 
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anledningarna till att människor odlar i Uppsala. För att göra detta anser jag att det är mer 
relevant för studien att ta del av många personers svar än att gå djupare in på några få 
personers individuella anledningar, då dessa kan vara just väldigt individuella.  
 
2.3.1 Urval 

Urvalet för denna enkätundersökning gjordes baserat på en lista med samtliga 24 
odlingsföreningar som finns i Uppsala som jag fick av en kommuntjänsteman som 
intervjuades. Denna lista hade e-postadresser till alla föreningar utom tre stycken, därför har 
dessa inte kontaktats, men enkäten skickades till resterande 21 föreningar. Enkäten spreds 
sedan vidare till andra stadsodlare via dessa personer. Urvalsmetoden skulle kunna beskrivas 
som ett snöbollsurval. Enligt Eliasson (2010, s. 50) är snöbollsurval en lämplig metod när 
forskaren känner till några få individer ur den population som ska undersökas, men inte från 
början kan täcka in hela gruppen. I mitt fall skickade jag ut enkäten till de 21 e-postadresser 
som jag hade tillgång till och sedan spreds enkäten via dessa till andra stadsodlare. Detta gör 
att vissa grupper av stadsodlare i Uppsala kan vara orepresenterade och andra 
överrepresenterade. I enkäten fick personerna välja vilken odlarförening de tillhörde och på så 
sätt kan jag i efterhand se vilken typ av odling det rör sig om och tolka resultaten utifrån det. I 
och med att enkäten var internetbaserad kan det vara möjligt att vissa grupper, framförallt den 
äldre generationen odlare, är underrepresenterad. Även detta beräknas in i tolkningen av 
resultatet eftersom personerna har fått välja vilken ålderskategori de tillhör. Totalt deltog 128 
personer i enkätundersökningen som var öppen under en vecka. 
 
2.3.2 Förberedelser, genomförande och bearbetning 

Enkäten skapades i Google Drive som är en gratistjänst på internet där bland annat enkäter 
kan tillverkas och där svaren automatiskt sorteras i en kalkylark som går att exportera till en 
Excel-fil. Frågor till enkäten formulerades dels genom att tänka över vad jag behövde veta för 
att kunna svara på frågeställningarna, men information som jag fått genom intervjuer låg 
också till grund för utformningen av enkäten. Det var ett mål att skapa en så kort och tydlig 
presentation av enkäten som möjligt eftersom detta enligt Bryman (2002, s. 150) kan minska 
bortfall, vilket är ett problem vid många enkätundersökningar. Andra åtgärder för att minska 
eventuellt bortfall som Bryman (2002) rekommenderade var att skriva ett introduktionsbrev 
som kort förklarar undersökningens syfte och varför respondenterna har valts ut samt att ha så 
få öppna frågor som möjligt i enkäten Detta fanns också i åtanke när enkäten utformades. I 
samband med enkätens utformning gjordes också vissa etiska ställningstaganden, exempelvis 
förklarades uppsatsens syfte, att enkäten skulle användas till min kandidatuppsats samt att den 
var anonym. Frågorna i enkäten berörde vilka som är de främsta anledningarna till att odla i 
Uppsala, vilka fördelar som finns med stadsodlingar, den sociala aspekten och kontakt med 
kommunen (se bilaga 1). Detta bland annat för att kunna hitta likheter och skillnader med 
kommunens engagemang inom stadsodling samt för att koppla till det teoretiska ramverket. 
Enligt Eliasson (2010, s. 14-15) är det viktigt att förbereda undersökningen ordentligt genom 
att formulera tydliga instruktioner för att höja reliabiliteten, dessutom är det bra om flera 
frågor ställs för att undersöka samma sak. Båda dessa sätt har tillämpats i min 
enkätundersökning för att höja reliabiliteten. Ett sätt att stärka validiteten är att använda sig av 
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begrepp i undersökningen som stämmer överens med de teoretiska definitionerna (Eliasson, 
2010, s. 17). I min enkätundersökning har jag inte använt mig enbart av begrepp från den 
teoretiska bakgrunden då detta skulle kräva en definition och kan förvirra de som svarar på 
enkäten. Istället har de teoretiska definitionerna formulerats på ett sätt som passar för en 
enkätundersökning och som inte kräver en teoretisk förklaring. 

Vid sammanställningen av enkäten skapades diagram i Excel av de totala svaren för att få 
en överblick över resultatet. Därefter bestämdes specifika grupper vars svar jag var intresserad 
av att veta och jämföra, dessa grupper var de fyra ålderskategorierna och de tre olika typerna 
av odlingsföreningar. Det var intressant att plocka ut dessa grupper för att se om 
anledningarna till att odla skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper och mellan människor som 
är aktiva i koloniträdgårdsföreningar, odlingslotter och kollektiva odlingar. Av de 128 
personer som deltog i enkätundersökningen tillhörde 64 % en och samma odlingsförening, 
Tuna koloniträdgårdsförening. Detta kan givetvis ha påverkat det totala resultatet då 
koloniträdgårdsföreningar kan skilja sig ganska mycket från exempelvis kollektiva odlingar. 
Exempel på sådana skillnader kan vara att koloniträdgårdar ofta har stugor och större 
jordlotter och alltså är det troligen dyrare än att vara aktiv i en kollektiv odling. Dessutom 
skiljer sig åldersfördelningen mellan de olika typerna av odlingar, där 
koloniträdgårdsföreningar som, Tuna till exempel, har en högre medelålder än de övriga 
typerna. Enligt Uppsala kommun finns det 18 områden med odlingslotter i Uppsala och 4 
stycken koloniträdgårdsområden, vilket gör att mitt resultat inte representerar den verkliga 
fördelningen av odlingsområden i Uppsala. Den stora skillnaden i antalet personer som 
deltagit i enkäten från koloniträdgårdsföreningar och kollektiva odlingar gör att det kan 
diskuteras om dessa är jämförbara. I analysen görs dock sådana jämförelser eftersom jag anser 
att det kan vara relevant att se skillnader mellan grupperna på grund av att tidigare nämnda 
olikheter mellan dem. Läsaren bör dock vara medveten om att representationen mellan de 
olika typerna av områdena såväl som åldergrupperna skiljer sig. När de grupper och frågor 
som var av särskilt intresse hade identifierats, skapades diagram över dessa. Därefter 
användes informationen till att analysera och besvara de olika frågeställningarna. 
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3. TEORETISK BAKGRUND 
 
Den teoretiska bakgrunden behandlar tidigare forskning inom ämnet stadsodling i syfte att 
ligga som underlag för den empiriska undersökningen. Tre olika teoretiska perspektiv har 
identifierats i den vetenskapliga litteraturen som skulle kunna ses som motiv för 
privatpersoner såväl som lokala och nationella myndigheter till engagemang inom urban 
odling; metabolic rift, hållbar utveckling och socialt kapital. Dessa teorier kommer 
tillsammans att bilda mitt teoretiska ramverk för analys av hur och varför Uppsala kommun 
arbetar med stadsodling samt vad som motiverar privatpersoner att odla i staden. 
 

3.1 Marxismen som förklaringsmodell: Metabolic rift 
McClintock (2010) menar att det ökade intresset för urban odling på senare år kan förklaras ur 
ett marxistiskt inspirerat teoretiskt perspektiv kallat metabolic rift. Enligt McClintocks 
resonemang kan den ekonomiska krisen som drabbade stora delar av världen 2008 ha fått 
människor att vända sig till alternativa metoder för att säkerställa sin egen matproduktion. 
Historiskt sett har urbana odlingar ökat betydligt under ekonomiskt svåra tider eller perioder 
av krig (McClintock, 2010, s. 191; Turner, Henryks & Pearson 2011, s. 490). Under 
krisperioder i både USA och Storbritannien har staten stöttat olika typer av odlingsprojekt 
som en skyddsåtgärd för att säkerställa matproduktionen (McClintock, 2010, s. 198). Till 
exempel omvandlades många tomma tomter i New York till matproducerande trädgårdar 
under den stora depressionen på 1930-talet och odlingsprojekt i städerna mångdubblades 
under både första och andra världskriget i USA. Nu förespråkar den amerikanska regeringen 
återigen urban odling, vilket McClintock (2010) menar är en medveten strategi för att öka och 
säkerställa matproduktionen för den fattiga urbana befolkningen. Amerikanska staten har till 
exempel varit delaktig i onlinepubliceringen av en guide som berättar hur uppstartandet av 
kollektiva odlingar kan gå till1. En liknande guide har, som tidigare nämnts, även publicerats 
av Uppsala kommun våren 2013. Även i Sverige var stadsodlingen i form av koloni- och 
odlingslotter viktig under första och andra världskrigen (SCB, 2012). Delshammar et al. (2012, 
s. 5) menar dock att stadsodlingens främsta roll under mitten av 1900-talet i Sverige var för 
rekreation och välmående, snarare än matproduktion. 

Enligt Foster (1999, s. 379) grundas metabolic rift i Marxs kritik av kapitalismens 
exploatering av jorden. Det kapitalistiska jordbruket och den storskaliga industrin har 
förändrat naturen och gjort att samspelet, metabolismen, mellan människor och natur har 
rubbats, det vill säga att det har skapats en klyfta (engelska: rift) mellan dessa två. Människan 
är en del av naturen och Marx såg kapitalismen som en alienerande drivkraft mellan människa 
och natur och menade vidare att det kapitalistiska systemet inte är förmöget att upprätthålla 
balansen mellan naturliga och mänskliga processer trots vetenskapliga och teknologiska 
utvecklingar (Foster, 1999, s. 380). Därför tror McClintock (2010) att stadsodling har blivit ett 
sätt att motarbeta den klyfta som skapats mellan människa och natur genom det kapitalistiska 
systemet. Även Turner, Henryks, & Pearson (2011, s. 489) menar att industrialiseringen av 

                                                            
1 Guiden finns publicerad på Corporation for National and Community Services hemsida, 
http://www.serve.gov/?q=site-page/toolkits/comm-gardens/index. 
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jordbruket har distanserat människor från matproduktionssystemet och menar att det ökade 
intresset och engagemanget för stadsodling på senare år kan härledas till denna utveckling. 
McClintock (2010, s. 202) tror att människor kan återkopplas till naturen och 
matproduktionssystemet genom stadsodlingen. Det finns alltså även en pedagogisk aspekt av 
fenomenet, dels genom att odlaren kommer i direkt kontakt med naturen men också genom att 
uppleva metabolismen, det vill säga processen att transformera naturen till något ätbart. 

Xianghui & Xiaoliang (2012, s. 2) menar att den framtida utvecklingen av urbant 
jordbruk inte kan lämnas till marknadsekonomin, utan behöver stöd från administrativa 
myndigheter på alla nivåer. Detta är något även McClintock kommer fram till i sin studie: 
Promoting the growth and vitality of […] urban agricultural spaces through coordinated 
policy, planning and action across scales—from individual decision making to municipal 
planning to national and global policy—remains the grand task ahead (McClintock, 2010, 
s.204). Alltså spelar nationella såväl som lokala myndigheter viktiga roller i stadsodlingens 
utveckling, vilket gör det särskilt intressant att analysera hur Uppsala kommun handskas med 
detta fenomen. Det ökade intresset för stadsodling i Uppsala bland invånarna och på 
kommunal nivå går kanske inte att förklara helt och hållet som en säkerställning av 
matproduktion för en fattigare befolkning, även om det för vissa människor kan vara så. Ur ett 
globalt perspektiv kan kanske metabolic rift delvis också förklara varför urban odling har 
blivit stort på senare år eftersom en sådan utveckling på ett internationellt plan kan ha gjort att 
intresse har väckts i Sverige och i Uppsala. 

 

3.2 Socialt kapital och stadsodling 
Många forskare har nämnt social inkludering och gemenskap som fördelar med stadsodling 
(Delshammar et al., 2012; Larsson, 2009, s. 170; Mendes et al. 2008; Halloran & Magid, 
2013; Firth, Maye & Pearson, 2011). Enligt Firth, Maye & Pearson (2011, s. 557) diskuteras 
ofta kollektiva odlingar i städer i en kontext av återuppbyggande av en känsla av gemenskap 
som anses ha gått förlorad i många bostadsområden. Detta skulle kunna vara del i en 
förklaring av det ökade intresset för stadsodling på senare år, både bland privatpersoner, på 
kommunal och på nationell nivå. Socialt kapital är ett koncept som har definierats på många 
olika sätt, men enligt Portes kan de flesta komma överens om att: social capital stands for the 
ability of actors to secure benefits by virtue of membership in social networks or other social 
structures (Portes, 1998, s. 6). Alltså kan socialt kapital sägas stå för människors möjlighet att 
få fördelar genom inkludering i sociala nätverk eller andra sociala strukturer. Inom teorin 
socialt kapital görs ofta skillnad mellan sammanbindande, överbryggande och länkande 
socialt kapital (engelska: bonding, bridging and linking social capital). Sammanbindande 
socialt kapital innebär starka band mellan individer inom homogena grupper som exempelvis 
familjer, grannar eller vänner. Överbryggande socialt kapital är band mellan mer skiljda 
grupper som till exempel ytligt bekanta eller arbetskamrater medan länkande socialt kapital 
innebär kontakt mellan grupper av människor i olika maktpositioner och med olika inflytande 
(Firth, Maye & Pearson, 2011, s. 558). Delshammar et al. (2012, s. 6) menar att social 
gemenskap har varit en viktig del av stadsodlingen i Sverige sedan de första koloniområdena 
tillkom, men att det handlar om en annan typ av gemenskap idag. I början av 1900-talet 
betonades gemenskap inom familjen, medan stadsodlingen idag handlar mer om att knyta 
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kontakter mellan olika grupper. Därför skulle man kunna säga att stadsodling idag handlar 
mer om överbryggande socialt kapital än sammanbindande. Alla tre typer av socialt kapital 
samt en balans mellan dem är viktigt för en stark sammanhållning i ett samhälle enligt Firth, 
Maye & Pearson (2011, s. 558) som vidare menar att kollektiv odling, som stadsodling ibland 
innebär, stärker socialt kapital i alla tre kategorier. En annan viktig slutsats som författarna 
drar är att kollektiva odlingar ofta stärker länkande socialt kapital genom att skapa en relation 
mellan medborgare och myndigheter. Det är dock viktigt att initiativet kommer underifrån och 
att myndigheter fungerar som ett stöd för denna typ av projekt (Firth, Maye & Pearson 2011, s. 
566). Även Larsson (2009, 163) understryker betydelsen av att initiativet kommer underifrån i 
skapandet och förvaltningen av stadsodlingar. Hon menar att samverkan mellan medborgare 
och kommun är viktig och att kommunens roll bör vara att finnas med i bakgrunden som ett 
stöd snarare än att ta rollen som den pådrivande parten. Stadsodling i det offentliga rummet 
kan på så sätt skapa en känsla av gemenskap genom att människor tillsammans utformar en 
plats och tar ansvar för allmän mark och får känna delaktighet (Larsson, 2009, s. 164, 170). 
Initiativ underifrån förespråkas även av Halloran & Magid (2013, s. 8-9) som menar att urban 
odling kan vara ett sätt att skapa gemenskap och social integration och att lokala myndigheter 
bör ha en efterfrågestyrd inställning till fenomenet. Statligt och kommunalt stöd för urban 
odling ska uppmuntra till engagemang på gräsrotsnivå och på så sätt leda till långsiktig 
utveckling.  

Klein (1993) beskriver svenska odlingsområden som platser där människor av olika 
kulturer möts och är tvungna att samarbeta även om deras traditioner, motivationer och 
metoder skiljer sig åt. Vidare skriver Klein (1993) att odlingsområdena ofta skildras som en 
av få positiva sociala mötesplatser för människor från olika kulturer, där ursprungliga 
svenskar och invandrare kan få ökad förståelse för varandra. Dock visar hennes egen studie av 
ett odlingslottsområde i Stockholm på att även om människor från olika kulturer odlar inom 
samma förening, var själva odlingsområdet väldigt segregerat och de olika etniska grupperna 
beblandades inte. Styrelsen bestod endast av svenskar och konflikter hade uppstått mellan de 
olika etniska grupperna på grund av deras skiljda metoder och traditioner. 

Trots att konflikter kan uppstå är det uppenbart att den sociala aspekten viktig inom 
stadsodling och av denna anledning är det intressant att undersöka om social gemenskap och 
sammanhållning kan vara anledningar till medborgares och kommunens engagemang inom 
stadsodling.  
 

3.3 Stadsodling för en hållbar utveckling 
Många forskare gör kopplingen mellan urbant jordbruk och hållbar utveckling (Larsson, 
2009; Pearson, Pearson & Pearson 2010; Mendes et al., 2008; Turner et al. 2011; Halloran & 
Magid, 2013; Xianghui & Xiaoliang, 2012; Delshammar et al. 2012). Hållbar utveckling är ett 
koncept som började diskuteras internationellt och bli allmänt etablerat redan under 1970-talet, 
och 1987 lade konceptet grund för FN:s Världskommission för miljö och utvecklings 
rapport ”Vår gemensamma framtid” (1987), även kallad Brundtlandrapporten. Det var dock 
Agenda 21 och FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 som gav 
konceptet hållbar utveckling sitt stora genombrott och bidrog till att det etablerades som 1990-
talets paradigm inom internationell utveckling (Adams, 2009, s. 3). Hållbar utveckling kan 
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definieras på många olika sätt, men enligt FN (2010, s. 2) är en allmänt accepterad förklaring 
av konceptet en strävan efter balans mellan de tre områdena miljö, ekonomi och samhälle. 
Förespråkare av urban odling menar att odling i staden har fördelar inom alla tre av dessa 
områden; As a multifunctional urban activity, urban agriculture supports a variety of social, 
economic, political, environmental and health objectives, such as urban greening and food 
security (Halloran & Magid, 2013, s. 1). Alltså kan urban odling sägas gynna en hållbar 
utveckling i städerna genom att bidra med bland annat sociala, ekonomiska, politiska, miljö- 
och hälsomässiga fördelar. Odling i städerna gör på så sätt att jordbruket får en utökad roll 
utöver den traditionella matproduktionen genom att även fylla sociala, ekonomiska och 
ekologiska funktioner (Xianghui & Xiaoliang, 2012, s. 2) Dock kan stadsodling se olika ut 
och fylla olika syften beroende på var i världen man befinner sig. I en studie av Halloran & 
Magid (2013) jämförs urban odling i Dar es Salaam i Tanzania och Köpenhamn i Danmark 
där det framgår att stadsodlingen i Dar es Salaam bidrar till en betydande del av den totala 
matproduktionen och sysselsättningen och är på så sätt viktig för den ekonomiska och 
samhälleliga sektorn, medan stadsodling i Köpenhamn främst bidrar med sociala och 
miljömässiga fördelar (Halloran & Magid, 2013, s. 2). Trots dessa olikheter behövs stöd från 
lokala och nationella myndigheter i båda städerna för att skapa ett gynnsamt klimat för 
stadsodling och för att den ska kunna bidra till en långsiktig hållbarhet (Halloran & Magid, 
2013, s. 10).  

I Sydney, Australien har delstatsregeringen börjat intressera sig för urbant jordbruk till 
följd av en ökad efterfrågan på lokalt producerad mat från befolkningen. Denna ökade 
efterfrågan måste balanseras med ett ökat behov av boende för en växande befolkning, 
stigande markpriser och mer ekonomiskt konkurrerande markanvändningsområden (Mason & 
Knowd, 2011, s. 69). Detta problem är relaterat till arbetet med hållbar utveckling där en 
liknande balans eftersträvas mellan miljö, samhälle och ekonomi. Även om urbant jordbruk 
har börjat leta sig in på den politiska agendan i Sydney, är det enligt Turner, Henryks, & 
Pearson (2011) för lite fokus på stadsodling inom stadsplanering och beslutsfattande i 
Australien. Mason & Knowd (2011, s. 69) menar att stadsplanering är den viktigaste faktorn 
som bestämmer om urban odling kommer att bli en bestående del av stadsbilden i framtiden. 
Stadsplanerares inblandning i matproduktionssystemet i USA granskades i en studie av 
Pothukuchi & Kaufman (2000) där det visade sig att matproduktion stod väldigt lågt i 
prioritering för stadsplanerare. Några anledningar till detta var att de inte ansåg det tillhöra 
deras ansvarsområde, att matproduktion var ett område som berör landsbygden samt att de 
ansåg att matproduktionssystemet fungerar bra som det ser ut och därför behövdes inte deras 
insatser (Pothukuchi & Kaufman, 2000, s. 116). Detta är ett problem om stadsodling ska 
kunna bidra till en hållbar utveckling i städerna.  

Portland i nordvästra USA har länge varit i framkant med sitt hållbarhetsarbete och urban 
odling har varit en del av detta arbete sedan början av 2000-talet och har över åren växt i 
betydelse. Myndigheter i Portland började redan år 2004 göra en inventering av kommunal 
mark som ansågs ha potential att användas för urban odling, detta i samarbete med studenter 
från ett universitet i staden (Mendes et al., 2008, s. 439). Inventeringen gjordes för att 
identifiera kommunal mark som lämpade sig för stadsodling för att underlätta beslut om 
markanvändning, men också för att öka förståelsen för hur ett socialt och miljömässigt 
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hållbart samhälle kan skapas (Mendes et al., 2008, s. 436). Mendes et al. (2008, s. 436) menar 
att en sådan här inventering av kommunal mark kan vara ett bra första steg för att integrera 
urban odling med stadsplanering och beslutsfattande för att åstadkomma ett mer hållbart 
samhälle. I Vancouver, Kanada följde man Portlands exempel med inventering av kommunal 
mark i samarbete med ett lokalt universitet. Resultatet blev, precis som i Portland, att 
integrering underlättades mellan urban odling och stadsplanerare och beslutsfattare. Både i 
Vancouver och i Portland fanns redan ett intresse och engagemang för hållbar utveckling på 
politisk nivå och bland medborgare vilket kan ha underlättat processen. Politiker och 
samhällsplanerare ledde utvecklingen med stadsodlingen framåt i båda städerna, men sedan 
tidigare fanns det organisationer som hade engagerat sig i frågan (Mendes et al., 2008, s. 446).  

Studien av Mendes et al. (2008) visar på att ett ökat intresse och engagemang bland 
befolkningen kan leda till att frågan tas upp på politisk nivå, något som också stöds av Mason 
& Knowds (2011) studie från Australien. Denna uppsats undersöker också om engagemang 
från medborgarnivå kan ha lett till ökat intresse från Uppsala kommun samt om kommunens 
hållbarhetsarbete är direkt kopplat till stadsodling, som i flera andra städer. De tre teoretiska 
perspektiven som har behandlats i det här avsnittet formar tillsammans mitt teoretiska 
ramverk för den här uppsatsen. Jag kommer därför inte att försöka placera in kommunen eller 
privatpersoner inom en av dessa teorier utan istället kan de teoretiska perspektiven 
tillsammans hjälpa mig att förklara hur och varför kommunen arbetar med stadsodling och 
varför människor engagerar sig inom stadsodling. 
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4. MOTIV TILL ENGAGEMANG INOM STADSODLING I UPPSALA 
 

Det här avsnittet kommer att presentera information som genererats från intervjuerna och 
enkätundersökningen. Det har delats in i tre underrubriker som är kopplade till de teorier som 
har lyfts fram i den teoretiska bakgrunden i syfte att tydliggöra vilka underliggande motiv 
som finns till kommunens och privatpersoners engagemang inom stadsodling. Jag har enligt 
hermeneutikens synsätt tolkat innebörder av olika företeelser och på så sätt kategoriserat den 
information som framkommit genom intervjuer och i enkäten. Detta innebär att det är min 
tolkning av de intervjuade personernas uttalanden och mina tolkningar av 
enkätundersökningen som används, de intervjuade personerna och de som deltagit i enkäten 
att har alltså inte tagit ståndpunkt till dessa teorier. Med detta sagt är all information i det här 
kapitlet hämtat från intervjuer och enkätundersökningen. 

4.1 Ekonomiska och pedagogiska aspekter av stadsodling 
En anledning till att Uppsala kommun ställer sig positiva till stadsodling är potentialen av 
urban odling som pedagogiskt verktyg. Enligt en av de intervjuade tjänstemännen är det 
viktigt att lära sig om naturen och att få kunskap om var maten kommer ifrån och hur den 
produceras eftersom vi blir mer och mer distanserade från matproduktionssystemet: Ju tätare 
vi bor, ju mer urbana vi blir, desto mer fjärmar vi oss från naturen. Förtätningen och 
urbaniseringen kan alltså ha skapat ett avstånd mellan människa och natur som skulle kunna 
minskas genom ökad kunskap och förståelse för natur och matproduktion och stadsodling 
skulle kunna vara ett sätt att öka denna kunskap. En annan av de intervjuade tjänstemännen 
berättar att det är brist på mark i Uppsala och att staden har svårt att breda ut sig på grund av 
att kommunen inte äger mycket mark och inte vill bygga på jordbruksmark. Man menar också 
att det finns många bra anledningar till att bygga förtätat, till exempel vill man inte skapa ett 
bilberoende samhälle utan vill ha en stad där det är lätt att röra sig miljövänligt och snabbt. 
Dessa medvetna strategier från kommunens håll att bygga miljövänligt kan dock lätt leda till 
andra problem om inte noggrann planering görs, som att grönområden trängs undan och att 
det blir sämre luft i stadskärnan. Det finns även konflikter mellan olika intressen i staden, i 
och med bostadsbrist och kommunens strävan att växa, skapas ett enormt tryck på marken. En 
kommuntjänsteman berättar att alla odlingsområden i staden är hotade av exploatering, vilket 
är oundvikligt eftersom områdena är just stadsnära och Uppsala är under tillväxt. Kommunen 
strävar dock efter att ersätta alla odlingsområden som bebyggs, och de senaste fyra åren har 
ett antal områden flyttats. I och med förflyttning av stadsodlingar förs dialog med de aktiva 
odlarna i området för att hitta ett nytt område som passar dem.  

Angående vad kommunens roll bör vara i frågan om stadsodling lyfts också den 
pedagogiska aspekten fram. En intervjuperson på kommunen menar att om det fanns mer 
resurser att satsa skulle kommunen kunna ta en större pedagogisk roll i att sprida kunskap och 
inspiration om odling. Kommunen strävar efter att underlätta och ge de bästa möjliga 
förutsättningarna för odlande för att få fler att engagera sig. Genom intervjuerna framkom det 
att en folkbildningstanke verkar finnas i bakgrunden, där kunskap om var maten kommer ifrån 
och att lära sig om naturen ligger i fokus. Bland odlarna själva står utbildningsaspekten av 
odling för en relativt liten del av de angivna främsta fördelarna med stadsodling och de 
främsta anledningarna till varför de odlar. Svaren skiljer sig dock mellan de olika typerna av 
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odlingar som finns, då utbildningsaspekten verkar viktigare för de som är engagerade i 
kollektiva odlingar. ”Det är bra att veta hur man producerar sin egen mat” angavs som 
huvudanledning till att odla i staden för 18 % av de kollektiva odlarna jämfört med endast 2 % 
av koloniträdgårdsodlarna (Figur 1). Även bland den yngre åldersgruppen verkar 
utbildningsaspekten vara viktigare än för de äldre odlarna.  
 

 

 

 
 
 
Utifrån figur 1 kan man utläsa att den pedagogiska aspekten, att få kunskap om odling och 
matproduktion, är viktig för de som är aktiva inom kollektiva odlingar medan detta verkar 
relativt obetydligt för de som odlar i koloniträdgårdsföreningar. Möjligtvis kan detta bero på 
att medelåldern är betydligt yngre i de kollektiva odlingarna än i koloniträdgårdsföreningarna. 
Yngre personer har kanske inte haft kunskap om odling lika länge och denna kunskap är inte 
lika självklar idag som den har varit förr och därför kanske denna nyvunna kunskap värderas 
högre av dem än av den äldre generationen. Dessutom kan man utläsa att det för 
koloniträdgårdsodlarnas del handlar om ett mer renodlat intresse för odling, medan 
kollektivodlarna har en mer politisk agenda som till exempel klimat och miljö, och inom 
svarskategorin ”övriga” fanns anledningar som att vilja äta sin egenproducerade mat och att 
minska sitt bidrag till världssvälten. 

Från kommunens håll menade man att stadsodlingen har potential att ge svaga grupper i 
samhället en meningsfull sysselsättning och möjligtvis även ekonomiskt stöd och försörjning. 
På kommunen har det hänt att man stött på problem i och med att odlingsområden ibland 
används till annat än fritidsodling. I vissa fall har människor flyttat in sängar och bord och 
verkar ha bosatt sig på odlingsområdena. På en del odlingsområden har också flera lotter 
köpts upp av en och samma familj för att bedriva små kommersiella odlingar och det finns fall 
där en familj har tagit över i princip ett helt odlingsområde för att koncentrerat odla grönsaker. 
Människor som inte har lyckats få något arbete har istället sysselsatt sig med odling och drivit 
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Figur 1: Vad är den främsta anledningen till att du odlar i Uppsala? Figur 1A visar svar för
koloniträdgårdsföreningar och 1B för kollektiva odlingar. Inom kategorin ”övriga” i
koloniträdgårdsföreningar återfanns anledningar som hälsa, motion och avkoppling och i kollektiva
odlingar fanns svar som att vilja äta sin egenproducerade mat och att minska sitt bidrag till
världssvälten. 



20 
 

25%

16%

21%

24%

8%

3% 3%

Fritidssysselsättning för
människor 25%

Mer närproducerad mat i
staden 16%

Fler och roligare
grönområden i staden
21%
Skapar social gemenskap
24%

Utbildning i odling och
matproduktion 8%

Alternativ inkomst för
behövande människor 3%

Övriga 3%

grönsaksförsäljning från odlingslotter i Uppsala. På så sätt har folk utan jobb fått en 
sysselsättning och inkomst genom odlingen, berättar en av de intervjuade personerna. Ett 
problem med detta är att odlingsområdena enligt kommunens regler endast är till för 
fritidsodling, och inte för kommersiell odling. En av de intervjuade tjänstemännen förklarar 
att även om det är emot reglerna att bedriva kommersiell odling, är det ett svårt problem att 
förhålla sig till: Många av de här är ju invandrade till Sverige ganska nyligen och det här är 
ju en fantastisk möjlighet för dem att integreras i samhället under tiden de inte har fått något 
riktigt jobb. På detta sätt kan stadsodlingen även få en ekonomisk och samhällelig funktion 
genom att nyligen invandrade människor som har svårt att få jobb får en sysselsättning, 
inkomst och samtidigt integreras i samhället. Problematiken med att odlingsområdena inte får 
användas för kommersiell odling ledde år 2012 till att en motion lämnades in till kommunen 
där en av intervjupersonerna var initiativtagare. Motionen handlade om att möjliggöra 
småskalig kommersiell stadsodling och där står bland annat:  
 

Stadsodling är ett begrepp som diskuteras allt mer. Det handlar dels om möjlighet till en utökad 
egenförsörjning, dels om att själv vara delaktig i produktionen av mat och på så sätt bestämma själv över 
hantering och produktion. Odling utan bekämpningsmedel och tillsammans med barn, där lärande blir en 
viktig del, är andra positiva effekter. (Uppsala kommun, 2012, s. 2).  

 
Detta visar på att utökad självförsörjning och utbildning skulle kunna vara viktiga aspekter i 
kommunens satsningar på stadsodling. Enligt en av initiativtagarna till motionen var det 
huvudsakliga syftet med motionen att ta vara på det ökade intresset för stadsodling bland 
folket för att öka självförsörjningsgraden och ge människor möjlighet till sysselsättning. Av 
okänd anledning verkar dock motionen vara nedlagd idag, trots att den godkändes och antogs 
av Gatu- och samhällsmiljönämnden och kommunstyrelsen.  

För de deltagande personerna i enkätundersökningen verkar privatekonomiska fördelar 
inte vara särskilt betydande, endast 5 % av de deltagande har angett att odlingen bidrar 
ekonomiskt genom att de behöver 
köpa mindre mat. Om man kollar på 
olika typer av odlingsområden har 
dock 10 % av de aktiva odlarna på 
kollektiva odlingar angett att det 
bidrar ekonomiskt som en av 
anledningarna till att odla jämfört 
med endast 3 % av odlarna i 
koloniträdgårdsföreningar. Bland de 
främsta fördelarna med fler 
stadsodlingar i Uppsala har endast 
3 % av de deltagande i enkäten svarat 
att stadsodling skulle kunna vara en 
alternativ inkomst för behövande 
människor, vilket tyder på att de som 
deltagit i enkäten inte upplever 
odlingen som en ekonomisk aktivitet, 
utan som ett fritidsintresse (figur 2). 

Figur 2: Vad ser du som de främsta fördelarna med att skapa fler 
stadsodlingar i Uppsala? Respondenterna kunde välja flera alternativ.
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Den pedagogiska aspekten av stadsodling kan härledas till att vi har blivit mer distanserade 
från naturen och inte längre har kunskap om hur mat produceras. Det verkar finnas en önskan 
att minska denna distans och återkoppla människor i staden till matproduktionssystemet. 
Urbanisering och förtätning kan ha del i denna alienering av människa och natur men också 
den storskaliga globala industrin, där stadsodling kan ses som en reaktion och närmande till 
det lokala och småskaliga. Ett sätt att minska avståndet är att använda odling som pedagogiskt 
verktyg. Den distanserade relationen mellan människa och natur är en grundtanke i teorin 
metabolic rift, som förklarar detta genom att det kapitalistiska jordbruket och storskaliga 
industrin har gjort att samspelet mellan människa och natur har rubbats. Samtidigt finns också 
en ekonomisk aspekt av stadsodling. I den teoretiska bakgrunden beskrevs hur odling i städer 
har ökat under krisperioder som ett alternativt försörjningssätt och för att öka 
självförsörjningsgraden. Privatekonomiska fördelar och ökad självförsörjning är också något 
som har tagits upp under intervjuerna, då kommunen bland annat har utrett och gett klartecken 
till att utveckla stadsnära kommersiell odling, men det är svårt att säga om detta kan härledas 
till någon ekonomisk krisperiod. Det har också framkommit att vissa grupper i viss mån har 
försörjt sig genom sin odling. Därmed kan två anledningar till att Uppsala kommun ställer sig 
positiva till stadsodling vara potentialen av urban odling som ekonomiskt och pedagogiskt 
verktyg.  
 

4.2 Social gemenskap genom stadsodling 
Den sociala aspekten har stor betydelse inom stadsodling. Det är den näst största anledningen 
till att engagera sig inom stadsodling enligt enkätundersökningen, efter intresse för trädgård 
och odling.”Det skapar social gemenskap” utgör nästan en fjärdedel av de totala svaren på 
frågan om vilka som är de främsta fördelarna med stadsodling. Att stadsodling skapar social 
gemenskap är också något som bekräftas av intervjupersonerna. En av de intervjuade på 
kommunen har besökt odlingsområden i samband med sitt jobb och sett att det handlar om 
mycket mer än bara odling:  

 
Jag ser ju att det här socialt har stor betydelse. Det är bara att ta ett besök i Gottsundagipen på våren 
framåt maj månad, det är många som sitter och fikar och snackar och har den här sociala samvaron.  
 

Att odlingen har en betydande social aspekt är alltså även påtagligt från kommunens sida. Ett 
förväntat resultat av enkätundersökningen hade varit att den sociala aspekten är viktigare i 
kollektiva odlingar eftersom själva idén med dessa är att odla tillsammans med andra, dock 
finns inget som tyder på en sådan tendens enligt enkätundersökningen. Den sociala aspekten 
verkar vara ungefär lika viktig för de som odlar i koloniträdgårdsföreningar och 
odlingslottsföreningar samt mellan de yngre och de äldre odlarna.  

På frågan om odlarna har lärt känna några nya människor genom stadsodlingen svarade 
96 % att de antingen har fått några nya bekanta eller många nya vänner, vilket tyder på att 
stadsodlingen har en social effekt och att kontakter och vänskapsband knyts även om det inte 
ses som den huvudsakliga anledningen att engagera sig. Det tyder också på att stadsodling har 
potential att åtminstone stärka sammanbindande socialt kapital, mellan till exempel familj och 
grannar. Angående överbryggande socialt kapital, vilket innebär band mellan mer skilda 
grupper av människor, har intervjuerna med kommunen visat på att stadsodling kan ha stor 
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potential som integrerande aktivitet mellan invandrare och svenskar. En intervjuperson på 
kommunen berättar att vissa odlingsområden, framförallt i invandrartäta stadsdelar, verkar ha 
fått en särskilt viktig social funktion: Man hör många historier om folk som har mer eller 
mindre överlevt då de kommer från krigshärjade länder tack vare de här odlingarna. Man 
träffar landsmän och svenskar och integreras. Genom detta perspektiv är det tydligt att 
överbryggande socialt kapital kan stärkas genom stadsodling. En annan kommuntjänsteman 
som intervjuades intygar denna potential: Även om det kanske mest är en viss grupp som odlar 
just nu, finns det ju potential att brygga kulturella skillnader och ålder och allt möjligt. Det 
här visar på att stadsodling stärker överbryggande socialt kapital, och att detta är ett område 
som har potential att utvecklas. Från kommunens sida verkar integrationsaspekten av 
stadsodling vara främst på ett teoretiskt plan och inget de arbetar aktivt med. En av 
tjänstemännen menar att detta sköter sig självt när ett odlingsområde anläggs i ett 
bostadsområde där det bor många människor från olika kulturer, men medger att 
integrationsaspekten skulle kunna vara ett bra politiskt argument för att utveckla den urbana 
odlingen i Uppsala. Integration genom stadsodling är något som kanske kommer att utvecklas 
och få ökad betydelse i framtiden, men stadsodlingar har varit sociala mötesplatser sedan 
länge. En av intervjupersonerna berättade att när många av Uppsalas odlingsområden bildades 
för cirka 30 år sedan var det inte någon medveten strategi från kommunens håll att skapa 
social gemenskap, men odlingarna utvecklades till att fylla en sådan funktion ändå och blev 
sociala mötesplatser för många människor. 

Den tredje typen av socialt kapital, länkande socialt kapital, innebär kontakt mellan 
människor i olika maktpositioner, till exempel kontakt mellan kommun och privatpersoner. 
Enligt enkätundersökningen har de flesta personer inte varit i kontakt med kommunen, vilket 
kan förklaras av att det är styrelsen som sköter denna kontakt (figur 3).  

Bland de som angett svarsalternativet ”övriga” i enkäten fanns svar som att kontakten med 
kommunen har handlat om hjälp eller assistans med specifika problem i föreningen, kontakt 
angående kommunens byggplaner eller om bygglov samt om förfrågan att odla på nya 
områden. Dessutom underströks av många att det är styrelsen i föreningen som har 
fortlöpande kontakt med kommunen.  
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Figur 3: Har du som stadsodlare varit i kontakt med kommunen någonting och i så fall varför? 
Respondenterna kunde välja flera alternativ till denna fråga. 
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Från kommunens sida är det självklart väldigt olika hur mycket kontakt och på vilket sätt 
kontakten sker beroende på tjänst. En av de intervjuade tjänstemännen har i princip ingen 
personlig kontakt med stadsodlare utan har arbetat med ämnet på ett teoretiskt plan medan en 
annan tjänsteman har en del personlig kontakt med odlingsföreningarna. Det är främst när 
något behöver åtgärdas i odlingsföreningen som personer hör av sig till kommunen, och 
eftersom kommunen är positiva till stadsodling försöker de att bemöta dessa önskemål även 
om detta ansvar officiellt ligger på odlingsföreningarna själva. Den enda kontakten mellan 
kommun och förening som är obligatorisk är att föreningen ska lämna ifrån sig 
styrelserapporter och rapportera styrelseförändringar en gång per år så att kommunen kan 
debitera markhyra. Kommunen ställer upp med viss sponsring och assistans även om det inte 
är deras skyldighet att göra det, på grund av att de ställer sig positiva till stadsodling i stort 
men också på grund av att möten med personer som odlar har ökat förståelsen av hur mycket 
odlingen betyder för en del människor. Sådana möten och dialoger mellan kommunala 
tjänstemän och privatpersoner tror jag har en positiv verkan på länkande socialt kapital. Enligt 
enkätundersökningen finns det dock en del åtgärder kommunen skulle kunna ta för att 
underlätta för stadsodlingen, bland annat bidra ekonomiskt och materiellt till föreningen, hålla 
kurser i odling och sätta upp tydliga regler för odling i staden (figur 4). 

Utifrån figur 4 går det att utläsa att endast 12 % av de tillfrågade är nöjda som det är med 
kommunens arbete med stadsodling. Detta kan tolkas som att de allra flesta önskar att 
kommunen bidrog mer och var en mer aktiv part i stadsodlingen, men samtidigt kan frågans 
formulering ha påverkat resultatet. Vad kommunen kan göra för att underlätta behöver inte 
vara samma sak som vad den borde göra, och därför kanske vissa av odlarna som deltog i 
enkäten valde alternativ som de tycker vore bra och trevligt om kommunen kunde göra, till 
exempel hålla kurser i odling och bidra ekonomiskt, snarare än vad de egentligen anser är 
kommunens ansvar och uppgift.  

Enligt en av tjänstemännen är kommunens uppgift att möjliggöra och vara en aktiv part i 
möjliggörandet. Det är viktigt att privatpersoner och föreningar visar sitt intresse och berättar 
för kommunen om sina önskemål och vad de behöver hjälp med. Utifrån intervjuerna med 
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Figur 4: Vad tycker du att kommunen kan göra för att underlätta för dig som stadsodlare eller för din 
odlarförening? Respondenterna kunde välja fler alternativ till denna fråga. 
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tjänstemännen kan slutsatsen dras att den mesta kontakten mellan kommun och medborgare 
och de flesta initiativ kommer underifrån och att kommunen försöker stötta de projekt där 
möjlighet finns. 

Utifrån intervjuerna med kommunen och enkätundersökningen tolkar jag det som att alla 
tre typer av socialt kapital stärks genom stadsodlingen, även om det främst handlar om 
sammanbindande och överbryggande socialt kapital. Den sociala aspekten är viktig för många 
personer som är engagerade i stadsodling men även för dem som inte odlar av detta syfte 
verkar det som att nya kontakter och vänskapsband knyts. Stadsodlingens roll som social 
mötesplats kan vara en anledning till att det har blivit en plats där nyligen invandrade 
människor integreras med svenskar och i samhället. 
 

4.3 Hållbar stadsutveckling  
I den teoretiska bakgrunden beskrevs hållbar utveckling som en strävan efter balans mellan de 
tre områdena miljö, ekonomi och samhälle. Ekonomiska och sociala aspekter av stadsodling 
har tagits upp tidigare i detta avsnitt, men en annan viktig aspekt av hållbar utveckling är 
alltså miljö.  

En av de intervjuade kommuntjänstemännen menar att stadsodlingen historiskt sett har 
fyllt en beredskaps- och försörjningsfunktion medan stadsodling idag handlar mer om sociala, 
ekonomiska och miljömässiga fördelar: Det länkar samman allt som har med hållbarhet att 
göra. Vidare väntas stadsodlingen i framtiden få en ökad betydelse i kommunens arbete med 
att utveckla ekosystemtjänster, anpassa sig till klimatet och till vår egen lokala matförsörjning. 
Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt för oss att stadsodling är en del av flera olika saker 
som vi gör för att få ett mer hållbart samhälle. Stadsodling ses alltså som en del av 
kommunens övergripande hållbarhetsarbete. I detta arbete är det viktigt att tänka kreativt och 
vidga begreppet stadsodling från traditionella koloni- och odlingslottsområden till att även 
inkludera exempelvis odlingar på tak, balkonger och gårdar, menar en tjänsteman. Enligt en 
av de intervjuade tjänstemännen finns det mycket potential i denna typ av moderna 
stadsodlingar och detta ses som ett område med stor utvecklingspotential. Ur ett större 
perspektiv kan stadsodlingen bidra med ekosystemtjänster som att öka biologisk mångfald, 
minska klimatpåverkan, mildra värmeböljor och fånga upp vatten vid kraftigt regn. 
Stadsodlingen ses som en del av ett sådant arbete och att bygga hus med odlingsmöjligheter 
på tak, balkonger eller på gårdar vore dessutom positivt för de människor som bor i området, 
för det ekonomiska markvärdet och ur ett ekosystemsperspektiv. Takodlingar ses som en 
potentiell framtida lösning på att få in mer grönska i stadsrummet, då tak ofta är outnyttjade 
ytor och mark är en bristvara i Uppsala. Genom att kommunen samarbetar med byggföretag 
och markägare har taken potential att bli grönskande sociala ytor. Detta är något som det 
pratas mycket om just nu, enligt en intervjuperson på kommunen, och byggnader med 
odlingsmöjligheter finns redan nu i staden och fler är under planering. En annan 
intervjuperson vid kommunen har också märkt av en sådan här utveckling och ser flera 
fördelar med denna typ av stadsodlingar: Man använder växtlighet för att dämpa ner 
solstrålning under varma perioder till exempel och man får en bättre luft eftersom att vatten 
tillsätts i luften. Samtidigt vore en sådan utveckling inte problemfri då odlingar på tak ställer 
extremt höga krav på byggandet. Mycket teknik och kunskap krävs för att det inte ska börja 
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läcka in vatten i husen, och sådana problem har redan dykt upp på vissa ställen i Uppsala, 
menar en av tjänstemännen: Den problematiken kommer man höra mycket av framöver när 
man börjar prata om det här med stadsgrönska, gröna tak och så vidare. Av denna anledning 
krävs nära samarbete mellan arkitekter, ingenjörer och tekniker för att kunna bygga sådana 
typer av anläggningar. 

Det ökade intresset för stadsodling från kommunens håll kan alltså delvis förklaras 
genom att det är en del av ett hållbarhetsarbete och ett större systemperspektiv. En 
kommuntjänsteman som intervjuades förklarade till exempel att en personlig motivation till 
arbete med stadsodling är klimatförändringar, men tror inte att de som odlar egentligen tänker 
så. Enkätundersökningen visar dock att 18 % av de deltagande stadsodlarna ser att ”det är bra 
för miljön och klimatet” som en av anledningarna till varför de odlar (figur 5).  

Det finns dock en markant skillnad mellan de olika typerna av odlingsområden i denna fråga, 
i kollektiva odlingar är miljön och klimatet den viktigaste anledningen för 28 % av de 
deltagande, medan motsvarande siffra för koloniträdgårdsföreningar och 
odlingslottsföreningar är 4 %. Jag tolkar ändå detta som att det finns en miljöaspekt och större 
systemperspektiv som motivation hos dem som odlar i Uppsala såväl som hos kommunen. 

På kommunen märkte man för några år sedan att intresset för stadsodling hade växt och 
därför väntade man sig att flera skulle höra av sig med frågor om var man får odla, vilket det 
också har gjort berättar en tjänsteman på kommunen. Det verkar dock som att det inte har 
ringt människor med sådana förfrågningar i lika stor utsträckning som förväntat, och av denna 
anledning har man ännu inte gjort någon översiktsplan över möjliga ytor som kan användas 
för urban odling: Vi har inte gjort slag i saken men jag kan tänka mig att vi skickar ut någon 
praktikant som inventerar möjliga ytor som kan användas till urbana odlingar så att man är 
mer långsiktig och inte kommer på om ett halvår att man ska använda den ytan till något 
annat. En sådan inventering av kommunal mark med potential att användas för urban odling 
kan underlätta för beslut om markanvändning och vara ett bra första steg i att integrera urban 
odling med stadsplanering och beslutsfattande för att åstadkomma ett mer hållbart samhälle. 
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11%

Intresserad av trädgårdsarbete och
odling sedan tidigare 33%

Det är socialt 20%

Det är bra för miljön och klimatet
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Övriga 11%

Figur 5: Vilka av följande alternativ stämmer bäst in på varför du odlar i Uppsala? Respondenterna kunde välja fler 
alternativ till denna fråga. 
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För kommunen ses alltså stadsodling som något positivt inte bara på lokal individ- och 
samhällsnivå, utan också ur ett större systemperspektiv där stadsodlingen kan inverka positivt 
på till exempel klimat och biologisk mångfald. Stadsodling är en del av kommunens 
hållbarhetsarbete som verkar ha potential att kunna utvecklas, då det ännu inte finns något 
kommunövergripande systematiskt strategiskt arbete inom det här området. Initiativ har ändå 
tagits från kommunens sida för att uppmuntra folket till odling, exempelvis gavs 
inspirationsguiden till stadsodling ut våren 2013 som tidigare nämnt. Guiden är skriven av en 
av initiativtagarna till Matparken, en kollektiv odling i Gottsunda, och det var kommunen som 
kontaktade henne eftersom att man hade sett att stadsodling är något som människor mår bra 
av och som samtidigt för med sig mycket positivt till staden. Ett annat exempel på initiativ 
från kommunen är att Miljövårdsrådet, som är ett samrådsorgan bestående av bland annat 
natur- och friluftsorganisationer och politiker, planerar att anordna ett seminarium om 
stadsodling i februari 2014. Seminariet kommer att vara öppet för privatpersoner och inbjudna 
föreläsare. Bland privatpersoner har enkätundersökningen visat att det finns ett miljö- och 
klimattänk bakom många personers engagemang inom stadsodling. Framförallt kan resultatet 
av enkätundersökningen och intervjuerna som helhet visa på att stadsodling för med sig 
sociala, ekonomiska såväl som miljömässiga fördelar och därför bidrar till en mer hållbar 
stadsutveckling. 
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

Det här avsnittet syftar till att sammanfatta resultaten från intervjuer och enkätundersökningen 
för att diskutera dessa i en större kontext med hjälp av litteratur från den teoretiska 
bakgrunden. Detta för att avslutningsvis leda fram till vilka slutsatser som kan dras utifrån de 
frågeställningar som uppsatsen är centrerad kring. 

Den pedagogiska aspekten av stadsodling verkar vara en av flera drivfaktorer till 
kommunens arbete med stadsodling.  Även inom vissa grupper av odlare har kunskap om 
odling setts som en viktig anledning till att engagera sig inom stadsodling, framförallt för den 
yngre generationen och de som är aktiva i kollektiva odlingar. McClintock (2010) har 
argumenterat för att en klyfta har skapats mellan människa och natur där människor inte 
längre är i kontakt med matproduktionssystemet och att stadsodling kan vara ett sätt att 
minska denna distans. I Uppsala verkar det som att stadsodlingen fyller en sådan funktion till 
viss del eftersom en folkbildningstanke kan sägas ligga bakom kommunens arbete med 
stadsodling och kunskap om matproduktion och natur ses som anledningar till att odla i staden 
av vissa grupper. Foster (1999) menar att det kapitalistiska systemet och den storskaliga 
industrin har gjort att samspelet mellan människa och natur har förändrats. I intervjuerna med 
kommunen framkom det även att det ökade intresset för stadsodling delvis ses som en 
reaktion mot det storskaliga och ett närmande mot den lokala och småskaliga 
matproduktionen. En annan aspekt av stadsodlingen är den ekonomiska funktion den har 
potential att anta. Det finns redan exempel där människor i Uppsala har försörjt sig på att odla 
på odlingslottsområden, och kommunens godkännande av den motion som syftade till att 
möjliggöra småskalig stadsodling för kommersiellt bruk visar på att kommunen även ser 
potentiella ekonomiska och samhälleliga fördelar av stadsodlingen. McClintock (2010) 
argumenterade även för att den ekonomiska krisen som inträffade 2008 kan ha fått människor 
att vända sig till alternativa metoder som stadsodling för att säkerställa sin egen 
matproduktion. Även om de som odlar i Uppsala inte kan kopplas till just denna ekonomiska 
krisperiod, tror jag att samhällsproblem som arbetslöshet kan leda till liknande 
privatekonomiska kriser som har drivit på en sådan utveckling. Stadsodlingen kan ur detta 
perspektiv ses som ett potentiellt sätt att hantera arbetslöshet och fattigdom genom att dels 
bidra ekonomiskt men också att ge en meningsfull sysselsättning för människor. Bland de 
deltagande i enkätundersökningen var ekonomiska skäl inte en betydande anledning till varför 
de odlar, men det kan diskuteras om undersökningen verkligen är representativ för alla som 
odlar i Uppsala. Genom undersökningen har det framkommit att de flesta odlar på grund av 
ett fritidsintresse och detta kan troligen stämma. Samtidigt tror jag att det finns grupper av 
människor som inte är representerade i denna undersökning och bland dessa grupper kan de 
som försörjer sig genom odlingen finnas. För att undersöka dessa grupper närmare skulle 
troligen ett annat tillvägagångssätt vara mer lämpligt, exempelvis besök i fält och 
samtalsintervjuer med odlare, men eftersom detta inte var fokus i denna uppsats har det här 
området inte undersökts vidare. 

Den sociala aspekten har genom undersökningen visat sig vara viktig för de som odlar i 
Uppsala. Enligt enkätundersökningen är det den näst största anledningen till att engagera sig 
inom stadsodling. Firth, Maye & Pearson (2011) menar att fenomenet med kollektiva odlingar 
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i städer ofta kan förklaras i en kontext av återuppbyggande av en gemenskapskänsla som har 
gått förlorad i många bostadsområden. Att stadsodling kan skapa social gemenskap är något 
som även den här studien har visat på eftersom nästan alla deltagare i enkäten har lärt känna 
nya människor genom odlingen även om detta inte var deras främsta syfte med odlingen. 
Dock fanns det inte någon betydande skillnad på den punkten mellan kollektiva odlingar, 
koloniträdgårdsföreningar och odlingslottsföreningar. Det kan kanske visa på att typen av 
odling inte har någon större betydelse för den sociala gemenskapen, vad som kan spela större 
roll är istället var i staden odlingsområdet ligger. Vissa odlingar, särskilt i invandrartäta 
stadsdelar, har blivit till extra viktiga sociala mötesplatser där människor träffas och integreras 
i samhället och med folk från andra kulturer. Utifrån detta perspektiv skulle stadsodling kunna 
bli en del av kommunens integrationsarbete, om odlingsområden anläggs i sådana typer av 
bostadsområden. Integrationspotentialen var något som kom upp genom intervjuerna med 
tjänstemännen, och kan ses som en anledning till varför kommunen ställer sig positiva till 
stadsodling. Frågan är på vilket sätt detta bör göras, då Kleins (1993) studie visade på att ett 
odlingsområde kan vara väldigt segregerat i sig och att konflikter kan uppstå mellan olika 
etniska grupper trots att de odlar inom samma förening. Jag tror dock att konflikter kan uppstå 
när människor arbetar tillsammans eller nära varandra oavsett vilka grupper det handlar om, 
och där tror jag att kommunen kan ha en viktig roll som utomstående part. En viktig aspekt att 
ta med sig från Kleins studie tror jag är att sträva efter mångfald även i föreningsstyrelsen, då 
denna bör representera de som odlar. 

Firth, Maye & Pearson (2011) gjorde skillnad på sammanbindande, överbryggande och 
länkande socialt kapital och menade att alla tre typer, samt en balans mellan dem, är viktiga 
för en stark sammanhållning i ett samhälle. Utifrån enkätundersökningen kan man dra 
slutsatsen att stadsodlingen är en social aktivitet där många kontakter knyts, det är dock 
svårare att avgöra vilka typer av kontakter som knyts, om det är mellan grannar eller mellan 
människor från skiljda samhällsgrupper. Eftersom det finns relativt många odlingsområden 
spridda över Uppsala kan det dock antas att många odlar i närheten av sitt hem vilket skulle 
innebära att grannar möts genom odlingen och på så sätt stärker sammanbindande socialt 
kapital. Intervjuerna med kommunen har också visat på att människor från olika grupper i 
samhället möts och odlar tillsammans, exempelvis invandrare och svenskar som till vardags 
lever ett relativt segregerat liv, på så sätt kan även överbryggande socialt kapital stärkas 
genom odlingen. Länkande socialt kapital stärks genom kontakten mellan kommun och odlare, 
och även om de flesta som deltog i enkätundersökningen inte har haft någon direkt kontakt 
med kommunen genom stadsodlingen är det fortfarande 46 % som har haft det. Det visar på 
att stadsodlingen som aktivitet kan stärka länkande socialt kapital, eftersom den skapar en 
relation mellan medborgare och myndigheter. Därför anser jag att alla tre typer av socialt 
kapital stärks genom stadsodlingen i Uppsala, dock är det svårt att avgöra om det finns en 
balans mellan dem. Att över hälften av odlarna inte har haft kontakt med kommunen visar 
dock på att relationen mellan kommun och odlare skulle kunna förbättras, vilket tyder på att 
det länkande sociala kapitalet har potential att stärkas. Firth, Maye & Pearson (2011), Larsson 
(2009) och Halloran & Magid (2013) understryker alla betydelsen av att initiativet kommer 
underifrån i arbetet med stadsodling. I Uppsala verkar det som att det är odlarna som är den 
mest pådrivande parten bland annat eftersom det är de som har startat upp nya odlingar och att 
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kommunen gärna stöttar denna typ av projekt eftersom stadsodlingen har flera positiva 
effekter på staden och samhället. Ett underifrånperspektiv kan alltså sägas finnas i Uppsala då 
det är medborgarna som är den mest drivande kraften i frågan om stadsodling. Genom att 
kommunen stöttar medborgarnas intressen och projekt, istället för att driva igenom sina egna, 
kan gemenskap, ansvarstagande och delaktighet skapas i ett samhälle, menar Larsson (2009). 
Jag tror att det här är ett bra förhållningssätt för kommunen att ha i arbetet med stadsodling, 
eftersom att vara en stöttande och möjliggörande part kan skapa en positiv relation mellan 
medborgare och kommun då människor får hjälp att genomföra sina egna projekt och att 
utforma staden själva. Samtidigt krävs privatpersoners engagemang och intresse för att odling 
i staden ska finnas överhuvudtaget, vilket också gör det logiskt att ha ett underifrånperspektiv. 
Däremot tror jag att det är viktigt att kommunen verkligen tar en aktiv roll och inte lägger 
över hela ansvaret på privatpersoner. Genom att kommunen visar sig positiva till stadsodling, 
inspirerar och engagerar människor kan odlingen i staden utvecklas efter medborgarnas 
villkor och önskemål.  

Den här uppsatsen har tagit upp några av de sociala, ekonomiska och ekologiska fördelar 
som finns att vinna med stadsodling vilket gör kopplingen till hållbar utveckling tydlig. 
Stadsodling är också en del av kommunens hållbarhetsarbete men det finns potential att 
utveckla detta till ett mer kommunövergripande strategiskt arbete. I nuläget verkar kommunen 
se stadsodling som en av många saker de arbetar med för att skapa ett mer hållbart samhälle 
men jag tror att för att verkligen utnyttja dess potential krävs en mer utvecklad plan för hur 
den urbana odlingen ska bli en del av den framtida stadsbilden. Mendes et al. (2008) menar att 
inventering av mark med potential att användas för urban odling är ett bra första steg för att 
integrera stadsodlingen med stadsplanering och beslutsfattande med målet att skapa ett mer 
hållbart samhälle. Vidare visade författarna på att denna metod har haft goda reslutat i både 
Portland och Vancouver som har gjort inventeringar av kommunens mark med hjälp av 
studenter från lokala universitet. Enligt en intervjuad tjänsteman finns det även tankar på att 
göra något liknande i Uppsala, vilket skulle kunna underlätta för etablering av nya odlingar i 
staden samt göra stadsodlingen till en mer integrerad del av samhällsplaneringen. Eftersom 
den här metoden är beprövad och har visat sig framgångsrik tror jag att det kan vara en bra 
utveckling av kommunens arbete med stadsodling. En annan viktig åtgärd som skulle kunna 
främja odlingen i Uppsala är att möjliggöra småskalig kommersiell odling, vilket det fanns 
planer på att göra men som dessvärre verkar har lagts ner. Att ha småskaliga kommersiella 
stadsnära odlingar skulle kunna ge ekonomisk vinning och sysselsättning till människor som 
har svårt att få anställning samtidigt som det skulle ge miljömässiga fördelar till samhället i 
helhet och som undersökningen har visat på, skulle även den sociala gemenskapen i 
bostadsområden kunna stärkas. Stadsodlingen har alltså potential att ge många fördelar inom 
olika områden, och som en tjänsteman uttryckte det: Det finns i princip inga minus med det 
här. Det enda möjliga minuset är om man ser […] på mark så har vi ett problem i Uppsala. 
Vi har inte så mycket mark i Uppsala och man vill bygga på den marken. Det höga trycket på 
mark i staden är det huvudsakliga problemet som talar emot utvecklingen av fler 
odlingsområden i Uppsala och alla befintliga odlingar är därmed under hot av exploatering. 
För tillfället strävar kommunen efter att ersätta alla odlingar som bebyggs, men frågan är om 
det är en hållbar lösning att flytta runt på odlingarna. Den odlade marken kan inte förflyttas 
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och det kan ta lång tid och ihärdigt arbete att få jorden att bli produktiv, något som inte direkt 
uppmuntrar människor att engagera sig. Enligt en tjänsteman ska det vara lätt för människor 
att börja odla och kommunen ska ge de bästa möjliga förutsättningarna för odling för att få 
fler att bli stadsodlare. Att förflytta odlingsområden på grund av byggnationsplaner är som jag 
ser det inte ett enkelt arrangemang och något som talar emot kommunens strävan att 
uppmuntra och inspirera fler att odla. För att främja stadsodlingen tror jag att det är viktigt att 
bevara de odlingar som finns och samtidigt aktivt försöka få in flera odlingar i stadsrummet. 
På grund av bristen på mark är det kanske orimligt att stora ytor nya odlingsområden kommer 
att anläggas, och därför tror jag att framtidens stadsodling måste bli mer kreativ och modern, 
exempelvis integrera odlingen med byggnation och arkitektur genom att anlägga odlingar på 
tak, balkonger och innergårdar. Sådana typer av odlingar bör inte ersätta de befintliga 
odlingarna, utan istället ses som sätt att utveckla odlingen för att få mer grönska i staden som 
ger ekologiska fördelar samtidigt som det ekonomiska markvärdet ökar och människor kan 
träffas och odla tillsammans. På så sätt skulle det vara möjligt att utöka de befintliga 
odlingsområdena samtidigt som staden expanderar. 

Det är inte bara kommunen som har ett miljö- och klimatperspektiv på stadsodlingen, 
utan enkätundersökningen visade även att många av de som odlar gör det för miljön och 
klimatets skull. Det är framförallt de kollektiva odlarna som har en sådan agenda och det här 
visar på att det finns ett miljöintresse och klimatperspektiv hos medborgarna som leder de till 
att engagera sig inom stadsodling. Det finns antagligen flera miljöengagerade människor som 
ännu inte har hittat till stadsodlingen, och kommunens roll bör vara att sprida kunskap och 
information om ämnet för att inspirera flera att börja odla. Detta arbete har påbörjats i och 
med inspirationsguiden och seminariet om stadsodling, men kan utvecklas. Att underlätta, 
möjliggöra och informera om stadsodling tror jag är kommunens viktigaste roll och för 
privatpersoners del är det viktigt att visa att intresse finns och att engagera sig. 

I enlighet med det hermeneutiska tillvägagångssättet har denna undersökning varit en 
process där teori och empiri har växt fram om vartannat och nya perspektiv har tillkommit 
under denna process. En del information som framkommit genom undersökningen har endast 
berörts ytligt i den här uppsatsen och jag anser att vidare forskning skulle behövas för en 
djupare förståelse av dessa ämnen. Ett sådant ämne är det privatekonomiska perspektivet av 
stadsodlingen, där de ekonomiskt utsatta människor som försörjer sig på stadsodlingen skulle 
kunna intervjuas för att exempelvis se hur stort behovet är av småskalig kommersiell 
stadsodling i Uppsala samt för att komma åt hur dessa människor ser på den nuvarande 
situationen och utvecklingen av stadsodlingen. En annan intressant aspekt som kommit fram i 
den här uppsatsen men som inte varit i fokus är integrations- och invandringsaspekten. Det 
har framkommit att det finns potential att använda stadsodlingen inom integrationsarbetet 
eftersom nyligen anlända invandrare på så sätt kan integreras i samhället genom att sociala 
kontakter knyts samtidigt som de får en sysselsättning och privatekonomiska fördelar. Vidare 
forskning kring detta område skulle kunna visa på betydelsen av stadsodling i invandrartäta 
områden samt hur odlingen kan användas inom kommunens integrationsarbete. 
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5.1 Slutsatser 
Bland de som odlar i Uppsala är det främst ett intresse för trädgård och odling som driver 
människor till att engagera sig inom stadsodling. Den sociala aspekten är också förhållandevis 
viktig och bland vissa grupper, som kollektivodlarna till exempel, ses även miljö och klimat 
som viktiga anledningar till att odla i staden. För kommunens del handlar det mycket om att ta 
vara på ett intresse som redan finns hos medborgarna och att inspirera fler till att börja 
engagera sig inom stadsodling eftersom odlingen för med sig mycket positivt till staden inom 
flera olika områden. Exempelvis ger det värdefull kunskap om matproduktion och möjlighet 
till försörjning samtidigt som stadsodlingen bidrar till att skapa social gemenskap och 
integration. Dessutom är stadsodlingen en del av kommunens hållbarhetsarbete med många 
miljömässiga fördelar. 

För kommunen verkar det som att man ser stadsodlingen som en företeelse med positiva 
effekter inom flera områden och med potential att utvecklas. Det finns en tydlig koppling 
mellan hållbarhet och stadsodling hos kommunen men även de sociala och pedagogiska 
faktorerna har framhållits som viktiga. En aspekt som kan få ökad betydelse i framtiden är 
den småskaliga stadsnära kommersiella odlingen som kan ge försörjning och sysselsättning 
till stadsbor. Utifrån intervjuerna med kommunen tycker jag dock att de ekologiska och 
sociala aspekterna verkar ses som de övervägande fördelarna med odling i staden. Bland de 
aktiva odlarna verkar eventuella ekonomiska fördelar med stadsodlingen vara av mindre 
betydelse, vilket delvis kanske kan förklaras av att de grupper som odlar av ekonomiska skäl 
inte har nåtts av denna undersökning. Ekologiska aspekter verkar däremot vara viktiga för 
odlarna, i synnerhet för de som är aktiva i kollektiva odlingar, där en mer politisk agenda 
generellt verkar finnas än vid koloniträdgårdsföreningar och odlingslottsföreningar. Social 
gemenskap verkar vara viktigt för alla stadsodlare, och ses både som anledning till att 
engagera sig och som en anledning till att skapa fler odlingar i staden. 

Kontakten mellan kommun och odlare sker främst via styrelserna i odlingsföreningarna 
och handlar då mycket om administration, assistans och informationsutbyte. Det är 
privatpersoner som driver på utvecklingen av stadsodling där kommunen strävar efter att vara 
en möjliggörande och aktiv part. Eftersom kommunen har en positiv inställning till odling i 
staden verkar relationen mellan parterna vara god, även om det finns många önskemål om 
ökat kommunalt stöd från odlarnas sida. En utveckling som utmanar denna relation kan vara 
förflyttandet av odlingsområden eftersom detta skulle kunna försvåra odlandet, något som 
talar emot kommunens önskan att inspirera och få fler människor att engagera sig inom 
stadsodling. 

Fördelarna med stadsodling och anledningarna till att kommun och människor engagerar 
sig inom stadsodling går kanske inte att placera i ett fack eller förklaras med en enda teori. Jag 
tror att det beror på att stadsodlingens största styrka är att den som en multifunktionell 
aktivitet för med sig positiva effekter inom flera områden. Den här uppsatsen har visat på att 
det finns flera ekonomiska, sociala och ekologiska fördelar att vinna genom stadsodling. Av 
denna anledning bör odling integreras med stadsplaneringen och det övergripande 
hållbarhetsarbetet för att stadsodling ska bli en del av det framtida stadsrummet. 
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Vad odlar du främst? (Det går bra att välja fler alternativ)

Potatis och rotfrukter 18%

Grönsaker 23%

Frukt och bär 23%

Blommor 18%

Kryddväxter 14%
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BILAGA 1 
 
Nedan följer en redovisning av svaren på samtliga frågor i enkätundersökningen. 
  

 

 

 

 

 

Odlingsförening  Andel deltagande  

Flogsta Food   4%

Flogstaringens odlarförening  2%

Flora‐Linnea  1%

Gottsundagipen  5%

Husbyborg  2%

Hällbyvallsodlarna  2%

Kvarnbo ängar  4%

Kvarngärdets odlarförening  5%

Matparken  5%

Norden  1%

Ruddammsdalen  1%

Tuna koloniträdgårdsförening  64%

Tunabergarnas odlarförening  2%

Von Bahr  1%

Årstablomman  1%

Övriga  1%

15%

43%

40%

2%

Åldersfördelning 

20‐39 år 15%

40‐59 år 43%

60‐74 år 40%

75+ år 2% 74%

26%

Andel kvinnor och män

Kvinnor 74%

Män 26%
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Vilka av följande alternativ stämmer bäst in på varför du odlar i Uppsala? 
(Det går bra att välja fler alternativ)

Intresserad av trädgårdsarbete och odling sedan
tidigare 33%

Det är socialt 20%

Det är bra för miljön och klimatet 18%

Det är bra att veta hur man producerar sin egen
mat 13%

Det bidrar ekonomiskt genom att jag behöver
köpa mindre mat 5%

Övriga 11%

 

 

 

 

61%10%

8%

7%
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Om du valde fler alternativ i föregående fråga, vilken är den främsta 
anledningen för dig?

Intresserad av trädgårdsarbete och odling sedan
tidigare 61%

Det är socialt 10%

Det är bra för miljön och klimatet 8%

Det är bra att veta hur man producerar sin egen
mat 7%

Övriga 14%

25%

16%

21%

24%

8%

3% 3%

Vad ser du som de främsta fördelarna med att skapa fler stadsodlingar i 
Uppsala? (Det går bra att välja fler alternativ)

Fritidssysselsättning för människor 25%

Mer närproducerad mat i staden 16%

Fler och roligare grönområden i staden 21%

Skapar social gemenskap 24%

Utbildning i odling och matproduktion 8%

Alternativ inkomst för behövande människor 3%

Övriga 3%



36 
 

 

 

 

38%

56%
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Har du lärt känna nya människor genom odlingen?

Ja, jag har fått många nya vänner 38%

Ja, jag har fått några nya bekanta 56%

Nej, jag odlar tillsammans med folk jag känner
sedan tidigare 2%

Nej, jag odlar själv 5%

8%
7% 2%

12%

3%
54%

14%

Har du som stadsodlare varit i kontakt med kommunen någonting och i så 
fall varför? (Det går bra att välja fler alternativ)

Ja, angående betalning av markhyra 8%

Ja, vid händelse av att något behövs repareras 7%

Ja, vid hjälp av uppstartande av nytt odlingsområde
2%
Ja, har tagit del av information om odlingsområden i
kommunen 12%
Ja, vid klagomål 3%

Nej, har inte varit i kontakt med kommunen 54%

Övriga 14%

14%

28%

10%7%

15%

12%

14%

Vad tycker du att kommunen kan göra för att underlätta för dig som 
stadsodlare eller för din odlarförening? (Det går bra att välja fler alternativ)

Hålla kurser i odling 14%

Bidra ekonomiskt eller materiellt till föreningen 28%

Erbjuda mer information om odling 10%

Hjälpa till vid konflikter i föreningen 7%

Sätta upp tydliga regler för odling i staden 15%

Ingenting, jag är nöjd som det är 12%

Övriga 14%
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Har du upplevt några problem under din tid som aktiv inom stadsodling? 
(Det går bra att välja fler alternativ)

Misskötsel av odlingar inom föreningen 17%

Stöld eller förstörelse 25%

Andra odlare har brutit mot gemensamma regler 16%

Lång väntetid för att få koloni/odlingslott 2%

Det är dyrt att ha en koloni/odlingslott 9%

Svårt att hitta information om odling 1%

Nej, har inte upplevt några problem 18%

Övriga 12%
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