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ABSTRACT 

Anna, M. 2014. Stadsodling via brukarmedverkan - Att skapa mötesplatser och trygghet i det offentliga rummet 

Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.   

 

Denna uppsats handlar om stadsodling och brukarmedverkan. Med brukarmedverkan menas att invånarna får 

ökat inflytande över stadens utformning genom att de själva deltar i förvaltningen av platser. I det här fallet 

genom att starta och delta i kollektiva stadsodlingar. Syftet med detta arbete har varit att ta reda på vilka 

drivkrafter som ligger bakom människors engagemang i kollektiva stadsodlingar samt vad detta engagemang kan 

föra med sig till den plats där odlingarna finns. Kan kollektiva stadsodlingar öka samverkan i bostadsområden 

samt bidra till en tryggare plats och i förlängningen ökad jämställdhet? Brukaravtal är ett avtal som upprättas 

mellan kommun och en grupp invånare som genom avtalet får möjlighet att bruka endel av kommuenns mark. 

Brukaravtal studeras som ett exempel på hur kommuner kan arbeta för att ta tillvara på medborgarnas 

engagemang och eventuellt förstärka de positiva effekter som stadsodling kan föra med sig. Utifrån en 

fenomenologisk ansats och ett vardagslivsperspektiv studeras brukarnas och kommunens upplevelser av 

stadsodling och brukaravtal. Kvalitativa metoder i form av intervjuer och observationer används för att få en 

förståelse för fenomenet. Slutsatserna är att det finns en stor variation av drivkrafter men att de sociala 

drivkrafterna har stor betydelse. Vidare konstateras att stadsodling har potential att skapa bra mötesplatser som 

upplevs som trygga och i förlängningen blir mer jämställda. Brukaravtal kan utgöra ett bra sätt att möjliggöra 

stadsodling då de kan stärka de positiva effekterna.  
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1. INTRODUKTION 

1.1. Inledning 

De senaste åren har den moderna stadsodlingstrenden märkts av i större urbana områden där 

allt fler stadsodlingar växer fram på hustak, bakgårdar, ödetomter och i parker. Stadsodling är 

ett globalt fenomen som återfinns världen över. Stadsodling finns i utvecklingsländer där 

utbredningen främst är relaterad till fattigdom och matsäkerhet. I mer utvecklade länder är det 

främst sociala drivkrafter som ligger bakom fenomenet. I Sverige pågår en utveckling som 

innebär att människor i allt större utsträckning odlar tillsammans på bakgårdar och i parker. 

Den växande trenden hänger samman med att vi spenderar allt större del av våra liv i 

städerna. Stadsodling blir ett sätt för den urbana befolkningen att komma närmare naturen 

samtidigt som odlingarna erbjuder sociala fördelar. Efterfrågan på de traditionella 

kolonilotterna ökar samtidigt som en ny form av kollektiva odlingar växer fram. Denna 

utveckling bygger på ett gräsrotsengagemang för odling och social samverkan.  

I den här uppsatsen vill jag titta närmare på vad det är som ligger bakom människors 

engagemang i denna nya typ odlingar. Varför väljer stadens invånare att engagera sig i 

kollektiv odling? Vad kan engagemanget föra med sig för positiva effekter och hur kan 

kommuner göra för att ta tillvara på utkomsterna av detta engagemang? Utifrån en 

fenomenologisk ansats och ett vardagslivsperspektiv har jag för avsikt att studera brukarnas
1
 

upplevelser av odlingarna.  

Frågan som jag vill ställa i den här uppsatsen är om stadsodlingar har potential att bidra 

till ökad samverkan. Med samverkan menas både ökat samarbete mellan kommun och brukare 

samt ökat samarbete mellan de boende i ett område. För att samverkan ska kunna uppnås 

behöver människor ha en möjlighet att mötas. Därför knyter jag stadsodling och samverkan 

till teorier om vad som är en bra mötesplats och vad som stimulerar till och möjliggör möten i 

det urbana rummet. Utifrån det ställer jag sen frågan om stadsodling kan vara ett lämpligt sätt 

att skapa möten i staden?  

En förutsättning för att möten ska uppstå i det offentliga rummet är att människor vågar 

vistas där. Därför kommer jag se till aspekterna trygghet och rädsla. Rädsla är en aspekt som 

påverkar och begränsar vår användning av det offentliga rummet. Rädsla påverkar män och 

kvinnor på olika sätt därför kommer jag att använda mig av ett genusperspektiv. Att se på 

rädsla i staden har sitt ursprung inom den feministiska geografin som uppmärksammat hur 

rädsla påverkar och begränsar hur vi använder staden. För att människor ska kunna vistas i det 

offentliga rummet på lika villkor och på så vis möta andra människor i bostadsområdet krävs 

att de känner sig trygga. Att jag använder mig av ett genusperspektiv innebär främst att jag 

uppmärksammar aspekter så som rädsla och trygghet samt lika möjlighet för alla människor 

                                                 
1
 Med brukare avses de personer som är med och odlar.     
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att använda det offentliga rummet. Utifrån detta ställs frågan om stadsodling kan bidra till 

tryggare platser vilket i förlängningen bidrar till ökad jämställdhet.  

Odling 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. De senaste åren 

har det dock blivit allt vanligare att kommuner och städer avsätter mindre och för tillfället 

obrukade områden till stadsodlingar. Den förändrade inställningen beror bland annat på att 

urban odling har kommit att bli en del av arbetet med att försöka bygga den hållbara staden. 

Grunden till detta finns i Riodeklarationen och arbetet med agenda 21. Genom detta arbete har 

hållbar utveckling på lokal nivå blivit en aktuell fråga även inom planering och 

stadsutveckling. 

En av de städer som arbetar för att möjliggöra stadsodlingar är Stockholm. Där använder 

man sig av brukaravtal som skrivs mellan kommun och brukare. Med brukaravtal menas i det 

här fallet ett avtal som skrivs mellan stadsdelsförvaltningen och en förening eller enskild 

person. Avtalet innebär att brukaren får möjlighet att ideellt sköta en bit av kommunens mark. 

Brukarmedverkan och brukaravtal är ett gammalt fenomen som länge använts i Stockholm för 

att ta tillvara på medborgarnas engagemang. Brukarmedverkan syftar till ett ökat inflytande 

över och aktivt deltagande i skötsel av offentliga ytor ägda av kommunen. I min undersökning 

tittar jag specifikt på brukaravtal som ett sätt att möjliggöra stadsodling. Brukaravtal studeras 

som ett exempel på hur kommuner kan arbeta för att ta tillvara på medborgarnas engagemang 

och eventuellt förstärka de positiva effekter som stadsodling för med sig.     

Genom att lägga fokus på brukarnas drivkrafter studeras stadsodlingsfenomenet utifrån 

ett underifrånperspektiv. Fenomenet uppmärksammas även utifrån ett ovanifrånperspektiv 

dels genom att kommunens upplevelse och åsikter om brukaravtal uppmärksammas dels 

genom att jag ställer frågan om hur kommuner i framtiden kan arbeta med dessa frågor. 

Utifrån ett planeringsperspektiv är det viktigt att utveckla arbetssätt som kan hantera olika 

gruppers behov. 

 

1.2. Syften och frågeställningar 

Syftet med föreliggande uppsats är tudelat då det dels syftar till att studera brukarnas 

drivkrafter dels vad dessa kan få för utfall när det kommer till att skapa mötesplatser, trygghet 

och ökad samverkan i bostadsområden. Utifrån resultaten av min studie har jag även för 

avsikt att diskutera vilka lärdomar man kan dra. Allt fler kommuner har börjat arbeta med att 

på olika sätt möjliggöra stadsodling. För att kunna förbättra det här arbetet behöver 

kunskapsunderlaget inom vissa områden förbättras. Det saknas bland annat kunskap om vad 

de urbana odlingarna kan medföra för värden samt hur kommuner kan applicera dessa 

lärdomar i sitt arbete för att möjliggöra stadsodling. 

Syftet med uppsatsen är således att via kvalitativa studier få en samlad bild av brukarnas 

intentioner och de drivkrafter som ligger bakom deras engagemang för stadsodling.   
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Har de kollektiva odlingarna potential att stärka de sociala nätverken i ett bostadsområde och 

bidra till jämställdhet?   

 

Frågeställningar: 

 

 Vilka drivkrafter ligger bakom brukarnas engagemang och vad upplever brukarna att 

det får för effekter?  

 Hur kan stadsodling bidra till fler möten i staden, tryggare platser och i förlängningen 

bidra till ett mer jämställt samhälle?  

 Hur kan kommuner ta tillvara på de effekter som stadsodlingar kan ge, vilka 

möjligheter erbjuder brukaravtal?    

 

1.3. Avgränsningar 

I föreliggande undersökning kommer jag endast att behandla kollektiva odlingar som initierats 

av privatpersoner och organisationer. Odlingarna har uppförts på offentliga park- och 

naturmark som är kommunalt ägd. Avsikten är att endast studera odlingar som möjliggjorts 

via brukaravtal, detta utgör i sig en avgränsning. Fokus kommer läggas på mindre projekt där 

initiativ tagits av privatpersoner eller organisationer som vill kunna odla i närhet till sitt 

boende. Projekten ska således vara initierade på gräsrotsnivå. Odlingarna ska även vara 

ekologiska och öppna för alla vilket är ett krav då de är belägna på park eller naturmark som 

är offentlig. Genom hela arbetet kommer jag fokusera på de sociala aspekterna av stadsodling. 

Vad detta innebär mer specifikt kommer klargöras i den teoretiska delen av uppsatsen.  

 

1.4. Disposition 

Den första delen av denna uppsats börjar med en inledning som kort presenterar ämnet. Efter 

inledningen presenteras syfte, frågeställningar och avgränsningar. Det andra kapitlet beskriver 

den metodologi som har använts. Kapitel tre utgörs av en litteraturstudie som mer på djupet 

presenterar ämnet stadsodling via tidigare forskning. I kapitel fyra beskrivs de teoretiska 

utgångspunkterna för studien. Kapitel fem presenterar det empiriska materialet. Uppsatsen 

avslutas i kapitel sex med analys och slutsats.        

 

 

 

 

 

 



  

5 

 

2. METOD 

 

2.1. Metodval och arbetssätt    

Med hjälp av kvalitativa metoder har jag studerat befintliga stadsodlingsprojekt som 

möjliggjorts via brukaravtal. För att få en bredd i materialet och variation så har jag valt att 

titta på tre olika projekt. Dessa har valts ut efter kriterierna att de ska vara självorganiserade, 

kollektiva och uppförda på kommunens mark via någon form av brukaravtal eller där det 

finns en ambition att skriva ett sådant. En förutsättning för att kunna välja projekten har varit 

att jag måste få kontakt med en person på den aktuella stadsdelsförvaltningen samt människor 

från den aktuella odlingsgruppen. Syftet med detta är att jag ska få en förståelse för 

samarbetet kring respektive projektet ur båda aktörernas perspektiv. För att på bästa sätt 

kunna besvara mina frågeställningar har jag valt att använda mig av intervjuer samt 

observationer.  

 

2.1.1. Intervjuer  

Syftet med intervjuerna har varit att försöka få en bild av hur brukare och kommunanställda 

upplevt att brukaravtalen har fungerat i respektive projekt. Hur deras upplevelser av projekten 

ser ut samt vilka drivkrafter som ligger bakom brukarnas engagemang. 

Intervjuer har genomförts med både odlare och tjänstemän på stadsdelsförvaltningen som 

varit inblandade i respektive projekt. Jag har valt att intervjua den person på respektive 

stadsdelsnämnd som har varit med och tagit fram brukaravtalen och har haft kontakt med 

brukarna. Detta resulterade i två respondenter från kommunen då två av de tre 

odlingsprojekten var kopplade till samma stadsdelsnämnd. Intervjuerna med tjänstemännen 

representerar ovanifrånperspektivet i studien. Intervjuerna genomfördes på deras kontor och 

varade ca en timme vardera. Under intervjuerna pratar vi både om brukaravtal generellt och 

om de avtal som möjliggjort de stadsodlingsprojekt som är föremål för studien. Jag valde att 

spela in båda intervjuerna. Enligt Flowerdew och Martin (2005) tillåter inspelningen att både 

den som intervjuar och den som blir intervjuad lättare kan ägna sig åt samtalet som då flyter 

lättare. En inspelning av intervjun innebär att man kan lyssna på intervjun flera gånger och 

man riskerar inte att missa viktig information som kanske lätt kan gå förlorad om man endast 

tar anteckningar (Flowerdew & Martin 2005). Det hade varit önskvärt att intervjua någon på 

en stadsdelsförvaltning där de inte använder sig av brukaravtal för att få en mer balanserad 

bild och inblick i vad de ser för svårigheter, jag har dock inte lyckats få kontakt med någon 

respondent som varit villig att ställa upp. Viktigast för studien var dock att se hur man arbetar 

med brukaravtal så de intervjuerna jag gjort bedömer jag därför ge tillräckligt underlag för att 

besvara mina frågeställningar.  

Tre längre intervjuer har genomförts med ansvarig person från varje stadsodling. Två av 

dessa har utförts på odlingarna. Intervjuerna som genomförts med brukarna har inte spelats in. 

Istället har anteckningar gjorts under tiden. Intervjuerna kan närmast beskrivas som 
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ostrukturerade eller som ett samtal där jag använt mig av öppna frågor och förut bestämda 

teman. Fördelen med öppna frågor eller som i mitt fall mer öppna teman och ett fritt samtal är 

att de inte leder respondenten att svara på något speciellt sätt. Genom att hålla intervjun 

ostrukturerad påtvingas inte respondenten formuleringar och ord som den kan uppleva som 

främmande. Den här formen av intervju innebär att det är svårt att klassificera data när denna 

ska bearbetas Styrkan med metoden är att respondentens tankesätt inte blir styrt utifrån 

frågorna utan blir fri att uttrycka sig på ett mer individuellt sätt (Halvorsen 1992). Den tredje 

av dessa intervjuer genomfördes via telefon. För att få en så bra inblick som möjligt i 

uppstarten av odlingarna har jag även ställt frågor via e-post till en respondent som befinner 

sig utomlands. 

När dessa intervjuer genomförts bestämde jag tillsammans med respondent eller andra 

brukare jag kommunicerade med på Facebook en lämplig dag då jag kunde besöka odlingen 

igen och göra fler intervjuer. Vilka respondenter jag sedan pratat med bland brukarna har valts 

slumpmässigt då jag har talat med de som varit tillgängliga på de träffar som jag deltagit i. 

Urvalet kan delvis ses som ett snöbollsurval då jag blev hänvisad till specifika träffar. Under 

träffarna har jag gått runt och pratat med de brukare som varit på plats samtidigt som de 

arbetat med odlingen.  

När jag besökte Lilla Essingen för att utföra intervjuer deltog fjorton personer i 

odlingsträffen. Fem män och sju kvinnor samt två barn.  Av dessa intervjuades elva personer 

individuellt. Dessa intervjuer var kortare och tog cirka 5 min per intervju och person. Två 

intervjuer kan klassas som gruppintervjuer med två personer i respektive grupp. När intervjuer 

utförs i grupp kan det finnas risk för att respondenterna påverkar varandra på olika sätt. Vissa 

kanske blir hämmade eller styrda av de andra respondenterna men det kan även göra att det 

blir en diskussion som för fram mer information än vad man fått fram annars genom att de 

hjälper varandra att komma på fler saker.   

Vid besöket hos Högalidsodlarna befann sig nio personer på odlingen, tre män, sex 

kvinnor och ett barn. Här utfördes intervjuerna till större delen i form av gruppintervjuer. Då 

vi var så nära att alla hörde och olika människor flikade in svar på frågorna. Två mer enskilda 

intervjuer gjordes, en gruppintervju med fem personer och en intervju med två personer  

När jag var på odlingen i Skarpnäck var det endast två vuxna brukare på plats samt en 

yngre tjej. En av dessa var den person som är ansvarig som jag bestämt träff med för att 

genomgöra den mer djupgående intervjun. En kortare intervju genomfördes med den andra 

brukaren som var på plats.  

Intervjuerna som genomförts med brukarna har inte spelats in då de genomförts utomhus 

och ofta i samband med att de varit sysselsatta med odlingen vilket har försvårat möjligheten 

att spela in med god kvalité. Istället förde jag anteckningar under hela intervjun. Jag upplevde 

att tystnaden som uppstod medan jag antecknade uppmuntrade respondenterna att fortsätta 

prata. Avbrottet gav respondenterna tid att fundera kring sina upplevelser vilket innebar att de 

själva fortsatte samtalet. Detta tror jag inneburit att svaren väl motsvarar deras egna 

upplevelser. Intervjuerna genomfördes samtidigt som brukarna arbetade med odlingen därför 
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blev inte tystnaden besvärande som den hade kunnat bli vid en mer traditionell intervju. När 

resultatet av intervjuerna med brukarna redovisas har jag valt att inte använda 

respondenternas riktiga namn. Detta för att ta hänsyn till deras integritet.             

 

2.1.2. Deltagande observationer 

För att få en bättre förståelse för vad som händer i odlingsgrupperna  samt för att kunna få 

förstahandsinformation har jag valt att göra deltagande observationer. Observationer gör det 

möjligt att studera människor i sitt sociala sammanhang vilket kan bidra till en 

helhetsförståelse menar Halvorsen (1992). För mig blev det ett sätt att få med spontana 

kommentarer samtidigt som jag hade möjlighet att studera beteendet bland deltagarna. En av 

riskerna med observationer enligt Halvorsen (1992) är att människor kanske inte är sig själva 

när de känner att de blir observerade.   

Observationerna genomfördes i samband med att jag besökte odlingarna för att göra 

intervjuer. Observationerna och intervjuerna har således skett simultant. Att jag kombinerade 

intervjuerna och observationerna ledde nog till att det blev mer avslappnat än om jag bara 

varit där och observerat. Jag kunde anteckna de observationer jag gjorde då jag ändå hade 

blocket framme för att göra anteckningar till intervjuerna. Odlingen på Lilla Essingen 

besöktes två gånger och de andra två projekten besöktes en gång var. Det hade varit önskvärt 

att besöka Folkodlarna en gång till eftersom det endast var två personer där när jag besökte 

odlingen. Jag upplevde dock att materialet uppnådde en viss mättnad som jag bedömde  

tillräcklig efter de observationer och intervjuer som gjordes. Med tanke på att det inte finns en 

ambition att göra några omfattande jämförelser mellan projekten är det mindre relevant att fler 

brukare observerats och intervjuats på vissa odlingar.  

 

2.1.3. Sociala medier 

För att få ytterligare inblick i hur organiseringen kring odlingarna fungerar och vilken form av 

aktiviteter, och vilka medlemmar de har så har jag även tittat på föreningarnas hemsidor, samt 

deras Facebooksidor. Här kunde jag dels stärka teorin om att det är främst kvinnor som är 

delaktiga och drivande i projekten. Dessa sidor ger ganska god information om arbetet i 

gruppen och vilken utsträckning aktiviteter sker då flera av grupperna använder Facebook 

som medium för att förmedla sig med varandra och annonsera aktuella händelser. Dock får 

man ha med i beräkningarna att alla i gruppen kanske inte är med i Facebook vilket då 

påverkar resultatet. Facebook har även använts som ett sätt att kommunicera med brukarna för 

att boka in tillfälle för intervju samt för att kunna ställa kompletterande frågor till brukarna. 

 

2.1.4. Positionering  

Min studie är uteslutande kvalitativ till sin natur vilket innebär att jag som forskare har 

möjlighet att vara mer synlig i studien. Widdowfield (2000) skriver att forskning har tillåtits 

att bli allt mer kvalitativ vilket har medfört att det blivit erkänt och även uppskattat att 

genomföra forskning där subjektiva inslag finns. Författaren har en större möjlighet att vara 
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närvarande i texten. Istället för att argumentera för objektivitet blir det viktigt att se och 

reflektera över hur man som forskare påverkar sin studie. De subjektiva inslagen kan nu mer 

ses som användbara snarare än ett problem. Relevant för denna undersökning är att jag har ett 

starkt engagemang för stadsodling och är själv aktiv i en kollektiv odling. Detta innebär att 

jag har en bra ingång och god förförståelse i ämnet. Risken kan ju vara att jag framställer mer 

positiva sidor av stadsodling då jag hoppas på ökad odling i städerna. Dock så anser jag att det 

är mycket viktigt att utvecklingen sker på ett bra sätt. Att man finner metoder att sammarbeta 

kring stadsodling som fungerar både utifrån brukarnas och kommunens perspektiv. Då kan 

odlingarna bli långsiktigt hållbara. I min strävan att finna ett bra arbetssätt kring stadsodling 

kan jag ställa mig kritisk i diskussionen.   

 

2.1.5. Analys av insamlat material 

För att kunna genomföra min analys av det insamlade materialet på ett bra sätt har jag funnit 

vägledning i olika metodböcker, främst har jag använt mig av boken Introduktion till 

samhällsvetenskaplig analys skriven av Hjerms och Lindgrens (2010) i likhet med deras 

beskrivning av kvalitativ analys så har jag bearbetat mitt material via en process som de 

beskriver med ”the constant comparative technique” vilken innebär att nya data hela tiden 

jämförs och analyseras utifrån redan insamlad data. Jämförelser sker löpande mot tidigare 

forskning som samlats in samt de aktuella teoretiska perspektiven.  Min analysprocess kan 

beskrivas utifrån följande modell även den hämtad ur Hjerms och Lindgren (2010). Modellen 

utgörs av tre nivåer som beskriver den process analysmetoden utgör.   

Nivå 1 – Reduktion av data – kodning. Grov strukturering av data.  Ordning skapas efter 

att materialet bearbetats upprepade gånger.  

Nivå 2 – Presentation av data – tematisering. Mer noggrann uppdelning där mönster och 

relationer identifieras.   

Nivå 3 – Slutsatser och verifiering – summering. Slutsatser utifrån tematiseringen.  

Analysen utgörs av en ständig process där alla nivåer sker samtidigt. Resultaten verifieras 

ständigt genom att man går tillbaka till tidigare steg och jämför, sedan samlas mer data in 

efter behov.  

I stort har jag arbetat utifrån denna modell. I analyseringsarbetet har respektive fas gåtts 

igenom för att uppnå en högre abstraktionsnivå främst har jag tagit till mig tips om att gör 

memos genom hela arbetet. Det vill säga att minnesanteckningar görs varje gång en kod eller 

ett tema formuleras vilket har gjort det lättare att vara konsekvent i min analys. Jag har även 

löpande genom arbetet omprövat kodning och tematisering allt eftersom mer material har 

samlats in. Ett av de teman som använts i min analys är drivkrafter. Detta har använts både 

när jag analyserat intervjuerna med brukarna samt intervjuerna med respondenterna på 

stadsdelförvaltningarna. Temat drivkrafter har sedan kategoriserats i olika drivkrafter. 

Intervjuer med brukare och stadsdelsanställda har presenterats var för sig för att belysa deras 

olika perspektiv.   
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Enligt min upplevelse av analysprocessen har den i likhet med Hjerms och Lindgrens 

(2010) beskrivning börjat så fort själva uppsatsarbetet påbörjats. Analysen har således 

påbörjats redan under inläsningsfasen. Då jag har ett engagemang och intresse i ämnet sedan 

tidigare skulle man kunna säga att analysen börjat redan innan uppsatsen påbörjats.  

Analysprocessen som beskrivs ovan gör att resultatet blir mer abstrakt och kommer längre 

ifrån empirin och det blir möjligt att uttala sig om något mer än studiens specifika 

studieobjekt.    

 

2.2.1. En fenomenologisk ansats 

I denna uppsats vill jag utifrån en fenomenologisk ansats och ett vardagslivsperspektiv få en 

förståelse för människors upplevelser av stadsodling och dess effekter. Varför väljer 

människor att engagera sig i stadsodling och vad upplever de att stadsodlingarna för med sig? 

Den fenomenologiska ansatsen är användbar när man är intresserad av människors 

upplevelser av ett fenomen. Då uppsatsen syfte är att studera brukarnas och tjänstemännens 

upplevelser av stadsodling och brukaravtal så är en fenomenologisk ansats lämplig som 

utgångspunkt. Med ett fenomenologiskt perspektiv blir det möjligt att beskriva människors 

livsvärldar utifrån deras egna upplevelser. För att studera människors livsvärldar samlas data 

in via intervjuer och i vissa fall observationer vilket även görs i föreliggande undersökning.  

Fenomenologin blev en del av geografiämnet under 1960- och 1970-talet när forskare 

började kritisera det positivistiska tankesättet och började betona mening utifrån människors 

handlingar och upplevelser (Sjöholm 2010). Inom fenomenologin är det vanligt att utgå ifrån 

ett vardagslivsperspektiv. Så görs även i denna uppsats. Den fenomenologiska ansatsen och 

vardagslivsperspektivet har bland annat använts inom kvinnoforskning. Kvinnoforskare ville 

genom fenomenologin synliggöra kvinnors erfarenheter och deras upplevelser av sin egen 

verklighet. Shaw (1999 i Parry et al 2005) är en av de som sett fritiden som en viktig plats för 

att studera motståndet och reproduktionen av könsroller och maktbaserade genusrelationer. 

Hon motiverar detta med att fritiden och vardagslivet inte är lika strukturerat som en 

arbetsplats och är mer beroende av personliga val och självbestämmande. Shaw menar att 

våra fritidsaktiviteter kan ha betydelse för hur könsrelationer utvecklas. Henderson (2002) 

som fortsätter i samma spår menar att vi genom att utöva olika fritidsaktiviteter kan utmana 

normer som utifrån kön avgör vad som är passande beteenden. Här anser jag att stadsodling 

kan vara en sådan aktivitet som tillåter människor att göra just detta.           

Som jag berör ovan så är det människors vardagsliv som är intressant i denna studie.  

Vardagslivsperspektivet tar sin utgångspunkt i människors vardag och gör det möjligt att 

studera individers vardagliga rutiner. Vardagliga aktiviteter studeras utifrån detta perspektiv 

genom att sättas i relation till den sociala och materiella omgivningen. 

Att ha ett vardagslivsperspektiv handlar enligt Forsberg (2012) om att se vilka värden 

som finns i den vardagliga miljön. Ett exempel på en sådan skulle kunna vara en odling i en 

park som de boende kan nyttja. Vardagslivsperspektivet knyts bland annat till tidsgeografin 

vilket inte är aktuellt i föreliggande studie men utifrån vardagslivsperspektivet kan man även 



  

10 

 

se på det vardagliga som något situerat. Det har en rumslig placering, våra vardagliga 

aktiviteter sker någonstans i rummet och på en specifik plats (Bohm 1990 i Elander). I 

föreliggande studie aktualiseras plats och rums begreppen genom att stadsodling behandlas 

som en platsskapande aktivitet som möjliggör möten och social aktivitet. I likhet med Bloch 

(1991 i Elander 2001) anser jag att det är i de vardagliga aktiviteterna vi återskapar oss själva 

samtidigt som vi, om än på ett annat sätt, återskapar det samhälle vi lever i. Andra som ser 

vardagslivet som betydelsefullt för hur samhället fungerar är bland annat Dorothy Smith och 

Anthony Giddens de ser vardagliga handlingar som konstituerande för samhället. Smith 

menar att för att synliggöra kvinnors verklighet och erfarenheter och deras arbete måste ett 

vardagslivsperspektiv användas. Det jag anser är viktigast här är tanken att fritiden är lika 

viktig studieobjekt som resten av samhället då det har stor betydelse för våra liv och samhället 

i stort. Jag tror att vi i vardagslivet precis som i andra sfärer av vårt liv konstituerar vårt 

samhälle. Vardagslivet reflekterar och illustrerar även hur vårt samhälle faktiskt ser ut.  

Den franska filosofen Henri Lefebvre som har haft stort fokus på vardagslivsperspektivet 

har uttryckt som följer: ”is it not in everyday life that man should fulfil his life as a man?” 

(Lefebvre citerad i Elander 2001 Red, kapitel Åhquist.) Henri Lefebvre kritiserar vardagslivet 

i det kapitaliserade samhället och menar att vardagslivet har förlorat kreativiteten festen och 

konsten och att dessa ersatts med grå rutinartade aktiviteter som främst lägger stor börda på 

kvinnor. (Simonsen 1993 i Elander 2001) Utifrån detta skulle man kunna ta Lefebvres citat 

och komplettera det med: is it not in everyday life that woman should fulfil her life as a 

woman? och utifrån detta öppna upp för det genusperspektiv jag kommer tillämpa i 

uppsatsen.   

 

2.2.2. Det feministiska perspektivet 

I diskussionen om stadsodling och dess potential att möjliggöra möten och samverkan 

kommer trygghet och rädsla att beröras. Att se på rädsla i staden har sitt ursprung inom den 

feministiska geografin. McDowell (1993), Sandberg (2013) och Valentine (1989) med flera 

har uppmärksammat hur rädsla påverkar och begränsar i vilken utsträckning vi använder 

staden. Kvinnors rädsla blir för geografer intressant när den påverkar deras sociala 

upplevelser som får rumsligt utfall (Koskela 1999) Numer är rädsla och trygghet även något 

som uppmärksammats inom urbana studier och planering.  

Koskela (1999) som har gjort flera bidrag till debatten om kvinnors rädsla har fokuserat 

på rädsla i relation till rummet. Hon menar att kvinnors rädsla ofta resulterar i att de väljer 

bort vissa delar av staden. Hon breddar dock synen på rädsla och dess relation till rummet och 

platsen till att handla om maktrelationer. Och att upplevelsen av platsen inte endast är 

subjektiv och baserad på personliga upplevelser vilket den fenomenologiska traditionen utgått 

ifrån. Enligt Koskela är upplevelsen av platsen även beroende av genusbetingade 

maktrelationer som bidrar till skapandet av platser. Kvinnors rädsla leder till att deras tillgång 

och användning av det offentliga rummet begränsas. Varför det är intressant att se speciellt till 

kvinnors rädsla beror på att deras rädsla och rädslans effekter skiljer sig från männens. De är 
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mer sårbara eftersom deras rädsla får en större påverkan på deras liv (Pain 1991). Koskela 

(1999) förklarar detta med att kvinnor upplever ett hot om sexuellt våld och våldsamma 

attacker vilket många kvinnor hanterar genom att distansera sig. Distanseringen innebär att de 

avstår från att vistas på vissa geografiska platser. De avstår även att vistas i det offentliga 

rummet beroende av vilken tid det är. Utifrån detta kan man se att män får ett maktövertag i 

det offentliga rummet genom att kvinnor exkluderas på grund av hot om våld och sexuella 

trakasserier. Så länge de offentliga rummen präglas av ojämlika maktstrukturerar av det här 

slaget har vi inget jämställt samhälle. Om kvinnor är modiga nog att ta plats i det offentliga 

rummet underlättar det för andra kvinnor att vistas där. Med min uppsats vill jag försöka se 

om stadsodling kan vara ett sätt att få fler människor och främst kvinnor att vistas i det 

offentliga rummet vilket i så fall enligt ovanstående skulle kunna bidra till ökad trygghet och 

jämställdhet genom att maktrelationerna skulle utmanas. 

Koskela (1999) poängterar att kvinnors rädsla och dess konsekvenser inte kan förenklas 

till att ses som en individs handlande utan att det är sammankopplat till den sociala 

produktionen av rummet. Det offentliga rummet måste ses som en social konstruktion som 

hela tiden förändras och reproduceras beroende på dess användning. När man ser den som en 

social konstruktion kan man se att rumsliga problem inte bara handlar om distribution eller 

rörlighet i det offentliga rummet. Det blir även tydligt att individuell användning av rummet 

inte endast beror på fria individuella val utan även beror på sociala maktförhållanden. Det är 

bland annat utifrån detta resonemang som det blir intressant att se till människors delaktighet i 

stadsodlingar utifrån möjligheten att påverka de sociala maktförhållandena. Samt utifrån 

möjligheten att skapa livligar som även det leder till ökat trygghet. Parry, Glover och Shinew 

(2004) knyter på detta sätt den feministiska forskningen eller genusforskningen till 

stadsodling och community gardens.  
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3. LITTERATURSTUDIE 

 

I den teoretiska delen av uppsatsen kommer jag att redogöra för den litteraturstudie som 

genomförts och som ska ligga till grund för den empiriska studien och min analys. Kapitlet 

bidrar till en djupare förståelse för ämnet och de frågor jag vill besvara. Samtidigt ger den en 

god bakgrund som hjälper till att rama in ämnet. Jag har valt att göra en större litteraturstudie 

då jag inte har möjlighet att följa projekten under någon längre tid. Stor del av litteraturen som 

behandlar stadsodling tar upp odling i utvecklingsländer och matsäkerhet. Dessa frågor är 

dock mindre intressanta utifrån studiens fokus. Därför har denna litteratur till stor del valts 

bort och jag har istället fokuserat på litteratur från främst England, USA och Sverige som tar 

upp den form av stadsodling som är relevant för denna studie. I första delen av det teoretiska 

avsnittet har jag för avsikt att redogöra för vad stadsodling är. Jag kommer även ringa in 

vilken typ av stadsodling som är aktuell i föreliggande studie. Vidare tittar jag på vilka 

drivkrafter som kan identifieras i tidigare forskning.  

3.1. Stadsodling: växande efterfrågan på odlingsmöjligheter  

Stadsodling är ett brett begrepp som innefattar en rad olika former av odling såsom 

gerillaodling, takodling, stadsjordbruk med mera. Tim Delshammar (2012) förklarar att 

skillnaderna på de olika stadsodlingsformerna handlar till exempel om typen av odling, den 

sociala organisationen, skalan, ekonomin och platserna där odlingen bedrivs. 

Stadsodlingsbegreppet innehåller allt från lågteknologisk odling som kräver små resurser, det 

vill säga odling på friland som på odlingslotter eller i trädgården här är drivkraften ofta ett 

intresse och möjligheten att komplettera med egenodlade grönsaker. Begreppet innefattar 

även odling i kruka på balkongen. I andra änden av skalan finns projekt som använder sig av 

högteknologiska lösningar för att kunna maximera skörd i förhållande till markåtgång och 

resurser.  

Det finns ingen slutgiltig definition på vad stadsodling är. Av den anledningen kommer 

jag inte försöka ge någon definition av den övergripande betydelsen av stadsodling. Det man 

kan säga är att begreppet stadsodling omfattar all odling som sker inom stadens gränser. Här 

kan även odling i direkt anlutning till staden räknas med. De odlingar jag kommer titta 

närmare på kan närmast kopplas till en kategori av stadsodling som går under begreppet 

community gardens och utgör endast en del av stadsodlingsbegreppet. Dessa odlingar 

utmärker sig främst genom att de drivs kollektivt. Community gardens är vanliga i England 

och USA. Stor del av den forskning och litteratur jag gått igenom hänvisar just till community 

gardens. Av dessa anledningar kommer detta begrepp förklaras och definieras mer ingående 

nedan. Svensk motsvarighet till begreppet kan vara stadsdelsträdgård eller stadsodling. Jag 

kommer främst använda mig av begreppet stadsodling. Det jag hänvisar till då är främst dessa 

kollektiva trädgårdar som kan definieras som community gardens. 
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3.1.2. Community gardens  

Community garden är det begrepp som närmast beskriver den form av stadsodling som 

behandlas i denna uppsats. Även detta begrepp utgörs av en brokig skara av variationer men 

det finns utmärkande variabler. Här följer ett försök till att identifiera dessa samt belysa 

särskiljande drag inom begreppet. Delshammar (2005) benämner community gardens som 

brukarförvaltade parker eller trädgårdar. Han ser begreppet Community gardens som ett 

samlingsnamn på olika former av platser. Begreppet hänvisar till platser vi i Sverige skulle ge 

benämningen parkmark innehållande träd, buskar, gräsmattor och perenner. Här finns också 

urbana natur- eller ekologiparker. Begreppet innefattar även de platser som huvudsakligen 

används för kollektiv odling av främst grönsaker vilken Delshammar framhåller som en av de 

vanligaste formerna av Community gardens. Det är även denna form av community gardens 

eller stadsodlingar som är föremål för den empiriska studien. En mer modern form av 

community gardens betecknas PAC- gardens (public-access community gardens) (Bendt et al 

2013). De utmärker sig genom att de inte är lika strikt organiserade utan människor kan delta 

mer fritt utan att behöva binda upp sig långvarigt. Det krävs till exempel inget medlemskap 

eller långvarigt engagemang. De flesta PAC-trädgårdar är belägna på offentlig mark ägd av 

kommunen. De är öppna för alla vid alla tillfällen, de är kollektivt ägda och omskötta av olika 

intressegrupper inom vilka formella hinder för att delta ad hoc är obefintliga eller väldigt små 

(Bendt et al 2013). Det är således möjligt för alla stadens invånare att delta och uppehålla sig 

på platsen utan någon form av medlemstvång. Trädgårdarna är öppna för alla som vill odla 

eller lära sig om odling. I dessa trädgårdar lär man sig om hur ekosystem fungerar samt om 

social organisation och entreprenörskap. (Colding & Barthel 2013).    

Vidare kan community gardens beskrivas som en plats i staden där människor med 

begränsad tillgång till odlingsbar mark har valt att odla gemensamt. Community gardens 

utmärker sig genom att de är resultatet av ett gräsrotsinitiativ till skillnad från vanliga parker 

och trädgårdar som planerats, initierats och sköts av kommunen. Oavsett hur dessa lokalt 

initierade stadsodlingar är organiserade så utmärks de av att det är invånare som själva tar 

initiativet till odlingen. De sköter även driften och organisationen runtomkring. (Okvat et al 

2011) Holland skriver följande om community gardens för att understryka vad det är som 

länkar community gardens till varandra: “All appear to be based in a sense of community, 

with participation and involvement being particularly strong features. This sense of 

community participation and empowerment is what links examples of community gardening.” 

(Holland s. 285, 2004)  

De odlingar som kommer behandlas i föreliggande undersökning är alla offentliga och öppna 

för allmänheten. Detta på grund av att odlingarna som uppförs via brukaravtal är belägna på 

park- och naturmark. Park- och naturmark ägd av kommunen är offentlig vilket innebär att 

alla medborgare måste ha tillgång till marken. Det är inte tillåtet att privatisera offentlig mark 

genom att göra den otillgänglig för andra. Community gardens är ofta tillfälliga och anlagda 

på rivningstomter eller mark som ska exploateras. Odlingarna ses ofta som en tillfällig 

markanvändning av myndigheter och fastighetsägare (Delshammar 2005).  
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Den största likheten mellan de odlingar som är föremål för följande undersökning och 

Community gardens är att initiativet kommer underifrån samt att platsen underhålls av 

brukarna samt att de sköts kollektivt. 

Hur community gardens är organiserade och initierade varierar också men även här finns 

många likheter. Community gardens stöds aktivt och underhålls av en specifik grupp. Ofta 

men inte alltid stöds de av någon form av välgörenhet eller bidrag från kommunen. Många har 

uppkommit genom någon grad av altruism bland de som startat upp trädgården och bland de 

som sedan arbetar aktivt finns någon form av kollektivitet och ömsesidig vilja att hjälpa 

varandra. Dessa delar menar Ferris, Norman och Sempik (2001) berättigar till definitionen 

community garden. Vidare poängterar de att det kan vara positivt att ha en vid definition av 

begreppet community gardens då man med för snäva gränser riskerar att hämma kreativiteten.  

Vilket kan begränsa möjligheterna att anpassa fenomenet efter lokala behov. Utifrån detta 

tänker jag att även om det är nödvändigt att definiera vad som är föremål för föreliggande 

uppsats för att läsaren ska få en förståelse för vilken form av stadsodling som avses. Bör 

definitionerna handla mer om beskrivningar och lösa kategoriseringar av begreppet. 

Ovanstående kan ses som exempel på vad stadsodling kan vara. Dessa exempel kan då 

användas mer för att inspirera snarare än att avgränsa. Det är viktigt att se att alla odlingar är 

unika och bör ses som att de befinner sig på en skala där de alla har olika delar av till exempel 

öppenhet, kollektivitet, krav på medlemskap, utformning och så vidare.  

   I följande avsnitt kommer en rad olika drivkrafter bakom stadsodling att nämnas. Syftet 

med avsnittet är att beskriva varför människor väljer att ägna sig åt stadsodling. När jag här 

använder mig av begreppet stadsodling är det uteslutande stadsodling i form av community 

gardens som menas. 

      

3.2. Drivkrafter bakom den växande stadsodlingstrenden  

En av de stora drivkrafterna bakom det moderna stadsodlingsfenomenet ligger i att bekämpa 

orättvisor, både sociala, ekonomiska samt ekologiska (Milbourne 2012). Trädgårdsarbete ses 

som en möjlighet för människor att fly från och motsätta sig sociala, ekonomiska och politiska 

krafter som vi måste hantera dagligen i våra liv. Genom att ha en egen odling så kan man 

rymma från det ekonomiska systemet, mataffärerna och det industrialiserade jordbruket 

(Milbourne 2012). I föreliggande studie är det denna moderna form av stadsodling som är 

intressant. Där det sociala och det kollektiva även får stort utrymme. Dock bör det tydliggöras 

att stadsodling i sig inte är något nytt fenomen. 

Stadsodlingar har alltid utgjort ett inslag i den urbana miljön dock i mycket varierad 

utsträckning. Innan industrialiseringen som möjliggjorde förvaring av mat och snabba 

transporter var det nödvändigt att odla i närheten av människors hem. Historiskt sett har den 

urbana odlingen ökat betydligt under ekonomiska kristider eller under perioder av krig då 

USA och Storbritannien med flera har stöttat olika typer av urban odling för att säkerställa 

matproduktionen i städerna (Turner et al 2011). Att använda stadsodling som ett sätt att 
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säkerställa matproduktion är fortfarande en aktuell drivkraft på flera platser i världen främst i 

u-länder men även i USA där många städer lider av ekonomisk tillbakagång. McClintock 

(2010) menar att den moderna stadsodlingsrörelsen som blommat upp på senare år kan ses 

som en reaktion på den ekonomiska krisen som startade 2008. Författaren menar att krisen har 

fått människor att söka sig till alternativa sätt att säkerställa sin egen matproduktion. 

 Anledningarna till att kommuner och invånare argumenterar för stadsodling är många. 

Vad man ser för vinst med stadsodling beror på vem man är och vart i världen man befinner 

sig. Stadsodlingens status har förstärkts de senaste åren och ses om något positivt i en rad 

sammanhang. I en rapport från Naturskyddsföreningen (2012) Växer framtidens mat mellan 

höghusen kan man läsa att det i Amsterdam har införts krav om att alla grundskolor ska ha 

tillgång till en köksträdgård. I Göteborg används bökande grisar som säljargument för HSB 

bostäder. En vilja att få in mer odling i städerna syns både från stat, kommun och stadens 

invånare. Drivkrafterna bakom denna utveckling är många, här görs ett försök att samla de 

mest framträdande drivkrafterna samt de effekter som stadsodlingar potentiellt kan föra med 

sig. 

I Sverige så är det allt fler som ser behovet och vinsterna av det närodlade. Vårt sätt att 

industriellt producera mat är det fler och fler som vänder sig emot. Att odla själv i staden blir 

ett sätt för människor att ta saken i egna händer och att samtidigt komma närmare naturen. Det 

blir även ett sätt för människor att skapa en trevligare närmiljö och påverka stadens 

utformning. Argumentationen för lokal produktion vilar på både resurs- miljö- och 

rättviseskäl. Gemenskapen som kommer av engagemanget i en kollektiv odling utgör en stor 

drivkraft till att människor organiserar sig och ansluter sig till gemensamma odlingar. 

Stadsodlingarna blir för många en mötesplats där de kan vara oavsett om de valt att delta i 

själva odlandet. I Sverige så handlar det i stor utsträckning om en miljörörelse där många vill 

känna sig närmare naturen. Denna relation har blivit allt mer förminskad i takt med att vi lever 

allt mer urbant. Många av de som odlar gör detta för att bidra till den hållbara utvecklingen 

(Naturskyddsföreningen 2012). 

 

3.2.1. Sociala drivkrafter och effekter 

I Naturskyddsföreningens rapport diskuteras stadsodlingens möjligheter. Stadsodling anses 

både ha direkta och indirekta effekter på individer och på samhället i stort. En stor drivkraft 

bakom stadsodling är de sociala effekter odlingarna kan medföra. Fördelar som tas upp är att 

det via stadsodlingar skapas sociala nätverk och att man lär känna andra i området. Svaga 

grupper får en chans att återta resurser och få större kontroll över sina liv samtidigt skapas 

förebilder för lokal utveckling. Att bruka mark gemensamt ökar människors ansvarskänsla 

och delaktighet i lokalsamhället. Stadsodling utpekas som ett sätt att främja social gemenskap 

och ”empowerment” i bostadsområden (Naturskyddsföreningen 2012). Delshammar (2010) 

förtydligar att odling leder till möten mellan människor som annars inte hade träffats. Det 

förenande intresset är odling. Utöver det så kommer människor med skilda övriga intressen, 

olika bakgrund och kulturellt ursprung och deltar i odlingarna (Colding & Barthel, 2013).  
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Community gardens erbjuder en mötesplats för grannar och en möjlighet till rekreation 

(Delshammar 2005). Sociala faktorer hänger ihop med människors hälsa. Stadsodlingar 

framhålls som något som kan ha stor betydelse för människors välmående i staden då de 

utgörs av sociala aspekter, bidrar till ökade sociala kontakter samtidigt som de bidrar till att 

förbättra den fysiska miljön i staden. Okvat och Zautra (2011) menar att när insatser görs för 

att förbättra den mentala hälsan och det allmänna välmåendet i den urbana miljön så är både 

de sociala och de fysiska aspekterna viktiga. Stadsodlingar kan därför ses som en användbar 

metod för att förbättra staden och invånarnas hälsa och välbefinnande. Bland faktorer som kan 

påverka den psykiska hälsan anses karaktären på den fysiska miljön vara viktig. Bra för 

hälsan är om den fysiska miljön utgörs av bland annat parker och grönområden. 

Grönsaksodlingar är lika viktiga för välmåendet som socio- kulturella aspekter så som 

fattigdom, arbetslöshet och så vidare konstaterar Okvat och Zautra i sin artikel Community 

Gardening: A Parsimonious Path to Individual, Community, and Environmental Resilience 

(2011). Detta resonemang leder oss in på nästa avsnitt som behandlar stadsodling och hälsa.  

 

3.2.2. Hälsa som drivkraft bakom stadsodling 

Som nämnts ovan så finns det drivkrafter och effekter relaterade till människors hälsa. 

Stadsodling kan föra med sig betydande hälsofördelar. Både fysiska och psykiska. Detta utgör 

således en drivkraft för människors engagemang i odling. I en undersökning av ett antal 

stadsodlingar i New York framhåller odlarna att deras anledning att engagera sig i 

stadsodlingarna är att de önskar tillgång till färsk mat, de vill njuta av naturen samt erhålla 

hälsofördelar (Armstrong 2000). Flera forskare konstaterar även att odling kan vara fysiskt 

krävande och därmed medföra positiva hälsoeffekter.  

Israelsson och Hale tar upp några av de hälsoeffekter som odling kan bidra till. Israelsson 

(2004) menar att trädgårdsarbetet kan minska stress samt bidra till lägre puls och blodtryck. 

Hale med flera (2011) framhåller att odling ger bra motion då det krävs fysiskt arbete för att 

få en produktiv trädgård, det kopplas även samman med en ökad konsumtion av frukt och 

grönsaker samt ett allmänt hälsosamt levnadssätt. Sammanfattningsvis så konstaterar Turner 

(et al 2011) att community gardens kan föra med sig positiva effekter som social inkludering 

och ett mer aktivt deltagande från medborgarna samt ökat hållbart levnadssätt bland stadens 

invånare.  

Många forskare är överens om att vistelse i grönområden leder till förbättrad hälsa och 

välbefinnande. Fors och Delshammar (2010) utvecklar detta med hänvisning till forskning 

från SLU Alnarp som har visat att det inte endast är vistelse i naturen och grönskan som 

påverkar människors välbefinnande. Invånarnas välbefinnande påverkas även av att ha 

trädgårdsarbete som fritidssyssla.  Trädgårdsarbete har även visat sig vara i större utsträckning 

en aktivitet som kvinnor ägnar sig åt (Armstrong 2000).  
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3.2.3. Social rättvisa  

Stadsodling har i flera artiklar behandlats som ett sätt att minska sociala orättvisor. Milbourne 

som ligger bakom artikeln Everyday (in)justices and ordinary environmentalisms: community 

gardening in disadvantaged urban neighbourhoods (2012) menar att grunden till många 

odlares engagemang bottnar i ett djupare ekologiskt och socialt engagemang. Gräsrotsrörelsen 

har fötts i USA där framförallt låginkomsttagare börjat odla på övergiven mark för lokal 

produktion av grönsaker. Rörelsen har vidgats ytterligare till att svara mot fattigdom, brist på 

säkra gröna platser i eftersatta områden samt en försämrad urban miljö. Rörelsen är en 

kombination av god miljö-etik, social aktivism och personligt uttryck. Inom rörelsen så är det 

ofta det sociala som betonas. Själva odlandet blir ett medel för att stärka det lilla samhälle 

som skapas kring dessa odlingar (Milbourne 2012). Delshammar (2013) menar att den form 

av stadsodling som uppmärksammas är orienterad mer mot byggandet av sociala nätverk och 

sammanförandet av människor. Det är främst det sociala värdet av urbana trädgårdar som 

ökar i popularitet.     

Amerikanska studier av community gardens visar att dessa odlingar medfört sociala och 

miljömässiga vinster i eftersatta bostadsområden. I Milbournes studie (2012) framkommer att 

kollektiva stadsodlingar kan innebära ökad matsäkerhet och förbättrad hälsa. De kan även 

innebära att de boende får en stärkt identitet och ökad stolthet knuten till deras eget 

bostadsområde samt ett ökat engagemang från allmänheten.  

Andra syften bakom community gardens som definieras av Ferris et al (2001) är crime 

diversion, där trädgårdarna uppförts i problemområden med hög polarisering och hög 

kriminalitet. Där används community gardens för att erbjuda ungdomar ett alternativ till 

brottsliga aktiviteter. Odling i staden ses som något som kan bidra till ökad trygghet och en 

bättre grannsamverkan. När människor i ett närområde träffas och lär känna varandra ökar 

känslan av trygghet, även nedskräpning och vandalism minskar i områden med kollektiva 

odlingar (Queiroz, 2009).  

Andra stadsodlingar som Ferris et al (2012) studerat har haft som syfte att lyfta 

människor ur fattigdom och mildra exkludering, ge arbetsträning samt en liten inkomst till 

deltagarna i mycket eftersatta områden.  

 

3.2.4. Större öppenhet via PAC-trädgårdar   

Den nyare formen av community gardens de så kallad PAC-trädgårdarna har visat sig kunna 

bidra till en hållbar stadsutveckling då de kan medföra positiva effekter i form av ökat 

samhällsengagemang och social integration (Colding & Barthel, 2013). En fördel med PAC-

trädgårdarna är att mer lösa former av medverkande är möjligt, något som gör att fler 

människor från olika grupper känner sig manade att engagera sig i projekten. Stadsbor är 

rörliga och föredrar ofta att delta i kortare perioder när de har tid och är i närheten. De drar sig 

för att gå med i en organisation som kanske kräver att man tar större ansvar och ett starkare 

engagemang (Bendt et al 2013). 
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Ferris et al (2001) betonar att vad community gardens erbjuder och vilken form de antar 

varierar stort beroende på vad som efterfrågas lokalt. Vissa handlar om att erbjuda en öppen 

plats och grönska medan andra erbjuder tillgång till billiga grönsaker till de boende i området. 

Utkomsten av odlingarna beror således på ett specifikt lokalt behov. Ferris et al (2001) har 

kategoriserat olika syften med community gardens.  En kategori utgörs av något som kallas 

”neighbourhood pocket parks” vilket definieras som en ny form av medborgardriven park. 

Dessa parker uppkommer där kommunala medel för parker och öppna platser har minskats. 

Genom lokalt initiativ och stöttning av kommunen har parker upprättats på platser som 

använts till bland annat parkering. Dessa parker är således något som skapas efter det lokala 

behovet, med stöttning av kommunen som inte på annat sätt har möjlighet att ta hand om 

platsen på samma sätt.   

 

3.2.5. Stadsodling och ökad kunskap 

Det finns ett utbildningssyfte med stadsodling då det idag finns många stadsbor som inte vet 

var maten egentligen kommer ifrån (Ferris et al 2012). Det finns projekt där odling sker på 

skolgårdar just för att på ett pedagogiskt sätt lära ut kunskap om odling och ge information 

om hur vår mat egentligen produceras. Det är också ett sätt att få barn i städer att komma ut 

mer och få ta del av praktisk undervisning (Delshammar & Fors 2010).  

Att medverka i odlingar och liknande är lärorikt även för vuxna. Att lära sig odla kan vara 

ett sätt att uppnå personlig utveckling genom att man tillägnar sig nya färdigheter (Dunnett et 

al 2002). Flera forskare menar att stadsodling kan bidra till lärande dock framhåller Colding 

och Barthel (2013) att till exempel koloniträdgårdar eller mer fasta former av medverkan leder 

till en djupare inlärning om lokala ekosystem och odlingsmetoder vilket är viktigt för att ett 

kollektivt minne ska skapas. Inlärningsmöjligheterna variera således utifrån hur projektet är 

utformat. En nackdel med kolonilotterna är att de är mer exkluderande än community gardens 

som diskuteras i uppsatsen.  

 

3.2.6. Sociala nätverk och stärkt identitet 

Stadsodlingen kan bidra till mer än bara odling. Att människor möts och organiserar sig kring 

odlingen kan ses om ett medel för att uppnå andra syften. När ett område har skapat ett 

nätverk har de möjlighet att arbeta för andra frågor (Delshammar 2005). På så vis kan dessa 

kollektiva odlingar ses om en katalysator för förändring som initierats underifrån.  

För flera områden kan trädgårdarna fungera som symbol och skapa en identitet bland 

invånarna. De erbjuder en mötesplats som gör att de som brukar platsen lär känna varandra 

och kommer varandra närmare, de blir mer aktiva i sitt närsamhälle även i andra frågor. De 

får via nätverket vetskap om andra aktiviteter och föreningar i samhället. De gemensamma 

odlingarna kan på så vis agera som en katalysator som leder till ökat engagemang överlag 

(Armstrong 2000). 

Ett problem med stadsodlingar kan vara att det ibland är svårt att skapa engagemang, det 

krävs någon som driver och leder projekten samtidigt som det krävs finansiering. Om 
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finansieringsfrågan är löst finns ändå risken för att engagemanget hos de aktiva odlarna dör 

ut. Det kan således från kommunens sida vara en svår uppgift både att skapa en stadsodling 

samt att bevara den över längre tid.  

Stadsodlingar kan som nämnts tidigare skapa sammanhållning bland de som odlar.  Men 

de kan samtidigt leda till uteslutning av de som inte är med i gruppen och leda till konflikter 

inom gruppen. Konflikter kan även uppstå mellan gruppen och omgivningen bland annat på 

grund av deras vilja att skydda vad de skapat (Okvat et al 2011). 

Turner lyfter i artikeln Community gardens: sustainability, health and inclusion in 

the city ett antal problem som påverkar möjligheten att upprätta och långsiktigt driva odlingar 

i form av community gardens. Hon menar att när initiativet kommer från entusiaster och 

odlingarna eller trädgårdarna sköts av frivilliga läggs dessa projekt ofta ner då man inte har 

tillgång till resurser samt saknar tillgång till mark. Andra problem är bristande infrastuktur 

samt att de inte har möjlighet att växa (Turner 2011). Många odlingar är tillfälliga då de 

uppförts på exploateringsmark. När det råder osäkerhet om marken och hur länge projekten 

får vara kvar leder det till att människor inte vågar investera i projekten (Colding & Barthel 

2013). Utformningen av projekten och vad man vågar odla påverkas också av osäkerheten 

kring projekten. Jämfört med i koloniträdgårdar som har en säkrare tillvaro så planteras det 

inte fruktträd eller några perenna växter i till exempel PAC-trädgårdarna (Barthel et al 2010). 

Efter denna översikt över vad stadsodlingar kan medför och vilka drivkrafter som ligger 

bakom kommer jag nu titta på vilka drivkrafter som ligger bakom brukarmedverkan.  

 

3.3. Stadsodling och brukarmedverkan  

Vad är brukarmedverkan och vad är det som uppmuntrar människor att engagera sig? 

Delshammar (2005) har skrivit en avhandling om brukarmedverkan i parkförvaltningar med 

titeln Kommunal parkverksamhet med brukarmedverkan Där lyfter han vikten av att förstå 

vad det är som gör att människor väljer att engagera sig genom brukarmedverkan och listar en 

rad motiv. Motivet som bäst kan relateras till varför människor engagerar sig i parker och 

odlingar är hämtat från USA och community gardens. Där kommer initiativet från de boende 

som vill förbättra sin boendemiljö (Francis et al 1984). Dunnet (2002) menar att slitna och 

nedgångna parker provocerar fram ett engagemang som resulterar i brukarmedverkan. De 

brukare som engagerar sig gör detta helt på frivillig basis. Detta gör deras medverkan 

oförutsägbar till skillnad från tjänster som är beställda och betalas för. För att på ett bra sätt 

kunna arbeta med brukarmedverkan behövs en förståelse för hur engagemanget ser ut och vad 

som är grunden till engagemanget. Det är specifikt här som jag med detta arbete försöker göra 

ett bidrag.  

Vilka förutsättningar som påverkar graden av brukarmedverkan behandlas utförligt i 

Delshammars avhandling. Där diskuteras bland annat motiven bakom brukarnas vilja att 

engagera sig. Samt vilka förutsättningar som möjliggör medverkan dels i realiteten men även 

ur brukarens perspektiv. Delshammar (2005) pekar på ett maktperspektiv för 

http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwXZ1BCgIxDEWLeAJBb1FJ086kWYrMIIKudOOuzSQXEDy_QVyIl_j_PfjwQ8i4h_iXCV4jhC1Zpg7SbVSG7GQu7D4xoH1Gv496uNbzpU4_AT9vwur52ob7PN2Op_j9B4iSiFIUNjGsHWWwzI0zW0OBLqN68ziXF1xUlRbQ4tRQKiftxaATqeGY0y6s3bH1DbpxK44
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwXZ1BCgIxDEWLeAJBb1FJ086kWYrMIIKudOOuzSQXEDy_QVyIl_j_PfjwQ8i4h_iXCV4jhC1Zpg7SbVSG7GQu7D4xoH1Gv496uNbzpU4_AT9vwur52ob7PN2Op_j9B4iSiFIUNjGsHWWwzI0zW0OBLqN68ziXF1xUlRbQ4tRQKiftxaATqeGY0y6s3bH1DbpxK44
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brukarmedverkan som knyter an till människors behov att ha makt över sin egen vardag där 

parkmiljöer utgör en del av vardagsmiljön, det handlar även om en möjlighet att ta saker i sina 

egna händer och själv förbättra sin egen närmiljö. Självhjälp hos fattigare grupper är en annan 

drivkraft som Delshammar identifierar. Denna drivkraft är främst aktuell i fattigare delar av 

världen och i ekonomiskt eftersatta områden. Där kan odlingarna ge ett viktigt ekonomiskt 

tillskott. Självhjälp behöver dock inte handla om fattigdom utan kan även innefatta att man 

uppnår en högre livskvalité poängterar Delshammar (2005).   

Armstrong (2000) listar de främsta motiven för samverkan kring odlingar i en större 

studie gjord i USA. Där var det tillgången på färska livsmedel, natur- och parkupplevelser 

samt att man upplevde ett psykiskt välmående när man arbetade i trädgården. Självhjälp 

innebär här således att själv kunna tillfredsställa ett behov. 

Ett behov av att vara kreativ framhålls av Delshammar som en motivation bakom 

deltagande och brukarmedverkan. Med hänvisning till Jarlövs avhandling som kritiserar 

planeringsideologier där utgångspunkten varit att människor endast ska vara kreativa på 

arbetet och vila i sin hemmiljö. Jarlöv (1982) menar att inte alla har möjlighet att vara kreativa 

på sin arbetsplats eller har en arbetsplats. Därför bör hemmiljön kunna erbjuda möjligheter att 

vara kreativ. En möjlighet till detta kan vara att få möjlighet att förvalta en del av utemiljön.  

Medverkan kan även ses som en sorts symbolhandling. Att se medverkan som en 

symbolhandling innebär att se den som en reaktion på det moderna samhället och dess kriser. 

Det kan även handla om ett växande behov av att göra saker tillsammans och att bevara 

sådant som riskerar att förfalla (Delshammar 2005).  

Ett resultat och positiv effekt av brukarmedverkan framkomer i Dunnets (2002) rapport 

Improving Urban Parks, Play Areas and Green Space. Där framhåller brukarna samt 

representanter från parkförvaltningen att medverkan ger en känsla av ägande bland brukarna.  

Vilket leder till att de använder platsen i större utsträckning.  

Ett eventuellt problem som kan uppstå av brukarmedverkan är när en grupp får möjlighet 

att medverka genom att bruka platsen och sätta sin prägel på denna finns risk att andra 

gruppers intressen åsidosätts genom att platsen privatiseras. I staden och dess parker är det 

många människor med olika intressen som ska tillgodoses. När ett antal brukare får tillgång 

till en bit mark och får möjlighet att ta hand om den finns risk att den privatiseras och de 

andra brukarna stängs ute. Detta visar Aalbers (2002 i Delshammar 2005) i en undersökning 

av självförvaltningsavtal i Utrecht. Där visade det sig att 90% av de platserna inte längre 

fungerade som offentliga platser utan att de i princip hade tagits över av de brukare som var 

aktiva. Det finns således en risk att medverkan av en grupp leder till att de andra brukarna 

upplever att den blir mindre tillgänglig. En annan risk med att en specifik grupp får möjlighet 

att bruka platsen är att det kanske finns andra brukare av platsen som skulle önska att andra 

värden prioriteras. När man genom brukarmedverkan ger uppgiften till en begränsad grupp 

finns det en risk att endast den gruppens intressen och behov blir tillgodosedda (Gobster 

2001). 
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Efter att jag nu har fokuserat på att beskriva stadsodlingsfenomenet och 

brukarmedverkan, vad det är och vilka drivkrafter som ligger bakom går jag vidare till att titta 

på hur mötesplatser och social aktivitet uppstår.   

 

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

4.1. Att skapa mötesplatser och social aktivitet genom Stadsodling 

En av de centrala frågorna i föreliggande uppsats handlar om stadsodling och samverkan i 

bostadsområden. En förutsättning för att uppnå ökad samverkan är att människor har 

möjlighet att mötas och genom möten bygga sociala relationer. Följande kapitel kommer 

således behandla olika teorier om hur mötesplatser skapas och vad som möjliggör olika 

former av social interaktion.  

Jag börjar med att poängtera att planeringens möjligheter när det kommer till att skapa 

sociala aktiviteter är begränsad. Detta utifrån Jahn Gehl (1996) en dansk arkitekt och 

professor i urban design. Han har skrivit flera böcker som behandlar sociala mötesplatser och 

livet i det urbana rummet. Flera av hans verk utgör grunden i detta kapitel. Gehl förklarar att 

som planerare kan man endast se till att skapa goda förutsättningar för människor att mötas. 

Man har inte via planering möjlighet att bestämma vilken intensitet, innehåll eller kvalitet de 

sociala aktiviteterna kommer ha. För att kunna skapa goda möjligheter för möten och i 

förlängningen en ökad möjlighet till samverkan krävs en förståelse för hur möten och sociala 

aktiviteter uppstår i det urbana rummet.   

Sociala aktiviteter enligt Gehl (2006) kan delas in i två olika nivåer: lågintensiva 

respektive högintensiva. De lågintensiva aktiviteterna utgörs av passiva kontakter vilket kan 

innebära att bara se och höra andra människor. De högintensiva aktiviteterna är de som vi har 

i nära vänskapsrelationer. Ur de lågintensiva kontakterna där vi endast hör och ser andra kan 

andra kontakter med tiden växa fram, spontant och oplanerat. I längden ger detta ett utrymme 

för djupare relationer att växa fram. Därför är urbana miljöer där de lågintensiva spontana 

mötena stimuleras en viktig förutsättning för gott socialt liv i staden. Gehl (2010) menar att 

dessa utgör en av de viktigaste kvalitéerna för stadsrummet. Värdet av de sociala aktiviteterna 

ligger i att de leder till närvaro av andra människor, aktiviteter, händelser, stimulans och 

inspiration. Med sociala aktiviteter menas här allt från passiva kontakter som att se och höra 

andra människor, det kan räcka med att befinna sig på samma plats som andra människor, till 

att aktivt interagera genom lek och samtal (Gehl 2010).  

Gehl (2010) menar att vi människor har ett inneboende kontaktbehov som kan delvis eller 

helt tillfredsställas i det offentliga rummet om där finns mötesmöjligheter, liv och aktivitet. 

Livet på gator och torg representerar ofta en mer lågintensiv samvaroform som handlar om 

mer passiva och kravlösa kontakter. Dessa kan dock leda till eller underhålla mer 

högintensiva kontakter som vi har med vänner och bekanta. Den kravlösa kontaktformen är 

värdefull genom att den erbjuder en möjlighet att vara tillsammans och på så vis slippa vara 
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ensam. Det är som ett mellanting mellan att vara ensam och vara tillsammans med andra. Det 

räcker med att vara ute i det offentliga rummet och dela platsen med andra, eller att titta ut 

genom fönstret. När livet i städerna försvinner så försvinner denna möjlighet till lågintensiva 

kontaktformer. Och det som finns kvar är att vara ensam eller att vara tillsammans med andra 

på ett ganska kravfullt sätt. Det offentliga stadsrummet kan ha stor betydelse genom att 

erbjuda detta mellanting mellan att vara ensam och att vara aktivt tillsammans med andra. För 

många kan detta vara ett sätt att vara sociala och uppleva andra människor istället för att vara 

ensam. Man är kanske inte tillsammans med någon särskild men man är med människor.  

 Gehl (2010) argumenterar vidare för att människor behöver mötesplatser, att de utgör en 

nod där människor kan träffas och detta kan sedan leda till att man möts på andra ställen men 

för att en relation ska uppstå måste det finnas en mötesplats. En funktionell plats till exempel 

en trädgård i behov av skötsel kan vara en sådan. Om trädgården är placerad så att många 

människor passerar eller i närheten av andra aktiviteter så har trädgårdsarbete en social 

kvalité. Människor gillar inte att uppfattas eller känna sig sysslolösa. Detta kan undvikas om 

vi har möjlighet att iaktta någon som är aktiverad. Det medför att vi känner oss engagerade 

istället för passiva. Därmed undvikas känslan av att vara eller uppfattas som sysslolös. När vi 

vill sitta är detta också viktigt då människor har svårt att få ro till att bara sätta sig ner. Om det 

finns möjlighet att ha utsikt över andra människors aktiviteter bidrar detta till att vi kan känna 

ett engagemang Detta leder till att man kan få ro att stanna upp och kanse till och med sitta en 

stund. Berglund och Jergeby (1998) framhåller att till exempel många äldre uppskattar 

möjligheten att gå ut i parken för att vara sociala på ett passivt sätt och därmed undvika 

ensamhet.  

En risk som jag tidigare lyfte med brukarmedverkan är att platsen kan bli privatiserad. En 

viss privatisering kan dock ses som positiv. Det finns de som framhåller att en viss 

privatisering av ytorna kan medföra att fler aktiviteter blir möjliga. Gehl och Rogers (2010) 

menar att om man uppnår ett samspel mellan offentliga, halvprivata och privata ytor kan de 

två senare leda till att man får en rikare utemiljö då fler blir stimulerade att vara ute. De 

halvprivata ytorna verkar då som en brygga mellan den privata zonen och offentliga zonen 

som underlättar social interaktion. Här skulle en kollektiv odling kunna ses om ett halvprivat 

område som stimulerar till att fler människor vistas på platsen och gör det lättare att 

interagera. När fler människor befinner sig ute leder det till att utemiljöer upplevs som mer 

säkra (Newman 1976). Detta skulle i så fall göra platsen mer tillgänglig för människor som 

annars inte vistas ute i parker och andra offentliga platser som kan upplevas som osäkra. Detta 

diskuteras vidare i kapitlet om rädsla. Nedan utvecklas konceptet kravlös interaktion.    

 

4.1.1. Kravlös interaktion 

Ett sätt att öka möjlighet till möten är att skapa möjlighet för kravlös interaktion. Kravlös 

interaktion innebär till exempel att man passerar varandra och kan mötas på ett kravlöst sätt. 

Man behöver inte aktivt gå och ringa på någons dörr utan man kanske passerar varandra 

naturligt utanför på gården. Att det finns en möjlighet att möta grannar på ett kravlöst sätt när 
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man till exempel passerar på väg till jobbet innebär en stor möjlighet. Det blir möjligt att på 

ett mycket enkelt sätt ta kontakt samt att sedan upprätthålla relationen genom att dessa möten 

upprepas. Samvaro kan då arrangeras spontant (Gehl 2010). En kollektiv odling som får de 

boende att vistas ute underlättar således dessa möten. De erbjuder en plats där det blir lättare 

att ”titta förbi”. Det blir lättare att skapa kontakt om man ofta passerar varandras dörr eller 

möts via dagliga aktiviteter utanför bostaden. Detta underlättar för oss att underhålla våra 

bekantskaper med de som bor i vårt område.     

Gehl poängterar att när det kommer till social aktivitet och vad som krävs av den aktuella 

platsen och omgivningen för att människor ska börja prata med varandra så är tröskeln högre 

för främlingar. Goda vänner kräver inget specifikt av sin omgivning för att börja prata. Även 

bekanta kan prata utan direkta krav på plats. Man pratar när man träffas. För att främlingar 

ska börja prata med varandra, vilket är ganska ovanligt poängterar Gehl, krävs oftast en 

gemensam aktivitet. Det krävs någon form av skäl för att två främlingar ska börja prata med 

varandra. Det kan dock räcka med att man står eller sitter bredvid varandra (Gehl 2010). En 

stadsodling skulle således vara något som andra i området samlas runt, även om de inte vill 

vara med och odla så kan odlingen erbjuda någon form av underhållning eller ett kravlöst sätt 

att prata med någon.  

Hur kan man då uppmuntra människor att vistas i offentliga miljöer och på så sätt 

möjliggöra dessa kravlösa möten? Berglund och Jergeby (1998) argumenterar för att det är 

lättare att stimulera till möten om man planerar för aktivitet, såsom en lekplats. När 

människor har möjligt att vara aktiva blir det lättare för människor att konversera. Aktivitet är 

således ett annat sätt att minska trösklar som hindrar social interaktion. Specifika platser i 

form av lekplatser eller annat leder ofta till mer utvecklande möten fortsätter Berglund och 

Jergeby (1998). I stället för en lekplats eller tillsammans med en lekplats kan en odling vara 

den aktivitet som möjliggör och underlättar möten och den kravlösa interaktion som 

diskuterats ovan.       

 

3.1.2. Platsens kvalitet  

Kvaliteten på platser är en annan variabel som påverkar möjligheten för möten och 

interaktion. Kazmierczak (2013) drar i sin artikel The contribution of local parks to 

neighbourhood social ties slutsatsen att hur parker och grönområden är skötta har avgörande 

betydelse för om de besöks och i förlängningen kan bidra till fler sociala kontakter i området 

eller inte. Dunnet et al (2002) konstaterar att människor undviker att vistas på platser som 

upplevs som misskötta. På samma sätt påverkar utformningen av en plats förutsättningar för 

om människor väljer att stanna upp på en plats. Ointressanta platser som saknar variation eller 

något som underhåller gör det svårare för människor att uppehålla sig på platsen. Om platser 

är tomma och ödsliga och saknar detaljer är det ofta svårt att få människor att stanna Gehl 

(2006). 

Hur miljön ser ut påverkar även vilka vägar vi väljer när vi ska färdas mellan olika 

platser. Om rutten innehåller något som vi uppskattar såsom grönska eller andra intressanta 



  

24 

 

inslag så väljer människor den vägen framför andra om flera möjliga vägar finns. En grön och 

attraktiv miljö kan således attrahera fler människor som passerar vilka också bidrar till en mer 

livfull och socialt värdefull plats. Miljön och dess estetiska värden är ofta viktigare än det 

sociala innehållet enligt Berglund och Jergeby (1998) men personerna i deras studie upplever 

även en önskan om att möta andra. Kazmierczak (2013) hänvisar bland annat till Ellaway, 

Mcintyre och Bonnefoy (2005) som menar att en misskött park blir öde och symboliserar 

något farligt. Kvalitativa välskötta parker däremot fungerar som magneter för olika former av 

social aktivitet. (Gobster 2001). 

Platser ska vara gröna för att attrahera människor och uppmuntra till möten. Studier har 

även visat på att i områden där gemensamma grönområden används mer har banden sträcks 

till de äldre invånarna i området. Via observationer har man kunnat visa att gröna områden 

har dubbelt så många besökare än områden utan grönska (Kazmierczak 2013). Grönområden 

och parker framhållas som kvalitativa urbana miljöer men även mindre gröna inslag i den 

urbana miljön såsom ett träd eller andra gröna element ger en känsla av trygghet genom att 

det symboliserar att platsen tas om hand av någon (Steg et al 2012).  

Förutom att platserna ska vara fina och på olika sätt uppmuntra till spontana möten krävs 

det att människor är i rörelse. För att människor ska ta sig ut ur hemmet krävs ofta en 

anledning. I Stadsrum människorum – att planera för livet mellan husen (Berglund & Jergeby 

1998) framhålls att den starkaste drivkraften människor har för att ta sig ut ur hemmet är att 

de har något specifikt ärende, ett nyttobehov. Ett sådant ärende skulle kunna vara en odling 

som behöver vattnas eller på annat sätt tas om hand. En frivillig aktivitetet är en annan 

drivkraft för att ta sig ut ur hemmet. Drivkraften för att människor ska ta sig ut för frivilliga 

aktiviteter är dock lägre än nyttobehovet. När människor har beslutat att ta sig ut ur hemmet 

på frivillig basis görs detta för att man har ett behov av upplevelser. Upplevelserna blir än mer 

attraktiva om de kombineras med ökad möjlighet till sociala kontakter (Berglund & Jergeby 

1998). 

  

4.2. Stadsodlingens betydelse för ökad samverkan i bostadsområden 

Forrest och Kerns (2001 i Kazmierczak 2013) menar att den snabba urbaniseringen gjort att 

de sociala banden till bostadsområdet och mellan de som bor där har minskat. Gemensamma 

kulturella och religiösa värden har minskat och staden betecknas nu i större utsträckning av 

individualism, anonymitet och konkurrens (Kazmierczak 2013). Detta förstärks av att vi 

arbetar längre ifrån hemmen samt att kvinnor arbetar i mycket större utsträckning och inte har 

samma behov av att tillgodose sina sociala kontakter i bostadsområdet. Tillgång till bil och 

telefon och andra kommunikationsmöjligheter har även gjort det lätt att skaffa sig och behålla 

kontakter utanför bostadsområdet. De sociala kontakterna i bostadsområdena är dock 

fortfarande av betydelse. Många har några vänner och bekanta i sitt bostadsområde 

(Kazmierczak 2013). Om vi utgår ifrån att det är önskvärt att åter stärka de sociala banden i 

våra bostadsområden. Hur kan stadsodling bidra till detta arbete?     
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Delshammar (2005) argumenterar för att sammanhållningen i bostadsområden stärks 

genom att de boende samlas kring en gemensam aktivitet till exempel odling, detta kan även 

innefatta de som inte aktivt är med och odlar.  

Larsson (2009) är en av de forskare som tittat på stadsodling kopplat till ökad samverkan 

i bostadsområden. I sin studie av självorganiserade trädgårdar uppmärksammar hon att dessa 

har kapacitet att skapa en känsla av samhörighet. Hon hänvisar till ett specifikt exempel där 

brukarna har självstyre över trädgården. Detta har enligt Larsson lett till sammanhållning och 

gemenskap mellan de aktiva brukarna. Med hänvisning till Spirn (1998 i Larsson 2009) 

argumenterar Larsson för trädgårdars möjlighet att bidra till samverkan och betonar att 

betydelsen av kollektiva stadsodlingar är större än att de utgör en plats som är skön att visas 

på. De har även betydelse för stadsdelen och kvarteret i vilken den är belägen.  

När människor vistas ute efter att de fått möjlighet att medverka till utformningen eller 

annat kan detta leda till en interaktion med andra brukare som även de väljer att engagera sig. 

Antingen går de med och vill delta i samma projekt eller så leder det till att de blir inspirerade 

att starta andra projekt då de ser att det finns möjlighet att aktivt medverka i utformningen av 

den offentliga miljön (Francis et al 1984). Påverkan går då utanför platsen och sträcker sig till 

andra platser i staden. Effekten av en odling på en plats kan således få effekter på andra 

platser, kanske ge upphov till mer odling eller andra aktiviteter.   

 

4.3. Stadsodling som platsskapande aktivitet 

Aktiviteter såsom odling samt de möten och sociala relationer som vi har behandlat i 

ovanstående kapitel måste alla ta plats någonstans. De utspelar sig på en plats och i ett rum. 

Jag ser stadsodling som en platsskapande aktivitet och lägger utifrån det fokus på det samspel 

som sker mellan människor och platser. I detta avsnitt diskuteras därför betydelsen av platser 

och den ömsesidiga relationen mellan platser och människor.    

Harvey (i Knox & Pinch 2010) ser på plats som en social konstruktion som får olika 

betydelse beroende på vilken grupp som tilldelar betydelsen samt i vilket syfte. Platsens 

betydelse beror alltså på vad man gör med den, vilka människor som vistas där och vilka 

aktiviteter de ägnar sig åt. Vill man skapa en plats för möten och odling måste detta göras 

genom att man börjar odla även på platser som inte tidigare setts som platser ämnade för 

odling eller möten.    

Värdet av en plats definieras dels av berättelser om platsen men även av den egna 

relationen till platsen samt vilka erfarenheter man har av platsen. Hur människor bedömer en 

plats och vilka värden man tilldelar platsen beror på om man själv har använt platsen i fråga. 

Om man har en relation till den eller inte. Som planerare till exempel kanske man har en 

distans till platsen. Denna gör att man ger platsen andra värden än de som bor där vilka har en 

närmare relation till platsen. De som odlar på en plats utvecklar en relation till och en egen 

bild av platsen utifrån odlingserfarenheten. Betydelsen av en plats är således subjektiv och 

skapas bland annat utav dess historiska värde, händelser och berättelser förknippade med 
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platsen, samt vilken relation man har till platsen. Detta försvårar således för samhällsplanerare 

som måste ta reda på vilket värde respektive plats har (Ek & Hultman 2007). 

Platsbegreppet har inom geografiämnet använts för att fånga mening, människors 

upplevelser, deras intentioner och känslomässiga band till specifika platser (Gren & Hallin 

2003). Plats behöver inte vara något konkret utan handlar mycket om människors upplevelser 

och föreställningar av platser (Gren & Hallin 2003). 

Det som definierar en plats är att de är unika. Vilket bygger på att de skiljer sig från sin 

omgivning samt från andra platser. De innehåller något eller definieras av något som sticker 

ut från den resterande miljön. En plats skiljer sig från andra platser som definieras av något 

annat. Enligt Gren och Hallin (2003) etableras denna skillnad på tre sätt:  

1. De skiljer sig från den omedelbara omgivningen på något kvalitativt sätt. Det vill säga 

att vi uppfattar den som annorlunda och avgränsad. Platsen börjar och slutar någonstans.  Den 

är fysiskt avgränsad eller avgränsasd via mentalt uppfattade gränser.  

2. De skiljer sig även genom unika särdrag. Dessa särdrag kan utgöras av kombinationer 

av synliga materiella tecken, byggnader, växter, öppna ytor eller kulturella särdrag. En odling 

kan vara ett sådant särdrag. 

 3. Till sist skiljer de sig från varandra beroende på hur platserna används. På en plats 

sker en interaktion, antingen i mötet mellan människor eller i mötet mellan människa och det 

materiella. Av detta följer att platser i den humanistiska geografin är något som involverar 

människors bilder och förställningar av platser. Platsen påverkas även av de relationer som 

människor bär med sig när de flyttar till platsen och därmed länkar platsen till andra platser. 

Således består platser av en blandning sociala relationer med geografiska kopplingar över 

korta och långa avstånd. Detta för med sig att platser inte är statiska utan förändras 

kontinuerligt. Platsen blir en process där det materiella innehållet förändras samtidigt som 

föreställningar och betydelser förändras i takt med att det omgivande samhället omvandlas. I 

dagsläget betraktas platsbegreppet i stor utsträckning som en social konstruktion.  

Att en plats har möjlighet att förändras innebär att man genom att ändra användningen av 

en plats kan förändra människors föreställningar om platser. Aktiviteter som har möjlighet att 

förändra eller skapa platser, ses som platsskapande aktiviteter. En stadsodling kan ses som en 

sådan platsskapande aktivitet som kan förändra eller skapa en plats och förändra människors 

syn på platsens.   

I boken plats som produkt redigerad av Ek och Hultman (2007) ser man på plats på ovan 

nämnda sätt, alltså som något socialt konstruerat. Med det menas att det är i möten och flöden 

av människor och objekt som plats får sin mening. Det är de sociala nätverken och relationer 

som bestämmer platsens användbarhet. Det geografiska har minimal betydelse. Vidare i denna 

syn på platsbegreppet menas att det är våra mentala föreställningar som skapar platsen. Om 

människor slutade handla och mötas på torget skulle torget sluta vara ett torg. Det är det 

specifika flödet av människor och objekt som bestämmer torgets funktion. Platsbegreppet är 

följaktligen inte statiskt utan skapas ständigt på nytt. På detta sätt kan man via en odling skapa 

en ny plats som får mening genom de möten och den interaktion som odlingen medför.  
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Knox och Marston (2007) framhåller hur viktig en plats är för människors liv. Platser 

skapar förutsättningarna för vår vardag och vårt sociala liv. Därför blir vi i stor grad formade 

av de platser på vilka vi befunnit oss. Vi kommer att ta beslut och agera beroende på de 

platser där vi växt upp och vistats. Platser bidrar även till människors kollektiva minne och 

blir på så vis mäktiga kulturella och känslomässiga symboler (Knox & Marston 2007).Vidare 

belyser Aronsson et al (2007) hur platser får betydelse för människor genom att de utgör 

basen för socialt liv och kulturella sammanhang.  

Globaliseringsprocesserna har lett till att platser blivit mer öppna än tidigare både 

kulturellt och ekonomiskt. Samtidigt som det på grund av ökade globala relationer och 

vidgade aktivitetsrum sker det en likriktning av platser samtidigt som det finns stora 

möjligheter för lokala initiativ. Processerna ger å ena sidan ett mer homogent samhälle. 

Samtidigt uppstår en ny kreativitet och skaparlust.  

Tuan har gjort många bidrag till den geografiska platsdebatten. Han skriver bland annat 

om att den sociala och den materiella förståelsen av en plats inte kan åtskiljas. Han menar att 

platser har en ”personlighet” som förmedlas via symboler och ger plasten en mer abstrakt 

innebörd. Han tar även upp relationen mellan platsen och rummet. Han ser rummet som mer 

öppet och som något som symboliserar frihet medan platsen är konkret och står för säkerhet. 

Han menar att människor har ett behov av att kunna identifiera sig med platser och skapa 

platser utifrån sina egna upplevelser och erfarenheter. (Tuan i Aronsson et al 2007).  

Begreppet A sence of place tillhör den fenomenologiska traditionen som ser plats som 

något meningsfullt och hänvisar till människors attityder och känslor kopplade till den platsen 

där de bor. Begreppet syftar till att det finns en personlig emotionell och intim relation mellan 

jaget och plats. Inom humanistisk geografi sågs begreppet som något som betecknade positiva 

emotionella känslor till platsen som tillhörande, tillgivenhet och till och med kärlek till 

platsen. Tuan använder greppet ”topophilia” för att hänvisa till människors kärlek och 

relation till platser (Gregory et al 2009). 

Värdet av en plats definieras av den egna relationen till och erfarenheter av platsen samt 

av berättelser om platsen menar Forsberg (2005). Hur man bedömer en plats och vilka värden 

man ser är beroende av om man själv använder platsen eller har en mer indirekt relation till 

platsen. En samhällsplanerare kanske inte har någon relation till platsen och ser då inte vilka 

värden som finns. Då platsers värde påverkas av dess historia, händelser på platsen, 

berättelser förknippade med platsen och vilken relation man har är platsers betydelse högst 

subjektiv. Detta gör det komplicerat för samhällsplanerare som förväntas leverera normativa 

lösningar som ska passa alla stadens invånare. Men olika människor efterfrågar olika saker 

och beroende på vilka som använder platsen efterfrågas även olika saker på olika platser 

(Forsberg 2005). Rummet, platsen och våra upplevelser och användningen av dem har 

problematiserats inom den feministiska geografin. Olika forskare menar att offentliga platser 

präglas av maktrelationer baserade på genus. Detta diskuteras vidare i kommande avsnitt.     

     



  

28 

 

4.4. Trygghet, rädsla och ojämlika maktrelationer  

I följande avsnitt kommer jag beskriva hur den upplevda rädslan påverkar stadens invånare i 

det vardagliga livet. Vad får rädslan för effekter och hur kan rädslan och dess effekter kopplas 

till jämställdhet.  

I en undersökning gjord av Berglund och Jergeby (1998) konstateras att en viktig kvalité 

som efterfrågas för att människor ska våga vistas i offentliga miljöer är att de är trygga. 

Människor och framförallt kvinnor är rädda där det inte finns folk. Människor skapar utifrån 

sin upplevda rädsla mentala kartor. De mentala kartorna påverkar vilka vägar vi tar och vart vi 

uppehåller oss (England & Simon 2010). För att skapa mötesplatser där alla människor har 

lika möjlighet att mötas krävs således att människor känner sig trygga. Trygghet upplevs 

bland annat när många människor rör sig på platsen. Om stadsodlingar kan skapa aktivitet och 

rörelse kan de även bidra till en tryggare plats. 

Rädsla och risk för fara har länge påverkat hur städer utformas och planeras. Förr 

planerades städer för att skydda mot yttre fiender. I den moderna stadens byggs murar som 

skydd mot andra invånare. På så vis har människors rädsla bland annat lett till mer 

segregerade städer och ”gated-communities” där man upplever att faran skulle vara lägre. 

Dock visar undersökningar att man uppnår liten effekt på brottsligheten och att rädslan 

snarare ökar via uppdelning av staden. Rädsla påverkar inte endast hur staden utformas utan 

påverkar hur individer lever sina liv. Rädsla är en faktor som påverkar i vilken utsträckning 

människor väljer att vistas i det offentliga rummet, vilka platser stadens invånare använder 

eller inte använder. I förlängningen påverkar rädslan människors möjlighet till möten med 

andra (Ellin 2001). Kvinnor är den grupp som påverkas mest av rädsla. Rädsla för brott 

påverkar hela tiden kvinnors verklighet och deras personliga relation till platsen och till 

rummet. Rädslan och dess effekt på kvinnors liv verkar som en påminnelse om kvinnors 

relativa maktlöshet (Koskela 2000).  

Att kvinnor som grupp är mer begränsade i sin användning av stadens offentliga rum 

innebär stora brister för jämställdheten. I ett jämställt samhälle ska kvinnor och män ha lika 

möjligheter, skyldigheter och rättigheter inom alla livets områden (NE 140510). Så länge 

kvinnors möjlighet att använda det offentliga rummet är begränsad på grund av rädsla och 

ojämlika maktrelationer så är staden inte en jämställd plats.  

Dagens städer som bygger på en tanke om funktion och uppdelning går nu mot en mer 

integrerad urbanism. Denna syftar till att skapa mer flöden av människor på stadens ytor. 

Genom ökad integration hoppas man att bland annat kunna minska människors misstro och 

rädsla (England och Simon 2010). Om människor känner sig säkra i det offentliga rummet 

beror i stor utsträckning på hur stor aktivitet det är. Om många människor färdas och 

uppehåller sig på gatan eller i parken innebär det att det finns många ögon som har uppsikt 

över platsen och kan hjälpa om något skulle inträffa Gehl (2010). 

Om det finns uppehållsmöjligheter i anslutning till människors bostäder kan detta 

förhindra kriminalitet och vandalism. Om det finns god utsikt mot omgivande platser och ett 

rikt gatuliv bidrar även detta till minskad kriminalitet och vandalism genom att man får en 
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naturlig bevakning av området. Den ökade användningen av uterummet medför även en 

ansvarskänsla hos de som brukar platsen vilket leder till mer kvalitativa platser (Gehl 2010).   

Enligt Bannister och Fyfe (2001) anses rädsla för brott vara ett större problem än brotten i 

sig. Främst för att rädslan sällan stämmer överens med den faktiska faran. Både forskare och 

beslutsfattare är överens om att rädsla är en destruktiv kraft som har stora negativa effekter för 

ett samhälle. Rädsla medför bland annat att vi aktar oss för att besöka vissa delar av staden för 

att värna om vår egen säkerhet. På så vis begränsas vårt livsutrymme och vi blir allt mer 

begränsade i vårt vardagliga liv (England och Simon 2010). 

Rädsla har en stark relation till den byggda miljön men det sociala är även av stor 

betydelse menar Koskela och Pain (2000) som menar att rädsla inte kan byggs bort. Rädsla 

förknippas med olika platser samt olika miljöer som ett sätt för oss människor att hantera 

rädsla. En lyckad omvandling av en plats skulle då endast flytta rädslan till en annan. Om det 

är så att rädsla för vissa platser inte går att komma ifrån så är det ändå intressant att förstå vad 

som gör att vi är rädda på vissa platser och hur man kan motarbeta denna rädsla. Vet man 

detta kan man ändå skapa trygga platser där det är som mest värdefullt så att man kan 

minimera de negativa effekterna. Tanken om att kunna bygg bort rädslan har börjat 

ifrågasättas och numer satsas på liv och rörelse som botemedel. Här kan stadsodlingar vara en 

del av lösningen.    

Rädsla är ett mycket svårgreppat fenomen då den finns i lika många skepnader som det 

finns människor och platser i det urbana rummet (England & Simon 2010). Det finns ett 

avsevärt glapp mellan faktisk fara för våld och den upplevda rädslan för våld. Både när man 

ser till vilka människor vi är rädda för samt vilka platser. De platser och människor som vi är 

rädda för skiljer sig avsevärt från vilka människor eller vilka platser som statistiskt sett är 

farliga. När man ser till våld mot kvinnor och barn sker större delen i hemmet. Ändå är det på 

offentliga platser som kvinnor i större utsträckning upplever rädsla. Även när man ser till 

vilka platser i staden som är statistiskt sett farliga så skiljer det sig från vart människor 

upplever den största rädslan.  

Pain (2001) konstaterar i sin artikel att faktiskt fara och rädsla för fara inte hänger ihop. 

Det har bland annat visat sig att kvinnor i allt större grad upplever rädsla när de vistas i det 

offentliga rummet även om de statistiskt sett inte löper större risk att utsättas för brott. 

Förutom att det finns ett glapp mellan vem som är rädd och vem som statistiskt sett ”bör” vara 

rädd finns det även ett glapp mellan var man upplever det största hotet och vart man löper 

störst risk för att bli utsatt. Detta talar för att det den begränsande effekt som rädslan har inte 

fyller någon funktion utan endast begränsar kvinnors möjligheter 

 Kvinnors rädsla blir en påminnelse om att de befinner sig i en relativ maktlöshet. Ju mer 

kvinnor stanna hemma och håller sig borta från platser som de är rädda för desto mer makt får 

gärningsmännen över det offentliga rummet (Koskela 2000). 

Pain (2001) framhåller att ett sätt för kvinnor att övervinna rädslan är att återta staden 

genom att aktivt utmana rädslan och aktivt reproducera och definiera platsen som en säker 
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plats. Detta kan göras genom att använda platsen i stället för att undvika den. Genom att välja 

att gå ut i det offentliga rummet så kan man påverka vilken typ av plats det är (Koskela 2000).  

 

5. RESULTAT 

 

I följande avsnitt kommer mitt empiriska material att redovisas. Materialet består av 

observationer, intervjuer som genomförts med ansvariga på stadsdelsförvaltningarna och 

brukare. Empiriskt material har även hämtats från olika dokument från Stockholms stads 

hemsida samt från de hemsidor och sociala forum som odlargrupperna använder sig av. 

I det första avsnittet beskriver jag de aktuella projekten och sen följer redovisningen av 

intervjuerna med brukarna. Jag följer sedan upp detta med mer information om brukaravtalen 

utifrån hur det beskrivs i parkplanerna för respektive stadsdel samt i informationsblad. Till 

sist redogör jag för intervjuerna med anställda på respektive stadsdelsförvaltning.  

5.1. Stadsodlingarna 

Så hur ser de tre projekten ut som är föremål för denna undersökning? Vad är det för 

drivkrafter som möjliggjort dessa? Hur ser brukarna på sitt engagemang och dess effekter? Att 

följa stadsodlingarna över längre tid hade varit intressant då det hade kunnat ge mig en 

djupare inblick i hur samarbetet ser ut och framförallt en bättre förståelse av de sociala 

effekter som odlingarna förväntas föra med sig. Men då det centrala för den empiriska 

undersökningen ligger i deltagarnas och tjänstemännens erfarenheter av brukaravtalen och av 

odlingarna bedömer jag intervjuerna och de besök jag hinner göra tillsammans med 

litteraturstudien som tillräckliga för att besvara mina frågeställningar. Då min studie är 

förlagd till våren har det varit lite svårare att få till besöken på odlingarna då grupperna 

knappt hunnit börja odla. Jag anser dock att de besök jag gjorde och de respondenter jag fick 

tag på har kunnat ge en rättvis bild av projekten.  

Jag börjar kort redogöra för varje projekt och sen följer resultatet av intervjuerna. 

Bakgrundsinformation om respektive projekt kommer främst från deras hemsidor. Då dessa 

delvis är till för att göra reklam för projekten och fånga medlemmar utgår jag ifrån att 

projekten framhålls så positivt som möjligt. Detta bör man ha i åtanke när man läser 

beskrivningarna av projekten. De drivkrafter och ambitioner som framhålls behöver inte 

motsvara de drivkrafter som ligger bakom respektive brukares engagemang. Därför är det 

intressant att få höra om drivkrafterna hos de som inte har varit med och drivit fram projektet 

Dessa kan bidra till att man får kunskap om ytterligare drivkrafter.     

 

5.1.1 Föreningen Lilla Essingeodlarna. 

Denna förening startades i oktober 2013. Odlingen var dock aktiv redan under sommaren 

2013 och är nu inne på andra året. Odlingen är belägen i Västra Primusparken på Lilla 

Essingen. För att få vara medlem ska man vara skriven på ön och medlem i föreningen.  
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Initiativet togs av en ung kvinna boende på Lilla Essingen som läst om en stadsodling på 

Söder. Hon tog kontakt med stadsdelsförvaltningen och de uppmanade henne att starta 

förening. Hon annonserade på Lilla Essingen med lappar och via en notis i tidningen och fick 

kontakt med människor som ville starta en förening. Förvaltningen ville även att de skulle 

återkomma med förslag på plats vilket de gjorde. I oktober träffades förvaltningen och 

föreningen för att gemensamt titta på platsen. Förvaltningen godkände platsen och föreslog att 

de skulle få ett lass jord som startbidrag. Föreningen har ett avtal med ömsesidig uppsägning 

på en månad. Odlingen består av pallkragar där medlemmarna ansvarar för sin egen låda. 

De har tre gemensamma odlingsdagar under sommaren. Föreningen har cirka 30 

medlemmar.  

På föreningens hemsida framgår att syftet med föreningen är att bidra till lokal 

matproduktion och en grönare stad. De vill även att odlingen ska vara en mötesplats för de 

bosatta på Lilla Essingen. 

 

5.1.2. Stadsodling Högalid 

Initiativet till Högalidsodlingen togs av en grupp odlingsintresserade boende i Hornstull 

tillsammans med föreningen 100 hus. Brukaravtal upprättades i mars 2012 med Stockholm 

stad. Stadsodlingen ligger i direkt anslutning till den miljöteknikutställning som uppförts av 

100 hus på takterrassen vid tunnelbaneuppgången. Där har det tidigare uppförts en takodling. 

På hemsidan uppges att det i stadsodlingen ska odlas mat, blommor och gemenskap. Alla 

boende uppmuntras att delta i uppbyggnad, skötsel och skörd eller till att bara vistas på 

odlingen. Trädgården ska kunna erbjuda något för alla sinnen och alla åldrar detta skriver 

föreningen på deras facebooksida. Trädgården ska ge plats för såväl aktivitet som avkoppling 

och kommer därför erbjuda många sittplatser. Tanken är att stadsodlingen ska fungera som 

mötesplats samtidigt om den kan erbjuda rekreation, en plats för lärande om odling, natur och 

miljö. På en annan hemsida framhålls att drivkraften bakom odlingen ligger i att skapa 

gemenskap genom att sprida kunskap och inspirera till odling och försköning av urbana 

miljöer med syfte att förhöja livskvalitet och hälsa. Föreningen samarbetar med 

studiefrämjandet för att få bättre grundkunskaper i odling samt hur man skapar biologisk 

mångfald i en stadsmiljö. Samarbetet innebär även ekonomiskt stöd.  

På Högalidsodlingen så har de gemensamma odlingsträffar varje tisdag då medlemmarna 

kan dyka upp och arbeta tillsammans på odlingen. Föreningen odlar på barmark samt i ett par 

odlingslådor som de byggt.  

 

5.1.3. Folkodlarna – Matparken i Skarpnäck 

Folkodlarna är en ideell förening som består av några boende i Skarpnäck. De började odla 

tillsammans på några gemensamma kolonilotter hos Skarpnäcks Fritidsträdgårdar under 2010. 

När de fick höra att stadsdelsförvaltningen i Skarpnäck skulle rusta upp en park i området 

gjordes en namninsamling och föreningen lämnade in ett medborgarförslag. De föreslog att 

det skulle bygas en självförvaltad matpark där oende kunde odla. Förslaget godtogs och 
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Folkodlarna fick sedan vara delaktiga i planeringen av matparkens utförande. 

Stadsdelsförvaltningen har sedan byggt låga och högre handikappanpassade odlingsbäddar 

och en verktygsbod. De har även bistått med jord. Folkodlarna står för fröer, plantor, gödsel, 

kompost och utför själva arbetet i odlingen. De odlar i parken sedan 2011. Varje söndag 

träffas de i matparken och odlar gemensamt samt har studiecirklar öppna för intresserade. De 

har även kulturevenemang öppna för allmänheten där kringboende brukar droppa in. Lisa som 

är aktiv i Matparken menar att matparken inte i första hand handlar om odlingen i sig utan om 

att sprida kunskap, skapa gemenskap och trygghet samt att göra något för sin förort. På 

Folkodlarnas hemsida förklarar de att anledningarna till att föreningen finns är att de ser 

allvarligt på tillväxtsystemet och dess starka kopplingar till ändliga resurser. De ifrågasätter 

hur detta kommer påverka det ekonomiska systemet och livsmedelsindustrin och menar att en 

omställning är nödvändig för att säkra resurser för framtiden, samt att skapa en rättvis och 

hållbar värld. Deras hållning till omställning är positiv och de menar att arbete med 

omställning kan ge energi och livskraft. Åter betonas att det inte bara är grönsaker som odlas 

utan även gemenskap, trygghet och en vacker närmiljö.  

Detta projekt har inneburit en relativt stor insats av kommunen men då de anlade 

odlingen i samband med upprustning av parken så fanns pengar som avsattas till detta. De har 

byggt ordentliga odlingslådor sittplatser och stora förvaringsskåp samt ordnat med vatten.  

På Folkodlarnas facebooksida framgår att det anordnas flera aktiviteter utifrån 

gemenskapen i odlingen. De anordnar träffar där de mekar med cyklar, de gjuter betongdjur 

som de ska på odlingen och många andra kringaktiviteter. Dock så är folkodlarna en äldre 

förening som redan innan odlingen i matparken haft odlingar och aktiviteter tillsammans så 

det är svårt att utreda vilka effekter som kommer av denna odling specifikt.   

5.2. Brukarnas upplevelse av stadsodling och brukaravtal.  

Nedan redovisas resultatet av mina intervjuer med brukarna tillsammans med resultatet av 

mina observationer. För att man ska få en bild av brukarna som individer och en förståelse för 

vad det är för människor som är engagerade i odlingarna så kommer jag att kort beskriva 

några av de som jag pratat med och deras anledningar till att engagera sig i odlingarna.  

 

5.2.1. Vilka är brukarna? 

Några av de som är aktiva på Högalidsodlingen är Robert och hans sambo Sofia. Hon är 

utbildad trädgårdsmästare och han är idrottslärare född och uppväxt i Skottland. De flyttade 

till Sverige för fyra månader sedan med sin dotter Ebba som bara är några månader gammal. 

De fick vetskap om odlingen via Sofias kompis Emma som är aktiv i odlingen. De ser 

odlingen som ett sätt att lära känna nya människor nu när de precis har flyttat till Sverige. 

”Jag som precis har flytta hem, jag har inte så många kompisar så för mig är det jättebra att få 

ett kontaktnät” berättar Sofia. Robert ser det som ett bra sätt att lära sig svenska och att 

komma in i samhället. Han berättar att de hade trädgård när de bodde i London men att de nu 

bara har en liten balkong. När han var liten växte han upp med en trädgård och han kommer 
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ihåg att han brukade leka ute medan hans föräldrar höll på i trädgården. Att vara med i 

stadsodlingen ger honom möjlighet att skapa samma upplevelse för sin dotter. 

Stig och Anne-Britt är medlemmar i Essingeodlarna. De berättar att bland de som drog 

igång projektet och var mest entusiastiska och drivna har nästan alla flyttat. De framhåller sig 

själva som icke entusiaster. Men att de har engagerat sig för barnbarnens skull. ”Jag kan inte 

påstå att vi är entusiastiska men vi är ju här. Vi gör ju det här för barnbarnen för att hon ska få 

kännedom om hur man odlar och var grönsaker kommer ifrån” Anne-Britt fortsätter ”Sen är 

det ju gott med färskpotatis. Lite roligt är det.” 

Patrick arbetar som ingenjör på NCC. Han är med för första året och har precis blivit 

tilldelad en egen odlingslåda. ”Det är kul med gemenskapen” förklarar han. Och fortsätter 

”det ska bli kul att se om det funkar.” Han berättar att han odlade lite kryddor förra sommaren 

på balkongen men att han nu vill jag ta steget längre. ”Det är ju något som är spännande med 

att ta fram sin egen mat på något sätt.”   

Rebecka är också med för första året. Hon arbetar som landskapsarkitekt och förklarar att 

hon känner att hon utifrån sin yrkesroll nästan måste vara med och odla. ”Det är ju en het 

fråga det här med stadsodling, något som angår mitt skrå” Hon berättar att hon tänker mycket 

på var maten kommer ifrån och hur samhället fungerar.   

Clara som driver egen reklambyrå är engagerad på Högalidodlingen. Hon framhåller 

bland annat att det är viktigt att man återtar sin stadsel. ”Vi har blivit så vana att få saker 

fixade men att vara ute i sitt område det ger liksom något annat.” Hon förklarar att det gör att 

platsen inte längre blir anonym och att det blir ett mänskligare klimat. ”Plus att det ger 

möjlighet till intressanta möten med människor som man inte mött annars.” hon berättar att de 

som möts på odlingen kommer från olika sociala grupper och olika kulturer. ”Vi har haft folk 

här från ganska utsatta grupper och de var ju med och odlade som alla andra och vi lärde oss 

jättemycket, dem hade jag ju aldrig träffat annars.”   

Ovanstående är endast några exempel på aktiva odlare, de ska på inget sätt tolkas som 

varken representativa för den typiska odlaren eller som avvikande exempel. Syftet är att lyfta 

några exempel som syftar till att illustrera att stadsodlingstrenden lockar en stor variation av 

människor med olika bakgrund och drivkrafter. Nu kommer jag gå över till att redovisa mina 

resultat utifrån en rad teman. Jag börjar med drivkrafterna bakom brukarnas engagemang och 

effekter av odlingarna.   

 

5.2.2. Odling för att skapa sociala nätverk och samverkan 

Flera av brukarna tycker att odling som aktivitet är ett bra sätt att lära känna människor i sitt 

område samt att man får ett stort kontaktnät och att man möter människor som man aldrig 

annars hade träffat. Mötena som sker på platsen innefattar även människor som inte är 

engagerade i odlingen ”man lär känna människor och inte bara de som är här utan folk som 

går förbi” berättar en brukare. Flera personer framhåller att det sociala är lika viktigt eller 

viktigare än själva odlandet. ”Det är så mycket större än att bara odla grönsaker. Det odlas 
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också relationer och folk blir gladare” uttrycker sig en brukare som fortsätter ”människor bryr 

sig mer om den här platsen.”   

En respondent på Essingen förklarar att han inte tycker att det är så praktiskt med 

pallkragar, ”alltså det blir ju inte så mycket mat, men man får ju se den sociala biten också.” 

På Skarpnäcks odling berättar en brukare att hon mest odlar för att det är trevligt ”jag känner 

så många här nu och så.” Det finns även brukare som uttryckt motsatsen. Att det sociala är väl 

bra men att det är odlandet som är betydelsefullt för dem. Att det är kul att man kan odla egen 

mat även om man inte kan leva bara på det. Andra framhåller att de har ett intresse för växter 

”särskilt grönsaker. Kul att se hela processen och hur det faktiskt växer.” Det är många 

brukare som länge har velat odla men inte har haft möjlighet då de inte har balkong eller 

endast har en lite balkong. ”Jag har velat odla jätte länge men har ingen balkong och jag har 

inte råd med en lott så det här var perfekt”  

Tre av brukarna som jag pratat med har nyligen flyttat till Sverige. Någon uttrycker att 

den inte har några vänner från hemlandet att umgås med men att odla är något som hon tycker 

om att göra. De två andra uttrycker att det är ett bra sätt att lära känna människor. ”Det är inte 

så lätt att lära känna människor i Stockholm” förklarara de, därför blir odling ett bra sätt att få 

kontakt med människor.  

 

5.2.3. Kollektivt eller enskilt odlande 

Om man valt att odla kollektivt eller inte skiljer sig mellan de olika projekten både när det 

kommer till om man delat upp odlingen eller inte och hur många gemensamma träffar man 

har. På Lilla Essingen odlar de till stor del individuellt då alla medlemmar har sina privata 

pallkragar. Så här uttrycker sig en brukare på Lilla Essingen som önskar att de skulle odla 

kollektivt i större utsträckning. ”Då blir det en gemensam angelägenhet i och med att man 

hjälps åt. Här blir det grönsaker som står och inte blir skördade så vågar man inte ta för det är 

någon annans låda” En annan brukare svarar: ”Jag vill ha egna lådor, jag vill sköta mitt och 

odla vad som faller mig in. Jag vill kunna prova mig fram och jag vill gärna ha det som 

kommer fram i slutändan.” Vidare förklarar hon att det främst är möjligheten att odla som är 

det viktiga och att det sociala är mindre viktigt. ”Det är klart att det är trevligt att träffa 

människor men jag är inte så social.” När föreningen startade diskuterades det om alla lådor 

skulle vara gemensamma men många ville ha egna lådor. Några av brukarna uttrycker dock 

att de gärna skulle odla kollektivt och fyller i att ”Idag var det ju någon här som bara ville 

odla i de gemensamma lådorna.”  

På de andra odlingarna sköter man allt gemensamt. På de odlingarna så sår man och 

sköter allt tillsammans. En brukare på Högalids odlingen förklarar att ”allt vi odlar är 

gemensamt och det har fungerat jättebra det både räcker och blir över. Är man här och fixar ja 

men då skördar man lite också.” 

När det kommer till hur mycket gemensamma träffar man har så är det de två odlingarna 

där det odlas kollektivt som har mest gemensamma träffar, de har en dag varje vecka då de 

odlar gemensamt. Den ena odlingen verkar dock ha bättre uppslutning på dessa dagar medan 
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den ena har lite svårare att få ihop folk. Detta förklaras med att Skarpnäck har ett stort utbud 

av kolonilotter och att det är så lätt för människor att åka dit ”och då är man ju in princip på 

landet.”  

På den tredje odlingen har man endast tre gemensamma odlingsträffar inplanerade under 

hela sommaren utöver någon eller några uppstartsträffar. Detta på grund av att de märkte 

under förra sommaren att det var svårt att hitta dagar när deltagarna kunde vara där, därför 

odlar de mer individuellt. Vilket verkar passa bra för en del medan andra skulle vilja ha lite 

mer gemensamma kvällar. På de dagar när det inte är gemensam odling verkar aktiviteten 

vara låg ”annars ser man ju aldrig någon här” uttrycker en brukare .” Ofta är man här ensam.”  

I Skarpnäck verkar odlingen hänga mycket på en person. Hon förklarar att när det är 

aktiviteter kan det dyka upp mot 15 personer men en annan dag som när jag är där och gör 

intervjun så är dem endast två och en yngre tjej som har varit delaktig tillsammans med sin 

mamma.  ”Det beror på vilka dagar det är. Som idag när det är så fint väder är det så lätt för 

människor att åka någon annanstans.” Hon förklarar att oftast är det hon som är där och 

vattnar och kollar till det. ”Men det är ju för att jag bor här.” tillägger hon.  

 

5.2.4. Bättre hälsa, kreativitet och tillgång till bättre mat  

Andra drivkrafter och positiva effekter som framhålls av brukarna är att odling kan ha 

betydelse för självförtroendet: ”En del kan inte sjunga eller måla men man kanske kan få en 

tomat att växa och det stärker ju självförtroendet.” Någon ser odlingen som ett sätt att få 

tillgång till bra mat och fortsätter ”det är så dyrt med ekologisk mat i affären. Garanterat att 

man får mat.” Det är ju också en kunskap som går förlorad förklarar brukaren. Hon berättar 

om hur ömtåligt vårt samhälle är och om konsekvenserna av om vi blir avklippta från fossila 

bränslen.  ”Då har vi inte mat i staden, det måste finnas alternativ.” Hon ser att odlingarna blir 

ett sätt att förmedla odlingskunskap ”så att vi inte står helt handfallna.” flera av brukarna tar 

upp liknande aspekter. Som att vi måste hitta alternativ till ”Det oljedopade jordbruket” 

En kreativ och estetisk sida av odlandet framhålls av några odlare. Som menar att färg 

och form också är en del av odlandet vilket gör det roligt att odla genom att det blir något 

vackert. Det handlar även om att få god mat av bättre kvalitet och andra sorter.  

Vissa hälsoaspekter lyfts upp som att man får en anledning att vara ute och får frisk luft 

det är bra fysiskt och bra mentalt. ”Bra att man inte behöver kunna något, alla är välkomna, 

det är också trevligt.” tillägger någon. Att delta i odlandet är för flera ett sätt att bidra till den 

gröna staden.  

Barnen eller barnbarnen är för många brukare en anledning till att de vill vara delaktiga i 

odlingen. De vill att barnen ska få lära sig var maten kommer ifrån. Maria är en av de som är 

där med sin son. Hon uttrycker att det är roligt att kunna odla även om man bor i en stad och 

att det kul att ha något att göra med hennes son. ”Det här ju vår familjedag” uttrycker någon 

annan.       
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5.2.5. Odlingen och påverkan på platsen 

 En av Högalidsodlarna berättar ”parken har varit en otrygg plats men går man där med en 

spade i handen så börjar folk att snacka vilket inte har hänt förut” detta enligt en av odlarna 

som fyller i med att hon bott i området i 28 år. Andra menar att odlingarna bidragit med lite 

mer liv i parken. Någon förklarar att odlingen har en inkluderande effekt och att parken inte 

längre blir en park som man bara går förbi utan att det finns anledning att stanna och att man 

går dit några gånger extra, bara för att kolla till odlingen.  

”Jag har gått i parken här hur många år som helst och förut har man tänkt, åh fin grön 

lunga, men nu när man går igenom parken så träffar man på någon” Hon berättar att hon 

numer går ner till parken bara för att kolla till odlingen och att hon upplever att de som odlar 

bryr sig mer om platsen och att det blir mer som att bo i en lite by där alla känner alla.  

Det är ett bra sätt att använda platsen menar en man som påpekar att de aldrig vistats i 

parken tidigare. Den här kvällen har de med en grill där de grillar middagen som de sedan 

delar med sig av till de andra brukarna.  

Några effekter av odlingen och brukarnas engagemang som framkommer under 

intervjuerna är att det skapas grannsämja och att det blir mer liv på platsen. 

Angående åsikter och kommentarer från icke brukare så uttrycker nästan alla brukare som 

att de flesta kommentarerna varit positiva. ”En del tycker inte det är fint såklart, men många 

positiva kommentarer.” Någon annan fyller i ”Jag har bara hört en negativ kommentar, en 

som gnällde på våren som tyckte att det var fult. Men det var ju innan det hade börjat växa 

något, annars är alla positiva och tycker att åh vad fint!” En annan brukare förklarar att det är 

så lite negativ respons med att de inte konkurrar med någon annan verksamhet. ”Vi har ju inte 

tagit någon annans plats”  

En brukare på folkodlarna säger ”någon äldre tant klagade på perennerna då sa jag att du 

får jätte gärna komma och klippa lite, då blev hon jätteglad.” Ett annat möte hon haft med en 

icke brukare var med en kvinna som berättade att hon går förbi odlingen en gång i veckan 

med sin dotter för att hon tycker att hon bör se var maten kommer ifrån och hur saker växer. 

”Det är ju jätteroligt!” utbrister hon och berättar vidare om ett annat möte ”Det kom en man 

som sa att han blir jätteglad han jobbar jämt och hinner inte vara med men blir jätteglad att det 

händer något.” 

Fler brukare berättar att det alltid är någon som stannar och pratar eller frågar något om 

odlingen när de är där. ”Man får ju kontakt med andra människor som vistas i området, 

människor som arbetar där bland annat, så nu när man går genom parken är det alltid någon 

man träffar på” berättar en av brukarna.   

Brukarnas bakgrundskunskaper och tidigare relation till odling varierar. En del har aldrig 

odlat och kan ingenting uttrycker de själva. Någon som är med för första gången uttrycker 

”men jag kan ju ingenting” när hon tilldelades en uppgift. ”Det var det ingen annan heller som 

gjorde förra året” svarar någon. Graden av odlingserfarenhet varierar. Vissa har odlat hela 

livet och har det även som försörjning medan andra är nybörjare. 
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5.2.6. Vad utmärker den här formen av kollektiv odling?   

En av initiativtagarna till Högalidsodlingen berättar att hon har odlat på massa olika ställen 

och i olika sammanhang. ”Men det här är något annat, det är roligt att odla på allmän plats 

ihop med andra som jag inte känner och där andra rör sig.” Som en annan brukare tidigare 

nämnt så handlar det inte om mat i stor kvantitet för henne utan att det är det sociala som gör 

odlingen speciell. ”Att arbeta med människor på ett otvunget sätt.” Någon annan uttrycker 

”det är bättre än kolonilotter, det är inte så mycket ansvar man kan bara gå ner hit och odla 

lite” 

Det är flera som uppger att de odlar på andra ställen, att de har en lott eller en stuga, men 

de vill ändå vara med på odlingen tack vare det sociala mervärdet eller för att det är nära. 

”Hur livet ser ut med karriär och allt, vem fan har tid att odla om man inte gör det med 

andra.” Att odla kollektivt menar hon gör det möjligt för henne och för andra människor att 

kunna odla även om man ska resa bort i flera veckor. Då finns det alltid någon annan som kan 

ta hand om odlingen. En brukare framhåller att det är bra att det finns människor som har 

kunskap. ”Just det att det är en grupp med människor som har koll, det är roligt att vara med 

människor som har erfarenhet.”  

Någon hänvisar till att projekten är så öppna och att alla får vara med. ”Det finns så 

mycket uteslutning men sånt här inkluderar bara. Här är det bra att man blir fler så här blir 

man en tillgång.” Förklarar hon. Någon annan tillägger ”det är så många som blir förvånade 

över att man får vara med.” En brukare spinner vidare på resonemanget och säger ”det är inte 

en plats där man ska konsumera som på ett fik eller en affär. De flesta platser handlar om att 

man ska köpa något här får man bara vara.”   

 

5.2.7. Avstånd till hemmet   

För en del har avståndet stor betydelse och menar att de inte varit engagerade om de inte 

bodde nära medan andra åker långt för att kunna odla just där. De som åker längre sträckor 

gör detta för att de känner någon som är aktiv där eller att de inte har ett liknande projekt nära. 

En av brukarna berättar att han och hans flickvän funderade på att gå med i en annan odling 

men att det var lite för långt bort. ”Så fick vi höra om den här odlingen. Vi har bara varit med 

några veckor.” De bor tio minuter bort förklarar han. ”Jag bor här i området, det är skönt att 

bara kunna gå hit, man kan ju gå hit andra dagar än tisdagar man kan ju gå hit när man vill, 

jag gör det.” ”Oftast handlar det om enkelheten och närheten” säger någon som menar att 

närheten till odlingen har betydelse. Att närheten är en av fördelarna med denna form av 

odling. Fler respondenter uttrycker att det är viktigt att ha nära till en odling för att man ska 

engagera sig. ”Jag skulle inte åka tvärs över söder för att odla då kan jag göra det på lotten” 

Bra om det finns en odling nära där folk bor så att man inte behöver åka. ”Det finns inte 

heller något måste, inget att man måste komma hit varje tisdag.” Det är skönt att bara kunna 

gå hit. Jag bor precis här i närheten därför blev det just här.” berättar en annan brukare.  
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5.2.8 Vad finns det för svårigheter och problem? 

Erfarenheten av vandalism och förstörelse är i princip obefintlig. När jag frågar om förstörelse 

så tittar de nästan oförstående på mig och berättar att de inte har haft några problem. Någon 

tillägger dock att verktyg och annat är inlåst.  

”Det är ingen som tar någonting, det hade ju nästan varit kul om någon kom och plockade 

lite.” På Högalids odlingen börjar de diskutera och kommer överens om att parken som 

odlingen ligger i inte är någon festarpark. ”Någonstans får det gröna vara kvar.” utvecklar en 

brukare som menar att det finns en längtan i människor.  

På odlingen i Skarpnäck så har de inte heller haft någon form av förstörelse men däremot så är 

det många som skördar.  Detta uppges som en nackdel som skiljer odlingen från om man har 

en egen lott. ”Här sätter man och sen vet man inte om man får skörda.”  

Ett problem som de har på lilla Essingen är att de inte kan få vatten på något smidigt sätt. 

Parken ligger precis vid vattnet så de hämtar där med det är svårt att sig ner till strandkanten 

förklarar de och det är långt att bära.   

 

5.2.9. Hur har nya medlemmar hittat till odlingen?  

De nya medlemmarna som jag pratat med har kommit i kontakt med odlingen på olika sätt. 

Ofta är det någon som känner någon som är med eller så har de hört om dem i något annat 

sammanhang. Det är även många som tagit kontakt via internet på sociala forum efter att de 

sett odlingen men även folk som bara gått förbi och frågat. Någon såg en notis i tidningen. På 

lilla Essingen har de satt upp lappar i området. Det har fångat upp många av deras 

medlemmar. Angående medlemsutveckling och framtidsutsikter för grupperna uppskattar de 

att de kommer vara något fler än förra året. Essingeodlarnas lådor är uppbokade och de 

kommer få köpa nya under sommaren. Det är dock lite trångt på odlingen men de uppskattar 

att de kan få in en rad till med pallkragar på den mark de har tillgång till.  

När vi pratar om medlemsutvecklingen så uttrycker en brukare att det är svårt att fånga 

upp folk. ”När jag är borta i juli då är det ingen här.” Hon ser inte detta som ett så stort 

problem utan försöker skapa en odling som är lätt att sköta och inte kräver så mycket arbete. 

Hon berättar att folk som hon pratat med kommer tillbaka och berättar att de har skaffat en 

kolonilott. ”Och det är ju bra tycker jag.” För henne handlar det mycket om att inspirera till 

odling och andra relaterade aktiviteter. ”Skarpnäck har Stockholms största kolonilottområde.” 

berättar hon och förklarar att det är kanske en anledning till att det är lite svårt att få fler 

medlemmar på odlingen. Ett annat problem som hon hänvisar till när det gäller att få dit mer 

folk är att människor inte har tid och att ”de vill att det ska vara någon där som kan.”  

Angående gruppens sammansättning så uppskattar alla att det är fler kvinnor som är 

engagerade. När jag besöker lotterna är det alltid övervägande andel kvinnor. Även 

medlemmarna på de sociala forumen utgörs av en större del kvinnor. Bland de som har 

initierat och varit drivande bakom projektet så är även där övervägande andelen kvinnor.  
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5.2.10. Brukarnas upplevelser av brukaravtal 

När det gäller Brukaravtal och samarbetet med kommunen så är de brukare jag pratat med och 

som uttalat sig i frågan till största delen positiva. ”Jag är fascinerad av att det var så lätt att få 

igång odlingen” säger en av initiativtagarna till Högalidsodlarna. ”Vi hörde av oss och fick 

höra att man måste ha en förening. Så vi satte ihop en styrelse och skickade in alla papper till 

skatteverket och ordnade allting. Det var extremt lätt.” Man måste ha förening och en styrelse 

så att det är någon som tar ansvar över odlingen.” Andra har uttryckt ”brukaravtal fungerar 

bra. Det måste få komma från gräsrotsnivå.”  

En annan brukare på Högalidsodlingen uttrycker ”Brukaravtal det är jättebra. 

Högalidsodlingen har inte blivit sponsrade med några saker utan det är tillgång till marken de 

fått via avtalet. När jag frågar om de fått hjälp av kommunen med resurser i övrigt så svarar 

hon ”De har ju också blivit strypta i sin budget.” Hon berättar att de får lite överblivna saker 

men att vad de får via brukaravtalet är tillgång till marken. Vilket de verkar mycket nöjda 

med. ”Det finns så mycket att göra saker av det ligger ju plankor här och vips har vi 

odlingslådor. Det blir så mycket kreativt skapande” 

Den brukare som är ansvarig för matparken i Skarpnäck säger att det har fungerat bra och 

att de är nöjda. Hon framför dock en reservation ”det hade varit skönt om man fick göra som 

man ville, lite mer skitigt som när man är i Berlin. Men nu är det så här och det är väl okej.”  

Angående det löpande samarbetet uttrycker sig en respondent så här: ”Vi har inget 

samarbete, eller det är ju avtalet. Vi vill ha det så. Alltså, låt oss göra. Jag förväntar mig 

ingenting och vill inte att de ska lägga sig i.” Respondenten förklarar vidare att de fått hjälp 

när de ett år inte fått det att gå ihop. ”Det är ju jättebra, när vi hade problem och hade provat 

alla andra vägar fick vi ett lass jord.” Maria från Folkodlarna tycker också att samarbetet 

fungerat jättebra och att hon alltid fått det hon bett om. ”Jag skickar ett mail när jag behöver 

något. Ibland är de skeptiska men Maria menar att det ändå slutat med att hon fått det hon bett 

om. Det handlar bland annat om målarfärg för att måla lådorna i olika färger.   

  När det kommer till hur odlingarna är placerade så uttrycks det både av Folkodlarna och 

Essingeodlarna att de skulle önska att odlingarna skulle ligga lite mer strategiskt utifrån vart 

människor rör sig. Folkodlarna vill ha odlingen närmare vägen så att det blir mer naturligt för 

människor att stanna. ”Om odlingen legat närmare vägen där folk går hade det nog varit 

lättare att stanna folk, nu måste man aktivt gå in och det gör inte folk.” Brukaren tror att 

kommunen placerat den på det viset för att minska risken för vandalism. ”Vi har ingen 

vandalism” poängterar brukaren.  

Föreningen på Lilla Essingen hade velat ha odlingen på andra sidan ön längs ett mer 

aktivt gångstråk som leder ner mot centrum. Detta skulle göra odlingen mer lättillgänglig för 

dem själva. De tror även att det skulle vara lättare att få fler att engagera sig i odlingen med en 

annan placering. ”Om vi varit på andra sidan hade vi varit många fler, odlingen ligger åt fel 

håll, man går inte förbi här direkt.” En annan kritik som framkommer är att de inte är nöjda 

med placeringen för att odlingen ligger precis vid motorvägen. ”Kommunen valde 

exploateringsmark.” uttrycker de lite missnöjt. Detta innebär att odlingens framtid är oviss 
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vilket brukarna tycker är tråkigt. De menar att ”brukaravtal hade varit bra om det inte bara var 

tillfälligt, att vi kunde få ha bord och sittplatser där man kunde fika.” I dagsläget har de inte 

tillåtelse att ha något annat än just pallkragar på platsen. Hur det ligger till med kommunens 

val av plats är dock lite oklart då en annan brukare uppgett att de aldrig föreslog den andra 

platsen för kommunen då de själv utgick ifrån att kommunen inte skulle godkänna platsen.     

5.3. Brukaravtal och Brukarmedverkan  

Uppsatsen handlar delvis om att få en inblick i hur man kan arbeta med brukarmedverkan och 

brukaravtal för att möjliggöra stadsodling på kommunens mark. Här kommer jag utförligare 

beskriva hur man i Stockholm använder sig av brukarmedverkan och brukaravtal. Detta 

material kommer till största delen från Stockholm stads parkprogram samt Södermalms och 

Skarpnäcks parkplaner. Informationen kommer även från informationsblad som respektive 

förvaltning gett ut samt från intervjuerna med de ansvariga på förvaltningarna. Sedan följer en 

redogörelse för de två intervjuer som gjorts med anställda på stadsdelsförvaltningarna. Syftet 

med dessa intervjuer är att få en förståelse för deras syn och upplevelse av att arbeta med 

Brukaravtal och stadsodling. 

Brukaravtalet är ett avtal mellan kommunen och en privatperson eller förening. Avtalet 

innebär att denne får möjlighet att själv sköta om ett område. Dessa avtal används i stor 

utsträckning inom Stockholm stad bland annat för att möjliggöra stadsodlingar. Dock utgör 

stadsodlingar ännu endast en liten del av de brukaravtal som finns. I parkplanen för 

Södermalm framgår att brukaravtal kan inbegripa allt från att ta hand om en liten blomrabatt 

till att sköta ett större naturområde tillsammans med andra. De exempel som ges i parkplanen 

på formen av arbeten är bland annat städning, ogräsrensning, kratta bort höstlöv, plantera 

växter, vattna med mera.  

Konceptet brukaravtal började användas under 1980-talet och andvänds i vissa 

stadsdelsförvaltningar, främst i innerstaden samt vissa delar av ytterstaden. I parkprogrammet 

för Stockholms stad tas brukaravtal upp som en möjlighet genom vilken skötsel och 

investeringar av parker kan stödjas externt. Brukarmedverkan bygger på samverkan med till 

exempel boende i området men även organisationer och föreningar. I en informationsfolder 

utgiven av Södermalms stadsdelsförvaltning beskrivs syftet med brukarmedverkan. Syftet är 

att medborgarna ska få en möjlighet att kunna ha inflytande och vara delaktiga i skötseln av 

sin närmiljö. För att möjliggöra detta erbjuder Stockholm stad tillsammans med andra 

kommuner möjligheten att upprätta brukaravtal. Via brukaravtal kan medborgarna få 

möjlighet att bruka allt från en liten rabatt till ett större naturområde. Brukaravtalen innebär 

att invånarna kan utföra extra intensiva skötselåtgärder som stadsdelsförvaltningarna inte har 

möjlighet att utföra på grund av begränsade resurser. Då kan brukarmedverkan vara ett sätt att 

uppnå en högre kvalitet på de områden som omfattas av brukaravtal. Kvalitetshöjningen 

gagnar hela bostadsområdet. Brukaravtalen har potential att lätt kunna överföras till andra 

organisationer menar Stockholm stad som ser en ökad efterfrågan både i Stockholm och i 

andra kommuner.  
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I Södermalms parkplan beskrivs förfarandet när avtal ska upprättas. Avtalen tecknas 

mellan en kontaktperson som representerar den eller de som ska sköta parken. Avtalen 

utformas individuellt så att det passar båda parter. Tillsamman med brukaravtalet upprättas en 

skötselanvisning där det framgår vad brukaren ska göra. En gång per år kallar förvaltningen 

till brukarträff för att gemensamt diskutera avtalet. Avtalet ska ha en tillhörande karta som 

visar den plats som omfattas av avtalet. I parkplanen för Södermalm framgår även att 

stadsdelsförvaltningen arbetar för att öka antalet brukaravtal. Syftet med brukaravtalen 

beskrivs ungefär såhär. Tanken med brukaravtal är både att uppmuntra till social samvaro, 

möjlighet att själv vårda sin park, samt möjligheten att få en högre standard på önskade 

platser. Avtalen ska inte vara statiska utan ska kunna förändras vid behov.  

När brukaravtalen upprättas hjälper stadsdelsförvaltningarna till med vissa resurser. Hur 

detta ser ut och hur mycket resurser de ställer upp med varierar men det kan handla om att de 

hjälper till med verktyg, utrustning och växtmaterial. Handledning och dialog med 

brukarmedverkansgrupperna kan även ingå. Brukarmedverkan utgörs av helt ideellt arbete 

och bygger således på andra drivkrafter än ekonomisk kompensation. Brukaren tar via avtalet 

ett större ansvar för sin närmiljö. Samverkan initieras i de flesta fall av brukarna men även 

förvaltningarna kan ta initiativet även om detta har varit sällsynt. Idéerna och ansvar 

diskuteras och ansvarsfördelningen framgår i respektive brukaravtal. Det finns även muntliga 

avtal i specifika fall. När det kommer till resursåtgång så ser förvaltningarna att deras 

medverkan sker inom ramen för befintliga resurser som de har när det kommer till skötsel av 

park och naturmark.     

I foldern Stockholms stadsdelsförvaltningar har gett ut listas styrkor och svagheter med 

brukaravtalen. Styrkorna som framhålls är att man via brukaravtalen kan ta tillvara på 

medborgarnas engagemang, skapa social samvaro. Att arbetet med brukarna blir en naturlig 

del av ordinarie verksamhet. Brukarmedverkan vi dessa avtal framhålls som en resurseffektiv 

skötselmetod som ger närmiljön något utöver det vanliga som staden inte kunnat tillföra. 

Svagheter som de ser är att projektens kontinuitet blir beroende av eldsjälar. Det finns brister i 

dokumentation och utvärdering. Om avtalen inte är tydliga finns risk att privata intressen 

konkurrerar med allmänna intressen. Två framgångsfaktorer beskrivs. Den första är 

långsiktigt arbete som man ser leder till bättre resultat och kontinuerlig uppföljning så att 

brukarna får återkoppling.        

Målet med brukarmedverkan är att få stockholmarna att i större utsträckning visats i 

parker och naturområden. De vill även att platserna ska skötas av stockholmarna på ett 

ekologiskt hållbart sätt. Förhoppningen är att detta ska bidra till målen som satts i 

miljöprogrammet för Stockholm stad. Man ser även att brukarmedverkan av det här slaget 

bidrar till målen i folkhälsoprogrammet när de boende stimuleras att vara ute och vara aktiva. 

En av de stadsdelar som också använder sig av brukaravtal är Skarpnäck. I Skarpnäcks 

aktuella parkplan framhålls att invånare i Skarpnäck har möjlighet att via parkplanen hålla 

koll på vilka parker som planeras att rustas upp. Då varje nyanläggning och upprustning sker i 

dialog med de boende ger detta en möjlighet att framföra önskemål om uppförande av en 
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odling. Här framhålls även möjligheten att ingå brukaravtal eller skötselavtal som de även 

benämns.    

5.4. Tjänstemännens upplevelse av stadsodling och brukaravtal 

Här kommer jag presentera resultatet av intervjuerna med tjänstemännen på 

stadsdelsförvaltningarna. De som har ställs upp som respondenter är Inger Bogne ansvarig för 

odlingarna på skarpnäcks stadsdelsförvaltning och Kenneth Kempendahl ansvarig på 

Södermalms stadsdelsförvaltning. 

 

5.4.1. Brukarmedverkan som en resurs 

De båda respondenterna ser mycket positivt på brukaravtal som ett sätt att ta tillvara på 

engagemanget från medborgarna. De ser att medborgarnas engagemang utgör en resurs som 

kan möjliggöra sådant som förvaltningarna inte hade kunnat göra själva. De båda ser positivt 

på möjligheten att samarbeta med medborgarna. ”Det är så himla roligt att man kan få med 

medborgarna” uttrycker Kenneth  

Med hänvisning till ett av de aktiva brukaravtalen uttrycker ansvarig på Södermalm att 

”det har blivit en pärla bara på brukarmedverkan, ingenting annat. Han förklarar att de på 

förvaltningen aldrig skulle ha tagit de initiativ till odlingar som de boende gjort på olika 

ställen. För att de helt enkelt inte har resurser. De flesta projekt som möjliggjorts via 

brukaravtalen hade inte varit möjliga om inte de som bodde där hade engagerat sig berättar 

han. ”De förgyller parkerna och det är ett arbete som vi aldrig skulle ha lagt ner.” Han menar 

att brukaravtalen leder till ”det lilla extra” som de själva inte har resurser för att fixa. 

De båda talar med en stolthet om projekten och Kenneth berättar med inlevelse och ett 

starkt engagemang om de olika projekten. Och visar upp olika avtal och beskriver projekten. 

Han nämner bland annat en rosenträdgård på Långholmen som han har ett starkt engagemang 

i och täta kontakter med brukaren.   

De båda framhåller att det inte är alla stadsdelsnämnder som arbetar med brukaravtal eller 

stadsodling utan konstaterar att de är ganska ensamma om det. Varför det är så har de ingen 

direkt förklaring till. De tror att det beror på inställningen och attityden hos de anställda på 

förvaltningarna. ”Tyvärr så är det ju så att vi jobbar väldigt olika i Stockholms stadsdelar, det 

är ju inte alla som är så positiva.” Mycket hänger således på deras eget engagemang i frågan, 

vilket de själva framhåller.  

Inger som är ansvarig på Skarpnäcks stadsdelsförvaltning berättar att ”Det finns ett så 

stort intresse här i Skarpnäck för det här med odling och att ta hand om sin stadsdel.  Och det 

är ju också något man måste ta om hand. ”Vidare förklarar hon att det är viktigt hur 

medborgarna blir bemötta och att lokala initiativ uppmuntras. ”Det är viktigt att när man 

kommer med sådana här förslag att man möter någon som säger ja.” 

När det kommer till hur de ser på kostnaden för projekten så menar de att även om det 

kräver resurser och tid så är det värt vad det kostar. ”Ja, det är klart att det är mycket pengar 

men vi tycker väl ändå att det ger ett mervärde så vi har ju gjort en sådan prioritering.”   
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5.4.2  Vem ska ta initiativet?  

När det kommer till vem som initierar stadsodlingsprojekten och om det skulle vara 

fördelaktigt att antingen själva initiera projekten eller om det är bättre om initiativen kommer 

underifrån så uttrycker de att det är positivt att det kommer från medborgarna dels för att det 

blir enklare för förvaltningen. ”Det här har ju liksom bara kommit till oss. Vi har bara behövt 

säga ja” Tycker Inger ”Det har ju startat på rätt sätt, att det är någon som är engagerad och 

vill” Hon menar även att det är mer positivt när det kommer underifrån eftersom det 

signalerar till medborgarna att det finns möjligheter att medverka på olika sätt. ”Då tänker ju 

ändå folk: titta jag har den här möjligheten”   

De ser det dock inte som uteslutet att det kan fungera bra om de själva initierar ett projekt 

men att det då måste förankras i ett befintligt engagemang. Det finns dock inga planer på att i 

dagsläget ta initiativet för något odlingsprojekt. Däremot uppmuntrar de båda till fler 

brukaravtal och de ser en enorm efterfrågan framförallt när det gäller stadsodling. ”Det här 

med stadsodling har ju fullkomligt exploderat” säger Kenneth.      

Båda verkar vara överens om att det är bra med stadsodlingar och att de gärna har fler i 

framtiden. Men att det helst ska vara invånarnas initiativ, de är båda lite försiktiga med att gå 

ut och annonsera eller försöka starta upp projekt från deras håll. Hellre framhåller de 

brukaravtal som en möjlighet när boende i stadsdelen hör av sig och vill göra något eller klaga 

på något som är eftersatt. Då framhåller de möjligheten att ingå brukaravtal.  

Brukaravtal har upprättats både med enskilda personer och med lösa grupper eller 

föreningar. Inger uttrycker att det kan finnas en trygghet i att man har en förening som står 

bakom projekten och att det är positivt om det finns mycket kunskap i gruppen, framförallt 

när det kommer till stadsodlingsprojekten. ”Och det är kanske en mer fast organisation man 

vill ha som partner” Men hon ser det som en möjlighet att teckna liknande avtal med enskilda. 

Kennet gör ingen skillnad när det kommer till att föredra att teckna avtal med enskilda eller 

med större grupper.      

Både Skarpnäck och Södermalms stadsdelsförvaltningar har länge arbetat med 

brukaravtal och de ser att det finns en tradition i respektive stadsdel att vara engagerade i sitt 

område.      

Ingen av dem upplever att de haft något brukaravtal som inte fungerat. De ser inte heller 

att det varit något problem med de avtal som gäller för de stadsodlingarna som är föremål för 

min studie. Det är tydligt att de upplever en stolthet över de brukaravtal de har och att de har 

ett personligt engagemang. ”Jag har jättemånga fina brukaravtal jag skulle kunna visa” 

Utifrån deras uppfattning om vilka brukarna är så ser de att det är lite fler kvinnor som är 

engagerade och att det finns ett brett åldersspann. ”Någon övervikt kvinnor det är jag ganska 

säker på att det är, åldersmässigt är det väldigt spritt.”  
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5.4.3. Vilka effekter ser de av stadsodling? 

De vinster de ser med stadsodling är främst sociala effekter som att människor möts och lär 

känna vandra i sitt område. Så här säger Inger i frågan ”något annat jag tror man kan uppnå 

med odling det är integration, man kan ju träffas från olika kulturer och odla tillsammans med 

stort utbyte. Du lär ju känna dina grannar och har något gemensamt att prata om.”  

De båda lyfter framförallt de sociala fördelarna med odlingarna. Inger berättar att det 

efter ett möte med potentiella stadsodlare framkom att många av de intresserade såg just 

möjligheten att lära känna människor i sitt område som en större drivkraft än själva odlandet. 

”Det är ju just det här vi tycker, att den sociala mötesplatsen är viktigare än odlingen.” 

Berättar Inger. Hon fortsätter ”De gjorde väl samma reflektioner, att visst odlingen var väl 

viktig men mycket det här sociala, att man gör det tillsammans” här hänvisar Inger till ett 

möte de kallade in till inför uppstart av en ny stadsodling som planeras i Bagarmossen.  

 

5.4.4. Hur ser det löpande arbetet ut? 

Hur det löpande arbetet med brukaravatalen ser ut är olika. Arbetet skiljer sig både mellan de 

olika förvaltningarna men även beroende på vilka projekt de gäller. Både Kenneth och Inger 

framhåller att det krävs uppföljning men att det finns projekt som löper på nästan utan någon 

kontakt alls. Samtidigt som det finns andra projekt där kontakten och stöttningen är mer 

frekvent. ”Man måste vara engagerad i den här frågan, annars funkar det inte” förklarar 

Kenneth. ”Man kan inte bara skriva ett avtal med brukaren och lämna dem därhän det funkar 

inte.” Här vittnar han återigen om att det krävs ett engagemang även från kommunens håll för 

att projekten ska fungera.    

En del i det löpande arbetet utgörs av att bistå med resurser i form av jord eller stötta med 

bänkar, nya växter eller annat materiell som kan behövas. Vad de olika projekten fått hjälp 

med varierar.  

 

5.4.5. Risk för privatisering och problem med att projekten överges    

När vi pratar om risken för privatisering hänvisar båda till att de har som krav att odlingarna 

är öppna för alla och inte får vara inhängande, det ingår i brukaravtalet. ”Det finns inte 

tillstymmelse till privatisering” uttrycker Kenneth som menar att de olika projekten som 

möjliggjorts via brukaravtal skapar ett mervärde även för icke brukare då platserna blivit 

mycket finare.   

De ser inte heller riskerna med att projekt blir tillfälliga eller har upp och nedgångar som 

ett stort problem utan som ett naturligt inslag som man får acceptera och att man får se det 

som att man ändå har vunnit så länge projekten har varit aktiva om det så bara är under en 

kort tid och att detta mervärde överväger kostnaden.  ”Vi har ju egentligen aldrig haft några 

problem med de här brukaravtalen, det som händer är ju att ja men då flyttade den personen 

och så blev det inget mer.” Det som konstateras är dock att man för att undvika stora 

kostnader när projektet upphör är att man antingen håller sig till en mindre skala på projekten 
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som Inger framhåller ”vi har ju valt att börja i liten skala som man lätt kan ta bort om det 

skulle visa sig.”  

Ett annat sätt att hantera riskerna med att odlingarna kan komma att läggs ner eller upp 

och nedgångar i intresse är att ha dessa risker i åtanke när man väljer platsen. Kenneth 

förklarar att det är bra om odlingarna läggs på platser där det inte blir ett stort problem om de 

blir sämre omskötta ett tag. Placeringen och storleken på projekten anpassas så att de bör tåla 

dessa nedgångar. ”För oss har det väl varit viktigt att börja i liten skala” konstaterar Inger 

medan Kenneth mer tänker på placeringen. 

 

5.4.6. Odlingarnas placering  

Att de som ska odla själva får vara med och föreslå platsen för odlingen har stor betydelse för 

vilka platser som väljs. När det gäller val av odlingarnas placering både för de nyare 

stadsodlingarna som jag undersöker men andra projekt såsom blomsterträdgårdar och 

örtträdgårdar framkommer det att de hamnat på ställen kommunen inte själva hade kommit 

på. ”Det var inte alls någon plats vi skulle ens tänka på, bara en remsa bredvid ett parkstråk.” 

Det berättar Inger när hon beskriver ett annat stadsodlingsprojekt. Kenneth har fler exempel 

på platser som har uppförts på överraskande platser. Han hänvisar bland annat till en 

blomsterodling som har uppförts i ett litet hörn mitt i stenstaden samt till en örtträdgård som 

en kvinna har anlagt i en park.      

Deras upplevelse av var brukarna väljer att odla är att det i många fall är i närheten till 

deras boende men det kan även vara som Kennet framhåller att de väljer att odla på specifika 

platser som brukarna av olika anledningar har fastnat för och känner att de vill engagera sig i. 

Efter att här ha redovisat resultaten av min undersökning så kommer jag i kommande 

avsnitt analysera dessa utifrån de verktyg som presenterats i det inledande avsnittet.  
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6. ANALYS 

 

I följande avsnitt kommer jag försöka att besvara mina frågeställningar utifrån materialet från 

min undersökning och den teori som presenterats tidigare.  

6.1. Stadsodlingens drivkrafter och effekter.   

I likhet med de drivkrafter som framkom i litteraturstudien framhöll flera av brukarna att det 

är de sociala värdena som utgör en stor drivkraft. Många ser att odlingarna ger sociala 

fördelar i form av fler vänner och ökat kontaktnät och att det är ett sätt för utlandsfödda att 

komma in i samhället. Att odlingarna leder till att brukarna lär känna sina grannar och andra i 

området är något som framhålls och uppskattas av både brukarna samt av förvaltningarna. 

Detta värde skattas således högt både på individnivå men även på samhällsnivå.  

Andra effekter som framhålls är att platserna får mer liv. Från förvaltningarnas håll ser 

man att odlingarna och det arbete brukarna lägger ner medför något som inte de själva hade 

kunnat lägga resurser på. Odlingarna ger ett mervärde. De ser även att de bidrar till 

integration. Det är positivt att de på förvaltningarna och brukarna är samstämmiga i vad de ser 

för vinster med odlingarna. Detta borde kunna medföra att det är lättare att sammarbeta kring 

dessa frågor. När båda parter arbetar mot samma mål borde det bli lättare att uppnå vilket i så 

fall ökar chansen för att odlingarna faktiskt kommer ge önskad effekt.  Att det sociala och 

möjligheten till möten är av så stor vikt indikerar att det finns en längtan, inte bara efter 

naturen utan även efter mer mänskliga relationer.    

Andra drivkrafter som kommer fram i undersökningen är viljan att odla, nyfikenhet på 

odling och att lära sig hur man gör, möjlighet att lära barn eller barnbarn. Tillgång till 

ekologisk mat och förbättrad hälsa är andra exempel på drivkrafter som nämns. Drivkrafterna 

stämmer således i stort överens med de drivkrafter som presenteras i litteraturstudien. Det 

som är mest intressant anser jag är just den stora variationen i drivkrafter. Trots ett ganska 

litet underlag fick jag exempel på många olika drivkrafter. Jag fick även träffa brukare med 

väldigt olika bakgrund och som har olika relationer till odling. Jag ser det som att det är just 

detta som är styrkan hos dessa projekt då det är möjligt för många olika människor att 

intressera sig för odling då ingångarna är så skilda. Det är även stor skillnad i graden av 

engagemang bland de olika brukarna. Med det menar jag att en del har ett mer ideologisk 

engagemang medan andra endast ser en möjlighet att få grönsaker utan att lägga något övrigt 

värde i det. Detta ser jag som något som talar för att odling är en aktivitet som har stort 

potential när det kommer till att öka den sociala aktiviteten i bostadsområden då odlingarna 

lockar potentiella brukare med väldigt olika bakgrund och drivkrafter och trots att brukarnas 

engagemang och drivkrafter skiljer sig så är aktiviteten den samma. Det ska dock inte 

uteslutas att detta även kan ge upphov till diskussioner och osämja i genomförandet av själva 

odlandet och organiseringen i stort. Detta kan man se spår av hos Essingeodlarna där vissa i 

gruppen vill odla helt kollektivt medan andra vill ha en egen odlingslåda.  
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6.2. Stadsodling för att öka möten i staden? 

Jag börjar här med att diskutera möten och huruvida de har ökat till följd av odlingarna. Som 

första kriterie för att människor ska mötas lyfte jag förutsättningen att människor måste vistas 

ute. Utifrån min undersökning kan man se att dessa odlingar har lett till att de som odlar i 

större utsträckning vistas på platsen. I hur stor utsträckning de aktiva odlarna vistats på 

platsen varierar och jag har inte haft någon ambition att mäta detta, men utifrån det material 

jag presenterat anser jag att man kan konstatera att odlingarna för med sig att fler människor 

vistas på de platser där odlingarna är. Slutsatsen baseras på de träffar de har på odlingarna och 

det faktum att de måste vara där och ta hand om sin odling. Flera brukare uttrycker att de går 

till odlingen andra dagar än då det är gemensamma träffar samt att de inte använt platsen 

innan odlingen. Någon använde inte platsen alls och någon annan har endast passerat platsen 

innan odlingen kom till men uppger nu att det har blivit en plats där man stannar. 

Det som är extra intressant när det kommer till möten är att aktiviteten på odlingarna är så 

pass utåtriktad och att brukarna även lär känna och interagerar med människor som inte är 

med och odlar. Detta stärker teorin att denna form av stadsodlingsprojekt kan ha betydelse för 

området och platsen i sig och inte endast för de som är delaktiga.  

Exempel på möten med icke brukare utgörs bland annat av berättelsen om kvinnan som 

tar med sin dotter till odlingen för att visa hur saker växer samt berättelsen om mannen som 

endast passerar men tycker att det är positivt att något händer på platsen. Detta visar på att 

odlingarna får positiva effekter för fler människor än de som direkt är aktiva i odlingen. Flera 

brukare uppger även att det alltid är människor som kommer fram och pratar när de vistas på 

odlingen och att deras kommentarer är övervägande positiva. Utifrån undersökningen framgår 

det dock att en del upplever odlingarna som negativa då några icke brukare har haft åsikter 

om att det inte varit så fint.  

Stadsodlingar verkar faktiskt kunna minska tröskeln för människor att ta kontakt och 

därmed öka antalet möten. Detta bekräftas bland annat av brukaren som berättar att när hon 

kommer med en spade i handen så pratar folk. Och kommentarerna om att det alltid är 

människor som stannar och pratar. Att främlingar stannar och pratar med varandra är annars 

som Gehl (2010) framhåller en väldigt ovanlig företeelse i det offentliga rummet. Studien 

visar att stadsodlingar stimulerar både lågintensiva och högintensiva sociala kontakter vilka 

båda framhålls som av Gehl (2010) som grundläggande för att ge ett ökat socialt liv i staden. 

Att dessa stadsodlingar har lett till möten och nya nätverk både bland aktiva brukare och icke 

brukare av odlingen kan konstateras.  

6.3. Ökad trygghet via stadsodling?  

När det kommer till diskussionen om trygghet och rädsla har ett par brukare uttryckt att 

platsen känns säkrare och att den inte är lika anonym. I folkodlarnas beskrivning av deras 

syften med odlingen framgår att de vill skapa trygghet vilket tyder på att de upplever att en 

odling med människor gör platsen tryggare. Detta tillsammans med att det är fler människor 

som vistas på platsen tyder på att odlingarna faktiskt leder till ökad trygghet. Att fler 
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människor leder till ökad trygghet finner jag stöd för i Gehls (2010) resonemang om att 

människor och främst kvinnor upplever rädsla där det är folktomt. Detta tillsammans med att 

många av de aktiva i odlingarna är kvinnor ser jag som att stadsodling har potential att bidra 

till ökad jämställdhet. Detta baserat på teorin om att fler människor på en plats och främst 

förekomsten av kvinnor leder till en ökad upplevd trygghet. Vilket då gör det lättare för fler 

kvinnor att vistas i det offentliga rummet. 

En annan variabel som ökar den upplevda tryggheten som tas upp i teorin är platser som 

är gröna och ser ut som att de tas om hand. Här kan odlingar beroende på om de är väl 

utformade och skötta på ett bra sätt leda till ökad trygghet.  

Utifrån England och Simons (2010) resonemang att människor väljer att färdas via de 

platser där de känner sig trygga så kan odlingarna om de leder till en tryggare plats attrahera 

ett större flöde av människor, vilket då potentiellt gör platsen ännu tryggare.  

Ett sätt för kvinnor att utmana maktrelationerna som påverkar användningen av det 

offentliga rummet är enligt Koskela (1999) att ta saken i egna händer, att återta rummet 

genom att vistas där. I undersökningen framkommer att det är stor andel kvinnor som är 

drivande bakom projekten. Det är även fler kvinnor som odlar. Dessa projekt kan därför ses 

som ett sätt att motverka och omförhandla maktrelationerna som finns i det offentliga 

rummet. Utifrån detta kan man se att stadsodlingar har potential att bidra till mer jämställda 

platser i det offentliga rummet.  

6.4. Vad kan man dra för lärdomar? 

Det svåra när det kommer till stadsodling och vad det kan medföra för effekter är just att det 

finns mycket potential men det är inga garanterade effekter. Därför är det viktigt med kunskap 

om de potentiella effekterna och vad man kan göra för att stärka dessa.  

Något som påverkar vilket utfall odlingarna får när det kommer till trygghet är om de är 

välskötta eller inte. Utifrån argumentet att välskötta platser drar till sig människor och skapar 

trygghet blir det viktigt att odlingarna sköts på ett bra sätt. Detta kan kommunen kanske 

hjälpa till med genom att se till att grupperna har de resurser som krävs för att kunna göra 

något bra. Ett annat sätt att försäkra sig om detta är att se till att det finns någon som har 

kunskap om odling. Då en brukare uttrycker att hon gärna haft det lite mer ”skitigt” på 

odlingen visar det på att brukarnas estetiska ambitioner kanske inte stämmer överens med vad 

som skulle vara önskvärt ur kommunens perspektiv. Utifrån detta är det bra om det ingår i 

avtalet hur platsen ska vara skött. Då kan man undvika att odlingarna leder till mindre trygga 

platser. Som framkommer av intervjuerna med stadsdelsförvaltningarna så kan det vara bra att 

tänka på placeringen och storleken av projekten. Om man börjar i liten skala så kan man 

utvärdera hur det har gått. Det kan även vara bra för brukarna att få känna på vad projektet 

innebär innan man satsar större resurser. Efter ett år av odling får man även veta hur stort 

intresse det finns i området.  

En fördel med brukaravtal är även att varje grupp får utforma projekten utifrån sina 

behov. Som framgår i teoriavsnittet så är det svårt för kommunen att veta exakt vilka behov 
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som finns bland de boende. Men med brukaravtal så kommer dessa behov fram och de boende 

får själva möjlighet att tillgodose dessa med hjälp av kommunen. Att brukarna själva får ta 

mycket ansvar stärker brukarna mer än om kommunen byggt en odling till dem.  

Brukaravtalens styrka ligger delvis i att de uppmuntrar gräsrotsinitiativ. Utifrån 

undersökningen framkommer det att det finns en längtan att få göra själv, att få skapa och 

vara kreativ. Men även att känna att man bidrar bland annat till en grönare stad. Dessa behov 

tillgodoses via brukaravtalen genom att de ger större frihet och ansvar till brukarna och 

känslan av att ”göra platsen till sin” borde upplevas som starkare. Detta tror jag kommer leda 

till mer långvariga projekt då brukarna kommer ta större ansvar för det som de själva skapat. 

Styrka för detta resonemang finner jag bland annat i Gehls (2010) resonemang om att ökad 

användning leder till ökad ansvarskänsla vilket även uttrycks i undersökningen av både 

brukare och tjänstemän.    

Drivkrafterna bland brukarna är så pass olika så det blir svårt att ovanifrån leverera en 

lösning som passar alla. Även detta är en styrka med brukaravtal då dessa är flexibla och 

utformas efter varje projekt. Att arbeta på detta sätt med brukaravtal innebär även att 

kommunen kan bestämma hur mycket resurser som är lämpligt att avsätta. Bedömningen kan 

göras utifrån respektive projekt. Men även varje kommun kan anpassa avtalen efter vad de har 

för möjligheter och efter vilka behov som finns i respektive grupp. Det kan även vara så att 

kommunen anser det vara mer angeläget att satsa mer på platser som präglas av till exempel 

otrygghet. Ett alternativ som vi ser exempel på i undersökningen är att endast upplåta marken 

vilket då blir ett väldigt billigt sätt att möjliggöra odling.  

Brukaravtal kan användas som ett sätt att kompensera på platser där kommunen inte har 

kunnat lägga nog med resurser. Att uppmuntra odling på platser som upplevs otrygga delvis 

på grund av att underhållet är eftersatt kan vara ett sätt att utnyttja potentialen med 

brukaravtal.  

Viktigt att tänka på att det finns många potentiella positiva effekter med stadsodlingar 

och många bra exempel. Men det är mycket beroende på respektive projekt. Som Gehl (1996) 

poängterar så kan man från stadens sida endast möjliggöra för social interaktion, på samma 

sätt kan man endast öppna för möjligheten att odla med förhoppning om att synergieffekter 

uppstår. Då det inte finns några garantier blir det viktigt att begränsa att det inte blir en för 

stor kostnad för kommunen om det går fel. Samtidigt som detta inte får leda till att man inte 

vågar satsa då kanske projektet blir en självuppfyllande profetia. Brukaravtalen ger 

kommunen ganska stor kontroll och möjlighet att börja i liten skala.    

Att stadsodling är inne just nu och är en trend som växer är tydligt. Även att den lockar 

en mängd olika människor. En risk utifrån kommuners perspektiv är att trenden kommer dö ut 

och de står med tomma odlingar som har tagit resurser i anspråk. Om stadsodling är en 

kortvarig trend eller något mer långvarigt kan ju diskuteras men för att vara på den säkra 

sidan så är det även utifrån den här aspekten kanske klokt att börja smått och att inte göra så 

omfattande satsningar.  
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Brukaravtal kan vara ett bra alternativ i mindre kommuner där stadsodling inte slagit 

igenom lika stort men där det ändå finns en efterfrågan. Om kommunen använder sig av 

brukaravtal innebär detta en möjlighet att skapa odlingar precis där efterfrågan och de 

engagerade människorna finns. Att göra som gjorts i vissa fall i Stockholm och uppmana 

brukarna att bilda förening och själva föreslå plats gör ju att det krävs lite ansträngning från 

brukarna. Detta kan vara ett sätt att ta reda på om gruppen har ett genuint engagemang. Att 

sedan hjälpa till med jord och kanske något redskap tror jag är bra för att projekten ska få en 

bra start, men beroende på grupp så verkar detta inte vara nödvändigt. När man kräver att 

invånarna själva ska vara så pass drivande som de behöver vara utifrån de krav som jag 

påtalat här så finns en risk att man utesluter människor som inte har kunskap och kapacitet att 

ta de steg som krävs. Detta måste ses som en brist i detta sätt att arbeta. Därför vill jag även 

framhålla att kommuner kan vinna på att arbeta med flera metoder för att öka stadsodling. Om 

man även arbetar på att framhålla att odlingarna är öppna för alla finns det möjlighet att fånga 

upp de som är intresserade men som riskerar att exkluderas.    

I undersökningen framgår att det finns en stor variation i drivkrafter. Det finns även 

variation i hur man vill att odlingen organiseras. Brukaravtal kan svara mot den variation som 

identifierats. Om varje grupp får formulera sina egna mål med odlingen tror jag att det ökar 

deras engagemang då alla varit delaktiga i beslutet om hur det ska organiseras. Då blir arbetet 

hela vägen baserat på deltagarnas drivkrafter och önskemål.  

6.5. Att hantera risken för privatisering av platser 

När det kommer till privatisering verkar risken för det vara ganska låg. Detta är en angelägen 

fråga när det kommer till att starta odlingar på kommunens mark. När det kommer till de 

fysiska aspekterna det vill säga att odlingarna i undersökningen inte är inhägnade kan man 

kanske dra slutsatsen att platsen inte privatiserats då alla har möjlighet att gå in. Dock nämner 

någon att människor blir förvånade över att de får vara med. Det visar på att en del människor 

ändå uppfattar projektet som privat och inte öppet för alla. Då projekten drivs i föreningsform 

där en avgift tas och medlemskap är önskvärt och eventuellt ett krav utgör även detta en form 

av privatisering. En av grupperna har avgränsat så att det endast är boende på ön som får vara 

med. Detta utestänger ju möjligen människor som hade velat vara med men kan potentiellt 

stärka gemenskapen ytterligare och identiteten som Essingebor.   

6.6. Slutsats 

Utifrån föreliggande undersökning drar jag slutsatsen att stadsodling för med sig flera positiva 

effekter så som förbättrad hälsa, livligare platser, fler möten i staden med mera. I 

undersökningen framgår att det sociala och möjligheten att lära känna människor är en av de 

centrala drivkrafterna. Studien visar att odlingarna bidrar till möten med människor som inte 

är delaktiga i projektet och får därmed en positiv social effekt för fler än de som direkt berörs. 

Sociala relaioner skapas både mellan de som deltar i odlingen och andra som rör sig i 

området.  
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 De sociala vinsterna i form av möten och livligare och tryggare platser är något som 

efterfrågas av både stadens invånare och kommun. Detta borde underlätta sammarbetet kring 

odlingar då båda parter har något att vinna. Via odlingar så blir det mer liv och rörelse på de 

offentliga platserna i staden vilket i sin tur leder till en ökad trygghet. Främst för att det vistas 

människor på platsen men även för att många av människorna som vistas på odlingarna och är 

drivande bakom projekten är kvinnor. Det blir således även en mer jämställd användning av 

det offentliga rummet. Stadsodlingar erbjuder således ett tillfälle för kvinnor att omförhandla 

de ojämlika maktrelationerna som finns i det offentliga rummet.  

Att använda sig av brukaravtal för att möjliggöra odlingar och ta tillvara på dessa 

potentiella effekter verkar vara en möjlighet. Främst då dessa har möjlighet att direkt svara 

mot efterfrågan och de behov som finns och att det får en stärkande effekt då brukarna får 

möjlighet att ta mycket ansvar och vara delaktiga. Det är även ett resurseffektivt sätt för 

kommunen att arbeta på som kan anpassas efter respektive kommuns resurser.   

   Sammanfattningsvis är min slutsats att stadsodling har potential att bidra till fler möten 

och ökad samverkan. De har även potential att öka tryggheten på offentliga platser samt bidra 

till jämställdheten i det offentliga rummet.  

6.7. Fortsatt forskning 

När det kommer till stadsodling så finns det ett stort behov av mer forskning. Ett problem när 

man vill studera stadsodlingar är att projekten är så pass nya. Därför är det svårt att få en bild 

av vad odlingarna kan ha för långvariga effekter på platsen. Det går inte heller att avgöra vad 

som krävs för att själva projekten ska bli långvariga. Det krävs därför att studier görs där 

odlingarna har varit aktiva lite längre. För att kunna bedöma vad det är som gör att vissa 

projeket fungerar och andra inte böra studier göras av projekt som inte fungerat och fått 

läggas ner.     
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