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“Biophilia – is the human urge to affiliate to other forms of life” (Wilson, 1984). 
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Abstract 

 

Urban agriculture has begun to be mentioned much more frequently in city policies as a 

strategy for striving towards socially and ecologically sustainable cities, with the city of 

Stockholm being one example. Familjebostäder, one of Stockholm’s municipal housing 

agencies, have furthered this by starting a directive which will implement urban agriculture 

into their organisation. This study has been conducted through a qualitative assessment of 

three of Familjebostäder’s innergardens, one of which has already had urban agriculture 

recently started. The focus of the study is to assess how urban agriculture on such 

innergardens can spur social values for users and contribute to ecological values for the 

yard/ shared space as part of the city’s green infrastructure. The study will also explore how 

Familjebostäder can be more proactive with their implementation of urban agriculture in 

the organisation, and integrate it with the execution and maintenance of their yards. The 

execution of the study consists of a literary review and case studies comprising of 

interviews. In total, there were 33 semi-structured interviews conducted, two of which were 

carried out with interviewees who have expansive knowledge surrounding urban 

agriculture, four representatives from Familjebostäder and 27 tenants, five of whom are 

currently using the garden. What the study shows is that tenants can be involved in urban 

gardening in their yard, whether the initiative comes from the housing organisation or 

whether the tenants themselves take their own initiative. The latter requires that the housing 

organisation can meet and enable initiatives of that kind. Ecosystem services that can be 

generated, in this context, are mainly cultural ecosystem services but also to some extent 

supporting and regulating ecosystem services. Seen from an organisational perspective, 

Familjebostäder can systematically improve how tenants can get involved and engaged with 

their courtyard and urban agriculture both in the short and long term. To conclude, the 

outcome of the study forms a discussion about how co-creation of the local outdoor space 

management and gardening can become a point of interest and a central social activity 

between neighbours. An interactive outdoor environment creates a space perceived as 

pleasant by their tenants and of which support ecosystem services and biodiversity in 

general. The typology of the housing and the three respective courtyards has shown that 

there is some variance in tenant interest of starting agricultural activities.       

 

 

Keywords: urban agriculture, social sustainability, co-creation, ecosystem services, 

residential courtyards, property management  
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Sammanfattning 

 

Stadsodling har allt oftare börjat påtalas i städers styrdokument, till exempel Stockholms 

stad, som en strategi för att främja social och ekologisk stadsutveckling. Familjebostäder, 

ett av Stockholms allmännyttiga bostadsföretag har vidare fått som verksamhetsdirektiv att 

arbeta med stadsodling i sin verksamhet. Genom en kvalitativ studie av tre av 

Familjebostäders bostadsgårdar, där en stadsodling har startats på en av gårdarna, 

undersöks boendes möjligheter att odla. Detta konkretiseras i hur stadsodling på 

innergårdar kan skapa sociala mervärden för brukarna och bidra till ekologiska värden på/i 

gården, som en del av stadens övergripande grönstruktur. Studien undersöker även 

åtgärdsbehov och utvecklingsmöjligheter för Familjebostäders arbete med planering och 

förvaltning av sina innegårdar framöver. Underlaget till studien utgörs av en litteraturstudie, 

fallstudie och intervjuer som en del av fallstudien. Totalt har 33 semistrukturerade 

intervjuer genomförts med två särskilt sakkunniga inom stadsodling, fyra tjänstepersoner 

från Familjebostäder och 27 boende, varav fem stycken är brukare av stadsodlingen. 

Studien visar att hyresgäster kan involveras i odling på sin gård genom att initiativet till 

odling kommer antingen centralt, organiserat av förvaltaren, eller att initiativet kommer 

från de boende själva, vilket förutsätter att förvaltaren kan bemöta sådana initiativ. De 

ekosystemtjänster som odling kan skapa på gårdar, är främst kulturella - men även till viss 

del stödjande och reglerande ekosystemtjänster. Organisatoriskt sett kan Familjebostäder i 

sin verksamhet systematisk arbeta med att inkludera boende i frågor som handlar om deras 

utemiljö i allmänhet och stadsodling i synnerhet, både i ett kortsiktigt och långsiktigt 

perspektiv. Slutligen bidrar studien till en slutsats och diskussion om hur brukarmedverkan 

i boendes närmiljö och odling kan bidra till social aktivitet och som en målpunkt på gården. 

Gårdar som är interaktiva upplevs som trivsamma av sina hyresgäster, leder till möten 

mellan grannar och främjar ekosystemtjänster och biologisk mångfald i allmänhet. Av de 

tre studerade gårdarna har gårdens struktur visat på vissa skillnader i de boendes intresse 

för att odla.      

 

Nyckelord: stadsodling, ekosystemtjänster, social hållbarhet, boendeinflytande, innergård, 

förvaltning  
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Förord   

 

Denna uppsats utgör den avslutande delen av mitt mastersprogram i Hållbar stadsplanering 

och stadsutformning på KTH och omfattar 30 högskolepoäng. Arbetet är ett samarbete med 

Familjebostäder, ett av Stockholms allmännyttiga bostadsföretag. 

 

Uppsatsens infallsvinkel uppkom från att jag själv bor i en av Familjebostäders fastigheter 

som är relativt nybyggd; jag flyttade in våren 2014. Under en tidigare kurs i 

mastersprogrammet föddes idén om att undersöka boendes möjligheter att påverka sin 

absoluta närmiljö, vilket syftar på gården och kvartersmarken som utgör fastighetens 

utomhusmiljö. Min egen gård var inspirationen. Denna idé kom att rota sig fast och så ett 

frö till att omfatta boendes påverkan av sin innegård och dess utformning kopplat till 

stadsodling. I valet av ämne inför masteruppsatsen kändes det naturligt att kontakta 

Familjebostäder och fråga om detta var ett ämne som de var intresserade av. I en dialog 

med sakkunniga och min handledare formades ramarna för uppsatsens innehåll. Eftersom 

jag själv har ett intresse för odling och en önskan att få börja odla på min egen innergård, 

var det inget tvivel om att jag hamnat i ett sammanhang som jag definitivt ville fördjupa 

mig mer inom.  

 

Ett stort tack till alla som varit behjälpliga med att ro detta projekt i land: min mentor på 

KTH, Peter Brooking, mina handledare och kontaktpersoner på Familjebostäder och 

givetvis familj och vänner som varit ett stort stöd. Ett särskilt tack till alla som har tagit sig 

tid och bidragit till studiens intervjuer och innehåll.    
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1. Inledning  
 

1.1. Bakgrund  
 

Vår planet befinner sig i antropocen, den (geologiska) tidseran som utmärks av att den 

mänskliga påverkan står för den huvudsakliga belastningen och utarmningen av jordens 

naturresurser och ekosystem. Denna frikostiga exploatering av naturresurser för 

ekonomiska och materiella vinningar och dess konsekvenser på miljön och klimatet har 

under många år alarmerats av miljöforskare och akademiker (Rockström et al., 2009). En 

av vår samtids största utmaningar är att bemöta effekterna av klimatförändringarna som 

beräknas ha stor påverkan på temperatur- och nederbördsförhållanden.  

 

Samtidigt är urbaniseringen i Sverige ett faktum där nettoinflyttningen till främst 

storstadsregionerna ökar. År 2014 växte Stockholms län med 35 000 personer och har ökat 

med motsvarande mängd årligen vilket sätter ett hårt tryck på stadens ekosystem, 

bostadssituation och fysiska struktur (Länstyrelsen, 2015, Översiktsplan för Stockholms 

stad, 2017). Markomvandlingstakten märks också av genom att produktiv skogsmark och 

jordbruksmark omvandlas till bebyggd mark (SOU 2017: 34). Urbaniseringen ses samtidigt 

som en viktig förutsättning för att uppnå och skapa hållbara städer att leva i, och städerna 

blir centrala knutpunkter i antropocen (Elmqvist et al., 2015, Rockström et al., 2009).    

 

Det rådande idealet av en tät och urban stad dominerar idag hur städer formas med motivet 

att bygga hållbara städer. Bostäder, arbetsplatser och service är funktionsblandade i 

kollektivtrafiknära lägen samtidigt som det underlättas för gång- och cykeltrafik genom 

närmare avstånd (Trudeau, 2013). Att bygga tätt kan i sig ses som en bidragande faktor till 

nedgången och förlusten av ekosystemtjänster och biologisk mångfald. När natur- och 

parkmark, och gröna mellanrum tas i anspråk för byggnation förstörs lokala biotoper och 

habitat (Hester, 2006). Områden som vid kraftiga skyfall fungerar som buffertzoner, 

svalkar vid värmeböljor och ger bostadsnära grönska. Sett i ett längre tidsperspektiv är 

ekvationen ohållbar om mängden invånare ökar i antal och mängden grön yta per invånare 

minskar. Det krävs en omdefiniering av den fysiska miljön och hur den täta staden formas. 

Ökad ekologisk resiliens, flexibilitet och anpassning för ändrade klimatförhållanden är 

nödvändigt, men också som ett led i omställningen till ett annat mer hållbart sätt att leva 

och en omvärdering av hur städers grönska definieras (Bradley, Gunnarson-Östling & 

Tunström, 2015).        

 

På samma sätt som stadens morfologi förändras, ändras stadsgrönskans roll och karaktär 

över tid. De värden som människor har tillskrivit de gröna kvalitéerna avspeglas i 

samtidens behov. I den framtida täta staden kommer andra krav att ställas på stadsgrönskan 

som möter nya former och funktioner att uppfylla. En sådan förändring kräver ett värnande 

och en balans att bevara värden av kulturhistoria samtidigt som nya former av grönska 

släpps fram. Grön stadsplanering som planeringsideal har börjat ta form i städers policy- 
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och styrdokument (Wingren et al., 2015). Andra praktiker och planeringsideologier som 

framhåller naturen, ekosystem och grönskans betydelse och samspel, i och som en del, av 

städer är ekologisk urbanism och resilient stadsplanering. Ekologisk urbanism utgår från 

ekologin som inspiration till att forma städer som är socialt och rumsligt inkluderande och i 

balans med miljön (Mostafavi & Doherty, 2010). Den resilienta stadsplaneringen ser städer 

som komplexa och multidisciplinära system vari deras förmåga att kunna anpassa, 

förbereda, bemöta och återhämta sig från chocker och förödande katastrofer är det centrala. 

Stora påfrestningar är t.ex. påföljder av klimatförändringarna eller naturkatastrofer (Folke, 

2006).       

 

 

1.1.1. Stockholms stads framtidsvision 2030 

 

Kunskapen om värdet av en socialt och ekologiskt hållbar och klimatanpassad 

stadsplanering, samt en integrering av ekosystemtjänster, har börjat skönjas och betonas i 

Stockholms stads politiska ambitioner. På den kommunalpolitiska nivån har man i stadens 

översiktsplan och framtidsvision 2040, Ett Stockholm för alla, pekat ut det övergripande 

målet att bli en socialt inkluderande stad. I visionen målas en bild av en levande och 

diversifierad stad vars stadsdelar erbjuder trygga och inkluderande miljöer. Målbilden är att 

bemöta en kraftig befolkningstillväxt samtidigt som stadens sociala kvaliteter har bevarats 

och utvecklats. Att skapa sociala rum som t.ex. torg, gångstråk, mötesplatser och 

bostadsgårdar är en del av strategin (Översiktsplan för Stockholms stad, 2017).  

 

Tillsammans med översiktsplanen utgör Stockholms stad Miljöprogram underlaget för 

stadens långsiktiga vision, ett Stockholm som växer med människan som utgångspunkt och 

med respekt för naturens gränser utan att äventyra förutsättningarna för framtida 

generationer. Med ambitionen och inriktningsmålet om ett hållbart och ett klimatsmart 

Stockholm utgör miljöprogrammet ett stadsövergripande styrdokument över de ekologiska 

dimensionerna för att uppnå detta. Ett av de övergripande målen är att trygga en livskraftig 

grönstruktur och biologisk mångfald (Stockholms stad miljöprogram, 2016). Grönområdens 

möjligheter att tillhandahålla ekosystemtjänster, och dess betydelse för livskvalitet och 

folkhälsa, lyfts i miljöprogrammet och riktlinjerna Grönare Stockholm fram som centrala 

utgångspunkter för en grön stadsutveckling. Det senare dokumentet pekar ut generella 

riktlinjer och vägledning för hur detta kan operationaliseras i det praktiska arbetet med 

planering, genomförande och förvaltning. Parker, naturområden, vattenområden och 

kvartersmark är alla oumbärliga delar i stadens övergripande grönstruktur (Grönare 

Stockholm, 2016).    

 

 

1.1.2. Stockholms kommunala bostadsföretag och stadsodling   

 

Att aktivt främja en stadsutveckling där ekologiska, kulturella och rekreativa värden särskilt 

beaktas kräver en administrativ samverkan och handlingskraft på mikro- och makronivå. 
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Ett samspel mellan de olika geografiska skalorna byggnad, gata, stadsdel och region. Av 

vilka den minsta juridiska enheten är stadens allmännyttiga bostadsföretag (Nyström, 2003, 

Grönare Stockholm, 2016). Ett klimatsmart Stockholm betyder i praktiken bl.a. att de 

byggda miljöerna behöver bli grönare, vilket på kvartersmark kan ta sig i uttryck i gröna 

väggar och tak, genomsläppligt material, multifunktionella ytor och olika skikt av träd och 

växter. Sett ur stadens kommunala bostadsföretags synvinkel ska ett ekosystemperspektiv 

eftersträvas i fastigheternas förvaltning och iordningställande av gårdsrum där stadsodling 

nämns som en del av detta, se följande citat. ”Stadsdelsnämnderna ska arbeta med att 

bidra till goda möjligheter till stadsodling, i exempelvis parker, på kvartersgårdar, tak, 

kolonilotter och gågator i samverkan med Levande Stockholm.” (Stockholms stads budget 

2017, 2016, 99) 

   

I den här uppsatsen undersöker jag möjligheter för boende att odla på sina bostadsgårdar, 

samt gårdsrummets rumsliga och sociala förutsättningar för utförandet kopplat till 

förvaltningsperspektivet. Då tidigare forskning saknar en djupare undersökning av odling i 

fältet för ekosystemtjänster, fyller denna uppsats ett tomrum. Vidare bidrar studien till 

forskningsfälten för boendeinflytande, förvaltningens praktiska åtaganden och exempel på 

sociala och ekologiska gränssnitt av odling i bostadsnära miljöer.  

 

Studien utförs i samarbete med Familjebostäder som har uttryckt en önskan att studien ska 

utmynna i något praktiskt och konkret som t.ex. förslag till riktlinjer. Det i sin tur kan 

möjliggöra en början på ett underlag för hur man inom bostadsföretaget kan arbeta med 

stadsodling i bostadsmiljöer framöver. De nya direktiven om ett klimatanpassat Stockholm 

och vad det innebär för de kommunala bostadsföretagen att hitta nya sätt att inkludera och 

tillämpa olika praktiker i sin verksamhet är nytt för sammanhanget. Jag har här definierat 

ett kunskapsglapp mellan policydokumentens uttryckta mål och praktikens utförande. 

Studien kan på så sätt verka som ett normaliserande kunskapsunderlag för att överbrygga 

det avståndet och bidra till ökad förståelse för stadsodling i bostadsnära miljö.         

 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med arbetet är att undersöka hur stadsodling på innergårdar kan skapa sociala 

mervärden för brukarna och bidra till ekologiska värden på/i innergårdar, som en del av 

stadens övergripande grönstruktur. Studien ämnar även undersöka åtgärdsbehov och 

utvecklingsmöjligheter för Familjebostäders arbete med planering och förvaltning av sina 

innegårdar framöver. Studiens frågeställningar är: 

  

Social hållbarhet 

o Hur kan boende i Familjebostäders fastigheter involveras i frågor som berör 

möjligheten att odla på sin innegård?  
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Ekologisk hållbarhet 

o Vilka ekosystemtjänster kan genom odling skapas på innergårdar? 

 

Förvaltningsperspektiv  

o Hur kan Familjebostäder i framtida planering och förvaltning, med stadsodling som 

strategi, skapa värden på kvartersmark som främjar ekologisk och social hållbarhet?  

 

 

1.3. Centrala begrepp 
 

Stadsodling 

I den här uppsatsen utgår definitionen av stadsodling från odling i stadsmiljö där stadens 

mellanrum och gårdar erbjuder plats för hortikulturella aktiviteter. Det kan vara allt från 

koloniträdgårdar, gemensamhetsodlingar, terapeutiska trädgårdar och individuella odlingar 

Lawson, 2005). Stadsodlingens framväxt och betydelse förstås utifrån den industriella 

revolutionen och den moderniseringsprocess som transformerar städer från rurala till 

industrialiserade samhällen (Krasny, 2013).  

 

Innergård, gårdsrum och bostadsgård samt kvartersmark 

Arkitekten Malena Larsvall definierar i sin doktorsavhandling om bostadsgårdar (1993) 

gårdsrummet som: ”de obebyggda delarna som bildas av omgivande byggnader och 

inhägnader”. Det kan på så sätt beskrivas som en fysisk ram för en social enhet där såväl 

privata uteplatser och allmänna ytor inryms (Larsvall, 1993). Användningen av begreppet 

gårdsrum är i det här arbetet inte helt konsekvent. Med gårdsrum menas innergården eller 

bostadsgården som alla tre används i samma bemärkelse och syftar på just gården som en 

avgränsande enhet. Ibland menas den omgivande utemiljön kring en fastighet, eller 

bostadskvarterets utemiljö i sin helhet.        

 

Kvartersmark definieras av Boverket som mark inom ett planområde som inte är allmän 

plats eller ett vattenområde. Detaljplanen ska styra vilken markanvändning som är tillåten 

vilket exempelvis kan vara bostäder, handel eller industri (Boverket, 2017). I den här 

uppsatsen används begreppet kvarter på liknande sätt, och syftar på samma definition av 

områdets avgränsning d.v.s. ett bostadskvarter. 

 

Figur 1. Illustration över kvartersmark för 

bostadsändamål (Nacka, 2017). 
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Figur 2. Visualisering av uppsatsens olika delar. 

Bakgrund Metod Teori Empiri Analys Riktlinjer

1.4. Disposition  
 

I uppsatsens inledande del presenteras bakgrund, syfte och frågeställningar för studien. 

Tillvägagångsätt, inhämtning av fakta och metod presenteras i metodkapitlet, i del två. Ett 

kritiskt förhållningsätt gentemot de använda metodstrategierna avslutar kapitlet. Det 

teoretiska ramverket presenteras i del tre. Utifrån tre fält ges en kunskapsöversikt över de 

bärande idéer som ligger till grund för stadsodlingens teori och praktik, vilka knyts samman 

i ett ramverk som blir utgångspunkten för den empiriska analysen.  

 

I del fyra och fem redovisas studiens empiriska del, vilket är en fallstudie av tre av 

Familjebostäders gårdar. Gårdarna är belägna på olika platser i Stockholm och utgör var sitt 

fall där möjligheter och förutsättningar att odla undersöks. Dessa jämförs sedan med 

varandra för att belysa likheter, eventuella olikheter och underliggande samband. 

Fallstudierna baseras på intervjuer med sakkunniga, förvaltare och boende. I den avslutande 

delen presenteras studiens slutsatser och frågeställningarna besvaras. Studien avslutas med 

förslag till vidare forskning. Övergripande strategier och förslag hur Familjebostäder som 

förvaltare kan arbeta med odling i bostadsnära miljöer framöver, presenteras i slutet.   
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2. Metod och vetenskapsteori  
 

Studiens tillvägagångssätt för insamling av underlag och information har utgått från tre 

metodstrategier, vilka är: litteraturstudie, fallstudie och intervjuer som en del av fallstudien.  

 

 

2.1. Litteraturstudie 
 

Linda Groat och David Wang beskriver teori generellt sett som en tvåvägsdimensionell 

utgångspunkt. Å ena sidan finns rötter till de filosofiska grunderna för att skapa legitimitet 

och sammanhang. Å andra sidan utpekas specifika orsakssammanhang om någonting i 

miljön eller den sociala/kulturella världen, och gör påståendena öppna för att testas genom 

olika forskningsmetoder (Groat & Wang, 2002). 

 

En litteraturstudie utgör i det här arbetet en bärande stomme för arbetsprocessen och 

innehållet, och är en metod som syftar till att belysa och producera ett relevant och 

användbart kunskapsunderlag för studien. Via en explorativ undersökning av det 

konceptuella sammanhanget ges en översikt av olika diskurser för att kartlägga relevant 

teoretiskt underlag. Den existerande litteraturen utgör det teoretiska ramverk från vilket 

studien utgår från och bidrar på så sätt till att expandera forskningsfältet för ämnet (Groat & 

Wang, 2002).  

 

Litteraturstudiens fokus är en genomlysning och kunskapsöversikt av odling, med 

inriktning mot stadsodling i bostadsnära miljö, vilket i det här fallet är avgränsat till 

gårdsrummet. Den litteratur som gås igenom är dels vetenskapliga artiklar och dels 

rapporter och dokument. En översikt av bärande idéer och hur stadsodling framställs 

presenteras utifrån tre olika perspektiv.   

 

 

2.1.1. Val av teoretiskt ramverk   
 

David Canters teori om att förstå platsers essens, från hans forskning i miljödesign, ligger 

till grund för litteraturstudiens teoritriangulering. Canter menar att platsers essens påverkas 

särskilt av tre faktorer, vilka är: den fysiska närmiljön, de aktiviteter som utspelas där, och 

den mening som platsen tillskrivs med närvaro, aktiviteter och rörelse. Tillsammans ingår 

dessa i samlingsnamnet ”platsers förutsättningar” (Canter, 1977). Teorin utgör en tes där 

olika logiska grunder, som miljö, beteende och design, samspelar för att förstå helheten och 

har en nära koppling till empirin. Canter kompletterade senare sin teori om platser (1997) 

från att ha varit mer av en teknisk beskrivning till att bli mer värdegrundad. Han menar att 

platser bl.a. är sociofysiska konstruktioner och kan förstås utifrån individers kulturella 

föreställningar och relationer till varandra som skapar mening och samband till en fysisk 

kontext (Canter, 1997, 109).   
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Canters teori sammanfaller med tre stycken fält, vilka är: det samhällsvetenskapliga, det 

ekologiska och det rumsliga perspektivet. I det samhällsvetenskapliga fältet lyfts i denna 

studie de sociala aspekterna utifrån ett hållbarhetsperspektiv fram med fokus på hälsa, 

rekreation och interaktion. De s.k. mänskliga dimensionerna av odling. Det ekologiska 

fältet framhäver ekologisk hållbarhet och ekosystemtjänsters kopplingar till odling i städer. 

I det rumsliga fältet betonas kvartersmarken och gårdsrummets förutsättningar för 

möjligheten att odla.  

 

Dessa tre angreppssätt sätter ramarna för analysen och har valts utifrån studiens 

avgränsning av kvartersmark som utgångspunkt. I och med att studien är på uppdrag av 

Familjebostäder som främst arbetar med kvartersmark i förvaltning och nybyggnation, har 

en dialog med sakkunniga och kontaktpersoner hållits om studiens orientering och 

fördjupning. Brukarna och sociala aspekter, ekosystemteorin och gårdens som uterum 

egenvärde för stadsodlingens förutsättningar och inbördes förhållande till varandra, har på 

så sätt pekats ut som särskilt intressanta att studera. Att litteraturstudien fokuserar på hur 

stadsodling förhåller sig till dessa kunskapsfält grundas dels på syftet att få en förståelse för 

stadsodling som en samtida socioekologisk strategi, och dels på att avgränsa studien på ett 

naturligt sätt. Rent praktiskt har de valda teorierna gjorts med studiens syfte i åtanke och en 

fullt heltäckande bild är omöjlig att uppnå. 

 

Med tre diskurser och teorem som grund kan dessa komplettera varandra och ses utifrån ett 

helhetsperspektiv istället för var och en för sig. Varje disciplin bär med sig ett generaliserat 

och normaliserat synsätt och antaganden. Genom att lyfta fram dessa tre perspektiv är det 

möjligt att få en bättre kännedom om ämnet samtidigt som det bidrar till ökad validitet för 

studien (Groat & Wang, 2002). En vanlig invändning mot teoritriangulering är att det är 

tidskrävande och kräver en större ansträngning av forskaren. Både vad gäller insamling av 

material och i utförandet av analysen. Även om olika utgångspunkter kan peka i samma 

riktning är det inte säkert att de möts i en skärningspunkt av sann och ultimat verklighet 

(Denscombe, 2009).       

 

Figur 3. Ett diagram över delarna i David Canters trearmade 

teori "att förstå platser"(Groat & Wang, 2002). 



14 

 

Teorin ligger till grund för ramverket för den empiriska analysen och presenteras i kapitlet 

Ramverk för empirisk analys, sidan 42. I ramverket identifieras teman och nyckelfrågor 

som formar fallstudiens och analysens innehåll och struktur.  

 

 

2.2. Fallstudie  
 

Syftet med fallstudien är att undersöka de boendes inställning, intresse och möjligheter att 

odla i sin bostadsnära miljö. Fallstudier som metodstrategi utgår från ett lärandeperspektiv 

för att få en djupare förståelse för underliggande processer och orsakssamband. Genom att 

studera tre av Familjebostäders gårdar som fall kan dessa, med sina unika karaktärsdrag, 

fungera som illustrativa exempel genom att belysa gemensamma och generella principer 

som gårdarna delar. Med intervjuer som en del av fallstudien kan en djupare förståelse fås 

för företeelserna och komplexiteten som finns i den givna situationen (Flyvberg, 2006, 

Denscombe, 2009).   

 

De tre bostadsgårdar som undersöks i fallstudien har valts ut i samarbete med min 

kontaktperson på Familjebostäder som varit behjälplig med förslag och underlag. 

Fastigheterna har medvetet valts utifrån kriteriet att de ska ha en innergård (d.v.s. någon 

form av ett större gårdsrum, inte nödvändigtvis kvartersstruktur. Se kapitlet Centrala 

begrepp) och vara lokaliserade i olika geografiska delar av Stockholm. De valda 

bostadsgårdarna är lokaliserade i Fagersjö, Älvsjö och Bromma. Området i Fagersjö var 

självutnämnt eftersom Familjebostäder nyligen har startat en stadsodling där. Där intervjuas 

både boende som odlar och personer som inte deltar i odlingen. Genom att jämföra den 

gården med två andra gårdar där ingen odling pågår idag, kan eventuella skillnader i de 

boendes inställning till och möjligheter till att odla jämföras.   
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2.2.1. Intervjuer och urval 
 

Intervjuer som metod lämpar sig när forskaren vill få insikt i människors åsikter, 

uppfattningar och erfarenheter. Om platsbesök är en studie av miljön, kan intervjuer som en 

del av fallstudien bidra med en djupare förståelse till att förstå underliggande processer och 

svara på frågan varför vissa åsikter uppstår (Bergström & Boréus, 2012). Samtliga 

intervjuer av hyresgäster har skett på gårdarna i syfte av att intervjua de boende. Eftersom 

jag befunnit mig på plats kan man säga att en indirekt observation också är en del av 

metoden.  I det här arbetet finns det ett intresse av att förstå de boendes syn på odling för att 

få deras perspektiv på om det finns ett engagemang för odling, och i så fall hur man skulle 

vilja bli involverade i att bedriva odling på sin gård. Likaså är förvaltarens perspektiv av 

intresse vilket ger en möjlighet till att uppbringa skötselperspektivets åtgärdsmöjligheter 

och utvecklingsbehov. Studien kompletteras med bidrag från två särskilt sakkunniga inom 

stadsodling, om deras syn på odling, tankar och erfarenheter. Totalt har 33 personer 

intervjuats, se tabellerna nedan på sidan 17.   

 

Sakkunniga informanter, som förvaltare och personer inom Familjebostäders organisation 

och särskilt sakkunniga inom stadsodling, har kommit till tals via rekommendationer från 

mina kontaktpersoner. Valet av förvaltarna har genom deras platsspecifika anknytning till 

Figur 4.  Fallstudien består av gårdarna i Fagersjö, Älvsjö och Bromma. 
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gårdarna tett sig naturligt då de redan har en nära koppling till fastigheten och platsen i 

fråga. Det är personer som med stor sannolikhet kan tillföra värdefull kunskap och bidra 

med sina perspektiv på ämnet.  

 

Intervjuerna har utförts som semistrukturerade intervjuer, vilka karakteriseras av att 

intervjun har en öppen och flexibel karaktär. Forskaren följer en intervjuförteckning men 

kan förhålla sig till den mer fritt beroende på vad informanten svarar. Frågorna är öppna 

och den intervjuade kan utveckla sina svar mer utförligt samtidigt som intervjuaren tillåts 

ställa följdfrågor (Denscombe, 2009). 

 

Samtliga intervjuer för studien genomfördes under maj och början av juni 2017. Boende 

som deltar i stadsodlingen i Fagersjö kontaktades i samband med att invigningen av 

odlingen skedde, den 9 maj. Jag presenterade mig själv och frågade samtliga som dök upp 

om de skulle vilja ställa upp på en intervju om odling, om det gick bra att jag vid ett annat 

tillfälle kunde ta kontakt och bestämma en dag för intervju. Av tio tillfrågade svarade sju ja 

och jag fick deras telefonnummer. Av de sju var det fem stycken som kunde träffas för 

intervju. Samtliga intervjuer som bestämts via överenskommelse har skett på, för 

intervjupersonen, neutral mark. För att intervjupersonen ska känna sig trygg och bekväm i 

situationen valdes intervjuplatsen av personen i fråga. Av boende som ej deltar i odlingen i 

Fagersjö gjordes urvalet slumpartat. Vid olika tillfällen, vid olika tider på dagen befann jag 

mig på gården och frågade förbipasserande. Samma urvalsprocedur skedde för gårdarna i 

Bromma och Älvsjö. På så sätt kan urvalet för de boende som inte odlar sägas ha skett, 

delvis via ett medvetet urval, och delvis slumpartat. 

 

Informanternas representativitet har hafts i åtanke när jag närmat mig de boende men 

eftersom deltagandet är frivilligt finns risk för bortfall av svar. T.ex. är respondenter som 

refererats som kvinna med barn, i tabellen nedan, slumpartat. Inga män med barn 

påträffades under besöken i dessa områden. Uppskattningsvis ville två av tre personer 

stanna för att svara på frågor. Svarsfrekvensen var högre i områdena Älvsjö och Bromma 

än i Fagersjö. Vidare har valet av de tillfrågade intervjupersonerna utgått från att intervjua 

olika ålderskategorier samt en blandning av kvinnor och män. Urvalet möjliggör att se om 

engagemanget till odling varierar mellan olika åldrar och mellan kvinnor och män.  

 

Rent praktiskt har den inhämtade informationen transkriberats för att dokumentera 

materialet och underlätta bearbetningen av det. Informanterna fick innan intervjun 

godkänna att intervjun spelades in. Detta inkluderade enbart intervjuobjekt som själva 

odlar. Utifrån det har materialet sedan sållats ut och bearbetas utifrån studiens infallsvinkel. 

Intervjuerna som skett med boende som inte odlar har inte spelats in. Detta för att det kan 

upplevas avskräckande. Efter att intervjun avslutats har anteckningar gjorts över det 

väsentliga som sades. Intervjuerna har sedan transkriberats senare samma dag.  

 

Samtliga respondenter är anonyma, sakkunniga som boende. Dels för att undvika bortfall 

av svar vid genomförandet av spontanintervjuerna, då det kan upplevas som en känslig 

aspekt. Dels för att Familjebostäder enkelt kan ta reda på information om de som arbetar 
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inom organisationen men som inte är avgörande för andra läsare att ta del av. Får 

informanterna vara anonyma upplevs troligen intervjusituationen som mer bekväm och 

avslappnad. Antalet intervjuer som gjorts är inte omfattande nog för att användas för att dra 

generella slutsatser. Intervjuerna är avsedda att ge en inblick i odlarnas, respektive icke 

odlarnas, erfarenheter och tankar och på så sätt skönja tendenser. De intervjuer som gjorts 

med förbipasserande har dock varit en tidskrävande process och varit beroende av 

väderleken. Om studien hade startat om från början hade dessa intervjuer gjorts så tidigt 

som möjligt i arbetsprocessen.  

 

 

Befattning  Refereras i empirin 

Särskilt sakkunniga: 

 Trädgårdsdesigner och arkitekt Trädgårdsdesigner 

Forskare och stadsodlare Sakkunnig stadsodlare 

  Stadsodlingen i Fagersjö: 

 Projektledare och processledare Projektledare 

Förvaltare  Förvaltare A 

  Gården i Älvsjö: 

 F.d. Husvärd F.d. Husvärd  

  Gården i Bromma:  

 Förvaltare  Förvaltare B 
 

                                    Tabell 1. Förteckning över sakkunniga respondenter. 

 

 

 

Respondent Ålder och sysselsättning Refereras i empirin 

Fagersjö; boende som odlar 

  Kvinna med barn 29 år, studerar/arbetar Kvinna, 29 år 

Kvinna (och hennes man) 56 år, arbetar Kvinna, 56 år 

Kvinna 70 år, pensionär Kvinna, 70 år 

Kvinna 63 år, förtidspensionär Kvinna, 63 år 

Kvinna 43 år, arbetar Kvinna, 43 år 

   Fagersjö; boende som ej odlar 

  Kvinna med barn 36 år, arbetar Kvinna, 36 år 

Man 18 år, student Man, 18 år 

Man 68 år, pensionär Man, 68 år 

Kvinna 71 år, pensionär Kvinna, 71 år 

Kvinna med barn 35 år, arbetar Kvinna, 35 år 

Kvinna 76 år, pensionär Kvinna, 76 år 

Man  25 år, arbetar Man, 25 år  

Man  40 år, arbetar Man, 40 år 
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   Älvsjö 

  Man 37 år, arbetar Man, 37 år 

Man 73 år, pensionär Man, 73 år 

Man 63 år, förtidspensionär Man, 63 år 

Kvinna 52 år, arbetar Kvinna, 52 år 

Kvinna med barn 35 år, student Kvinna, 35 år 

Kvinna med barn 29 år, student Kvinna, 29 år a 

Kvinna med barn 29 år, arbetar Kvinna, 29 år b 

   

Bromma  

  Kvinna 75 år, pensionerad Kvinna, 75 år 

Man 65 år, arbetar Man, 65 år 

Kvinna 32 år, arbetar Kvinna, 32 år 

Man 37 år, arbetar Man, 37 år 

Man 48 år, arbetar Man, 48 år 

Man 58 år, arbetar Man, 58 år 

Man  55 år, arbetar Man, 55 år 
 

      Tabell 2. Förteckning över boenderespondenter. 

 

 

2.3. Reflektion och begränsningar  
 

Studiens avgränsning är att se på intentioner och möjligheter för de boende att odla på sin 

innergård. Hyresgästföreningen är för hyresgäster en viktig aktör och kan agera mellanhand 

för frågor om odling i bostadsnära miljö. Tankar fanns på att lyfta in dem i studien men 

detta uteslöts p.g.a. en avgränsning av studiens omfattning.   

 

Kvalitativa forskningsstrategier i allmänhet utmärks av att forskaren som subjekt placeras i 

de livsmiljöer som undersöks, så även i denna studie. Att vara medveten om och beakta 

forskarens (min) reflexivitet, dvs. hur min närvaro vid intervjuer och närmande av 

intervjupersoner, forskningsperspektiv, utsållning av material och urval, och personliga 

bakgrund relaterar till studiens utförande är en nyckelfaktor i kvalitativa metoder. Strävan 

efter ett helt objektivt förhållningssätt är omöjligt att uppfylla. Vanligt förekommande kritik 

mot kvalitativa forskningsstrategier är att den logiska följdriktigheten är bristande. Genom 

att eftersträva transparens i forskningsprocessen och metodologin kan de svagheter som är 

betingade i ett kvalitativt utförande lyftas upp till ytan och bidra till en legitimt genomförd 

studie (Denscombe, 2009). 

 

Ett annat kännetecken för kvalitativ forskning är att reliabiliteten generellt sett är låg. 

Forskning som bygger på det humanistiska perspektivet där det som undersöks är 

informantens åsikter och upplevelser gör att resultaten är svåra att återskapa. Om 

intervjupersonerna ändras, gör svaren det likaså. Genom att eftersträva en bredd av 
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intervjupersoner med några representerar från varje perspektiv kan tillförlitligheten och 

validiteten av utsagorna i den här uppsatsen stärkas (Bergström & Boréus, 2012).  

 

Med en bakgrund som samhällsplanerare, är det ekologiska perspektivet, med inriktning 

mot ekosystemtjänster, och kunskap om biofysiska processer ett relativt nytt kunskapsfält 

för mig. Mitt naturliga angreppssätt och infallsvinkel är på så sätt orienterat utifrån det 

samhällsvetenskapliga perspektivet. Det här arbetet blir ett sätt att lära mig mer om 

ekosystemtjänsters förhållande till stadsodling i allmänhet. En djupare förståelse för 

ekosystemtjänsters förtjänster från ett biologiskt förhållningsätt, nämns som ett förslag i 

kapitlet; Förslag till vidare forskning, sidan 76. Den s.k. betingade förförståelsen för ämnet 

har säkerligen bidragit till valet av teori och att lyfta fram aspekter jag själv tycker är 

intressanta att undersöka vidare. Diskussioner med min handledare och med min 

kontaktperson på Familjebostäder har även det bidragit till studiens utformning och 

riktning. Arbetets utfall skulle med andra ord se något annorlunda ut om något i kontexten 

ändrades eller om en annan person antog sig att genomföra en studie av samma karaktär.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

3. Teoretiskt ramverk 
  

3.1. Stadsodling och sociala värden  
 

Stadsodling som i kapitlet centrala begrepp definierades som odling i stadsmiljöer förhåller 

sig således till odling som en fysisk aktivitet och de fysiska strukturer stadsmiljöerna 

erbjuder som plats för utförandet. Vidare bär stadsodling som fenomen, historiskt som 

temporärt, med sig sociala, kulturella, ekonomiska, bildande och biologiska dimensioner, 

men även en grundläggande existentiell dimension (McKay, 2011).      

 

 

3.1.1. Incitament till odling och formandet av den goda 

människan 
 

I Europa började stadsodling som fenomen med städernas ökade urbanisering i slutet av 

1800-talet. En generell uppfattning är att odling är förknippat med förortsträdgårdar och 

som fritidsaktivitet för den välbärgade medelklassen, dess religiösa och spirituella ursprung 

som Edens lustträdgård eller de aristokratiska och kungliga praktparkerna (McKay, 2011). 

Men att odla i staden har sedan industrialiseringens början och parallellt med den moderna 

stadens framväxt kommit att bli ett omstritt fält för socialpolitiska åtaganden, ideologier 

och starka symboliska värden. I Elke Krasnys artikel Hands-on Urbanism 1850–2012, The 

Right to Green (2013), ger hon ett flertal exempel på stadsodlingen som gräsrotsinitiativ för 

rätten till en bit mark och självförsörjning eller som ett politiskt incitament för att 

exempelvis stimulera patriotism och motverka befolkningens sysslolöshet.  

 

Ett exempel Krasny belyser är från Leipzig, år 1864, där föräldrar själva tillsammans med 

en skoldirektör tog initiativ till att anordna en plats för barns rekreation och lek. Initiativet 

var en motreaktion mot den smutsiga fabriksstadens kullerstensgränder där barnen 

lämnades att leka. Lekplatsen organiserades som ett kooperativ och anlades i utkanten av en 

park. Förutom ytor för lek bestod området även av bördig mark, vilket ledde till att 

föräldrarna började använda delar av området för odling. Exemplet urskiljer den kollektiva 

parken som det gemensamma där odlingsplatserna representerar det individualistiska. 

Krasny belyser detta som ett tidigt exempel på hands-on urbanism, när direktiv som odling 

formar stadsutvecklingen underifrån och blir ett sätt att hantera och förstå de olika 

krisstadierna den industrialiserade till den postindustriella staden går igenom, som en del av 

en neoliberal och internationellt sammanlänkad ekonomisk och politisk kontext.  

 

Under första världskriget och vid den ekonomiska depressionen 1930, fördes i både USA 

och England politisk propaganda för odling som en policy för att stimulera hängivenhet till 

sitt land och för det kollektivas överlevnad. Under depressionen var en strategi att anlägga 

temporära odlingslotter i amerikanska städer för att motverka sysslolöshet och ge 

möjligheter till självförsörjning. Ett annat exempel från samma tid visar hur Nazisterna i 
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Tyskland som en del av det Nazistiska projektet omdefinierade jorden och odling från att 

vara något rekreativt till en nationell betingelse. Propagandan löd ”food for the freedom of 

the German people”, och målet var att säkra att nationen kan hållas självförsörjande 

samtidigt som en patriotisk anda kunde spridas. I Wien å andra sidan upprättades på 

initiativ av folket krigsträdgårdar för att bekämpa bristen på mat som en följd av kriget. I 

krigstider och tider av samhällelig kris menar Krasny att odling blir en självinitierad hjälp 

för överlevnad och ett motstånd mot den rådande situationen och sätter i stånd de krafter 

som individen och det kollektiva besitter, detta förpackat i formen av självförvaltning 

(Krasny, 2013).     

 

Ur ett svenskt perspektiv är egnahemsrörelsen i början på 1900-talet ett exempel på hur 

kunskapsspridning om bostadsbyggande och odling spreds aktivt från centralt håll, men 

utförandet var frivilligt. Egnahem finansierades av statliga lån och syftade till att förse 

arbetarna och de som annars inte hade råd, med egen bostad och tomt. Tomterna var 

tämligen generösa och hade rum för t.ex. odling och en mindre hönsgård. Rörelsens 

genomsyrades av sociala och politiska förtecken och hade avsikten att verka stimulerande i 

ett folkhälso- och stadsutvecklingsperspektiv. Trädgårdsodlingen och småbruksrörelsen var 

bärande idéer i egnahemsrörelsen och innefattade upplysningen om trädgårdens praktiska 

och estetiska betydelse. Välskötta tomter och trädgårdstäppor gav förskönande inslag i 

boendemiljön och bidrog, om än i en blygsam mängd, till hushållsförsörjningen (Wingren 

et al., 2015). 

 

Arkitekten Andrés Duany (2011) har inom ramen för arkitekturriktningen New Urbanism 

utvecklat begreppet Agrarian Urbanism, som han menar definierar det sätt på vilket ett 

samhälle är involverat i matförsörjningen. I ett sådant samhälle identifierar han tre nivåer i 

stadens struktur, vilka är: extra-urban agriculture: the corrugated edge of agrarian urbanism, 

intra-urban agriculture: the diversity of places och the market square. Dessa är alltså 

jordbruk i stadens ytterkanter, stadsodling i stadens mellanrum och marknadsplatsen som 

fyller ett samband för stadens lokala matproduktion. Den sista har en strategisk placering 

och ett nära avstånd till kommunikationer (Duany, 2011).   

 

 

3.1.1.1. Odling som aktivism och rätten till mark  
 

Enligt George McKay härrör och förstås den radikala odlingen utifrån idén om och rätten 

till mark, som utgår från tre olika bakgrundskategorier, vilka är land, historia och politik. 

Först ut är det själva odlingsmarken och hur det kommer sig att den tas i anspråk, blir 

planterad och förstådd utifrån politiska argument. Därefter, är det den mening och betydelse 

utifrån vilken vi förstår och definierar trädgården och odling, vilket i sin tur hänger samman 

med att odlingsmarken genom historien har varit ett fält för omstridda diskussioner. Enligt 

McKay handlar trädgårdspolitik om de odlingsbrukare som är marginaliserade, de som 

lever i stadens utkanter men även om de trädgårdar som av olika skäl har tagits bort. Deras 

odlingar bär med sig en samhällskritik samtidigt som de kännetecknar ett hopp om en 

annan framtid (McKay, 2011). ”Growing a garden has become – at least potentially – an 
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act of resistance. But it´s simply a gesture of refusal. It’s a positive act, It’s praxis.” 

(McKay, 2011, s. 10)    

 

”The authenticity of the gardens lay with their articulation of civil society´s 

right to city, and the responsibilities to build, maintain, and manage the 

gardens and the communities that arise from this right. Authenticity is being 

pressured by globalization” (Krasny, 2012, s.29,) 

 

Under 1900- och 2000-talen har de transformativa processerna som stadsförnyelse och 

gentrifiering lett städers globaliseringsomdaning. Detta har i sin tur aktualiserat frågan om 

grundläggande mänskliga rättigheter, rätten till bostad, rätten till utbildning och rätten till 

det offentliga rummet. Krasny tar upp exemplet med stadsodling, som redan under 1800-

talets senare del manifesterades som en motreaktion mot samhällets oförmåga att förse 

befolkningen med överkomliga hyror och tillgång till mat. Runt sekelskiftet ockuperade 

arbetare i Berlin mark för koloniträdgårdar, och i 1870-talets Chicago kom odling i staden 

att bli en samlingsplats och oas för olika etniska grupper att enas och samlas omkring. 

Under 1900-talet kom grupper som ockuperat mark i staden för odling istället att benämnas 

för aktivister. I 1970-talets New York kom odlingsaktivister, konstnärer och guerillaodlare 

att representera den motkultur som visade sitt missnöje med de marginaliserade 

urbaniseringsprocesser som åsidosatte de fattiga medborgarna och immigranter. Att odla 

blev också ett sätt att själva överleva och ta kontroll över en vardag kantad av kriminalitet, 

fattigdom och att bruka övergiven mark (Krasny, 2012).       

 

Journalisten Lauren Markham för en kritisk diskussion i The New Yorker (2014) om 

stadsodlingens allt starkare koppling till gentrifiering. I USA har stadsodlingar bl.a. startats 

med motivet att stötta områden med många låginkomsttagare. Hon menar att även om 

initiativet till odling är av godo och är till för de boende i grannskapet kommer det på sikt 

att leda till gentrifiering. Fastighetsmarknaden använder stadsodlingar som en säljstrategi 

för att locka till sig en köpstarkare grupp, t.ex. unga hipsters. Det driver på en utveckling 

där markvärdena i området ökar och leder till högre hyror som gör att många inte har råd att 

bo kvar (Markham, 2014).  

 

 

3.1.2. Naturpedagogik och lärande 
 

I Krasnys exempel på stadsodlingen och lekplatsen, i 1860-talets Leipzig, fanns det 

underliggande motivet att odlingen skulle ha en pedagogisk funktion för barnen. Syftet var 

främst att verka för bättre hälsa för dessa stadsbarn men även att utveckla individen som en 

god samhällsmedborgare. Idékoncepten grönska och ansvarstagande finns här med i det 

åsyftade lärandemålet. Genom att få ansvar och delta i odlingen lär sig barnen ett långsiktig 

åtagande av skötsel och omhändertagande som följer plantorna från sådd till skörd (Krasny, 

2013).  
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Odling är en betydande del av det kulturhistoriska arvet. Dagens barn har idag mycket 

sällan kunskap om var maten på tallriken kommer ifrån eller matens väg från jord till bord. 

De saknar oftast en naturlig anknytning till naturen. Odlingens estetiska kvalitéer bidrar till 

en stimulerande uppväxtmiljö för barn och är samtidigt en pedagogisk resurs för att öka 

förståelsen för ekologiska samband, ekosystem och naturen (Björkman, 2012).     

 

Den naturpedagogik som finns betingat i odling lyfts i en studie av Karen Schmelzkopf till 

att vara berikande för ett helt lokalsamhälle. Hon menar att humankapitalet ökar generellt 

när människor möts och lär sig om odling (Schmelzkopf, 2002). Med humankapital menas 

hälsosamma, välutbildade, kunniga, innovativa och kreativa människor som är engagerade i 

sin omgivning och vill vara aktiva och medverka i hur saker och ting styrs (Hancock, 

2001). Man lär sig inte bara om odling utan odlingen i sig blir en neutral mötesplats där 

man bl.a. lär sig om andra kulturer, om organisk odling och miljön, hur man lagar mat, om 

näring o.s.v. Kunskapsspridning över generationsgränserna kan förekomma då äldre mer 

erfarna odlare delar med sig och lär de yngre. Gemensamhetsodlingar, sett utifrån ett 

amerikanskt perspektiv, förser invånarna i högriskområden med terapeutiska platser där det 

är tryggt och säkert för barn att leka och lära. Odling har visat sig ha en så pass positiv 

inverkan på ungdomsbrottslingars beteende att det har blivit ett vanligt straff att få arbeta i 

en trädgård, istället för att bli dömd till ett fängelsestraff. Ett exempel som bara är ett av 

många då personer från ekonomiskt svaga områden, med hjälp av odling, tar kontrollen 

över sin vardag och blir mer engagerade i sin omgivning (Schmelzkopf, 2002).           

 

  

3.1.3. Hälsa, välbefinnande och möjliga risker  
 

Bostadsnära grönska har de allmänt kända egenskaperna, förutom att den upplevs fin och 

estetisk att titta på, att den minskar upplevelsen av stress, erbjuder möjlighet till vila och i 

allmänhet har en positiv påverkan på människans välbefinnande. I en undersökning gjord 

av Grahn och Stigsdotter av bostadsnära grönska i förhållande till hälsa, visar studien en 

tydlig påverkan på stressrelaterade symptom. Grönska som finns i anslutning till bostaden 

(gärna inom 50 meter) har stor betydelse för hur boende och människor i anslutning till det 

gröna använder och interagerar med det. Ett närmre avstånd ökar användningen och som en 

följd av detta minskar upplevelsen av stress. Att kunna se grönska från sitt hem eller sin 

arbetsplats fyller också ett stort miljöpsykologiskt värde, men inte till samma grad som den 

faktiska närheten (Grahn & Stigsdotter, 2010).  

 

I den forskning som finns om hälsa kopplat till odling lyfts framförallt de psykiska, fysiska 

och visuella aspekterna av grönt fram. Odling i närheten av sitt hem erbjuder en lugn oas, 

flykt från stadspulsen och möjligheten att direkt interagera med naturen, jord och växter, 

vilket i sig självt har en påvisat lugnande effekt (Wakefield, Yeudall & Taron, 2007 & Van 

den Berg et al, 2010).  
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I en studie av Van den Berg visar att grannskapsodlingar och andra typer av odlingar i 

urbana miljöer har en påvisad positiv effekt på brukarnas hälsa och välmående. Dessa 

odlingsplatser utvecklas till att bli viktiga sociala mötesplatser och kontaktnät, dels för 

brukarna, och dels för området i sin helhet. När odlare jämförts med andra som inte har 

tillgång till att odla, i form av kolonilott, landställe eller möjligheter att odla hemma, visar 

utfallet en skillnad i framförallt äldres hälsa. Odling har bl.a. en nära koppling till en aktiv 

livsstil, bättre mental hälsa, en ökad utövad fysisk aktivitet och sociala kontakter, sett under 

sommarhalvåret. Likaså visar odling ett förbättrat näringsintag för brukarna och deras 

familjer. Även om intresset att odla har spridit sig bland olika ålderskategorier och socio-

demografiska grupper är majoriteten av brukarna äldre (Van den Berg et al., 2010).   

 

Ett exempel är Liverpool, där studien, Grow Your Own följde en process av traumatiserade 

asylsökande som fick möjlighet att börja odla en bit mark. Projektet drevs av en 

psykoterapeut, Margrit Ruegg, som också ansvarade för ett support-centrum för flyktingar. 

Hennes studie visade att för de personer som odlade gav erfarenheten terapeutiska och 

fysiska fördelar. Många av deltagarna i odlingsprojektet hade kommit från krigsdrabbade 

länder och bar på hemska upplevelser; de hade lämnat sina hemländer och förlorat sin 

identitet. Men över tid efter att de brukat en bit jord började de mer och mer att öppna upp 

sig för Margrit och blev även mer mottagliga för och aktiva i sin omgivning (Mostafavi & 

Doherty, 2010). 

 

Odling i städer har påvisat högre grad av kontaminerad jord än odling som bedrivs på 

landsbygden, något som utpekats som en riskfaktor. I en studie av Leake, Adam-Bradford 

och Rigby (2009) om hälsa kopplat till möjliga risker vid odling, menar de att de positiva 

hälsoaspekterna av odling överväger de risker som finns eftersom fördelarna är så 

multidimensionella (Leake, Adam-Bradford & Rigby, 2009). Andra risker som nämns i 

samband med odling är, odlarnas egen uppfattning, att avgaser påverkar både dem och 

grödorna negativt (Wakefield, Yeudall & Taron, 2007). Negativa effekter som kan 

uppkomma p.g.a. bevattning, användning av bekämpningsmedel, spridning av invasiva 

arter och skadedjur nämns också som möjliga risker med stadsodling (Wingren et al, 2015).         

 

 

3.1.4. Socialt kapital och boendeinflytande  
 

För att uppnå ett bärkraftigt och hälsosamt samhälle (samhälle är här likvärdigt med 

engelskans community) krävs, enligt Trevor Hancock, att man har vad som kallas ”ett 

samhälleligt kapital”. Det i sig är en kombination av socialt, ekologiskt, humant och 

ekonomiskt kapital. Humankapitalet har tidigare nämnts på sidan 23. Det ekologiska 

kapitalet är det naturkapital som består av hög miljökvalitet, hälsosamma ekosystem, 

hållbara resurser och värnande om djurs livsmiljöer, naturliv och biodiversitet. Det 

ekonomiska kapitalet utgör det medel som gör att människor kan nå sina humana och 

sociala mål. Man behöver nå en viss ekonomisk framgång för att kunna tillskansa sig de 

förnödenheter som mat, kläder, bostad och rent vatten man behöver för att klara vardagen. I 
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begreppet ingår också att värna om lika utbildning, tillgång till hälsoinrättningar och 

tillgång till tjänster och service för samhället i stort. Socialt kapital är det sociala kittet i 

samhället och utgör de sociala nätverk och system som samhället består av (Hancock, 

2001).  

 

Höga nivåer av social samhörighet och medborgerlighet har en inneboende koppling till 

sociala nätverk och delaktighet i samhällets funktioner. Hancock menar att 

grannskapsodlingar är ett bra exempel på när dessa flerfaldiga synergier sammanförs och 

skapar spinoffeffekter för sitt närområde. Odlingar i denna mening grundar socialt kapital 

eftersom det är något man sköter om och bygger upp tillsammans. De främjar även en 

tolerans och öppenhet för sociala och etniska olikheter. Till det hör utgångspunkten att för 

att uppnå ett samhälleligt kapital krävs en samhällsutveckling som är centrerad utifrån 

människans behov (Hancock, 2001). Likaså hävdar Karen Schmelzkopf, i en studie om 

gemenskapsodlingar i New York, att dessa bostadsområden är de områden med starkast 

gräsrotsrörelser och stolta, engagerade invånare (Schmelzkopf, 2002).  

 

Att utgå från de boendes behov vad gäller utformning av gemensamma områden, även 

kallat boendeinflytande, syftar till att involvera boende tidigt i utvecklingsprocessen av t.ex. 

en gemensam innergård. Besluten ska fattas så nära som möjligt dem som berörs av utfallet 

mest. I en rapport om boendeinflytande av Boverket poängteras att det är viktigt att vara 

tydlig med vad det är som de boende kan påverka, är det t.ex. reellt inflytande man erbjuder 

eller konsultation. Vidare har olika hyresgäster olika möjligheter, kunskaper och 

utbildningsbakgrunder som påverkar deras möjligheter och intresse för att engagera sig 

(Boverket, 2010).  

 

Sveriges Kommuner och Landsting har formulerat andra syften till att motivera 

boendeinflytande i en handbok om medborgardialog, vilket är lokalt inflytande på 

kommunal- och stadsövergripande nivå.  Demokrati- och effektivitetsperspektivet lyfts 

fram som två möjliga intentioner för lokalt inflytande. Demokratiperspektivet framhåller 

bl.a. att individernas kunskaper om demokratiska processer ökar, likaså det sociala 

kapitalet. Vidare får deltagande en större förståelse för beslutens bakgrund och har på så 

sätt lättare att ta till sig dem. Effektivitetsperspektivet betonar att genom inflytande får 

deltagarna en ökad förståelse för prioriterade insatser, kunskap om verksamheten och 

gemensamma resurser. Till det ger ökat engagemang nettovinster, då en förhöjd transparens 

och förståelse för verksamheten leder till större legitimitet åt tagna beslut (SKL, 2009).  

   

 

3.1.4.1. Svaga band och kontakten med grannar 

 

Robert Putnam för, i sin väl citerade avhandling om socialt kapital, diskussionen om de 

sociala nätverkens betydelse för civilsamhället och dess kapacitet att hantera problem. Han 

menar att socialt kapital byggs upp genom förtroende, normer och nätverk och handlar om 

individers inbördes relationer, kontakt och möten med varandra. Ett högt socialt kapital 
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innebär att individer känner stor tillit för varandra. Putnam definierar socialt kapital på två 

sätt; vilka är genom sammanbindande och överbryggande socialt kapital. Sammanbindande 

socialt kapital är de starka band man har med familjemedlemmar och vänner som har 

samma socioekonomiska bakgrund. Överbryggande socialt kapital är de kopplingar, s.k. 

svaga band, man delar med utomstående som t.ex. grannar i ett bostadsområde eller en 

stadsdel. Detta är band som har möjlighet att öppna upp för inkluderande möten mellan 

individer (Putnam, 2006).   

 

I olika studier har det pekats på att den relation boende vill ha med sina grannar, är i formen 

av svaga band. Man vill gärna se sina grannar men utan skyldighet och förpliktelse till 

umgänge. Mark Granovetter belyser bl.a. att de svaga banden är en viktig koppling till en 

större social kontext, vilket i det här fallet är bostadsgården. Där interaktionen mellan 

grannar översätts till ett socialt mönster för att förstå bostadsgårdens sammanhang. Han 

menar att de opersonliga kontakterna är de som är mest värdefulla för att förstå kopplingen 

mellan skalan mikro- och makronivå, vilka i det här fallet kan ses som individen och gården 

(Granovetter, 1982). Sören Olsson m.fl. menar på samma sätt att de svaga banden är av stor 

vikt för grannrelationer. Det är en nödvändighet för trygghet i tillvaron att då och då hälsa 

på sina grannar (Olsson et.al., 1997). 

 

Ett konkret exempel på hur svaga band kan stärka grannrelationer är stadsodlingen som är 

belägen i bostadsområdet Seved, i stadsdelen Södra Sofielund, i Malmö. Den startades som 

ett odlingssamarbete mellan somaliska barn och pensionärer som bor i området. 

Ambitionen från början var att odlingen var en möjlighet att bygga broar mellan 

generationer och kulturer. Odlingarna blev snabbt populära bland de boende och spreds 

vidare i området. Boende och odlingsidkare vittnar om en förskönande miljö, där 

bostadsgårdarna nu både är rekreativa, matproducerande och trivsamma platser. Framförallt 

märks det av att grannarna, mer än tidigare, hälsar på varandra (Mannerfelt, 2013).      

 

 

 

 

Figur 5. Bilder från Seved i Malmö. Bilden till vänster visar 

förgårdsmark som brukats för växter och odling. Den högra bilden 

visar en gemensam potatisodling mellan husen i bostadsområdet. 
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3.1.5 Stadsodling utifrån allmännyttans perspektiv 
 

I Stockholms stads budget för 2017, poängteras bl.a. att allmännyttans roll är att bygga och 

förvalta bostäder för alla behov. Vidare har bostadsbolagen en nyckelroll i det långsiktiga 

arbetet att minska och motverka segregation och utanförskap samt att skapa goda 

boendemiljöer. Som namnet antyder ska bostadsbolagen verka i allmänt syfte och främja 

sociala, ekologiska och kreativa lösningar för goda levnadsförhållanden och välfärd 

(Stockholm, 2017).  

 

Tapio Salonen för resonemanget i Nyttan med allmännyttan (2015) att allmännyttan måste 

förstås utifrån den kontext den formades ifrån, vilket var i efterkrigstidens skapande av en 

stark och aktiv välfärdsstat. Ledstjärnor i den svenska välfärdsutformningen var ett 

jämställt och solidariskt boende, en integrerad bostadsmarknad och främjandet av 

integration av olika samhällsgrupper. Detta syftar i sig på intentionen att, för de boende, 

skapa kvalitet, trygghet och öppna upp för boendeinflytande för att i ett långsiktigt 

perspektiv främja ett gemenskapsbyggande i förhållande till sin närmiljö och samhället i 

stort (Salonen, 2015).   

 

Till skillnad från Stockholm har Malmö stad under en tid arbetat konsekvent med att stärka 

odlingens roll i bostadsområden i kommunens regi, stadsodlingen i Seved som nämndes 

ovan är ett exempel. På MKB, Malmös kommunala bostadsbolags hemsida finner man 

information om vad som finns idag i respektive område och hur man går tillväga om man 

vill börja odla där man bor. Vid frågor om odling är det den bosociala utvecklaren man 

hänvisas att ta kontakt med (MKB, 2017).   

 

 

3.1.5.1. Motiv med självförvaltning från fastighetsägarens perspektiv  

 

Utifrån fastighetsägares och förvaltares perspektiv benämns de situationer då boende sköter 

om och planerar sin utemiljö, delvis eller fullt ut, för självförvaltning eller boendeinflytande 

(Lindgren & Castell, 2008). I en rapport från Boverket om boendeinflytande beskrivs att ett 

vanligt motiv till att involvera boende är inflytandet i sig självt. De boende är de som 

besitter värdefull kunskap om hur de upplever att bostadsområdet fungerar både i positiv 

och negativ bemärkelse. Det kan vara en tidskrävande process att fånga upp boendes 

synpunkter men det är något man i ett längre tidsperspektiv får tillbaka, i form av 

välinformerade hyresgäster som är med på vad som ska hända. Besluten blir på så sätt 

välförankrade. Vidare innebär det en högre andel nöjda hyresgäster som trivs och vill bo 

kvar (Boverket, 2010).   

 

I en studie av Lindgren och Castell (2008) om bostadsföretags organisation och skötsel av 

utemiljön, privata som kommunala, belyses aspekten att bostadsföretag som framhåller en 

kundorienterad inriktning också sätter högt värde på de personliga relationerna med och 

sinsemellan de boende och de sociala förutsättningarna i boendemiljön. De menar att syftet 
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med självförvaltning går i linje med nämnda motiv och att det har kopplats ihop med 

ambitionen att lyfta upp nedgångna stadsdelar och områden, initiera gräsrotsrörelser och 

öka medvetenhet om miljön. I en svensk kontext är detta associerat med strategier för att 

utveckla och förstärka demokratin lokalt. Motivet för självförvaltning, menar de i studien, 

är snarare för ökad social sammanhållning än för upprustning av den fysiska miljön. Detta 

eftersom självförvaltning leder till ett ökat socialt kontaktnät och en trevligare atmosfär, 

men inte nödvändigtvis till en mer estetiskt tilltalande utemiljö. Till vilken grad skötseln 

och gestaltning hanteras går inte fullt ut att kontrollera (Lindgren & Castell, 2008). Sett från 

ett ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv visar studien att boendeinitiativ kan leda till 

stora ekonomiska vinster då vandalism, som en följd av ökad medverkan, har en tendens att 

sjunka. Den stora stötestenen organisatoriskt sett ligger i att initiera och driva en 

självförvaltningsprocess, vilket i sig är tidskrävande då mycket tid går åt till möten och 

träffar som ska ordnas internt i organisationen och med de boende (Lindgren & Castell, 

2008). Studien redovisar en sammanfattande tabell för positiva och negativa aspekter med 

självförvaltning, respektive skötsel utan boendes medverkan, se tabell 3.    

 

Tabell 3. Sammanfattande tabell av för- och mot argument av självförvaltning och skötsel utan 

inblandning av boende (Lindgren & Castell, 2008). 
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3.2. Urbana ekosystem och stadsodlingens 

ekosystemtjänster   
 

3.2.1. Varför ekosystemtjänster?  
 

Elmqvist m. fl. (2013) definierar urban biodiversitet som den biologiska variation som finns 

på alla spatiala nivåer, från gener till arter och livsmiljöer som finns i urbana miljöer. Det 

bör påpekas att variationer i biodiversitet kan alternera beroende på vilket område och 

vilken skala man syftar på. På samma sätt är sammansättningen av arter ofta dominerat av 

icke-inhemska arter som introducerats för specifika ändamål. Den urbana biodiversiteten är 

på så sätt ofta skapat, med en intention, av människor för mänskliga ändamål. Definitionen 

av urbana ekosystem utgår från de tjänster och fördelar som produceras specifikt av de 

urbana ekosystemen, vilka är de områden där den byggda miljön upptar större delen av den 

totala landarealen, eller där människor i högre utsträckning bor tätt. Till det kan tilläggas att 

urbana ekosystem som begrepp främst används i sammanhang som rör den byggda 

infrastrukturen och den ekologiska infrastrukturen sett utifrån ett stadsplaneringsperspektiv 

(Elmqvist et al., 2013).   

 

På senare år har en omfattande mängd studier om urbana ekosystem publicerats, i syfte att 

öka förståelsen för dess biofysiska ekonomiska och sociokulturella dimensioner. Större 

delen av världens befolkning bor idag i städer och den ekologiska infrastrukturens inverkan 

på människors hälsa och livskvalitet, i den byggda miljön, är av intresse. Främst två större 

publikationer som The Millenium Ecosystem Assessment (MA, 2005) och The Economics of 

Ecosystems and Biodiversity (TEEB, 2011) har lyft debatten och lagt tonvikt på 

implementering av policys för att värna om den ekologiska infrastrukturen och göra de 

gröna värdena synliga. Genom att på ett respektfullt sätt värna och ta hand om de 

ekosystemtjänster naturen ger, är det det enda hållbara sättet att uppnå ett välmående 

samhälle, vilket även är den mest kostnadseffektiva lösningen (TEEB, 2011).    

 

Ekosystemtjänster (hädanefter ET) är de s.k. nyttigheter som naturen förser mänskligheten 

med, indirekt som direkt. Det tydliggör människans beroende av naturen och bidrar till 

välbefinnande, och mångfalden av växt- och djurarter i jordens skogar, hav, sjöar och 

våtmarker (Ma, 2005). I grunden bygger ekosystem på det ekonomiska konceptet av varor 

och tjänster. Ett ekosystem som sådant kan även vara skapat av människor som t.ex. en 

farm, men syftar på de tjänster ekosystemet tillför som sprider sig bortom gränser och kan 

komma andra till del. Det som ekosystemtjänster kan tillföra är t.ex. rening av luft, 

reglering av temperatur, motverkan av erosion och ett bidragande med levnadsmiljöer för 

djur och pollinerare (Brown, McIvor & Hodges Snyder, 2016). Städer som sådana kräver 

och omfattar stora arealer av ET för konsumtion och uppehälle. Större delen av de 

ekosystemtjänster som konsumeras i städerna produceras utanför städerna, inte sällan i 

andra länder (Folke et al., 1996).  
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Ekosystemtjänster kategoriseras i TEEB (2001) utifrån fyra huvudgrupper, vilka är:  

o Försörjande: omfattar alla materiella varor som ekosystem tillför som mat och fiber 

(t.ex. trä till byggmaterial), bränsle, medicinska resurser och färskt vatten m.m. 

o Reglerande: ekosystem reglerar geofysiska, biologiska eller atmosfäriska processer 

som temperatur och reglering av klimatet, jordstabilisering, rening av vatten, kontroll 

av skadedjur och lindring av katastrofer (t.ex. buffert för stormar och 

översvämningar) och vissa mänskliga sjukdomar m.m.   

o Kulturella: är de icke-materiella fördelarna som har ett direkt värde för människors 

välmående genom att de bidrar till utbildning, estetik, kulturella och själsliga 

kopplingar till bättre fysisk och mental hälsa.  

o Stödjande: är de tjänster som är av en stödjande karaktär för att produktionen av alla 

andra ekosystemtjänster ska bli av. Det inkluderar t.ex. produktion av biomassa, 

näringsämnens kretslopp, vattnets kretslopp, att förse djur med livsmiljöer, och att 

underhålla genetiska arvsmassor och de evolutionära processerna.     

 

 

3.2.1.1. Försörjande 

Marta Camps-Calvet m.fl. (2016) har i en studie om stadsodlingar i Barcelona identifierat 

20 stycken ET som stadsodlingar i urbana miljöer tillför sina brukare och omgivning. I 

kategorin försörjande ET är försörjning av mat, medicinska resurser och väldoftande växter 

de ET som är relaterade till odling. Produktion och försörjning av mat var den kategori som 

stod ut mest som den ET brukarna upplevde att odling bidrog med i denna kategori (Tabell 

4) (Camps-Calvet et, al., 2016).   

 

Ekosystem förser de grundförutsättningar som möjliggör matproduktion. Matproduktion i 

städerna kan bl.a. förekomma på områden i stadens periferi, på takterasser, på innergårdar 

eller på kolnilotter och stadsodlingar (Barthel, Folke & Colding, 2010).  

 

Att städer blir mer självförsörjande vad gäller produktion av mat ses som en nödvändig 

förebyggande åtgärd för städers resiliens och lokala försörjning i situationer av ekonomisk, 

politisk och klimatmässig kris. Detta är ett perspektiv som lyfts fram av bl.a Bradley, 

Gunnarson-Östling & Tunström (2015) och Brown, McIvor & Hodges Snyder (2016).  

Lokal odling poängteras ha en betydande roll för matproduktion i städer och kan bli en 

viktig reservkapacitet. Vid scenarier som en markant ökning av transportkostnader eller vid 

en bankkris (som gör det omöjligt att betala med kort) står matförsörjningen inför en kris 

(Bradley, Gunnarson-Östling & Tunström, 2015; Brown, McIvor & Hodges Snyder, 2016). 

Att få till en storskalig odling för matförsörjning i städer är en utmaning då inte tillräckligt 

Figur 6. Ikoner av försörjande ekosystemtjänster designade 

av White Arkitekter för C/O City (Keane et al., 2014). 
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med mark finns tillgängligt för ändamålet. Istället är kompletterande matparker, 

skogsträdgårdar och odlingar möjligt i städerna, men större ekologiska jordbruk är lämpliga 

i städers utkanter där de större jordarealerna finns (Bradley, Gunnarson-Östling & 

Tunström, 2015). 

 

I en studie av Trevor Hancock (2001) framförs att stadsodlingar har en inbördes stark 

koppling för att uppnå hållbara lokala samhällen. Stadsodlingar, i det här fallet syftar på 

gemensamhetsodlingar, har visat sig främja den lokala ekologin och hållbarheten i stort för 

närområdet där odlingen är belägen. Stadsodlingar bidrar med en oas av grönska, olika 

blommor och även miljöer där insekter och fåglar trivs. Den mat som odlas är nästan alltid 

odlat på ekologiskt vis, vilket i sin tur möjliggör för kompostering och att matavfallet i 

allmänhet reduceras i bostadsområdet. Eftersom maten och grödorna är odlade lokalt kan 

den mattransport som förknippas med långa transportsträckor i större utsträckning undvikas 

(Hancock, 2001).      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2. Reglerande 

Camps-Calvet m.fl. (2016) identifierar fem reglerande ET i relation till stadsodling, vilka 

är: luftkvalitet, reglering av det lokala klimatet, reglering av det globala klimatet, skötsel av 

jordens fertilitet och pollinering (Tabell 4) (Camps-Calvet et, al., 2016).   

 

Figur 7. Ekologisk odling ökar 

medvetenheten om matavfallet som ett slutet 

kretslopp och förståelse för naturens cykler 

(Hancock, 2001). 

Figur 8. Ikoner av reglerande ekosystemtjänster designade av White Arkitekter för 

C/O City (Keane et al., 2014). 

 



32 

 

Stadsodling som del av städers ekologiska infrastruktur kan reglera lokala temperaturer och 

har en mildrande effekt på urban heat islands. Vegetation absorberar värme under heta 

perioder samt reducerar tempraturer, t.ex. genom att erbjuda skugga (Bolund & 

Hunhammar, 1999). Förekomsten av markvegetation förebygger jordras och fungerar som 

avrinningsområden vid kraftiga skyfall, samtidigt som det hämmar översvämningar 

(Villarreal & Bengtsson, 2005). Vidare har förekomsten av växter och träd en påvisat 

mildrande effekt på växthusgasutsläpp och koldioxid, eftersom de lagrar överflödigt kol i 

sin biomassa under fotosyntesen (Birdsey, 1992). På samma sätt gör förekomsten av 

vegetation luften renare och den hämmar och absorberar ljudvågor från trafik och andra 

oljud.  

 

Stadsodlingar och gemensamhetsodlingar berikar städernas biodiversitet och artrikedom 

och har visats vara viktiga habitat för småfåglar och pollinerare. Dessa hjälper i sin tur till 

med pollinering, fröspridning och kontroll av skadedjur. Odling i städerna till skillnad från 

det traditionella jordbruket, har en möjlighet att få in fler växter på mindre yta vilket gynnar 

biodiversiteten och pollinerare som inte behöver flyga långa avstånd (Brown, McIvor & 

Hodges Snyder, 2016; Bradley, Gunnarson-Östling & Tunström, 2015).  

 

 

3.2.1.3. Kulturella  

 

De kulturella ET visade i Camps-Calvet m.fl. (2016) studie var den huvudgrupp som hade 

en utstående position och störst betydelse och påvisad effekt för brukarna. Sammanlagt har 

tolv kulturella ET identifierats, vilka är: inlärning och utbildning, social sammanhållning 

och integration, underhållning och fritid, skötsel och kulturellt arv, estetiska värden, 

lugnande och avstressande, matkvalitet, platsskapande, biofili (från engelskans biophilia), 

tillfredställelse av plantering, träning och fysisk rekreation, natur och spirituella 

erfarenheter och politisk förverkligande. Biofili var den ET som var högst rankad i hela 

studien. Den uttrycker odlarnas glädje över att se plantor växa och tillfredsställelsen att se 

”livet blomma” i deras trädgårdar och odlingar. Den ET som brukarna upplevde som en 

viktig aspekt var inlärning och utbildning av odlingspraktiker och kunskap. (Tabell 4) 

(Camps-Calvet et, al., 2016).   

 

De kulturella ekosystemtjänsternas koppling till stadsodlng, är att stadsodling erbjuder  

områden som kan användas för ändamål som t.ex. rekreation, mötesplatser och 

kontemplation. Stadsodlingar blir viktiga noder för fritidsaktiviteter och där människor kan 

mötas. Gröna värden och estetiskt vackra områden fyller en inneboende funktion för 

människors välmående och psykiska hälsa. Vidare är gröna och prunkande platser områden 

Figur 9. Ikoner av kulturella ekosystemtjänster designade av White Arkitekter för C/O 

City (Keane et al., 2014). 
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man gärna knyter an till och har en identitet till, vilket kan stärka de sociala banden och 

samhörigheten i ett område (TEEB, 2011). Stadsodlingar som t.ex. startar från ett 

underifrån perspektiv har möjligheten att verka för stärkt social sammanhållning, eftersom 

brukarna av odlingen skapar en gemensam plats tillsammans från grunden. Inlärning och 

utbildning av odlingspraktiker kan verka i att kunskaper om naturens arv, kulturpraktiker 

och förhållandet mellan människor och natur medvetandegörs (Camps-Calvet et, al., 2016).    

 

 

3.2.1.4. Stödjande 

 

Efter de kulturella ET urskiljer Camps-Calvet m.fl. (2016) stödjande ET som den näst 

betydande gruppen av ET. Habitat, d.v.s. skötsel och underhåll av biodiversitet, livsmiljöer, 

vegetation och klimat pekades i studien ut som relevant för stadsodling (Tabell 4) (Camps-

Calvet et, al., 2016).  

 

Habitat och livsmiljöer förser arter med det de behöver för att överleva som mat, vatten och 

skydd. Varje ekosystem erbjuder olika habitat och biologisk mångfald som kan vara 

nödvändiga för arters överlevnad. T.ex. har migrerade arter olika behov under sin färd 

(TEEB, 2011). I stadsodlingssammanhang nämns t.ex. att urbana trädgårdar är särskilt 

viktiga habitat för bin och fåglar med samma motivering som nämns under rubriken 

reglerande ET på sidan 30. Underhållandet av genetisk diversitet är av stor vikt för arters 

överlevnad, vilket är variationen mellan gener och inom populationer (TEEB, 2011).  

 

Jordens och markens bördighet är en förutsättning för att odling ska kunna ske vilket kan 

regleras genom adekvat skötsel av jordens kvalitet. Detta görs bl.a. genom att reglera 

vattning, tillförsel av näring och jordens organiska och mikrobiologiska sammansättning.  

(Brown, McIvor & Hodges Snyder, 2016).         

Figur 10. Ikoner av reglerande ekosystemtjänster designade 

av White Arkitekter för C/O City (Keane et al., 2014). 
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3.2.1.5. Verktyg för integrering av ekosystemtjänster i planeringen 

 

För att göra ekosystemtjänster mer begripliga och synliga i stadsplaneringen i en svensk 

kontext har det Vinnova-finansierade projektet C/O City tagit fram två rapporter som 

vägledningsstrategier; Urbana ekosystemtjänster: låt naturen göra jobbet (2014) och 

Ekosystemtjänster i stadsplaneringen – en vägledning (2014). Rapporterna syftar till att öka 

medvetenheten om och möjligheterna för ekosystemtjänster, och att utveckla konkreta 

planeringsverktyg för att integrera ekosystemtjänster i stadsplaneringens olika rumsliga 

skalor på nationell, regional, och detaljplanenivå, samt i översiktsplanen. I rapporterna 

presenteras en arbetsprocess som utgått från planprocessens förfarande (Block & 

Bokalders, 2014; Keane et al., 2014). 

 

Arbetsgången består av tre steg, vilka är: identifiera, verkställa och bedöma. I det första 

steget identifieras både nuläget men också framtida potential och utveckling, och det ska 

utgå från ekosystemtjänsterna. I det andra steget görs en bedömning utifrån resultatet av 

identifieringen kontra den planerade utvecklingen. Det som bör framgå är t.ex. vilka 

ekosystemtjänster som måste skyddas, vilka kan skapas, eventuella konflikter, m.m. 

Bedömningen föreslås utgå från fyra alternativ: skapa, skydda, stärka och skippa (om 

ekosystemtjänster skippas bör kompensationsåtgärder vidtas). Under det sista steget ska 

värderingen av ekosystemtjänsterna implementeras i planhandlingar. Själva verkställandet 

utförs inte av planerarna i fråga men tydliga riktlinjer behövs upprättas som ska gå lätt att 

följa för t.ex. byggherrar och fastighetsägare (Block & Bokalders, 2014; Keane et al., 

2014).  

Tabell 4. Sammanfattning av hur ekosystemtjänster, som stadsodlingar, tillför Barcelona, har värderats (Comte-Calves et 

al., 2016). 
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3.2.2. Stadens gröna ytor  
 

I rapporten European Environmental Agency (EEA, 2011) definieras ekologisk 

infrastruktur som koncept att det bär med sig synsättet att vatten och vegetation i eller nära 

belägen den byggda miljön, staden och tätorter, spelar en viktig roll i att förmedla 

ekosystemtjänster till olika rumsliga skalor (byggnad, gatan, bostadskvarteret och 

regionen). Det inkluderar alla ”gröna och blå ytor” som kan finnas i urbana och perifera-

urbana områden som parker, kyrkogårdar, trädgårdar och innergårdar, stadsodlingar, 

skogsområden, gröna tak, våtmarker, strömmar, floder, sjöar och dammar (EEA, 2011). En 

variation av grönytor som t.ex. takträdgårdar, gröna väggar och innergårdar är viktiga sett 

ur både kvarters- och på stadsdelsninvå för att skapa samband och kopplingar sett ur ett 

landskapsperspektiv (Boverket, 2016). Dessa gröna ytor som är belägna i och i närheten av 

den byggda miljön är källor till ekosystemtjänster. Stadsodling ses allt mer som en 

oumbärlig komponent av den ekologiska infrastrukturen (Camps-Calvet et al., 2016)  

 

Stadens traditionella byggstenar - hus och gator - producerar inte några ekosystemtjänster 

alls. En rad med träd längs en gata kan medföra bl.a. skugga, bättre luftkvalitet och 

estetiska värden. Det som större sammanhängande grönområden, parker och trädgårdar kan 

medföra har således en stor inverkan på livskvaliteten och upplevelsen av ett område. Men 

att integrera ekosystemtjänster med den byggda miljön medför även nackdelar, exempelvis 

att trädens rötter spränger in i asfalten, eller att odlingar och växter ökar förekomsten av 

skadedjur och arter som kan vara skadliga för husdjur. Trots vissa nackdelar har fördelarna 

visats vara övervägande och kvantifierbart positiva (Brown, McIvor & Hodges Snyder, 

2016).      

 

Den urbana gröna infrastrukturen är i Sverige, som i resten av världen, efterlämningar av ett 

domesticerat landskap som har brukats under lång tid, och har inte sällan stor artrikedom. 

Det är i dessa kulturlandskap som biodiversitet och ekosystemtjänster produceras, och på 

Figur 11. Illustrering av hur t.ex. ekosystemtjänster som biologisk mångfald kan identifieras och 

integreras i planeringsdokument. Designad av White Arkitekter för CO/City (Keane et al., 2014).   
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vars bekostnad städer växer. Arvet av kulturhistoriska livsmiljöer är bl.a. långlivade arter, 

ängar, trädgårdar, dammar, jord- och skogsbruk, häckar och fruktträdgårdar (Elmqvist et 

al., 2013).  

 

Ekosystemtjänster är dynamiska och har interspatiala relationer som gör det svårt att 

definiera vilka tjänster som kommer vilka rumsliga skalor till del, och hur de upplevs av 

individer. Vissa tjänster är omedelbara och kan upplevas direkt från källan (som t.ex. 

skuggan av ett träd eller rekreativa värden av en park eller trädgård) medan andra spiller 

över till andra angränsande områden (t.ex. bullerdämpning, vindbarriärer och pollinering). 

Topografin och den fysiska strukturen som vattenvägar och bilvägar påverkar i detta 

avseende. Kopplingen mellan källan till ekosystemtjänster och till de som kan uppleva dem 

är förhållandet mellan sociala strukturer, den byggda infrastrukturen och institutioner som 

definierar tillgången till och användningen av markområden. Vidare är den urbana 

mosaiken multidimensionell med flera administrativa gränser mellan olika 

markanvändningar. För många arter är städers gröna infrastruktur fragmenterad och städers 

utveckling bör främja en enhetlig och sammanlänkad grönstruktur (Elmqvist et al., 2013).   

 

 

3.2.3. Det socioekologiska perspektivet  
 

Med ett socioekologiskt perspektiv menas de utvecklingsfrågor där miljömässiga och 

sociala aspekter hänger ihop och påverkar varandra. Eftersom dessa två infallsvinklar är 

ömsesidigt integrerade med varandra är en viktig aspekt att hitta hållbara lösningar och 

synergier för hur ekologiska och sociala frågor kan samspela. I handboken Socioekologisk 

stadsutveckling (2015) menar författarna att dessa två fält är nödvändiga för att möta de 

miljömässiga och sociala utmaningar som dagens samhälle idag står inför. Exempel på 

utmaningar är bl.a. klimatförändringar, överutnyttjande av resurser, segregation och 

ohållbara livsstilar (Bradley, Gunnarson-Östling & Tunström, 2015).     

 

Exempel på hur socioekologiska perspektiv uttrycks i praktiken, på en mer lokal nivå, kan 

vara genom att integrera social hänsyn i miljöprojekt, men också att sammanlänka sociala 

värden med ekologisk hållbarhet i frågor som social integration, trygghet och trivsel. 

Stadsodling, menar författarna, är ett exempel där frågor som gemenskap, makt och trivsel 

möter miljöpedagogik, matförsörjning och ekologi. Dessutom medför stadsodling att fler 

ekosystemtjänster införs i stadsdelar som på så sätt tar del av de nyttoeffekter som friskare 

luft och rening av dagvatten. På samma sätt är den sociala påverkan en förutsättning för att 

skapa och underhålla grönska och biologisk mångfald. Grönskan i sig är ett dynamiskt 

system och är beroende av kontroll och skötsel för att upprätthållas. Utan omvårdnad kan 

de gröna värdena försvinna eller snabbt förändras, de värden som människan tillskriver som 

önskvärda och har nytta av (Bradley, Gunnarson-Östling & Tunström, 2015). Elmqvist 

m.fl. pekar också på faktorn att formella som informella skötselpraktiker av stadsodlingar, 

kyrkogårdar och parker stödjer förekomsten av insekter som förbättrar pollinationen och 
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förekomsten av fåglar, vilket i sin tur har en positiv inverkan på fröspridningen (Elmqvist et 

al., 2013).   

 

Synen på stadsodling som en ekologisk praktik och vikten av dess skötsel för att värna om 

de ekosystemtjänster som förmedlas, belyses av Barthel, Folke och Colding (2010) i en 

studie av kolonilotters skötsel i relation till socialt och kollektivt minne. De menar att 

kolonilotter stödjer ekosystemtjänster i form av pollinering, fröspridning och kontroll av 

skadedjur i det urbana landskapet. Vidare fungerar kolinlotterna som sociala arenor där 

förmedling av kunskaper, praktik och delaktighet, i ett gemensamt sammanhang, leder till 

ett socioekologiskt minne. Det är ett kollektivt socioekologiskt minne i form av att 

kulturella praktiker överförs mellan brukare och generationer.  När brukare interagerar med 

sina medodlare, och delar kunskaper, skapas en delaktighetsprocess av ekologisk praktik 

och ekosystem. Denna delaktighetsprocess och kunskaper, kopplat till platsen och det 

kollektiva minnet, menar författarna, leder till ett mer uthålligt och resilient lokalsamhälle, 

där kunskaper om ekologiska processer behålls och omformas genom tid och rum (Barthel, 

Folke & Colding, 2010).     

 

För att kunna uppnå ett hållbart flöde av önskvärda ekosystemtjänster bygger det på den 

inbyggda resiliensen hos socioekologiska system (Berkes et al., 2003). Den nämnda studien 

ovan pekar ut att det är av vikt att värna om ömsesidiga processer mellan människor och 

natur i hur man ser på skötsel av grönska. Framförallt de tröga, underförstådda och 

långsamma ekologiska processer som är oumbärliga resurser, och allt för ofta ignoreras. 

Där kan det kollektiva minnet och synen på delaktighet av skötsel av ekosystem spela en 

stor roll (Barthel, Folke & Colding, 2010).        

    

 

3.2.4. Grönytefaktorn 
 

Grönytefaktorn belyses som ett centralt verktyg och planeringsinstrument, men även som 

en metod för kartläggning, i syfte att uppnå funktioner och synergier av de ekologiska och 

sociala mervärdena inom kvartersmark. Miljöerna kan på så sätt värderas, kvantifieras och 

jämföras med andra områden och sedan följas upp (Block & Bokalders, 2014). I kommunal 

planering används GYF som ett mått för att ange omfattningen av olika grönytor i ett 

stadsbyggnadsprojekt. Dessa ytor skapar sedan förutsättningar för ekosystemtjänster i 

området. Värdering och kvantifiering av ET är svårare och innebär en avvägning av 

multidisciplinära och ofta kontrasterande dimensioner (Martín-López et al., 2013). Att 

kvantifiera ekosystemtjänsternas biofysiska egenskaper lyfts ofta fram som en förutsättning 

för att ge stöd åt ekonomiska värderingar och har bl.a. använts vid nybyggnadsprojekt för 

att säkra ekosystemtjänster i stadsbyggnaden och ge vägledning för hur dessa integreras i 

miljön (Farrugia, Hudson & McCulloch, 2013).   

 

I rapporten Urbana ekosystemtjänster: låt naturen göra jobbet (2014) beskrivs en 

sammanfattning av grönytefaktorns bakgrund i en svensk kontext. Inledningsvis 
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introducerades verktyget i Berlin i syfte att öka grönytan i staden. I Sverige etablerades 

verktyget i och med Bo01-mässan i Malmö och vidareutvecklades sedan i 

hållbarhetsprogrammet för stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Motiveringen 

i det senare fallet, var att man ville tydliggöra ekosystemtjänsterna och stärka värdena 

lokalt för att skapa klimatanpassade gårdsmiljöer med höga sociala värden som gynnar 

biologisk mångfald. Grönytefaktorn för kvartersmark syftar till att skapa multifunktionella 

ytor där synergier av biologisk mångfald, dagvattenrening och sociala värden kan 

sammanföras. Den mäts genom en poängkvot mellan mängden ”ekoeffektiv yta”, d.v.s. hur 

stor del av tomtens totala yta som är ekologiskt aktiv, och tomtytan. Den ekoeffektiva ytan 

utgörs av alla gröna och blå ytor som utformats enligt särskilda krav (Block & Bokalders, 

2014).  

 

Grönytefaktorn är bäst lämpad i miljöer där ekosystemtjänster saknas, främst vid 

nybyggnation i t.ex. industriområden, där möjligheter finns att skapa en nettovinst av 

ekosystemtjänster. Som en teknisk lösning har den blivit väl använd då den erbjuder flera 

lösningar och möjligheter samtidigt på en och samma yta. På så sätt har den blivit en metod 

i skapandet av stadsmiljöer eftersom den är kvantifierbar och tillåter en tät fysisk struktur 

med multifunktionella grönytor (Stadsbyggnad, 2015).   

 

 

3.3. Bostadsgården  
 

3.3.1. Gårdsrummet som idé och funktion  
 

Robert Nelson (2014) definierar gårdsrummet, eller innergården som det uttrycks enligt den 

arkitektoniska typologin, som det tomrum och öppning i mitten på byggnaden, sett i 

kontexten av en kvartersstruktur.  Det är ett arkitektoniskt element vars praktiska design 

och estetiska uttryck reflekterar sin samtid. Den speglar bl.a. den privata bostadens roll i 

relation till det allmänna och gränserna emellan. Men gårdar bär också med sig kvaliteter 

som härstammar från specifika tidsepoker, från vördnad och samhörighet, till humanism 

och rationalitet. Historiskt sett har innergårdens betydelse varit mer framstående i 

premoderna samhällen än i det postmoderna (Nelson, 2014).  

 

Innergården som sådan är både en plats som är vänd inåt, bort från huvudgatan, och en 

utomhusmiljö. Den intima karaktären öppnar upp för samhörighet och konversation. 

Utomhusmiljön som plats ger möjligheter för kontemplation, rekreation och sociala 

interaktioner. Dess design och funktion syftar till att få in element av luft och ljus till 

bostäderna (Nelson, 2014). På samma sätt menar Edwards (2006) att bostadsgården sett i de 

förhistoriska städerna hade en skyddande funktion men den samtida bostadsgården syfte är 

att vara en social och grön plats. Det är en förlängning av den egna bostaden (Edwards, 

2006).   

 



39 

 

Ole Reiter (2007) skriver i en artikel om bostadsgårdar, i tidskriften Movium-Bulletinen, att 

i Sverige på 1940- och 50-talen var synen på bostadsgården som ett komplement till 

hemmiljön. Oberoende av de boendes ålder var det en möjlighet att vistas utomhus, leka 

med andra barn eller avskilt, eller att samtala med grannar. Det var en plats för de boende. 

Gårdens användning riktades till större delen mot barn men grönska, träd och rabatter var 

stående inslag. Denna syn på bostadsgården grundades som en del av det svenska 

folkhemsbygget. Dels hade utredningar identifierat brister på gårdarna inne i städerna. Dels 

var det en reaktion på barnens lek på allmänna gator, som ansågs farlig på grund av den 

ökade bilismen. Visionen om bostadsgården baserades på idén om grannskapet, en social 

miljö med inslag av ljus, luft och sol (Reiter, 2007).   

 

Bostadsträdgården har alltid varit nära förknippad med uppfattningen om hemmet som en 

privat plats, köket och de zoner som traditionellt har dominerats av kvinnans roll i 

hushållet. Likaså har bostadsgården som rum varit överblickbar för mödrar som vill ha 

uppsyn över sina lekande barn. Det är en plats där man på så sätt har social kontroll, d.v.s. 

överblickbarhet (McKay, 2011).  

 

 

3.3.2. Ett rumsligt och kommunikativt system  
 

I Patterns of co-presence (2013) för Ann Legeby m.fl. en diskussion om begreppet “weave 

of existence”, ett begrepp myntat av Torsten Hägerstrand, som syftar på det fenomen som 

uppstår när människors resvägar av dagliga aktiviteter förs samman. På svenska översätts 

begreppet till ”samtidigtvarande” och ”samrumslighet” (Hägerstrand, 1991, 2009 refererad 

i Legeby, 2013, 33, 42). På samma sätt för Anthony Giddens (1984) argumentet att 

resultatet av vardagens aktiviteter är att individer träffas i situationer där man är ömsesidigt 

fysiskt närvarande (Giddens, 1984 refererad i Legeby, 2013, 32). Legeby hävdar att den 

byggda miljön är arenan för dessa aktiviteter och utgör förutsättningen för att människor 

ska mötas. Likt väl utgör den fysiska miljöns innehåll ett grundläggande element eftersom 

verksamheters olika funktioner och var de är placerade i förhållande till varandra är 

avgörande för att människor ska ta sig dit. I ett makroperspektiv kan sådana funktioner t.ex. 

vara institutioner, arbetsplatser och olika typer av tillställningar m.m. (Legeby, 2013).    

 

Om man istället utgår från ett mikroperspektiv, är Marlena Larsvalls utgångspunkt i sin 

avhandling Gård i stad (1993) att gårdar kan ses som små rumsliga och kommunikativa 

system. Hur gårdens rumsliga uppbyggnad har gestaltats påverkar i sin tur gårdens karaktär 

och de egenskaper som möjliggörs på den platsen. Den rumsliga uppbyggnaden handlar om 

samstämmighet mellan t.ex. gårdens möblering, planteringar och positionering, men även 

gårdsplatsens förhållande till andra byggnader. Gårdsplatsen som en kommunikationsplats 

syftar på att det är många in- och utgångar till omgivande hus och de gemensamma 

funktioner som finns där (Larsvall, 1993).   
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Figur 12. The social logic of space. 

Illustrationen visar två lika planfigurer 

men med olika rumsrelationer (Hillier, 

1984 refererad i Larsvall, 1993, 26). 

Larsvall ger i sin avhandling exempel på olika synsätt av kategorisering av rum och 

stadsrum. Ett exempel hon lyfter fram är The social logic of space (Hillier, 1984 refererad i 

Larsvall, 1993, 26). Detta är en metod som lyfter fram att sociala relationer och värden 

redan finns bestämda i det sätt byggnader och rum är sammansatta. Hillier urskiljer också 

att byggnader med liknande planformning kan innehålla stora variationer av rumssamband.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur man värderar sitt boende och förhåller sig till sina grannar har stor betydelse för hur 

man som boende agerar i olika sammanhang. Torseke Hulthén (2000) för resonemanget att 

särskilt två element är värda att begrunda i denna kontext, varav det första är relationen till 

sitt boende och till sin bostadsgård. Det behövs en tydlig gräns mellan det privata och det 

allmänna. Här är hemmet den egna sfären och bostadsgården står för det gemensamma eller 

halvprivata som delas med grannarna. Det andra elementet handlar om vilken social 

relation man vill upprätta med sina grannar och hur och på vilket sätt man interagerar med 

varandra, t.ex. i grannskapets gemensamhetsprojekt. Gränsen mellan det allmänna och 

privata måste vara tydlig. De boende ska själva kunna bestämma när den gränsen 

överskrids. Denna syn om gränssättning bär dels med sig idén om familjens privatliv, dels 

om strävan av att vara oberoende i förhållande till sin omgivning. Detta är en utveckling 

som har sitt ursprung i den tongivande privatiseringen och individualiseringen av individen 

och samhället i stort (Torseke Hulthén, 2000).     

 

 

3.3.3. Gårdsprinciper 
  

I tidskriften Movium-Bulletinen (2007) intervjuas landskapsarkitekten Anders Jönsson om 

kriterierna som en yta ska uppfylla för att definieras som gård, vilka är: avgränsning, 

tillgänglighet och användbarhet.  

 

Han menar att det är viktigt att gården är avgränsad mot t.ex. andra fastigheter, gator och 

andra gårdar. Det hänger i sin tur ihop med skalan. Är gården för stor försvinner 

överblickbarheten, den intima karaktären men även känslan om ansvar över gården. 
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Bostadsgården måste vara tillgänglig för sina hyresgäster. Entréer till utemiljön direkt från 

husen är ett vanligt inslag. Främst ska gården vara användbar för olika verksamheter och 

aktiviteter. Om t.ex. inte barn har möjlighet att leka på sin gård, har gården mist sitt syfte 

(Olsson Lieberg, 2007).  

 

Torseke Hulthén (2000) nämner samma tre element för att beskriva gårdars karaktärer och 

förutsättningar men vidareutvecklar bl.a. vikten av användbarhet. För att fastighetens 

hyresgäster ska vilja använda sin gård måste det finnas platser som man kan vistas i och 

mötas på. En grundförutsättning för en gårds användbarhet är att det är tillräckligt ljust 

(Torseke Hulthén, 2000). Två typer av kategorier för användning är relevanta i detta 

sammanhang, vilka är aktivitetsinriktad respektive upplevelseinriktad användning. Den 

första relaterar till personer som ser gemensamma verksamheter och funktioner som en 

möjlighet att ingå i en social gemenskap, och att aktivt använda sin gård. Den andra 

relaterar till personer (främst äldre personer) som inte aktivt vill delta i verksamheter och 

nöjer sig med att på avstånd betrakta det som sker (Ottosson & Grahn, 1998, refererad i 

Torseke Hulthén, 2000, 89).  

 

 

3.4. Teorikritik 
 

Att implementera ekosystemtjänster i den byggda miljön har lyfts fram som en 

nyckelaspekt mot att nå ett hållbart samhälle, dels i städers och kommuners styrdokument, 

dels av forskare och akademiker. Men inget planeringsparadigm är alltigenom felfritt. 

Agendan om att nå grönare och mer hållbara samhällen som en del av städers klimatpolicys 

har bl.a. förknippats med motsägande forskningsresultat, tvetydiga slutsatser och politiker 

och makthavare som felaktigt använder ekologi begreppet för att framföra sina egna 

agendor (Maas, Hackauf & Haikola, 2010).  

 

Bradley, Gunnarson-Östling och Tunström (2015) hävdar att synen på ekosystemtjänster 

som en del av de urbana grönstrukturerna är baserat på ett perspektiv som utgår från 

människan, d.v.s. ett antropocentriskt förhållningsätt. Det sätt som ekosystemtjänster 

beskrivs på utelämnar naturen och ekologins egenvärde. Istället betonas naturen som något 

som bara har ett värde för människan. En annan framförd kritik är att resilienstänkandet 

saknar ett maktperspektiv i förhållande till sociala och socioekonomiska strukturer 

(Bradley, Gunnarson-Östling & Tunström, 2015).           

 

Ekosystemtjänsters värde beskrivs ofta i monetära ordalag. Simon Marvin och Michael 

Hodgson (2013) framför att det finns en växande oro att den gröna urbana ekonomin, eller 

den gröna agendan som den kallas, där biodiversitet och klimatförändringar är pådrivande 

faktorer, alltmer domineras av en ekonomisk rationalitet. Det finns aspekter av ekologi som 

inte kan eller ska värderas i ekonomiska termer som avkastning och nettovinst etc. (Marvin 

& Hodgson, 2013 refererad i Elmqvist et.al., 2013, 9).  
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3.5. Ramverk för empirisk analys  
 

För att empirin ska bli överskådlig att analysera har fyra teman från teorin identifierats. 

Dessa teman löper genom fallstudierna och analysen som en röd tråd och reflekterar 

studiens frågeställningar. Det rumsliga perspektivet är inte en del av studiens 

frågeställningar men är en förutsättning för att odling ska bli möjligt. Varje tema består av 

ett antal frågor som diskuteras i analysen. Att notera är att frågorna för intervjuerna skiljer 

sig åt beroende på respondentens utgångspunkt, d.v.s. särskilt sakkunnig, förvaltare eller 

boende. Det är dock samma huvudteman som ligger till grund för alla genomförda 

intervjuer, se intervjuguiderna på sidan 85.  

 

➢ Drivkrafter och möjligheter till att odla  

o Vilka möjligheter finns för de boende att odla på sina gårdar? Finns ett intresse? 

o Varför vill man odla, respektive varför skulle man inte vilja det?  

o På vilket sätt bidrar odling till social hållbarhet för de boende?  

 

➢ Ekosystemtjänster och biologisk mångfald  

o På vilket sätt finns tankar om ekosystemtjänster och biologisk mångfald om 

odling i bostadsnära miljö?  

o På vilket sätt bidrar odling i bostadsnära miljö till ekosystemtjänster?  

 

➢ Gårdarnas rumsliga förutsättningar 

o På vilket sätt kan odling bidra till gårdsrummet som helhet? 

o Vilka förutsättningar måste gården/platsen ha för att odling ska vara möjligt?  

 

➢ Förvaltning och underhåll  

o Utifrån ett förvaltningsperspektiv, vilket syfte fyller bostadsnära odling? Och 

vilka möjligheter finns för att boende kan odla på sina gårdar?  

o Finns det praktiska aspekter och faktorer av odling som är viktiga att tänka på?  

o Vilka risker finns?  
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4. Fallstudie av Familjebostäders gårdar  
 

4.1. Bakgrund 
 

Allmännyttan som bostadsform, har i efterkrigstidens Sverige varit ett viktigt instrument för 

den offentliga politiken att förverkliga bostadspolitiska mål. Den 1 januari 2011 blev lagen 

(2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag gällande och slår fast att dessa 

ska drivas i dels ett allmännyttigt syfte, och dels agera enligt affärsmässiga principer 

(Salonen, 2015). Familjebostäder är ett av Stockholms allmännyttiga bostadsföretag och är 

ett dotterbolag inom bostadsförsörjande- och förvaltande till koncernen Stockholms 

Stadshus AB. Bolaget styrs av de årliga verksamhets- och ägardirektiv som fastställs i 

kommunfullmäktige samtidigt med budgeten för Stockholms stad. Stockholms Stadshus 

AB dotterbolag ska verka i nytta för kommunens invånare och bedrivs i förvaltningsform 

(Stockholm, 2017).   

 

En hög prioritering för koncernen och dess dotterbolag är, enligt stadens budget för 2017, 

att investera i det som krävs för en snabbt växande stad. I detta inkluderar man bl.a. att 

byggtakten måste öka med fokus på hyresrätter med rimliga hyror. Familjebostäder och 

Stockholms stad som helhet ska arbeta utifrån följande inriktningsmål: 

 

1. Ett Stockholm som håller samman 

2. Ett klimatsmart Stockholm 

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm 

 

Utöver detta ska bolaget verka för en positiv samhällsutveckling och en sammanhållen stad 

genom att arbeta för hållbart företagande, vilket inkluderar frågor om bostadsförsörjning, 

miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption och affärsetik, samt jämställdhet 

och mångfald. Vidare ska detta avse att minska arbetslösheten för personer som befinner 

sig långt ifrån arbetsmarknaden, skapa social sammanhållning och bidra till lokalsamhället. 

Som exempel är ett av kommunfullmäktiges verksamhetsmål att Stockholm är en levande 

stad med trygga stadsdelar. Den indikator som satts för att möta det målet är hur nöjda 

bostadsbolagens hyresgäster är med bostad, allmänna utrymmen och utemiljön. Ett utav 

bolagets utsatta direktiv är att arbeta mot- och nå målen i stadens miljöprogram 2016 - 2019 

och det kommande programmet för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040 (Stockholm, 

2017).   

 

I stadens arbete fram till 2019 poängteras att stora satsningar ska genomföras i ytterstaden. 

Särskilda riktade satsningar, som del av de lokala utvecklingsprogrammen, ska genomföras 

i de fyra områdena Rinkeby, Tensta, Rågsved och Farsta med stöd till Högdalen. Det 

innebär att demokrati- och utvecklingsmedel görs permanenta och delaktigheten ökar 

genom en satsning på medborgarbudget. Därtill görs särskilda satsningar för att underlätta 

etablering på arbetsmarknaden och socialt hållbara byggprojekt initieras i de olika delarna 
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av staden. Nya demokrati- och trygghetsprojekt kommer att startas. Investeringarna i 

ytterstadens offentliga rum kommer, genom strategin för ett grönare Stockholm, att 

förstärkas (Stockholm, 2017). Vad det rent praktiskt kan betyda ger en projektledare på 

Familjebostäder, som arbetar med utveckling och verksamhetsstöd, exempel på: 

 

”Vi har ett uppdrag att göra lite extra saker i våra ytterstadssatsningar. Det är fyra 

områden: Rinkeby, Tensta, Rågsved och Farsta med stöd till Högdalen. Där försöker 

vi hitta åtgärder och aktiviteter som skapar trivsel och trygghet för våra boende. Hitta 

nätverk för att samarbeta med andra aktörer främst stadsdelsförvaltningar men det 

kan vara andra förvaltningar också som föreningslivet, hitta synergier, allt för att 

förbättra områdena, höja fastigheternas värde, skapa just trivsel. Ja allt det som 

händer mellan husen, det kan vara konstutsmyckningar eller stadsodlingar” 

(Projektledare).  

  

 

4.2. Stadsodling enligt särskilt sakkunniga  
 

4.2.1. Att stadsodla på bostadsgården, möjligheter och direktiv  

 

Att stadsodla är, enligt den intervjuade trädgårdsdesignern, att man använder sin utemiljö. 

Begreppet och definitionen blir för smala när man endast refererar till grönsaker i en 

odlingslåda. Oavsett vad man planterar ska fokus ligga på hur utemiljön används, både vad 

gäller allmänna platser och den mark som tillhör en fastighet. Ett exempel är ett projekt i 

Rågsved som heter Rågsveds Gröna Gårdar, där boende frågas hur de vill ha sin utemiljö. 

Där, på Stövargatan, är de boende väldigt engagerade i sina förgårdsmarker och planterar 

växter och perenner. De är i högsta grad odlare (Trädgårdsdesigner).  

 

Social gemenskap och att man gör något tillsammans är, enligt den intervjuade sakkunniga 

stadsodlaren, viktigt. Fastighetsägare som inser att man genom odling kan uppnå tryggare 

bostadsområden blir plötsligt intresserade. Dock har exempel, från t.ex. Malmö, visat att 

man då inte är så intresserad av själva odlingen utan främst av den sociala effekten av den 

(Sakkunnig stadsodlare).   

 

Möjligheten att påverka sin omgivning är oerhört viktig - att kunna göra sin röst hörd och 

vara med och bestämma vilka växter man ser från sitt fönster. En tilltalande utomhusmiljö 

bidrar också till att man vill bo kvar. Stadsodling är nära förknippat med 

gemensamhetsodlingar, och det finns föreningar och odlingsgrupper. En erfarenhet från 

projektet i Rågsved är att många inte vill engagera sig i en odlingsgrupp, utan istället vill få 

tillgång till att själv kunna påta i jorden. Det är en avvägning mellan det gemensamma och 

det enskilda, men det ena behöver inte utesluta det andra (Trädgårdsdesigner).  

 

Inte sällan sker en krock mellan boendeperspektivet och förvaltarperspektivet. Som boende 

har man perspektivet ”jag skulle vilja odla” respektive ”var får jag odla någonstans”. 

Förvaltaren ser endast frågeställningen ”vem ska ta bort det där när det inte används 
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längre”. Det är två sidor av samma skala. Förvaltaren måste istället flytta sig från sin sida 

av skalan till de boendes sida och se möjligheter och underlätta utförandet. Oavsett om 

initiativet kommer från förvaltaren som frågar de boende vad de vill ha på sin gård, eller 

från de boendes eget initiativ, så är det viktigt att det blir lokalt förankrat. Ett bra tillfälle är 

t.ex. när en upprustning eller översyn av utemiljön ska ske (Trädgårdsdesigner). ”Som 

boende är det viktigt att bli lyssnad på oavsett vad de boende vill och det i sin tur är 

förvaltarens uppgift att vara lyhörd och tillgodose de boendes önskemål” 

(Trädgårdsdesigner).   

 

Odling har de senaste åren blivit ”trendigt” vilket kan ses som en möjlighet. Det kan få flera 

att börja testa själva. Antingen konstaterar man att detta var inget för mig, men i de flesta 

fall får man mersmak: ”börjar man, så slutar man inte”(Trädgårdsdesigner). Det är ett 

intresse som tilltar desto mer man håller på med det (Trädgårdsdesigner). Varför man börjar 

odla är svårt att säga och det kan finnas flera orsaker och drivkrafter bakom som går in i 

varandra. Ett ökat intresse för naturlig och ekologisk mat kan skönjas, men vi i västvärlden 

behöver inte odla för att komplettera vårt matbestånd. Bättre matkvalitet, att närma sig 

ekologiska sammanhang och gör-det-själv kulturen är centrala influenser. Intresset kan vara 

av ideologisk, existentiell eller av politisk karaktär.  I städer har man idag ingen naturlig 

kontakt med naturen eller det vi får från jorden till vårt matbord, hela 

matproduktionskedjan. Det finns de som är oerhört samhällskritiska och vill ta avstånd från 

den massproducerande matindustrin och istället vara autonoma (Sakkunnig stadsodlare).   

 

”Det är ju inte så att vi är fattiga och behöver odla mat, det är inte den främsta 

drivkraften som jag ser. Utan det är ju det är det här att göra någonting tillsammans. 

Och vissa drivs av det här gör-det-själv andan. Sedan är det någonting med det här att 

kontakten med djur och natur finns en avsaknad av i stan. Det märker jag på de här 

unga människorna som kommer och vill lära sig odla, det är ett otroligt sug efter att få 

lära sig. Man har ingen kontakt alls med naturen genom t.ex. en mormor som bor på 

landet, som det var när jag växte upp. Då var jag med om allt det där att bärga hö och 

ja hela matproduktionen. Så det är någonting där som jag märker att människor blir 

väldigt berörda av, den här kontakten med naturen den är väldigt djup” (Sakkunnig 

stadsodlare).  

 

I staden går det inte att vara självförsörjande på mat, ytan är för liten och man behöver jord 

på friland. Det finns bra odlingsmöjligheter i privata trädgårdar och i gröna mellanrum. 

Mycket av de bra ytorna försvinner, växtlighet huggs ned eller görs om till hårdgjorda ytor 

(Sakkunnig stadsodlare).  

 

 

4.2.2. Ekosystemtjänster och biologisk mångfald  

 

Man kan inte per automatik säga att odling är bättre för grönstrukturen och ekologin. Det är 

många faktorer som spelar roll för att få en ekologisk odling som främjar 

ekosystemtjänster. Odling per definition är inte miljövänligt eller ekologiskt hållbart, utan 

det går att göra på olika sätt. Det beror på vad man odlar, vilka tekniker och i vilken 
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omfattning. Det kan t.ex. vara väldigt energikrävande i insats av råvaror, val av material 

och skötsel. I dagsläget är det t.ex. vattenbrist i landet och längs kusten, vilket påverkar 

vattenresurser (Sakkunnig stadsodlare).  

 

Om man tittar på några av de homogena miljöer som finns omkring flerbostadshus så är all 

växtlig variation bra variation. Bara det att det blir två slags buskar på en gård är bättre än 

en sort. ”På så sätt innebär påverkansmöjligheten för boende att fler åsikter kommer in 

vilket automatiskt påverkar att det blir fler sorter av växter som planteras och mångfalden 

gynnas bokstavligt talat” (Trädgårdsdesigner). Det finns annars inget direkt uttalat i policys 

eller riktlinjer för gårdsmiljöer som berör det. I yrket som trädgårdsdesigner kan det t.ex. 

komma in uppdrag från privata kunder som önskar en fjärilsträdgård. I projektet i Rågsved 

handlar det å andra sidan snarare om att man som boende inte har det perspektivet om 

ekosystemtjänster, då utemiljön inte uppfattas som ens egen. Det är ett perspektiv som 

kommer från en mer utzoomad skala, när man ser hur bostadsgårdar och stadsdelar hänger 

samman på stadsdelsnivå.       

 

 

4.2.3. Gårdarnas rumsliga förutsättningar och vad odling kan 

tillföra utemiljön 

 

Det odling kan tillföra till utemiljön är att det blir en grön och fin plats som är trivsam att 

vistas på (Sakkunnig stadsodlare). Att via odling skapa mötesplatser är en annan central 

aspekt. Men återigen är anknytningen till det privata väsentlig. Man har gärna sin egna 

odlingslott som kanske är del av en gemensam plats.  

 

”Återigen tänker jag att man måste lyssna på vad folk vill ha istället för att hitta på det 

innan man har frågat. Sedan blir det olika svårt beroende på vilken typologi man har 

att göra med. Generellt är huslängor från 50- och 60-talen såklart annorlunda jämfört 

med kvartersbebyggelse” (Trädgårdsdesigner).  

 

Som citatet ovan illustrerar har varje gård olika förutsättningar beroende på dess typologi, 

yta och vad som finns på platsen idag. Platsens unika förutsättningar är något man måste 

utgå ifrån. Exempelvis kräver grönsaksodling mycket sol. Finns inte tillräckligt med sol på 

en plats får man söka sig utanför fastigheten och se om man kan lösa det på något annat 

sätt. Förgårdsmarken är minst lika viktig. Det är en plats man alltid passerar och ser från sitt 

fönster. ”Samma förutsättningar gäller där att förvaltarna är med och stimulerar fina 

entréer, dom måste våga ta steget” (Trädgårdsdesigner).  

 

 

4.2.4. Förvaltning och underhåll  
 

Självklara förutsättningar är sol, jord och att faciliteter finns tillgängliga och fungerar rent 

praktiskt. Det är nödvändigt att klargöra vilken typ av odling man har tänkt och vad syftet 
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med odlingen är. ”Jag tänker att man nästan idealiserar odlingen som ett verktyg, är det 

t.ex. äkta boendeinflytande man vill ha då ska man ju bjuda in till det. Annars blir det den 

instrumentella aspekten att vi vill ha odling bara för att” (Sakkunnig stadsodlare). 

 

Odling i sig medför inga större kostnader att lägga ut vilket gör det tillåtande. Pallkragar 

har i sin tur fått ett rykte om att vara lättskötta, vilket gör dom användarvänliga. Det är en 

fördel eftersom det gör dem flexibla. ”Sedan kanske det inte är det snyggaste sättet att odla 

eller det bästa sättet, men det är väldigt flexibelt, det kräver lite tid och det är inte 

pengakrävande” (Trädgårdsdesigner). Utemiljön är inte statisk, om någonting inte fungerar 

eller intresset för odling avtar kan platsen göras om eller något annat kan planteras där. Det 

kan vara päronträd istället för prydnadsträd och bärbuskar istället för vanliga buskar som 

alla har tillgång till. Hur utemiljön upplevs och anordnas kräver en systematik. Förvaltaren 

måste när tillfälle ges, eller när han eller hon kan skapa sådana tillfällen själv, fråga de 

boende hur de skulle vilja ha sin innergård. Det är många som inte vet att man kan engagera 

sig i sin utemiljö, men alla har en åsikt om den (Trädgårdsdesigner).  

 

För att gå tillväga rent praktiskt är det väsentligt att tillåta odlingen att vara enkel och rolig, 

framförallt om det är nybörjare som ska odla. Med odling i klassiska pallkragar finns en 

risk att det blir misslyckat och folk tröttnar. Eftersom det handlar om odling och sociala 

aspekter är det bra att lyfta in kunskap tidigt i processen. ”Jag skulle anlita någon som kan 

både odling och som kan bemöta folk” (Sakkunnig stadsodlare).   

 

Andra aspekter att tänka på, för att uppnå bra kvalitet för växterna, är att man odlar direkt i 

jord på friland och undviker hårdgjorda ytor. Endast i undantagsfall, t.ex. vid platsbrist, kan 

man odla i pallkragar. Växterna mår rent fysiologiskt bättre i jord. I pallkragar måste näring 

och vatten tillföras i högre utsträckning. I jorden och rabatter finns alla ämnen naturligt 

redan. En odlingslåda består av trä och kanter som torkar ut jorden, och dessutom är 

odlingsytan liten.  ”Det har ju blivit en ide att odling i stan är i form av en pallkrage men 

det är det ju inte. Som mina odlingskompisar säger har vi nått ”peak pallkrage” 

(Sakkunnig stadsodlare). 

 

Vanliga risker kan vara oklarheter om vem som sköter vad. Det har hänt att någon 

trädgårdsskötare råka klippa ned växter och rabatter som sköttes av de boende. Detta kan 

motverkas med tydlighet och skyltar. En annan förutsättning är att hitta eldsjälar som 

verkligen vill engagera sig. Dock innebär det en risk om de flyttar och deras eventuella 

åtaganden dör ut. För att förebygga risker är det väsentligt att genomföra ett riskscenario 

och utstaka en beredskap, och senare förbereda hur man åtgärdar och bemöter en händelse. 

Fördelen med ett förvaltningsperspektiv är att man har ett långt tidsperspektiv till sitt 

förfogande, vilket innebär en trygghet, jämfört med andra stadsodlingar som hyr eller lånar 

kommunal mark.  

 

”Sett utifrån ett kommunalt bostadsföretag, är detta en enorm möjlighet eftersom att de 

äger marken så kan de ha ett extremt långt tidsperspektiv, vilket i sig också är en 

trygghet. Vad gäller underhåll kan man med jämna mellanrum se över utemiljöerna för 
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Figur 13. Områdesbakgrund, områdets lokalisering i Stockholm och ortofoto över gården samt bilder från området. 

inventering och förändring, vilka behov har de boende o.s.v. Och vad händer fram tills 

dess. I ett sådant scenario är det även lättare att förutspå riskerna” 

(Trädgårdsdesigner).      

 

 

4.3. Gården och stadsodling i Fagersjö 

 

 

4.3.1. Direktiv och förvaltningsperspektivet   
 

4.3.1.1. Bakgrund och odlingsplatsen i Fagersjö   

  

Stadsodling är ett ägardirektiv, som Familjebostäder, som bostadsbolag har fått från 

Stockholms stad. Som förvaltare inom organisationen innebär det att man följer upp stadens 

uppdrag och vidare Familjebostäders uppdrag. En önskan hade uttryckts att stadsodling 

skulle anordnas i områdena Fagersjö och Rinkeby. I och med direktivet började man se sig 

omkring efter en lämplig plats eller platser. Området i Fagersjö, på Ejdervägen, där 

odlingen placerades hittades snabbt och passade bra för ändamålet, därefter gick allt fort 

fram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Odlingsplatsen innan och efter att odlingen kommit igång. 
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Figur 15. Vid invigningen av odlingsplatsen delades fröpåsar ut till deltagarna. En vattentank 

och redskapsbod finns uppställda precis intill. På bilden nere till höger syns en av odlingens 

yngsta deltagare. 

Enligt Förvaltare A hörde man sig först för om ett intresse fanns, vilket hon menar har skett 

muntligt via den dagliga kontakten, vid platsbesök som förvaltare och husvärdar har med de 

boende. För att sprida information om att odlingen var på gång och hur man kunde anmäla 

sig sattes informationsblad, s.k. portinformation, upp i entréportarna (Förvaltare A).  

 

Totalt fanns 20 odlingslådor och samtliga blev fullsatta. Vidare hölls ett informationsmöte 

den 27 april med de som anmält sig att de var intresserade, och sedan en gemensam 

invigning den 9 maj. Under invigningen fick de deltagande odlarna skriva under ett 

brukaravtal och som en startgåva, fick man en påse med olika fröer. I det brukaravtal som 

upprättades fastställdes vad odlarens skyldigheter är och vad man ska tänka på. Ett krav är 

att odlingen ska brukas enligt ett ekologiskt förhållningsätt och t.ex. är besprutning inte 

tillåtet. ”Sen kan vi självklart inte tvinga folk till det eller kontrollera, men vi kan uppmana 

dem att göra det och trycka på den punkten” (Förvaltare A).  

 

Odlingslådorna är byggda för hand och på plats av trädgårdsmästaren. Lådorna är högre 

och lite större än traditionella pallkragar. För att det praktiska ska gå smidigt finns en 

redskapsbod intill som odlarna har en nyckel till. Likaså finns en vattentank och kompost 

på plats. På platsen runtomkring odlingslådorna har det iordningställts en grillplats och 

fruktträd, bärbuskar och blommor har planterats.  
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4.3.1.2. Sociala möjligheter och en trivsam utomhusmiljö   

 

”Vi hoppas att man ska komma närmare varann och att odlingen ska bli till glädje för 

våra hyresgäster, både de som ges möjligheten att odla men även andra boende som 

kan nyttja platsen och de fruktträd och bärbuskar som planterats. Ja och det här är en 

jättefin tvist ifrån din sida att vi inte bara ställer ut pallkragar utan här gör vi 

verkligen en fin plats som vi också vill involvera andra i att plocka frukt och umgås. Så 

tänket är ju att alla ska kunna ta del utav platsen” (Projektledare).  

 

”Skulle det sen spåra ur, att folk helt tappar intresset för det här med odling då kan 

lådorna tas bort, men att platsen finns kvar som en trädgård. Jag tycker det är lite kul 

när man låter det växa upp till någonting som kan nyttjas på flera sätt” (Förvaltare A).  

 

I det här fallet har ambitionen varit att även om det primära målet har varit att ordna en 

stadsodling så har man sett till platsen som helhet. Tanken är att alla i Fagersjö kan vistas 

här, och om man vill, anmäla sig till en odlingslåda. Genom att skapa en plats där boende 

vill vistas och även kontinuerligt behöver ta sig till platsen för att sköta om sina växter, 

skapas rörelse och en naturlig mötesplats. Man märker att folk vill lära känna varandra, i 

alla fall de som anmält sig till odlingen. Upplever man sitt eget område som fint blir man 

också mer mån om det och om varandra. Har man engagerat sig i något så värnar man om 

det på ett annat sätt. Det ökar tryggheten i vilket område som helst, om man vet vilka 

grannar man har. Ser man att andra odlar och hur fint det ser ut blir det förmodligen ”ringar 

på vattnet effekten”, att man själv vill testa (Projektledare).  

 

”Bara att folk är ute mer och inte sitter inne i sina lägenheter skapar liksom ett annat 

klimat i hela området. Att ungdomar ser vuxna som är ute gör att den upplevda 

tryggheten ökar. Sätter man bara ut grillplats och några bänkar utan någon typ av 

aktivitet runt blir det lätt att gäng tar över platsen. Men på den här platsen är ju 

odlarna huvudpersonerna och grillplatsen finns i anslutning till den” (Förvaltare A).    

 

Oron för förstörelse är en naturlig aspekt som man inte direkt kan påverka. Från ett sådant 

perspektiv blir de som odlar självutnämnda väktare, eftersom de rör sig till och från 

odlingen naturligt och blir platsens ögon och öron. Läget för platsen och odlingen är bra på 

så sätt eftersom den är synlig från husen och från vägen, samtidigt som det är bra 

exponering för sol och även delvis avskärmat, d.v.s. det är ingen genompassage 

(Projektledare).    

 

Det händer då och då att förfrågningar från boende kommer in med en önskan att få en 

odlingslåda eller en plats att odla på. I sådana fall hamnar några odlingslådor utspritt, vilket 

gör det besvärligt för markentreprenören när gräset ska klippas och trädgården ska skötas 

om. Vad gäller skötsel är det viktigt från markentreprenörens sida att veta vem som sköter 

vad, så att sätta upp skyltar underlättar för alla parter.    

 

”Det har ju inte varit att ’nu allihopa ska vi stadsodla’ utan det har ju alltid funnits 

någon eller några som hört av sig lite då och då och blir det här som en uppsamling 

för de som visat intresse tidigare” (Förvaltare A). 
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Alla hyresgäster måste få samma möjlighet. Är det många som visar intresse så ska det 

intresset bemötas. Det är de som bor där, det är deras boendemiljö och det är de som ska 

trivas. Generellt sett är det svårare när det kommer enstaka initiativ. Från perspektivet som 

förvaltare underlättar det när initiativet kommer från flera personer snarare än en person. Är 

det t.ex. en eldsjäl som är engagerad i en odling och sedan flyttar kommer odlingen så 

småningom dö ut. Är flera boende involverade och det är konkret anordnat kan man tänka 

mer långsiktigt. I exemplet med Fagersjö har vi som förvaltare tagit initiativet och frågat 

om ett intresse finns (Förvaltare A).      

 

 

4.3.1.3. Möjligheter för ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald 

 

Det är en självklarhet att odlingspraktiker idag ska ske på ett ekologiskt sätt och att man 

tänker på miljön. Stockholms stad arbetar mycket med att återanvända matavfall och med 

social hållbarhet. Som förvaltare är det inget man kan kontrollera att det efterlevs, men man 

kan uppmana och informera om det. I det här projektet med stadsodling har inget konkret 

uttalats om ekosystemtjänster eller biologisk mångfald. Men det är inte omöjligt att man 

kan sätta upp ett insektshotell eller liknande i något träd. Är det någon som visar intresse 

för det så bemöter man det - Familjebostäder är inte främmande för att stödja sådana 

initiativ. Det finns t.ex. en biodling i ett kollektivhus som organisationen sponsrar 

(Förvaltare A).    

 

 

4.3.1.4. Förvaltning och underhåll    

 

Platsen som sådan är inte färdig utan kommer att utvecklas i dialog med brukarna. 

Hyresgästerna är de som är på platsen och kan återkoppla med tankar och idéer. Från 

Familjebostäders perspektiv är det här ett pilotprojekt och man försöker hitta en modell som 

man kan arbeta vidare med. Det måste vara hanterbart. Nästa år är det kanske fler som vill 

odla och då får man se hur man kan lösa det. Några frågeställningar kan vara om odlingen 

ska utökas eller om finns det andra platser i närheten där man kan göra på liknande sätt. Det 

kan också bli fråga om någon form av kösystem: det här är bara början. Det finns tankar 

redan nu på att ordna en gemensam skördefest i september, som det kommer att informeras 

om längre fram. Via hemsidan och månadstidningen kan man lägga ut bilder och berätta om 

planer som dessa (Projektledare).   

 

Det är mycket möda som ska läggas ned med att iordningställa en plats och dessutom en 

mötesplats. Men som förvaltare är man skyldig sina hyresgäster det. Allt måste skötas om 

och vattnet fyllas på, men det är något man skulle ha gjort ändå. Detsamma gäller att klippa 

gräset runt en sandlåda eller en odlingslåda. En risk utifrån ett förvaltarperspektiv, men 

samtidigt en nyckelfaktor för att odla, är tillgången på vatten. På så sätt är läget på odlingen 

avgörande så att den inte står för nära någon husfasad, på grund av risk för vattenläckage. 
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Det hade varit önskvärt med en traditionell vattenslang, men just från skötselperspektivet är 

det en risk att man glömmer att stänga av vattnet eller brukar det vårdslöst (Förvaltare A).    

 

 

4.3.2. Boende som odlar i Fagersjö 
 

4.3.2.1. Drivkrafter och bakomliggande intresse för odling  

 

Av de fem som odlar och som ställt upp på intervju, är det endast en som inte har odlat 

tidigare eller har någon tidigare erfarenhet av det. Samtliga odlare är kvinnor med 

undantaget att en man odlar tillsammans med sin fru. De som har tidigare erfarenhet av 

odling har antingen odlat hemma förut eller har kommit i kontakt med det via uppväxten 

eller via sina landställen. Tre av odlarna odlar hemma idag på sina balkonger och lite 

utanför på marken. En odlar på sitt landställe och den femte är nybörjare. Alla beskriver att 

möjligheten att få odla innebär glädje och att få en nära kontakt med växter. ”Odling för 

mig är glädje med just det att få se när det växer. Att av det här lilla, lilla fröet så kan det 

bli en stor squash” (Kvinna, 56 år). Två av kvinnorna som är pensionärer framhöll att 

odling bidrog till en trevlig sysselsättning om dagarna och att det är fint att titta på (Kvinna, 

70, Kvinna, 63). Vidare har alla som gemensam nämnare att de bemött initiativet med en 

stor positivitet och var snabba med att anmäla sig. 

 

En kvinna som är småbarnsförälder menar att hon garanterat hade börjat odla ändå, men att 

själva syftet varför har ändrats sedan hon blev förälder. 

 

”Odling är både mat och det estetiska i det som blommor och att styra upp det hela. 

Jag gillar när det är ordning och reda. Och nu när jag har min dotter så blir det 

mycket jordgubbar, jag vill att hon ska kunna vara med och vara delaktig och ge henne 

det. Så jag blev jätteglad när det här kom. Vi har ju rätt så små balkonger så man får 

inte plats med så mycket där” (Kvinna, 29 år). 

 

Den deltagande odlaren som är nybörjare menar att det var just möjligheten att prova på 

som lockade. ”Ja det var när de frågade om man ville testa och jag tänkte varför inte. Det 

fanns liksom en möjlighet och chans att prova på” (Kvinna, 43 år).  

 

 

4.3.2.2. Tankar om ekologi och biologisk mångfald  

 

Att tänka på ekologi i den bemärkelsen att det ska vara miljövänligt påtalar samtliga av 

odlarna. Där har incitamentet om en ekologisk odling gett avtryck. Då mat och ätbara 

växter står högt på listan, vill man vara mån om att det man äter är av bra kvalitet.  

 

”Jag tänker på naturen överhuvudtaget att den mår bättre av det. Vi alla mår ju bättre 

av det i ett längre tidsperspektiv. (…) Men främst att ekologisk odling är bra för oss 

alla och hela världen, och allt sånt där” (Kvinna, 56 år).   
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Ingen av odlarna har direkt tänkt på biologisk mångfald av växter och biotoper eller 

ekosystemtjänster, förutom den aspekten att blommor lockar till sig bin. En av odlarna har 

lyft fram att hon tänkt anordna ett fat med lavendel och vatten som ska locka till sig humlor 

och bin som kan dricka av det (Kvinna, 29). Ätbara grödor som grönsaker och kryddor är 

det som har planterats mest. Det har motiverats med att matkvalitet är en viktig aspekt. 

Samtidigt är det det som är roligast att plantera och sedan går det att skörda och ta del av 

sitt resultat. Familjebostäder bistod med fröpåsar och ingen av deltagarna verkar ha behövt 

införskaffa något på egen hand.   

 

 

4.3.2.3. Gårdarnas rumsliga förutsättningar och vad odling kan tillföra 

utemiljön 

 

Alla odlare poängterar att platsen, där odlingen står, som sådan har blivit mycket bättre. 

Den används på ett helt annat sätt och den upplevs som trevlig, vilket i sin tur skapar 

trivsel. Innan var det en övergiven bit mark som inte användes till något, se bild på sidan 

48. Nu används platsen och samtliga har endast positiva kommentarer att framföra. 

”Framförallt trivseln påverkas, man mår ju bra om det är fint och det gör att man vill vara 

ute” (Kvinna, 29 år). 

 

Det är tydligt att platsen nu upplevs som en trivsam mötesplats, där man antingen kan titta 

till sin odling, sätta sig ned och fika eller grilla. Platsen skapar en positiv känsla i området, 

som att här händer det något och man kan stanna till och byta några ord med sina grannar.  

 

”Ja t.ex. på den här platsen fanns det ju ingenting. Men nu kan man prata med folk här 

som odlar. Men jag är väldigt pratsam också och pratar med nästan vem som helst. 

Det är väldigt positivt att se sina grannar mer” (Kvinna, 43 år).  

 

Inslagen av gemensamma aktiviteter som den gemensamma invigningen lyfts fram som ett 

positivt inslag. Att ha en gemensam skördefest och andra aktiviteter ses bara som ett kul 

sätt att öka gemenskapen med sina grannar (Kvinna, 56 år). En annan aspekt är att bristen 

på engagemang har saknats för att vilja engagera sig i utemiljön. Med sådana här inslag i 

utemiljön kommer fler ut istället för att sitta hemma (Kvinna, 70 år). Vidare lyfts även 

aspekten att, i en positiv bemärkelse, att många invandrare ofta vill umgås i grupp. Med en 

trevlig och fin gemensam plats blir det en bra grund att lära känna varandra och olika 

grupper kan blandas och mötas där (Kvinna, 63 år).  

 

Att skapa sådana här gröna oaser är viktiga idag, speciellt för de barn i området som inte 

har något landställe att åka till. Det är en viktig aspekt att bostadsområden är varierande och 

lockar till nyfikenhet och lärande.  

 

”Så att barnen också får se och lära sig att hallon växer sådär och vinbär ser ut så. Att 

barnen inte bara ser växterna i böcker. Där kan man få in kunskap om kretslopp och 
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ekologi också. Det här med att livet är en cirkel, från frö till växt, till jord. Ja jag tror 

det är viktigt att man får in naturen i barnens vardag” (Kvinna, 56 år).        

 

 

4.3.2.4. Vilka risker finns, initiativ till att odla och praktiska premisser  

 

De eventuella risker som påpekas och som man kan känna oro inför är att någon förstör 

odlingarna eller tar grödor som är mogna. Det finns många barn i området så det finns en 

risk att någon av okunskap eller frestelse t.ex. norpar en jordgubbe. Men det ses som 

oförargligt (Kvinna, 29 år). Att sätta ut skyltar ses som ett sätt att förebygga stölder eller 

förstörelse, då blir odlingarna också mer personliga och man vet kanske vilka de som odlar 

är. Risken är mindre för vandalisering om man vet att det t.ex. är grannens odlingslåda. 

Andra upplevda risker är att odlingen ligger nära en väg och huruvida avgaser kan påverka 

grödorna negativt. ”Min faster har dock kommenterat att det åker mycket bilar förbi här, 

och det skulle väl i så fall vara en risk att maten påverkas. Men i Östergötland odlar man ju 

stora rapsfält vid vägarna och den maten äter man ju” (Kvinna, 56 år).  

 

En av de aktiva odlarna har tidigare hört av sig till hyresvärden och gjort en förfrågan om 

att hon vill odla. De andra har inte känt till det eller reflekterat över att de som hyresgäster 

har den möjligheten, att skicka in förfrågningar, om t.ex. odling, till förvaltaren och 

husvärden. Samtliga ställer sig dock väldigt positiva till hur odlingen har anordnats, med 

hyresvärden som drivande initiativtagare, och de förutsättningar som ges med t.ex. en 

redskapsbod och vattentank. ”Det har varit jättebra för mig att komma ut här. Jag skulle 

aldrig sitta här på samma sätt annars” (Kvinna, 43 år). 

   

Möjligheter och förslag till förbättringar att tänka på är bl.a. att det är flera i området som 

inte kan svenska så bra. Ett förslag är att information ska komma direkt hem i brevlådan. 

Då är chansen större att man läser den och man kan lära sig svenska samtidigt (Kvinna, 70 

år). Flera har påpekat att även om odlingslådorna som de är är en bra början, så är de för 

små. De som har ett gediget odlingsintresse vill gärna ha tillgång till större utrymmen för 

att odla, ett s.k. positivt problem. Man vill helt enkelt odla mer, och andra som ser hur fint 

det blir kommer i sin tur att vilja börja odla. Med odling kommer det även andra aspekter 

att tänka på som förkultivering och om man kan få till ett växthus. Ett förslag är att ordna 

någon gemensam lokal eller källarrum. Där kan man få möjlighet till förkultivering, 

vinterförvaring och byta växter med varandra.       

 

”Det jag skulle tycka var bra är om man kan få tillgång till något källarrum där man 

kan förkultivera. Vi som bor i små lägenheter har inte en chans att ha någonstans att 

sätta grejerna (…) Det skulle vara kul om vi hade någon lokal eller mötesplats där 

man kan byta skott med varandra eller en växtskola om hur man gör bonsai. Något 

sånt” (Kvinna, 63 år).  

 

 

 

 



55 

 

4.3.3. Boende som inte deltar i odlingen i Fagersjö  
 

4.3.3.1. Tankar om och intresse för stadsodling  

 

De som är hyresgäster i Familjebostäder uppger att de har sett portinformationen om 

stadsodlingen. Den är även belägen på en synlig plats så många har sett att det pågår något 

där. En av informanterna, en ung kille, kände även till odlingen då hans mamma deltar i 

odlingen. Två av de tillfrågade bor i privatägda lägenheter i samma område, varav en inte 

visste om att odlingen fanns, medan den andra har gått förbi platsen i samband med att han 

gått ut med hunden.  

 

 ”Jag har sett den när man går förbi med hunden. Men jag visste inte om att den var 

till för hela området. Vi har ju inte fått någon information om det. Jag är 

styrelseordförande så jag om någon borde ju jag veta” (Man, 40 år). 

 

En av de tillfrågade odlar själv idag, då främst i liten skala på balkongen, och grödor som 

sallad och tomat. Han menar att han skulle kunna odla mer på sitt landställe om intresse och 

tid fanns (Man, 40 år). Fyra personer uppger att de odlat under uppväxten och på landet när 

de var barn. Två av informanterna säger att de gärna skulle odla idag men att tiden inte 

räcker till. Den ena är en ung man som menar att det är främst bättre matkvalitet som gör att 

han skulle vilja odla. ”Jag skulle vilja odla grönsaker och mat. Det smakar så mycket 

bättre när man gör det själv och man känner skillnaden på kvaliteten” (Man, 25 år). Den 

andra är en kvinna med två små barn som bor i en bostadsrättslägenhet. Hon menar att hon 

gärna skulle vilja odla för barnens skull, men att hon varken har tid eller att det finns någon 

plats där hon skulle kunna odla (Kvinna, 35 år).   

 

Fem av personerna uppger att de inte vill eller inte är intresserade av odling, vilket beror på 

olika saker. En kvinna med barn menar att hon inte har tid och att hon dessutom inte heller 

vet hur man gör. Hon anser att man ska rikta sig mer till de äldre eftersom det är de som har 

tid (Kvinna, 36 år). Att odla tar tid och det är något man inte har på sommaren eftersom 

man åker på semester, menar en äldre kvinna (Kvinna, 71 år). En ung kille hävdar att han 

saknar intresse för det och anser att det hela verkar omständligt, otillgängligt och 

tidskrävande (Man, 18 år). En äldre man förklarar att han bor i lägenhet just för att han inte 

vill ha någon trädgård att sköta om och att det är ett aktivt val han har gjort. Dock 

uppskattar han att få ta del av vackra platser (Man, 68 år). En kvinna som är pensionär har 

odlat mycket på landet i yngre dagar, men nu orkar hon inte med det längre. Hon menar att 

det krävs energi och lite styrka för att orka med sånt. ”Då när man hade energi var det kul 

att pyssla med något och växter är ju väldigt tacksamma” (Kvinna, 76 år).  
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4.3.3.2. Grannsämja, utomhusmiljön och risker  

 

Alla tillfrågade är eniga om att odlingen på Ejdervägen är ett fint och trevligt tillskott. 

Platsen som helhet har blivit en mötesplats med odlingslådor, grill och bärbuskar, som 

tidigare saknats. En fin, gemensam plats där folk vistas bidrar till grannsämjan i området 

(Man, 40 år).  

 

”En sådan här plats har saknats. Man ser ju att det har blivit väldigt fint och folk 

vistas där. Jag har sett att man kan grilla där, det fanns inte förut. (…) Det blir en 

naturlig plats att vistas på och det är kul att folk ser och hälsar på varandra” (Man, 25 

år).  

 

Vidare hävdar en kvinna med barn att något definitivt har saknats på gården eftersom 

barnen inte vill leka där (Kvinna, 35 år).  En äldre man menar dock att det finns lite delade 

meningar om platsen, vissa tycker att den är bra och fin och några tycker inte alls om den. 

De tycker att lådorna är klumpiga och förfular platsen. Han kan i allmänhet inte se att 

tillskottet har påverkat området men tillägger att det är viktigt med vackra platser i 

tillvaron.  

 

”Men jag uppskattar vackra platser som man får ta del av. Jag vill själv inte hålla på 

att engagera mig men jag deltar gärna för den själsliga och inre njutningen. En vacker 

plats i naturen är som ett andrum och det behöver man” (Man, 68 år).   

 

Ingen av de tillfrågade, de som bor i hyreslägenhet, känner till möjligheten att lyfta förslag, 

som att odla, till sin hyresvärd. Även om ingen av de tillfrågade själva deltar i odlingen 

ställer sig alla positiva till att andra odlar på gården. ”Jag tycker det är jättebra, det är kul. 

Det är bra att fler vistas utomhus och det ser så fint ut” (Kvinna, 36 år). På samma sätt kan 

odlingen vara till fördel för de många utlänningar som flyttat in de senaste åren. ”Det är ju 

väldigt trevligt när folk möts och umgås, då blir det ju en gemenskap. Det har genom åren 

flyttat in många utlänningar och jag tror att det kan vara väldigt trevligt för dem att odla” 

(Kvinna, 71 år). Möjliga risker som nämns är att eventuell vandalisering kan förekomma, 

men annars ses den nya platsen som ett positivt inslag.   
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4.4. Gården i Älvsjö 
 

 
Figur 16. Områdesbakgrund, områdets lokalisering i Stockholm och ortofoto över gården samt bilder från området. 

 

 

4.4.1. Förvaltningsperspektiv och möjligheter    
 

4.4.1.1. Möjligheter för hyresgäster att odla   

 

Den f.d. husvärden menar att det under hans tid som husvärd inte kom någon indikation 

från de boende att det var någon som ville börja odla. På så sätt har det inte varit aktuellt i 

det området. Men odling generellt tror han kan främja bostadsområden. Det är en aktivitet 

som kan uppfylla många syften; som att grannar kan mötas, det kan väcka ett intresse från 

ungdomar och det ger en signal utåt att det här området månar man och sköter om sin gård 

och utemiljö (F.d. Husvärd).     

 

Från hyresvärdens sida gäller det att vara lyhörd om vad de boende önskar. Kommer ett 

förslag fram så ska det bemötas i den mån det går. Dock är det ingen idé att starta upp något 

om det är endast en person som t.ex. vill odla i ett område där Familjebostäder sköter om 

nästan 60 – 70 lägenheter. Det krävs ett större intresse där relativt många vill engagera sig, 

så att det blir mer levande. 

 

En viktig aspekt är att lyfta frågor om närmiljön genom att föra en dialog om innergården 

och utemiljön.   

 

”Det viktigaste är att föra en dialog vad man tycker att man ska göra på 

innergården. Jag vet att när jag var husvärd så fick jag frågan om att det är 

mycket barn i området och om vi kunde ordna något för dem. Då ställde jag 

frågan tillbaka ’vad skulle ni vilja ha?’” (F.d. Husvärd). 

 

Vidare måste engagemang och vilja visas från båda parter, från organisationen och från 

hyresgästerna. ”Vi som hyresvärd kan komma med idéer men finns det ingen hyresgäst som 

är intresserad är det väldigt svårt att hålla liv i det hela” (F.d. Husvärd). Sett från 
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hyresgästernas perspektiv måste ett förslag vara förankrat. Implementeras något utan 

hyresgästernas samtycke kommer det initiativet inom kort att falla platt (F.d. Husvärd).    

 

 

4.4.1.2. Ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald 

 

Vad gäller ekologi och biologisk mångfald menar respondenten att det är en fråga som 

säkerligen har diskuterats internt, men det är inget han själv som husvärd har eller har haft 

kunskap om (F.d. Husvärd).  

 

 

4.4.1.3. Odling på gården och mervärden för utomhusmiljön  

 

Gården i det här avseendet är en sluten kvartersinnergård. Att solen når fram är en 

nyckelfaktor för att odling ska vara möjligt. Jordkvaliteten, utrymme och plats för 

utrustning och vattentillgång är andra aspekter. Vad gäller plats kan det vara svårt att hitta 

en lämplig yta som passar eftersom gårdens area som helhet är relativt begränsad.  

 

Kan en sådan plats skapas kan det ge positiva effekter för hela området. En plats där boende 

kan mötas och odla. Det i sig bidrar till att det ständigt är människor som rör sig på gården 

och tar hand om sina odlingslådor. Att de boende är mer närvarande samtidigt som det 

bidrar till att det ser trevligt ut ökar också trivseln i ett område. När en gård omsorgsfullt 

sköts om sänder det ut signaler till både äldre och yngre, att i det här området tar vi hand 

om vår utemiljö (F.d. Husvärd).     

 

 

4.4.1.4. Förvaltning, risker och underhåll    

 

Möjliga risker är att på en begränsad yta, som innergården är, får man se upp så man inte 

tar bort eller ersätter andra platser och funktioner som de boende använder. Man behöver se 

över hur gården används i nuläget innan ändringar kan göras (F.d. Husvärd).  

 

Det löper parallellt med att som fastighetsskötare och hyresvärd är det ett viktigt verktyg att 

ha en dialog med de boende. En dialog som löper långsiktigt gör att man kan få en 

helhetssyn och överblick på utemiljön, samtidigt som gården formas efter de boendes behov 

och önskemål. Idag pratar man med de boende i samband med besök i lägenheter eller på 

gården. Som fastighetsförvaltare är det viktigt att synas och svara på frågor. Att föra en 

dialog om utemiljö och stadsodling kan också möjliggöra att sprida kunskap och informera 

om risker, det är något som konstant måste pågå på olika nivåer så att det blir så tillgängligt 

som möjligt. Om odling ska bli aktuellt är det hyresvärdens ansvar att underlätta och 

möjliggöra att det kan ske - och tillhandahålla de redskap och resurser som är nödvändiga. 

Ett bra tillfälle att särskilt lyfta in dialog är inför kommande gårdsupprustningar. De sker 

inte alltför ofta men det är ett givet tillfälle som det ser ut idag (F.d. Husvärd).      
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4.4.2. Boendes tankar om stadsodling  
 

4.4.2.1. Intresse för stadsodling  

 

Av de sju tillfrågade personerna var det en person som uppgav att han var totalt 

ointresserad av att odla (Man, 37 år). En äldre man menade att han redan odlar på landet 

och inte ser något behov av att odla på gården (Man, 73 år). Två kvinnor odlade hemma, 

den ena i ganska stor omfattning och den andra mer blygsam, som morötter och tomater. De 

ansåg att det inte var någon idé att odla på gården och att det räckte med det de har hemma 

på altanen. En av kvinnorna ansåg också att det inte skulle vara möjligt med en gemensam 

odling eftersom den bara skulle förstöras och bidra till allmänt stök (Kvinna, 29 år, Kvinna, 

53 år). De resterande tre menade att de gärna skulle vilja odla men av olika orsaker inte 

hade möjlighet, exempelvis p.g.a. sjukskrivning, småbarn och tidsbrist (Man, 63 år, Kvinna, 

29 år och Kvinna, 35 år). Samtliga hade, förutom en person, i någon utsträckning kommit i 

kontakt med odling tidigare.  

 

De som uppgav att de skulle vilja odla var alla positivt inställda till odling. Odling är bra 

för allt, för miljön, för människor och för barn. Barnen kan lära sig växter och äta dem. Det 

doftar gott och man blir glad av det (Man, 63 år). Andra aspekter av odling var att det är 

trevligt, fint och bidrar till gemenskap (Kvinna, 35).   

  
”Allt med odling är ju bara positivt. Jag kan inte sätta fingret på vad det är men miljön 

blir så fin, man ser att människor umgås och jag tror att det bidrar mycket till det 

sociala. Det här att man träffar sina grannar och att det är kul att pyssla med. Jag 

skulle vilja lära mig för min egen skull för att jag vill lära mig mer, men också 

självklart är det kul för barnen att få vara med” (Kvinna, 29 år)  

 

En av de intervjuade menade att han pratat med hyresvärden om att ändra gården men att 

han inte fått något gehör (Man, 63 år). Ingen av de andra personerna kände till att man som 

hyresgäst kan ta kontakt med värden om man t.ex. önskar börja odla.   

 

 

4.4.2.2. Grannsämja, utomhusmiljön och risker  

 

En av de tillfrågade som själv inte var intresserad av att odla på gården tyckte inte att det 

skulle påverka i en positiv bemärkelse att andra grannar deltog i en gemensam odling 

(Kvinna, 53 år). Dock ansåg de resterande respondenterna det. Det kom fram att det låg ett 

område med kolonilotter nära bostadsområdet, men det var ingen av de intervjuade som var 

aktiv där idag eller visste hur man kunde få tillgång till en kolonilott där. De som var 

positivt inställda till odling ansåg också att det skulle påverka utomhusmiljön till det bättre, 

och att det idag saknas något fint och gemensamt. En synpunkt var att gården och utemiljön 

blir mer interaktiv med fruktträd och bärbuskar tillsammans med odling. De som inte är 

positivt inställda till odling på gården ansåg att gården är bra som den är.  
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”Ja alltså de som är intresserade tänker väl mer på det än jag som inte är intresserad. 

Om det är sådana där trälådor kan det se mysigt ut och ge karaktär. Det finns 

odlingar, kolonilotter heter det väl, några kvarter bort också. Det finns redan en del 

saker på gården och jag tycker att de har gjort den fin nu” (Man, 37 år). 

 

”Det saknas fruktträd och bär. Varför har man inte fruktträd i Sverige? I Kurdistan 

finns det överallt. Aprikosträd och fikonträd som doftar jättegott och man kan plocka 

dem. Mera fruktträd och odling, det är bra” (Man, 63 år).  

 

En respondent som är intresserad av odling menar att hon nog inte vill odla helt själv på 

egen hand. Är det fler som gör det tillsammans skapas motivation och det blir trevligt, anser 

hon (Kvinna, 35 år). Möjliga risker som nämns av samtliga respondenter, är att en eventuell 

odling ska förstöras av utomstående eller av barn som äter från grödorna.    

 

 

4.5. Gården i Bromma 

 

 

4.5.1. Förvaltningsperspektiv och möjligheter    
 

4.5.1.1. Möjligheter för hyresgäster att odla   

 

Enligt förvaltarens erfarenheter har odling hittills kommit på tal genom enstaka initiativ 

från hyresgäster. Det är initiativ som alltid bemöts och stöttas, även om det bara är en 

person som är intresserad. De förfrågningar som kommit har rört sig om allt från jord, 

blommor och en större kruka man vill sköta om. Dock menar hon att det inte inträffar 

alltför ofta att sådana förslag kommer in. 

 
”Men när det kommer från de boende själva så är det alltid ett ja på det, även om det 

bara är en person. Jag har ett exempel just nu på aktuell fastighet där jag blev 

kontaktad av en hyresgäst som har en liten fransk balkong. Utanför den tyckte hon att 

de perenna blommorna började se lite tråkiga ut. Hon ville ha hjälp att få bort de här 

Figur 17. Områdesbakgrund, områdets lokalisering i Stockholm och ortofoto över gården samt bilder från området. 
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gamla växterna och få lite jord och plantera om på nytt och det är jättebra, det är det 

bästa” (Förvaltare B).        
 

Det är inte förvaltaren som ska tänka ut vad hyresgästerna vill ha på sina gårdar. Även om 

boende och hyresvärden kommer fram till samma slutsats, är det väsentligt att förslagen 

kommer från de boende själva och att övriga förslag blir förankrade. Sett från ett 

ekonomiskt perspektiv och med trivseln i åtanke handlar det om att bredda frågan till att 

handla om att få boende intresserade av sin hemmiljö och sitt boende. Hyresrätter har inte 

det i samma utsträckning som bostadsrätter. Skulle ett sådant engagemang öka, skulle 

felanmälningar och skadegörelse minska. I den bemärkelsen är kostnaden för att anordna en 

odlingsplats ytterst liten. Som förvaltare måste man se till att den här frågan ”väcks” hos de 

boende (Förvaltare B).   

 

 

4.4.1.2. Ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald 

 

Enligt förvaltaren är inte biologisk mångfald kopplat till odling och gårdsmiljön något man 

undersökt än. Men i vissa områden där större gräsmattor förekommit, som inte heller 

används i större utsträckning, har dessa gjorts om till ängsplanteringar.  

 
”Istället för att ha tråkiga stora gräsmattor som ingen är på planteras ängsblommor 

för att öka den biologiska mångfalden. För att på så sätt stötta bin och humlor. Det är 

i ett projekt i Tensta just nu och där får hyresgästerna vara med väldigt mycket att 

styra” (Förvaltare B). 

 

 

4.4.1.3. Odling på gården och mervärden för utomhusmiljön 

 

Något att eftersträva är att gemenskapen genom odlingslådorna kan öka i bostadsmiljöerna. 

Många vill bara ha en lägenhet att bo i och man anstränger sig inte för att lära känna sina 

grannar. Allting börjar med att man har något gemensamt, något som saknas på många håll 

idag. Gemensamma och trivsamma platser är i sig trygghetsskapande och fungerar som 

naturliga mötesplatser. På så sätt kan gården bli ett socialt rum, där man antingen kan 

pyssla om en odlingslåda eller ta del av den estetiska prakt växterna ger till omgivningen 

och mötas (Förvaltare B).   

 

 

4.3.1.4. Förvaltning, risker och underhåll    

 

Frågan hur man får hyresgästerna intresserade är en utmaning. Det är inte säkert att alla vill 

engagera sig heller och det måste respekteras. Likväl måste man vara beredd på att möta 

förslag och initiativ när de efterfrågas. Förvaltaren berättade om sin erfarenhet från ett 

tidigare odlingsprojekt, dock inte i Stockholms stad, då de boende var med från början och 

skötte om odlingslådor. Den första sommaren sköttes det bra, men under den andra 

sommaren var majoriteten av lådorna fulla med ogräs. Hon menar att någon form av avtal 
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och skötselkontrakt är av värde för att båda parter ska förstå innebörden och vad man har 

att vänta sig.  

 

En generell kunskap om odling i förhållande till yrkesrollen som förvaltare är ny. Dock 

verkar det som att det har påbörjats utbildning internt, vad hon har hört. Den stadsodling 

som pågår nu i Fagersjö kommer att bli viktig för att dra lärdomar från och utveckla arbetet 

med odling på det här sättet. Det är fördelaktigt att börja i en mindre skala och utvärdera 

innan ett förfarande lyfts in i verksamhetsplanen (Förvaltare B).    

 

Praktiska aspekter som kan tänkas vara av betydelse för odling på gården är frågor om 

tillgång och placering av vatten, odlingsplatsens omfattning och läge, utrustning och att allt 

fungerar som det ska. Vidare har yteffektiva lösningar blivit allt vanligare, vilket gör att 

bostadsgårdarna inte behöver vara av ett särskilt mått, även om större gårdar alltid är att 

föredra. Möjliga risker är att odlingar saboteras. Frågan om hur man vill ha sin utemiljö och 

hur den används behöver kontinuerligt lyftas till de boende.  

 

”T.ex. vid upprustning av gårdar finns den möjligheten av att lyssna in vad de boende 

säger. Så ska vi absolut arbeta. I Tensta gör vi just det nu med en gårdsupprustning. 

Där håller vi precis på att ta fram ett material med odlingslådor för att visa hur man 

skulle kunna göra och väcka idén. Sen får vi se vad de säger. Man vill ju såklart bygga 

en bra teknisk gård också som är bra att förvalta, som t.ex. motverkar förekomst av 

råttor. Men om hyresgästerna absolut vill ha det på ett annat sätt, förutsatt att det inte 

är någon risk, så ska man vara beredd att möta det behovet” (Förvaltare B). 

 

 

4.5.2. Boendes tankar om stadsodling  
 

4.5.2.1. Intresse för stadsodling  

 

Av de sju tillfrågade personerna var det en person som inte var intresserad av att odla. 

Enligt henne är det bökigt och tar tid (Kvinna, 75 år). En person menade att de blommor 

hon har hemma räcker, och att hon inte är så intresserad av odling generellt. Hon hade dock 

inget emot att andra odlade, då det påverkar miljön positivt (Kvinna, 32 år). Likaså hävdade 

en man att det räcker med de växter han har hemma (Man, 57 år). En annan man menade att 

han skulle gärna vilja odla men ansåg att han inte hade tid till det. Han hade tidigare tänkt 

att börja odla i odlingslådor på baksidan av huset, där det är ett soligt läge. Men det har 

hittills inte blivit av. (Man, 65 år). Tre andra män var också positivt inställda till odling. En 

av dem hade ställt sig i kö till en kolonilott och kunde tänka sig att odla på gården till dess 

att han får sin egen (Man, 48 år). De två andra odlade idag på sina landställen men ville 

gärna även kunna odla på sin gård (Man, 58 år, Man, 55 år). Det bör tilläggas att 

majoriteten av lägenheterna i dessa hus saknar balkonger.      

 

Ingen av respondenterna känner till, eller har tänkt på, att de som hyresgäster kan kontakta 

hyresvärden för att ge förslag på hur utemiljön kan förbättras eller ändras. 
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4.5.2.2. Grannsämja, utomhusmiljön och risker  

 

Några av respondenterna kom med förslag om var en odling skulle kunna placeras, vilket 

var på baksidan av husen. Där menade de att det finns sol och plats (Kvinna, 32 år, Man, 65 

år). De var eniga om att odling på ett eller annat sätt skulle bidra på ett positivt sätt till 

området, främst att man kan se sina grannar mer, det blir fint och det är en angenäm 

aktivitet för de boende som är hemma om dagarna. ”Det är bra med odlingslådor. Och bra 

för folk som inte har något att göra och man kan heja på varandra. Annars ser man ju 

aldrig sina grannar” (Man, 55 år). För de som inte själva vill odla kan det bidra till en 

trevlig utomhusmiljö som man kan ta del av på annat sätt. ”Det stör mig inte att andra 

odlar, det blir ju fint och kan uppskattas av alla” (Man, 57 år).  

 

Samtliga nämnde förstörelse som en möjlig riskfaktor och orosmoment. En av 

respondenterna vittnade om att eftersom gården saknar en tydlig avgränsning används den 

som en genomgång och genväg för att komma ut mot den större vägen. Något som gör att 

gården känns mindre intim och trygg. Hon trodde även att detta skulle påverka en eventuell 

odling negativt, då förbipasserande kanske förstör något.  

 

”Det är en passage här mitt igenom som folk genar över för att komma till bussen. Jag 

tror att det inte skulle få vara ifred heller. Ibland skränar de och så sent på nätterna så 

att man vaknar” (Kvinna, 75 år).    
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5. Analys av Familjebostäders gårdar 
 

5.1. Drivkrafter och möjlighet till att odla  
 

o Vilka möjligheter finns för de boende att odla på sina gårdar? Finns ett intresse? 

I allmänhet visar fallstudien att intresset för stadsodling är stort, både bland de som odlar 

men också bland hyresgäster som odlar på annat håll eller skulle vilja börja odla. Intresset 

som sådant skiljer sig även det i karaktär mellan respondenterna. Vissa vill odla aktivt 

medan andra gärna tar del av den plats och gemenskap som uppstår som en följd av 

odlingen. Stadsodlingen i Fagersjö har anordnats på initiativ av hyresvärden, ett initiativ 

som uppskattas av de som anmält sig till odlingen. I och med att det har presenterats som 

ett förslag och anordnats av någon annan ansåg så gott som alla intervjuade odlare att det 

har underlättat för dem; det var bara att anmäla sig. Kvinna 43, som inte tidigare odlat 

hävdade att det var just den möjligheten att prova på som lockade. Odlingar som startas på 

initiativ av hyresvärden kan på så sätt locka personer som annars inte skulle ha tagit 

initiativ på egen hand. Förvaltaren i Fagersjö menar att hon även har registrerat enstaka 

initiativ från boende som kommit in med förfrågningar om att de skulle vilja odla. På så sätt 

är den här odlingen också en uppsamling av tidigare förfrågningar som kommit.  

 

Projektledaren och förvaltaren för odlingen i Fagersjö hävdar att stadsodlingen är till för 

alla i hela området. Dock var det två av respondenterna som inte odlar men som bor i 

området, i bostadsrätter, som inte fått någon information eller hört talas om odlingen. 

Visserligen kan de ta del av platsen men det är missvisande att hävda att alla i 

bostadsområdet har möjlighet att delta i odlingen. Informationen har då endast gått ut till 

Familjebostäders hyresgäster.      

 

En skillnad kan påpekas mellan de tre gårdarna på det sätt de boende kan relatera till 

intervjufrågorna och odling generellt. Fagersjö är den gård där stadsodling i nuläget pågår. 

Medan respondenterna i Bromma och Älvsjö har fått föreställa sig hypoteser som ”skulle 

du vilja ha möjlighet att odla på din gård?” vilket kan vara svårt. På gården i Älvsjö 

nämndes det av några av informanterna att det finns ett område med kolonilotter nära.  

Ingen odlade dock där idag eller visste hur man gick till väga samt visade intresse för att de 

skulle vilja odla där. Skillnader i boendes syn på odling beror mer bestämt på 

utgångspunkten för de tre gårdarna. Studien av Bromma och Älvsjö kan mer ses som en 

generell inventering av behov och de boendes tankar om odling. Gården i Fagersjö har mer 

handlat om hur de boende ställer sig till Familjebostäders initiativ till att starta en 

stadsodling.       

 

En av de iögonfallande brister som identifierats i fallstudien är att två av de tre förvaltarna 

(varav en f.d. husvärd) poängterade att om en odling ska anordnas är det eftersträvansvärt, 

och en förutsättning, att det är fler personer än en som är engagerade. Detta verkar bottna i 

motivet att det är organisatoriskt lättare att samordna ett större initiativ som kan verka 
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långsiktigt, istället för enstaka odlingslådor som man är orolig ska överges. På samma sätt 

menar man att på gårdarna i Bromma och Älvsjö har inget initiativ om odling visats från de 

boende och att det därför inte blivit aktuellt än. Men så gott som ingen av de boende känner 

till att man som hyresgäst kan och får ge sådana förfrågningar till sin hyresvärd och 

förvaltare. En faktor som i hög grad påverkar boendes möjligheter att ta kontakt med sin 

hyresvärd om man, de facto, vill börja odla.       

 

    

o Varför vill man odla, respektive varför skulle man inte vilja det?  

Det var övervägande kvinnor som deltar i stadsodlingen i Fagersjö. Av boende som inte 

odlar i Fagersjö samt respondenterna på gårdarna i Bromma och Älvsjö var intresset för 

odling jämt mellan män och kvinnor. Det är svårt att göra en jämförelse hur intresset för 

odling varierar mellan olika åldrar då inte tillräckligt många i varje ålderskategori 

intervjuats. Dock går det att dra slutsatsen att ett intresse för odling finns och att det mer 

verkar bero på livsstil och personlighet än på ålder. En iakttagelse är att nästan alla av de 

personer som intervjuats, som har sagt att de skulle vilja odla och att odling påverkar 

utemiljön positivt, verkar i allmänhet positivt inställda till odling.   

 

Motiven till varför man skulle vilja odla var varierande. De som odlar eller skulle vilja odla 

och har barn har nämnt det som den största drivkraften att få visa barnen ekologiska 

samband och vägen från frö till gröda. De personer som var äldre, i pensionsålder, 

påpekade bl.a. att det var en trevlig dagssyssla och ett sätt att träffa sina grannar. Att få ett 

tillskott av ekologisk mat av hög kvalitet nämndes av flera respondenter. Många har nämnt 

motivet att odla är en glädje i sig självt, det är en möjlighet att få en nära kontakt med 

växter och det är fint och ser trevligt ut. Inga bakomliggande politiska ambitioner har 

uttryckts som t.ex. självförsörjning, utan det verkar mer handla om ett tillskott av t.ex. 

kryddor och grödor för ökad vardagskvalitet och kontakten med jord och växter. 

Pallkragarnas begränsade storlek möjliggör inte heller odling i en omfattande skala. Den 

främsta orsaken till varför man inte kan odla, även fast man skulle vilja det, är bristen på 

tid. De som inte har något intresse för odling har bl.a. sagt att de helt enkelt saknar intresse, 

det är omständligt och det finns ingen plats för det.  

 

 

o På vilket sätt bidrar odling till social hållbarhet för de boende?  

De fyra personerna med förvaltarroller inom organisationen (projektledare, två förvaltare 

och f.d. husvärd) har en samstämmig syn på odlingens roll och vad den kan bidra med för 

de boende i allmänhet och bostadsgården i synnerhet. I Fagersjö där en stadsodling redan 

pågår skiljde sig inte perspektivet åt från gårdarna i Bromma och Älvsjö. Tjänstepersonerna 

verkar på så sätt bära med sig likvärdiga värderingar och förväntningar på de mervärden 

odling på innergårdar kan ge.  

 

Vad gäller odlingen i Fagersjö är både de som odlar och inte deltar i odlingen eniga om att 

platsen som helhet har gått från en oanvänd gräsplätt till att bli en social mötesplats med 
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gröna förtecken. Några av personerna som odlar sa uttryckligen att de ser fram emot att se 

sina grannar mer och ett gemensamhetsprojekt som detta är välkommet. Odlingen i sig gör 

att folk rör sig utomhus för att sköta om sina odlingslådor. När fler personer är utomhus och 

engagerar sig i ett gemensamt ändamål skapas en naturlig träffpunkt för att möta och hälsa 

på sina grannar eller medodlare. Med fler personer som rör sig utomhus skapas en trygghet 

av närvaro och en möjlighet att skapa sociala band. Flera respondenter nämnde en 

upplevelse av ökad trivsel.    

 

På gårdarna i Bromma och Älvsjö var även den sammanfattande tonen att odling i sig 

påverkar området i positiv bemärkelse. Även om man själv inte var intresserad av att odla 

så har man inget emot att ens grannar gör det, med en förutsättning att det sköts om och blir 

”fint”. Något att notera är att flera personer har betonat att odling är en bra och trevlig 

sysselsättning för dels äldre personer och dels för personer från andra länder, ”utlänningar”. 

En observation som grundar sig i att de boende ser odling som ett sätt att mötas och något 

som ger ett sammanhang. Det är en meningsfull aktivitet för personer som antingen har 

mycket tid eller har ett behov av att komma i kontakt med sina grannar.   

 

 

5.2. Ekosystemtjänster och biologisk mångfald 
 

o På vilket sätt finns tankar om ekosystemtjänster och biologisk mångfald om 

odling i bostadsnära miljö?  

Vad gäller stadsodlingen i Fagersjö, hävdar förvaltaren att det inte har uttalats något direkt 

om ekosystemtjänster eller biologisk mångfald i direktivet om odling. Men detta utesluter 

inte att tankarna om det finns där undermedvetet. Att iordningställa en plats som går från en 

homogen gräsplätt till en plats som har egenskaperna av stadsodling, fruktträdgård, 

mötesplats, grillplats och blomplanteringar, är en plats som säkerligen bidrar med 

mervärden för ekosystemtjänster och biologisk mångfald.    

 

De intervjuade tjänstepersonerna för Familjebostäder gav alla indikationer att kunskapen 

om odling och ekosystemtjänster är något relativt nytt i yrkesrollen som förvaltare. Dock 

svarar alla i linje med att odling främjar den sociala hållbarheten men nämner inget direkt 

om ekosystemtjänster eller biologisk mångfald. Detta kan också bero på intervjufrågans 

karaktär. Frågor av en mer sluten karaktär hade kanske gett andra svar. Man lyfter fram 

stadsodlingen som pågår nu i Fagersjö som ett viktigt exempel att dra lärdomar av och 

utveckla arbetet med odling. Både vad gäller sociala värden men även möjligheten att se 

över ekologiska värden som ekosystemtjänster. Det är fördelaktigt att börja i en mindre 

skala och utvärdera detta innan ett arbetssätt lyfts in i verksamhetsplanen.  

 

Att tänka på aspekter som ekosystemtjänster och ekologi i ett större övergripande 

perspektiv är inget som merparten av odlarrespondenterna indikerat. Kanske för att den 

skalan ligger för långt ifrån individens personliga perspektiv jämfört med skalorna på den 

individuella- och kvartersnivån som är enklare att relatera till. Vidare har förvaltaren och 
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projektledaren som anordnat odlingen i Fagersjö specificerat den punkten att odlingarna ska 

ske på ett ekologiskt sätt. Ekosystemtjänster och biologisk mångfald har t.ex. inte nämnts i 

detta sammanhang och därför känner flertalet av odlarna inte till begreppen eller reflekterar 

över dem. Begreppet ekologi däremot reagerade nästan alla odlare i Fagersjö på. Att 

odlingarna skulle vara ekologiska sågs som något bra och en självklarhet eftersom det är 

bra för miljön. Detta kan också bero på intervjufrågans öppna karaktär. Hade frågan varit 

formulerad som en sluten fråga t.ex. på vilket sätt bidrar den här odling till pollinering och 

biologisk mångfald? Hade svaren förmodligen varit annorlunda gällande ekosystemtjänster.   

 

Inte desto mindre nämner några av odlarna att odling har positiva egenskaper, vilket t.ex. 

kan syfta på biologisk mångfald som en av dessa egenskaper. Kvinna, 29, nämnde att hon 

tänkt anordna ett fat med lavendel och vatten som ska locka till sig humlor och bin som kan 

dricka av det. Detta är ett exempel som visar att tankar om ekosystem och biologisk 

mångfald finns men att odlarna själva inte uttryckligen tänker på det på det sättet.           

 

 

o På vilket sätt bidrar odling i bostadsnära miljö till ekosystemtjänster?  

Med möjligheten att odla på sin gård medvetandegörs miljöpedagogik och naturliga 

processer, dels för brukarna själva och dels för grannarna i bostadsområdet. Får boende 

möjlighet att använda sin utemiljö till odling blir en följd av detta att ekosystemtjänster 

främjas. Som stadsodlingen i Fagersjö är ett exempel på, går platsen från en oanvänd 

gräsplätt till en prunkande odlings- och mötesplats. Oberoende av odlarnas bakomliggande 

motiv och drivkraft, t.ex. om man odlar för ett tillskott av eller planterar blommor, leder det 

indirekt till värden som ökad biologisk mångfald, kulturella ekosystemtjänster och en ökad 

social gemenskap.   

 

 

5.3. Gårdarnas rumsliga förutsättningar  
 

o På vilket sätt kan odling bidra till gårdsrummet som helhet? 

Synpunkter på vad odling kan bidra med till gården som helhet har varit relativt lika från 

både förvaltarna och de boende. Med odling tillkommer något fint och gemensamt som i 

allmänhet bidrar positivt till utemiljön. Med odling skapas en naturlig aktivitet som gör att 

boende rör sig i området och på sin gård. Vuxna människor rör sig mer utomhus, till och 

från odlingsplatsen, vars ökade närvaro får en effekt på ungdomars aktiviteter och 

uppförande. Att ha en odling blir en mötesplats där man kan träffa sina grannar.  Det är inte 

bara en mötesplats som skapas utan en mötesplats som de boende, i större eller mindre 

grad, själva sköter om och värnar om. Boende som tar hand om sin utemiljö och värnar om 

den kommer automatiskt leda till att gården blir trivsam. Något som inte bara beror på att 

ett gemensamt sammanhang har skapats utan också för att förstörelse förmodligen kommer 

att minska då man inte gärna förstör något som ens grannar lagt ned tid och möda på. Från 

tjänstepersonernas perspektiv, något som inte de boende har nämnt i samma utsträckning, 
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är just odlingens effekt på trygghetsskapande viktig. När en gård omsorgsfullt sköts om 

sänder det ut signaler till både äldre och yngre, att i det här området tar man hand om sin 

utemiljö. 

 

Den risk som boende och odlare nämnt kan uppkomma med odling, är att någon skulle 

förstöra och vandalisera odlingsplatserna. Men å andra sidan har motperspektivet nämnts, 

att med en ökad närvaro på gården fungerar det i sig som en naturlig social övervakning, 

vilket bidrar till en ökad trygghetskänsla och en lägre risk för vandalisering.  

 

 

o Vilka förutsättningar måste gården/platsen ha för att odling ska vara möjligt?  

Att solen når fram är en nyckelfaktor för att odling ska vara möjligt. Andra aspekter som 

påpekats är jordkvaliteten, utrymmet och plats för utrustning och tillgången på vatten.     

Något som studien visar är att de olika gårdarna har olika storlekar, karaktärer, typologier 

och har på så sätt olika förutsättningar för att odling ska kunna bedrivas där. Tendenser som 

kan ses i studien är hur intresset för att odla skiljer sig beroende på hur stor balkong man 

har i relation till hur stor gården är. T.ex. uppgav flera boende på gården i Älvsjö, där 

gården är av kvarterstruktur, att de kan odla i liten utsträckning på sina stora balkonger och 

flera var skeptiska till var en odlingsplats skulle kunna anordnas på den begränsade yta 

gården är. På gården i Bromma, med friliggande lameller, saknar de boende balkonger helt 

och intresset upplevdes större för att anordna något fint och gemensamt på gården, som 

odling. I Fagersjö nämndes att balkongerna var små och inte gav plats för odling och därför 

var det välkommet med en odlingsplats på gården. På samma sätt har gårdarna i Fagersjö 

och Bromma större arealer grönytor runtom husen till skillnad från gården i Älvsjö där flera 

funktioner konkurrerar på en mindre yta.        

 

 

5.4. Förvaltning och underhåll 
 

o Utifrån ett förvaltningsperspektiv, vilka möjligheter finns för att boende kan odla 

på sina gårdar?  

Samtliga intervjuade tjänstepersoner framhåller att som hyresvärd ska man vara lyhörd 

gentemot sina hyresgäster. Gårdens idé och funktion är förgänglig och ändras under tiden 

och ska spegla brukarnas behov. Kommer det förslag från de boende ska det bemötas i den 

mån det går. Engagemanget för odling måste visas från båda parter men det är hyresvärden 

som gör att det blir möjligt genom att erbjuda förutsättningar för utförandet som plats, 

redskap m.m. Kommer initiativet från de boende själva ligger det i hyresvärdens händer att 

underlätta och möjliggöra en sådan önskan. Kommer initiativet centralt från organisationen 

är det bortkastat ifall ett förslag inte förankras med de boende först. Alla vill inte engagera 

sig och det måste i sin tur respekteras, men det gäller samtidigt att möjliggöra för de som 

vill. Som förvaltare har man en nära relation med de boende och också ett ansvar att 

informera och uppmuntra till t.ex. odling och delaktighet i sin utemiljö. 
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Något som lyfts fram som ett viktigt verktyg är att ha en kontinuerlig dialog med de 

boende. Genom en dialog som löper långsiktigt kan man få en helhetssyn och överblick av 

utemiljön, samtidigt som gården formas efter de boendes behov och önskemål. Idag pratar 

man med de boende i samband med besök i lägenheter eller på gården. Att föra dialog om 

utemiljön och stadsodling kan också möjliggöra att sprida kunskap och risker, det är något 

som konstant måste pågå på olika nivåer så att det blir så tillgängligt som möjligt. Ett 

exempel på ett bra tillfälle att lyfta in en dialog om utemiljön är t.ex. inför kommande 

gårdsupprustningar. 

 

Dock går detta resonemang inte riktigt ihop, som tidigare påpekats, eftersom majoriteten av 

de boende inte känner till att man som hyresgäst kan höra av sig till sin värd med 

förfrågningar eller önskemål om sin utemiljö. Från hyresvärdens sida verkar det således inte 

finnas något sätt som detta uppmuntras på eller informeras om idag, med undantag av 

odlingen i Fagersjö. Det övergripande scenariot verkar mer vara att någon enstaka förfrågan 

om att odla kommer in någon gång ibland, och då från boende som har ett gediget intresse 

för odling. På samma sätt är detta exempel på en icke fungerande dialog mellan hyresvärd 

och hyresgästerna. Frågan blir istället omvänd om hyresvärden verkligen vill ha de boendes 

engagemang beträffande sin gård och utemiljö, eftersom knappt någon av hyresgästerna 

känner till denna antydda dialog och möjlighet?              

 

 

o Finns det praktiska aspekter och faktorer av odling som är viktiga att tänka på? 

Vilka risker finns?  

Aspekter som är viktiga att tänka på är bl.a. att om en odlingsplats ska iordningställas är det 

viktigt att se över att andra funktioner och användningsområden som boende nyttjar inte tas 

bort eller ersätts. Från ett förvaltningsperspektiv har det påpekats att det ska vara praktiskt 

och tekniskt genomförbart. Praktiska frågor kan t.ex. vara placering av odlingslådor, dess 

omfattning, tillgången på vatten och utrustning m.m. Risk för vattenläckage nära 

husfasaderna har särskilt nämnts som en möjlig risk och något man ska förebygga från att 

hända. Övriga risker som påpekats är t.ex. att odlingsplatserna överges eller att odlingen 

vandaliseras.      
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6. Diskussion och slutsatser  
 

6.1. Odling för vem och i vilket syfte?  
 

Odlingen i Fagersjö motiveras av de intervjuade tjänstepersonerna som drivit projektet som 

ett led av ett ägardirektiv där särskilda satsningar ska göras i ytterstadsområden. Satsningar 

med intentioner att verka för bl.a. trygghetsskapande och integrerade bostadsområden. I 

Stockholms stads riktlinjer och policys är odling som strategi inte direkt tydligt uttryckt och 

nämns i förbigående som exempel på hur staden kan arbeta med grönstruktur och social 

hållbarhet. Detta konkretiseras ytterligare i fallstudien om odlingen i Fagersjö där 

projektledaren och förvaltaren menar att odlingens syfte är att bidra till sociala och trygga 

mervärden för hyresgästerna och skapa en fin mötesplats. En av de särskilt sakkunniga 

nämner just att ” (…) Fastighetsägare som inser att man genom odling kan uppnå tryggare 

bostadsområden blir plötsligt intresserade. Dock har exempel, från t.ex. Malmö, visat att 

man då inte är så intresserad av själva odlingen utan främst av den sociala effekten av det” 

(Sakkunnig stadsodlare).  

 

Det är tydligt att man med odlingen i Fagersjö också är intresserad av de förmodade sociala 

effekter som odling kan bidra med som bl.a. ökad trygghet och att överbrygga segregation. 

Detta i sig behöver inte vara något fel. Det är däremot av stor vikt att tydligt definiera vad 

syftet med odlingen är, för det kommer ändå att återspeglas i utförandet av odlingen i det 

längre perspektivet. Det bör vara möjligt att vilja uppnå olika syften samtidigt men det 

ställer också krav på utformningen. Det handlar också om förankring. Att syftet med odling 

ses som ett socialpolitiskt instrument för att motverka segregation och sträva mot trygga 

bostadsmiljöer säger i sig själv något om den samtid vi lever i. Våra bostadsområden och 

grannskap saknar sammanhang och gemenskap. På samma sätt blir en följdfråga om 

odlingen är till för hyresgästerna för att skapa mötesplatser och sammanhang eller är den 

till för hyresvärden, som genom odling får mindre skadegörelse och omflyttningar?  

Hyresgästerna som nyttjar odlingen i Fagersjö var alla positiva till den plats som har 

skapats och det är nog det som är kärnan i det hela - att man måste se till platsens helhet 

och de mervärden den tillför, istället för att se odling som en enskild strategi för att uppnå 

särskilda effekter.    

 

Odlingens omfattning och utförande ger i sig indikationer till vilket syfte en stadsodling 

ämnar fylla. Den intervjuade sakkunniga stadsodlaren hävdar att en odling i sig per 

automatik inte är miljövänlig, ekologisk hållbar eller bra för grönstrukturen. Det beror 

snarare på utförandet; vad man odlar, vilken omfattning och vilka tekniker som används. 

T.ex. är pallkragar, från ett biofysiskt perspektiv, inte det bästa att plantera i då stora 

mängder vatten och näring måste tillsättas och träkanter har en uttorkande effekt på 

jordkvaliteten. Endast vid undantagsfall, t.ex. vid platsbrist, kan man odla i pallkragar. Om 

syftet är att uppnå bra och ekologiska jordar och skörd är alltså pallkragar inte det ultimata 

valet, utan att så och plantera i friland är. En slutsats av detta är att odling i pallkragar på så 
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sätt huvudsakligen fyller en social funktion då de är flexibla att flytta på, tar lite plats och 

har en låg kostnad. Även om stadsodling i den här omfattningen inte i huvudsak handlar om 

matförsörjning, utesluter det inte att man genom odling i pallkragar kan ta del av den 

miljöpedagogik, förståelse för naturens kretslopp och koppling till matförsörjning 

kontakten med jord och växter ger.  

 

 

6.2. Grönare gårdar genom delaktiga hyresgäster   
 

Genom att planera, iordningställa och förvalta gårdar utifrån de boendes perspektiv och 

inflytande blir mervärdet att gårdarna som ett resultat blir grönare, d.v.s. får en större 

artrikedom. I ett citat från en av de särskilt sakkunniga underströks betydelsen av att om 

fler röster och åsikter framförs har detta en direkt effekt på den biologiska mångfalden. ”På 

så sätt innebär påverkansmöjligheten för boende att fler åsikter kommer in vilket 

automatiskt påverkar att det blir fler sorter av växter som planteras och mångfalden 

gynnas, bokstavligt talat” (Trädgårdsdesigner). Ett citat som tydligt förmedlar 

undermeningen med delaktiga hyresgäster i relation till biologisk mångfald och vidare de 

ekosystemtjänster som kommer gården och hyresgästerna till del.    

 

Multifunktionella, integrerade och interaktiva bostadsgårdar leder på så sätt till trivsamma 

gårdar. En gård där de boende är delaktiga fyller inte bara funktionen av ett socialt rum utan 

har även en indirekt påverkan på gårdens biologiska mångfald och ekosystemtjänster. En 

interaktiv utemiljö främjar ekologiska förutsättningar.    

 

 

6.3. Gårdens karaktär och förutsättningar 
 

Som nämndes i analysen av fallstudierna, under frågan om vilka förutsättningar 

gården/platsen måste ha för att odling ska vara möjligt, har tendenser kunnat urskiljas att 

boende på gården i Älvsjö var mindre benägna att odla på sin gård. Gården som är av 

kvartersstruktur innehåller idag redan olika funktioner och flera av intervjupersonerna hade 

svårt att föreställa sig var en odlingsplats i så fall skulle kunna placeras. Lägenheterna har 

också relativt stora balkonger. Detta utesluter inte att odling per se faktiskt är möjlig, men 

då måste den ersätta andra användningsområden. Det som detta däremot visar är att boende 

på gården i Älvsjö visar mindre benägenhet att odla på sin gård. Förutom att flera 

funktioner konkurrerar på en liten yta har gårdar av den här kvartersstrukturen också t.ex. 

svårare att få tillräckligt med sol. Olika gårdsstrukturer ger på så sätt olika möjligheter och 

förutsättningar för stadsodling baserat på dels boendes benägenhet att vilja odla, och dels de 

rumsliga förutsättningarna som gårdarna erbjuder.    

 

Bostadsgårdar kan ses som en resurs och förutsättning för att odling ska bli möjligt men är 

också en förutsättning för att skapa rumssammanhang och trivsel i ett bostadsområde. Detta 

i kontrast till förtätningsidealet, som togs upp i studiens inledning, skapar i sig ett samband 
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av gårdars struktur, storlek och innehåll i relation till stadens täthet. När staden byggs allt 

tätare och gårdars utrymme krymper men balkongerna blir större, försvinner också värdena 

av gemensamma mötesplatser och funktioner som är nyckelfaktorer för att en gård ska 

upplevas som trivsam och inbjuda till användning. Gårdarna i Fagersjö och Bromma har 

den fysiska strukturen av friliggande lameller som ofta ses i svenska städers förorter. Det 

som den här studien visar är att boende i dessa gårdar hade en större benägenhet att vilja 

odla på sin gård och utemiljö. En nyckelaspekt här är att plasten för odling finns.           

 

 

6.4. Möjligheter att odla utifrån ett 

förvaltningsperspektiv   
 

Något som fallstudierna visar på, baserat på möjligheter att odla utifrån ett 

förvaltningsperspektiv, är att välorganiserade odlingsinitiativ föredra framför initiativ av en 

mer spontan och temporär karaktär. Det man går miste om då är att fånga upp boende som 

har ett odlarintresse där och då. Enstaka odlingar kan mycket väl ge en ”ringar på vattnet-

effekt” och få andra att också vilja börja när man ser hur fint det ser ut, som en av 

tjänstepersonerna nämnde för odlingen i Fagersjö. Något annat som framträtt är å ena sidan 

att majoriteten av de boende inte känner till att de kan höra av sig till sin hyresvärd med 

sådana förslag och önskemål. Å andra sidan hävdar de intervjuade tjänstepersonerna att 

odling inte har kommit att bli aktuellt eftersom några sådana initiativ inte har kommit in 

från de boende.    

 

Lärdomar av odlingen i Fagersjö visar att den varit mycket uppskattad av boende och de 

som odlar samt att de som drivit projektet har haft ett helhetstänk bakom syftet, upplägget 

och utförandet. Det vittnar om att tankarna och kunskaperna finns bara man vill. Hur kan 

man implementera de värden och arbetssätt som en odlingsplats som den i Fagersjö har 

medfört till resten av organisationen och ta det vidare att bli mer än en punktinsats? En 

annan fråga blir: hur kan man kombinera stöd till idédrivna, flexibla, öppna, kreativa 

aktiviteter som odling på kort sikt och samtidigt stödja och utveckla långsiktigt lokalt 

engagemang och arbetssätt? Hyresgästernas delaktighet ska vara en självklar tillgång, vilket 

t.ex. kan ske genom dialog om hur man vill använda sin utemiljö eller att om viljan finns få 

möjlighet att engagera sig i skötsel eller brukandet av en odlingsplats. Att olika gröna ytor 

sköts om på olika sätt fyller olika funktioner och möter olika behov. Här har förvaltaren en 

nyckelroll i det att man med stöd av experter på ämnet, som trädgårdsarkitekter, i 

utformningen av en flexibel, öppen och kreativ gårdsmiljö kan skapa en ökad medvetenhet 

om de urbana ekosystemens roll, uppmuntra till miljömedvetenhet och skapa möjligheter 

för en trivsam och gemensam gårdsmiljö. Vad det handlar om är helt enkelt att planera och 

underhålla gårdarna utifrån de boendes perspektiv och medverkan.     
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6.5. Gårdens essens enligt David Canters teori 
 

I kapitlet Val av teoretiskt ramverk, på sidan 12, beskrivs att urvalet av studiens 

litteraturöversikt är inspirerat av David Canters teori om platsers förutsättningar och essens. 

Enligt Canter utgörs platsers förutsättningar av den fysiska närmiljön, de aktiviteter som 

utspelas där, och den mening som platsen tillskrivs med aktiviteter och rörelse. I denna 

studie har dessa tre dimensioner satts i kontexten av bostadsgården som plats, vilken ger 

förutsättningar för möten, odling som en social aktivitet, och den rörelse och närvaro som 

uppstår som en följd av detta. Dessa tre fält kan sägas utgöra gårdens sammanhang och 

essens. 

 

Möjligheter att odla på sin gård eller i den bostadsnära miljön skapar således viktiga 

målpunkter och funktioner som bidrar till aktivitet och gemenskap, men skapar även ett 

rumssammanhang och bidrar till trivseln i grannskapet i stort. En medvetet utformad gård 

är på så sätt en viktig förutsättning för sociala sammanhang. Det bidrar till en större 

diskussion om vad som utgör bra och trivsamma bostadsgårdar. De tre dimensionerna av 

miljö, innehåll och gård kan också lyftas in i den rumsliga skalan på stadsdels- och regional 

nivå till att omfatta sociala värden samt ekologiska kvaliteter i relation till den byggda 

miljön, och utgör då ”stadens och regioners essens”. Byggda miljöer och strukturer som 

saknar ett innehåll som är betydelsefullt för sina invånare, är således platser utan 

sammanhang och en inneboende koppling till platsen saknas. Vilken betydelse har det för 

den kommunala planeringen och förvaltningen av området? Kommunens riktlinjer för 

ekologiska sammanhang och hur stadsodling kan integreras löper parallellt med frågan om 

gröna bostadsgårdar, men på en operativ nivå. Visionen måste först tydligt definieras på 

kommunnivå och sedan övergå till hur det kan uttryckas i praktiken på stadsdels- och 

kvartersnivå. Detta är något som Stockholms stad tydligare måste lyfta fram. Det vore t.ex. 

av intresse att lyfta in grönytefaktorn som ett verktyg för multifunktionell grönska i ett 

sådant sammanhang.     

 

 

6.6. Avslutande diskussion  
 

Inledningsvis beskrevs att studiens syfte är att undersöka hur stadsodling på innergårdar 

kan skapa sociala mervärden för brukarna och bidra till ekologiska värden på/i innergårdar, 

som en del av stadens övergripande grönstruktur. Studien ämnar även undersöka 

åtgärdsbehov och utvecklingsmöjligheter för Familjebostäders arbete med planering och 

förvaltning av sina innegårdar framöver. Utifrån studiens teoretiska ramverk, empiri och 

analys ges i detta kapitel svar på de frågeställningar som studien ämnar svara på.     

 

Social hållbarhet 

o Hur kan boende i Familjebostäders fastigheter involveras i frågor som berör 

möjligheten att odla på sin innegård?  
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Boende kan involveras i frågor om odlingsmöjligheter genom att initiativet kommer 

antingen från centralt håll från hyresvärden, eller att initiativet kommer från de boende 

själva. Genom att initiativet kommer och ordnas från centralt håll kan tröskeln till att börja 

odla sänkas, och personer som annars inte hade tagit initiativ på egen hand får möjlighet att 

testa. När initiativen kommer från de boende själva har hyresvärden och förvaltaren en 

nyckelroll att ge och skapa förutsättningar för att detta i praktiken är möjligt. Det kan t.ex. 

ske genom en uppsökande kommunikation och dialog med de boende och att man som 

förvaltare tillvaratar det engagemang som visas.   

 

Ekologisk hållbarhet 

o Vilka ekosystemtjänster kan genom odling skapas på innergårdar? 

 

De ekosystemtjänster som genom odling kan skapas på innergårdar är främst i kategorierna 

kulturella och stödjande ET. I viss mån kan försörjande och reglerande ekosystemtjänster 

främjas. De kulturella ekosystemtjänsterna lyfts i studien fram som de huvudsakliga ET 

odling bidrar med i form av främjad hälsa, sociala interaktioner, rekreation, sinnliga 

upplevelser, naturpedagogik och symbolik, m.m. Eftersom denna studie är baserad på 

kvalitativa metoder är det svårt att säga till vilken grad odling på innergårdar främjar 

reglerande och stödjande ET som t.ex. mikroklimatet. Men utifrån diskussionen kan 

slutsatser dras att odling främjar stödjande ET som ekologiska samband, biologisk 

mångfald och pollinering. Vad gäller reglerande ET bidrar odling som ett komplement till 

matförsörjning genom t.ex. tillgång till färska örter. Vidare hänger bostadsgårdens 

ekologiska sammanhang och mervärden ihop med de kommunala strategierna på 

områdesnivån där odlingens roll bör klargöras. Något som väcker frågan hur odlings- och 

ekologiska initiativ på kommunal nivå kan utformas för att stärka stadsodlingen som en 

strategi för ekologiska mervärden.   

 

Förvaltningsperspektiv  

o Hur kan Familjebostäder i framtida planering och förvaltning, med stadsodling som 

strategi, skapa värden på kvartersmark som främjar ekologisk och social hållbarhet?  

 

Utifrån fallstudierna har så väl möjligheter som vissa brister inom Familjebostäders 

verksamhet identifierats.  Här presenteras fem stycken strategier som kan vara till stöd för 

organisationens framtida arbetssätt för att integrera stadsodling på ett systematiskt och 

integrerat sätt i sin verksamhet. Syftet är att anpassa sig till att bli en lärande organisation 

som utgår från ett boendeperspektiv som sitt arbetssätt. Förslag till riktlinjer på sida 78 kan 

läsas som ett stöd till dessa fem strategier för att illustrera och förenkla hur dessa kan följas 

i praktiken.  

 

 

 



75 

 

➢ Identifiera förutsättningar  

Inventera gårdar och utemiljöer omkring bostadskvarter för att identifiera möjligheter och 

plats för odling. Alternativt att om enstaka odlingsinitiativ kommer från en eller några 

hyresgäster, får förslagets genomförbarhet ses över, d.v.s. om plats finns för odling och 

eventuella tekniska och praktiska lösningar som tillgång till vatten och hur förslaget på 

bästa sätt kan bemötas.    

 

➢ Definiera syftet med odlingen 

Om initiativet till odling kommer från antingen centralt håll eller från hyresgäster själva bör 

odlingens syfte definieras. Är odlingens syfte t.ex. att nå ökade sociala mervärden, en mer 

ekologiskt bärkraftig gård eller att inkludera hyresgästerna i sin utemiljö - eller en 

blandning av dessa?  Med ett definierat syfte är det enklare att avgöra omfattning, resurser 

och hur utförandet kan bli långsiktigt och helhetsmässigt. För att ta en tydligare ställning i 

frågan bör Familjebostäder integrera en övergripande policy att gårdsodling ska stimuleras 

inom verksamheten. Det kopplas till frågan vilken roll innergårdar har, sett ur ett 

boendeperspektiv. En omvärdering av organisationens nuvarande strategi i utformning och 

förvaltning av innergårdar ses som nödvändigt.     

 

➢ Identifiera risker 

Gör en riskanalys för eventuella scenarion som kan uppstå, i ett kortsiktigt respektive 

långsiktigt perspektiv, och hur man bemöter en sådan situation om ett scenario inträffar. 

Det kan t.ex. vara att några engagerade hyresgäster flyttar eller att intresset för odling avtar.  

 

➢ Kommunikation och dialog  

Se över plattformar och kanaler för dialog med de boende både vad gäller användning och 

engagemang av skötsel av sin utemiljö, men också direktiv och information om man som 

boende vill odla. Upprätta en tvåvägskommunikation och se till att relevant informationen 

finns på hemsidan.  

 

Ett förslag är att införa en tjänst av en kontaktperson, odlingssamordnare eller 

odlingsstrateg i verksamheten, som har hand om engagemang för utemiljön i allmänhet och 

odling i synnerhet.   

 

Upprätta plattform för dialog där boende kan kommunicera med varandra och byta 

erfarenheter eller t.ex. starta grupper för att odla.  

 

Uppmuntra temporära och enskilda initiativ till odling och genom att bemöta och skapa 

förutsättningar för att sådana initiativ blir av.   

 

Skapa förutsättningar för gemensamma sammanhang som skördefester eller odlingsmöten.  
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➢ Lyft in kunskap 

Lyft in kunskap i organisationen till projektledare, hyresvärdar och förvaltare om odling, 

sociala värden och ekosystemtjänster generellt och dess koppling till bostadsgårdars trivsel 

och ekosystem. Vid anordning av odlingsplatser, lyft in särskilt kunniga om odling för 

kontakt med de boende och utförandet för att säkerhetsställa att ett helhetsperspektiv 

eftersträvas av sociala och ekologiska mervärden.    

 

 

6.7. Förslag till vidare forskning 
 

I den här studien har stadsodling satts i ett sammanhang av bostadsgårdar, vad som utgör 

bra bostadsgårdar i en generell mening och stadsodling i synnerhet som en gårdsaktivitet 

för sociala och ekologiska mervärden. Förslag till vidare forskning föreslås i de ämnen och 

discipliner den här studien tangerar och väcker vidare tankar om samt från studiens 

begränsningar som kan utvecklas vidare i andra studier.  

 

Utifrån studiens begränsning att titta på boendes möjligheter att odla på sin gård, är ett 

förslag till vidare studier att mer specifikt undersöka och konkretisera vilka gårdar och 

typologier som är mest lämpliga för odling. Ett annat förslag på vidare forskning är att 

analysera och undersöka hur frågan om ekologiska samband och stadsodling uttrycks på 

den kommunala nivån. För att sedan ta det frågan vidare och föreslå hur en möjlig 

kommunal strategi skulle kunna se ut.     

 

Andra ingångar till vidare forskning kan vara att belysa det socioekonomiska perspektivet 

djupare över vilka som odlar, brukarnas bakgrund och förutsättningar och vilka som har 

störst nytta av odling. Något som också är intressant berörande stadsodling som ett 

socialpolitiskt incitament. En annan aspekt är att undersöka hur boendes 

påverkansmöjligheter påverkas, uppmuntras och ges uttryck för i olika organisatoriska 

strukturer. T.ex. organisationsstrukturer som främjar boendemedverkan och skötsel av 

gårdar som värnar om ekosystemtjänster (Elmqvist et.al, 2009; Lindgren och Castell, 2008).  

 

Det vore av intresse att med grönytefaktorn som verktyg kartlägga stadsodlingar på 

innegårdar och kvartersmark, stadsodlingar med olika omfattningar och olika 

skötselperspektiv, och på så sätt få ett mer kvantifierbart material av stadsodling och 

ekosystemtjänster i bostadsgårdars kontext. En annan möjlig ingång är att komplettera den 

gjorda studien utifrån ett biologiskt perspektiv. På så sätt kan man styrka stadsodlingens 

påverkan och bidrag till ökade värden av ekosystemtjänster på bostadsgårdar. 

 

Den här studien nämner, i teorin, att historiskt sett har stadsodling varit nära förknippat med 

krig, självförsörjning och som ett socialpolitiskt incitament. Ett förslag är att på en djupare 

nivå vidare studera odling som en socialpolitisk strategi och som en del av det samtida 

gröna stadsplaneringsparadigmet, och hur detta har utryckts historiskt sett i Sverige fram till 

idag. Ett exempel är Egnahemsrörelsen.      
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En annan möjlig ingång till vidare studier är att under en längre tidsperiod följa en 

stadsodling som den i Fagersjö. I en sådan studie kan stadsodlingens effekter på gårdens 

sociala struktur undersökas, liksom om odlarnas tankar om ekosystem och matförsörjning 

m.m. förändras över tid. Om grannars inställning till odling ändras, och i så fall på vilket 

sätt de ändras, kan också studeras. Förvaltningsperspektivet är också av intresse att följa 

under en längre tidsperiod. På så sätt kan utmaningar, inlåsningseffekter och möjligheter 

kartläggas för att organisationen på ett djupare plan kan utveckla ett långsiktigt arbetssätt.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Förslag till riktlinjer -
Hur kan odling integreras i 
Familjebostäders verksamhet?



Förord

I uppsatsen identifieras möjligheter så väl som vissa brister inom Familjebo-
städers verksamhet.  För att besvara uppsatsens  forskningsfråga: hur kan 
Familjebostäder i framtida planering och förvaltning, med stadsodling som 
strategi, skapa värden på kvartersmark som främjar ekologisk och social 
hållbarhet? har fem stycken strategier lyfts fram. Dessa kan ses som stöd för 
organisationens arbetssätt för att integrera stadsodling på ett systematiskt 
sätt i sin verksamhet. Tanken är också att de ska fungera som förslag till rikt-
linjer för att illustrera och förenkla hur frågor om odling, bostadsgården och 
boendeinflytande kan förstås och översättas till ett arbetssätt som passar Fa-
miljebostäder. 

Detta förslag till riktlinjer kan omöjligt täcka in allt som är väsentligt att tän-
ka på men kan ses som ett första steg och ett komplement till Familjebostä-
ders verksamhetsplan och arbetssätt med stadsodling, såväl som ekologisk 
och social hållbarhet. Tanken är att Famljebostäder kan arbeta vidare med 
dessa frågor, utveckla dem och fylla på med aspekter de ser som viktiga. På så 
sätt kan arbetssättet bli lokalt anpassad och förankrat. 

Varje strategi är tänkt att ses som ett delmål mot det övergripande målet att: 
Familjebostäder är en organisation som utgår från de boendes perspektiv 
och arbetar utifrån devisen att vara en lärande organisation. De frågor som 
ställs under varje strategi kan ses som inikatorer och förutsättningar för att 
nå det övergripande målet.  

1

Bilder från odlingen i Fagersjö.



Inventera gårdar och utemiljöer på innegårdar eller omkring bostadskvarter i hela 
bostadsbeståndet, för att identifiera möjligheter och plats för odling. Alternativt att 
om enstaka odlingsinitiativ kommer från en eller några hyresgäster, får förslagets 
genomförbarhet ses över, d.v.s. om plats finns för odling och eventuella tekniska 
och praktiska lösningar som tillgång till vatten och hur förslaget på bästa sätt kan 
bemötas.   

Identifiera förutsättningar

Frågor att se över är bland annat:

• Hur ser förutsättningarna för att odla ut på gårdar-
na? Förutsättningar kan vara allt från plats, tillgång 
till sol, jordkvalitet, visat intresse och engagemang 
från boende m.m.

• Om en odling ska startas från centralt håll, är initi-
ativet förankrat bland boende? På vilket sätt kan ett 
sådant initiativ förankras?

• Vilken typ av odling är det man vill skapa och hur 
mycket plats behövs ianspråktas för ändamålet?

• Vilka tillfällen finns inom verksamheten då man 
särskilt kan lyfta in frågor om odling,  utformning 
och skötsel av gårdsrummet med boende? Vilka 
andra tillfällen behövs skapas? Gårdssanering och 
inventering har nämnts som ett tillfälle.   

Identifiera syftet med odlingen

Om initiativet till odling kommer från antingen centralt håll eller från hyresgäster 
själva bör odlingens syfte definieras. Är odlingens syfte t.ex. att nå ökade sociala 
mervärden, en mer ekologiskt bärkraftig gård eller att inkludera hyresgästerna i 
sin utemiljö - eller en blandning av dessa?  Med ett definierat syfte är det enklare 
att avgöra omfattning, resurser och hur utförandet kan bli långsiktigt och helhets-
mässigt.   

Frågor att se över är bland annat:

• Vad är odlingens syfte? Är syftet att nå ökade soci-
ala mervärden genom delaktighet och odling som 
en gemensam gårdsaktivitet? Eller är syftet att 
inkludera hyresgäster i sin utemiljö genom medbe-
stämmande och självförvaltning? På vilket sätt kan 
hyresgästerna och odlarna vara delaktiga?  Är syftet 
med odlingen att skapa en mer ekologisk bärkraftig 
gårdsmiljö? Hur kan ekologiska värden skapas?

• Vem och vilka får vara delaktiga i odlingen, är det 
t.ex. endast Fmb hyresgäster eller alla i ett bostads-
område? Hur fördelas odlingsplatser/pallkragar?  2

Vilka insatser och förut-
sättningar behövs skapas, 
skyddas eller stärkas? Om 
något skippas hur är tanken 
att värden som uteblir kan 
kompenseras för?

Vilka värden kan med odling 
skapas, skyddas eller stärkas? 
Om något skippas hur är tan-
ken att värden som uteblir kan 
kompenseras för?



Genom att göra en riskanalys kan möjliga risker identifieras, vilket gör att man 
kan förbereda sig och bättre bemöta situationer när de uppstår. Eventuella scena-
rion kan uppstå i ett kortsiktigt- respektive långsiktigt perspektiv.

Identifiera risker

Frågor att se över är bland annat:

• Vilka situationer kan inträffa i ett kortsiktigt, res-
pektive långsiktigt perspektiv? 

Exempel på situationer kan vara att hyresgäster      
överger sina odlingsplatser, engagerade odlare flyt-
tar, vandalisering eller att intresset för att odla ökar 
markant eller avtar. Exempel på situationer som kan 
ske inom organisationen är att förvaltare och nyck-
elpersoner med värdefull kunskap slutar.

• Hur kan sådana situationer bemötas och hanteras?

• Hur ser ansvarsfördelningen ut?  

• Vilka restriktioner finns?

Kommunikation och dialog

Se över plattformar och kanaler för dialog med de boende, både vad gäller använd-
ning och engagemang av skötsel av sin utemiljö, men också direktiv och informa-
tion om man som boende vill odla. Upprätta en tvåvägskommunikation och se till 
att relevant informationen finns på hemsidan och på relevanta plattformar. 

Frågor att se över är bland annat:

• Vilka plattformar och kanaler för ömsesidig dialog 
finns idag och hur kan kommunikationen stärkas? 
Vilka nya former för dialog kan skapas?

• Behövs en särskild kontaktperson, odlingssamord-
nare eller odlingsstrateg i verksamheten, som har 
ett samlat grepp och har hand om engagemang för 
utemiljön i allmänhet och odling i synnerhet?  

• Hur kan förutsättningar skapas för temporära och 
enskilda initiativ till odling?

• Hur kan gemensamma aktiviteter och sammanhang 
skapas? Det kan t.ex. vara grill- och matplatser, 
skördefester eller en gemensam skötseldag av går-
den. 3

Vilka risker kan med odling 
skapas, skyddas eller stärkas? 
Om något skippas hur är tan-
ken att värden som uteblir kan 
kompenseras för?

Vilka kanaler för dialog kan 
skapas, skyddas eller stärkas? 
Om något skippas hur är tan-
ken att värden som uteblir kan 
kompenseras för?



Lyft in kunskap

Lyft in kunskap i organisationen till hyresvärdar, förvaltare och projektledare 
om odling, sociala värden och ekosystemtjänster generellt och dess koppling till 
bostadsgårdars trivsel och ekosystem. Vid anordning av odlingsplatser, lyft in 
särskilt kunniga om odling för kontakt med de boende och utförandet för att sä-
kerhetsställa att ett helhetsperspektiv eftersträvas av sociala och ekologiska mer-
värden.   

Frågor att se över är bland annat:

• Hur kan kunskap om odling, sociala och ekologiska 
mervärden lyftas in i verksamheten? 

• På vilket sätt kan odlingar anordnas och av vem? 
Lyft in personer med särskild sakkunskap om odling 
och sociala- och ekologiska värden, t.ex. trädgårds- 
eller landskapsarkitekt. 

• På vilket sätt kan odlingen i Fagersjö bli ett lärande 
exempel? Vad har fungerat bra och vad har fungerat 
mindre bra? 

• Tillsätt en ny tjänst för en gårds- och odlingssam-
ordnare som har hand om ett övergripande och 
strategisk perspektiv för organisationen.   

4

Vilka lärdomar och insikter 
kan skapas, skyddas eller 
stärkas? Om något skippas 
hur är tanken att värden som 
uteblir kan kompenseras för?
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Figur 13. Områdesbakgrund till fallstudierna. Fakta är inhämtad från kontaktperson på Familjebostäder. 

Bilderna är författarens egna. 

 

Figur 14 - 15. Bilderna är författarens egna.  

 

Figur 16 – 17. Områdesbakgrund till fallstudierna. Fakta är inhämtad från kontaktperson på Familjebostäder. 

Bilderna är författarens egna. 
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9. Bilagor  
 

9.1. Bilaga 1. Intervjuguider 
 

Teman och intervjufrågor till särskilt sakkunnig person  

 

Intervjupersonens bakgrund och kunskapsområde i relation till odling 

- Vem är du, din yrkesroll och vad är ditt förhållande till stadsodling? 

- Vad är stadsodling för dig? 

- Hur ser du på stadsodling som det populära fenomen det är idag, vad är orsaken till 

att det har blivit så omtyckt och brett utövat?  

Odlingens förutsättningar och möjligheter 

- Vilka förutsättningar och möjligheter ser du med att boende odlar på sin innergård 

utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv? 

- Vilka förutsättningar och möjligheter ser du med att boende odlar på sin innergård 

utifrån ett ekologiskt och ekosystemperspektiv? (Gården som en del av stadens 

grönstruktur). 

Initiativ till odling  

- Hur ser du på var initiativet till att bedriva odling kommer ifrån, från gräsrotsnivå 

eller som direktiv uppifrån? 

- Påverkar initiativets härkomst hur förankrat utfallet blir?  

- Hur anser du att man, t.ex. en hyresvärd, ska gå tillväga för att initiera odling? Hur 

och varför?  

Gårdens rumslighet och estetik  

- Vilka möjligheter och förutsättningar kan odling ge till gården som helhet? ( t.ex. 

ökad trivsel och en fin utomhusmiljö) 

- Vilka förutsättningar måste gården som plats måste uppfylla för att det ska vara 

möjligt att odla? I så fall vilka? 

Risker 

- Finns det potentiella nackdelar eller risker, som du som sakkunnig ser med odling i 

det här sammanhanget?  

Organisering, skötsel och utblick mot framtiden 

- Finns det i din mening några nyckelfaktorer att tänka på när man ska bedriva odling, 

t.ex. ur ett förvaltningsperspektiv? 

- Finns det i din mening några nyckelfaktorer att tänka på när boende involveras i 

frågor om odling på sin gård?  

- Hur tror du man kan minimera de (eventuella) risker som finns och säkerställa ett 

längre hållbart och kontinuerligt arbetssätt med att arbeta med odling? 

- Vilken roll tror du odling kommer att spela i vår framtida stad och lokalsamhälle? 

Kommer det att fylla ett särskilt behov eller syfte?   
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- Har du någon annan övrig kommentar eller synpunkt du vill dela med dig av? 

 

 

Teman och intervjufrågor till projektledaren och förvaltaren för odlingen i 

Fagersjö  

 

Intervjupersonens bakgrund och ansvarsområde i relation till odling 

- Berätta om dig och vad din roll är i Familjebostäders organisation? 

- Vilken relation har du i din yrkesroll till stadsodling? 

Bakomliggande drivkrafter och kunskap med odling 

- Vad anser du om stadsodling i bostadsnära miljö från ett förvaltningsperspektiv, 

vilket syfte fyller det?  

- Vilka generella fördelar ser du med att boende odlar på sin innergård?  

- Hur kan ett ekologiskt förhållningsätt (och ekosystemtjänster) eftersträvas i 

sammanhang som dessa? 

- Då odling är ett relativt nytt kunskapsområde inom organisationen, upplever du att 

du/organisationen besitter tillräckligt med kunskap om odling och de praktiska 

åtaganden som krävs för att förverkliga odlingsmöjligheter? Hur kan man utveckla 

detta? 

Initiativ till odling  

- Berätta om stadsodlingen i Fagersjö, hur initierades det initiativet och vad är 

projektets syfte? Varför valdes just området i Fagersjö?  

- Vad är förhoppningarna med odlingen i Fagersjö, i ett kortare respektive längre 

tidsperspektiv?  

- Hur kan boende enligt dig involveras i frågor som berör deras innergård och 

möjligheten att odla? 

- Om det är de boende själva som initierar och tar initiativ till att odla, finns det 

möjlighet att fånga upp ett sådant intresse? I så fall hur? 

Rumslighet och estetik 

- Vilka möjligheter och förutsättningar kan odling ge till gården som helhet? (t.ex. 

ökad trivsel och en fin utomhusmiljö) 

- Är det några specifika förutsättningar som gården som plats måste uppfylla för att 

det ska vara möjligt att odla? I så fall vilka? 

Risker 

- Finns det potentiella nackdelar eller risker, som du ser med den här typen av odling? 

Hur ser man på det i ett längre tidsperspektiv? 

Organisering och skötsel 

- Utifrån ditt perspektiv, hur skulle odling på innergårdar på bästa sätt organiseras?     

- Vilka praktiska åtaganden /nyckelfaktorer ska man särskilt tänka på? 

- Hur kan man minimera de (eventuella) risker som finns och säkerställa ett längre 

hållbart och kontinuerligt arbetssätt i förvaltningen?   

 

- Har du någon annan övrig kommentar eller synpunkt du vill dela med dig av? 
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Teman och intervjufrågor till förvaltaren i Bromma och (f.d.) husvärden i 

Älvsjö 

  

Intervjupersonens bakgrund och ansvarsområde i relation till odling 

- Berätta om dig och vad din roll är i Familjebostäders organisation? 

- Vilken relation har du i din yrkesroll till frågan om stadsodling? 

Bakomliggande drivkrafter och kunskap med odling 

- Vad anser du om stadsodling i bostadsnära miljö från ett förvaltningsperspektiv, 

vilket syfte skulle det kunna fylla?  

- Vilka generella fördelar ser du med att boende odlar på sin innergård?  

- Hur kan ett ekologiskt förhållningsätt (och ekosystemtjänster) eftersträvas i 

sammanhang som dessa? 

- Då odling är ett relativt nytt kunskapsområde inom organisationen, upplever du att 

du/organisationen besitter tillräckligt med kunskap om odling och de praktiska 

åtaganden som krävs för att förverkliga odlingsmöjligheter? Hur kan man utveckla 

detta? 

Initiativ till odling  

- Hur kan boende enligt dig involveras i frågor om odling och som berör deras 

innergård? 

- Om det är de boende själva som initierar och tar initiativ till att odla, finns det 

möjlighet att fånga upp ett sådant intresse? I så fall hur? 

Rumslighet och estetik 

- Vilka möjligheter och förutsättningar kan odling ge till gården som helhet? (t.ex. 

ökad trivsel och en fin utomhusmiljö) 

- Är det några specifika förutsättningar som gården som plats måste uppfylla för att 

det ska vara möjligt att odla? I så fall vilka? 

Risker 

- Finns det potentiella nackdelar eller risker, som du ser med den här typen av odling? 

Hur ser man på det i ett längre tidsperspektiv? 

 

Organisering och skötsel 

- Utifrån ditt perspektiv, hur skulle odling på innergårdar på bästa sätt organiseras?    

- Vilka praktiska åtaganden /nyckelfaktorer ska man särskilt tänka på? 

- Hur kan man minimera de (eventuella) risker som finns och säkerställa ett längre 

hållbart och kontinuerligt arbetssätt i förvaltningen?   

 

- Har du någon annan övrig kommentar eller synpunkt du vill dela med dig av? 
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Teman och intervjufrågor till boende som deltar i stadsodlingen på 

Ejdervägen i Fagersjö  

 

Intervjupersonens bakgrund och intresse för odling 

- Bor du i här i området? Hur länge har du bott här?  

- Vad är din huvudsakliga sysselsättning? (t.ex. arbetar, föräldraledig, pensionär, 

student, sjukskriven) 

- Hur gammal är du? 

- Har du odlat något tidigare? 

- Vad är odling för dig? 

 

Bakomliggande drivkrafter och kunskap om odling 

- Vad var det som fick dig att börja odla här Fagersjö?  

- Vad har du planterat i din odlingslåda, och varför? 

- Är ekologi och ekosystemtjänster något du tänkt på när du odlar, hur i så fall?  

- Anser du att du själv besitter tillräckligt med kunskap om hur man gör?  

- Kommer du fortsätta att odla framöver? 

 

Gårdens rumslighet och estetik  

- Är det något som saknas i din utomhusmiljö idag? På vilket sätt kan odling vara ett 

sätt att fylla det tomrummet/behovet? I så fall hur och varför? 

- Hur påverkar odling din gård/utomhusmiljö i sin helhet? I så fall varför och hur?  

 

Risker 

- Vilka potentiella nackdelar eller risker ser du med odling? Är det något som oroar 

dig? 

 

Organisering och skötsel 

- Har du tidigare funderat på att börja odla och själv kontakta hyresvärden? Har du 

vetat om att man som boende kan göra det? 

- Hur tycker du att odlingen i Fagersjö har anordnats? Vad har varit bra respektive 

mindre bra? 

- Har det underlättat för dig att det är hyresvärden som tagit initiativet?  På vilket 

sätt? 

- Har du några andra tankar om den här odlingen eller generellt sätt som du tycker att 

man ska tänka på?  

 

- Har du någon annan övrig kommentar eller synpunkt du vill dela med dig av? 
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Intervjufrågor till boende i Fagersjö som inte deltar i odlingen på Ejdervägen. 

 

- Bor du i här? Hur länge har du bott här?  

 

- Vad är din ålder och sysselsättning? 

 

- Har du odlat tidigare? / Odlar du själv något idag? / Skulle du vilja börja odla?  

 

- Om ja, vad var anledningen att du odlat tidigare/ varför odlar du/ varför skulle du 

vilja börja odla?  

 

- Om nej, kan du utveckla varför? 

 

- Känner du till odlingen här på Ejdervägen? Om ja, hur hörde du talas om den? 

 

- Om ja, vad tycker du om den? Och vad är det som gör att du tycker så? 

 

- Vilka nackdelar eller risker finns med en sådan här odling? Är det något som oroar 

dig? 

 

- Har du tidigare funderat på att börja odla och själv ta kontakt med hyresvärden? 

Har du vetat om att man som boende kan göra det?   

 

- Vad tycker du om att hyresvärden, som i det här fallet, har tagit initiativ och 

anordnat en odlingsplats? 

 

- Är det något som saknas på din gård/utemiljö idag? På vilket sätt kan odling vara ett 

sätt att fylla det tomrummet/behovet? I så fall hur och varför? 

 

- Hur ser du på att andra odlar på gården?  
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Intervjufrågor till boende i Bromma och Älvsjö  

 

- Bor du i här? Hur länge har du bott här?  

 

- Vad är din ålder och sysselsättning? 

 

- Har du odlat tidigare? / Odlar du själv något idag? I så fall på vilket sätt? 

 

- Skulle du vilja ha möjlighet att odla här på gården?  

 

 

- Om ja, varför skulle du vilja det?  

 

 

- Om ja, var tycker du skulle vara en lämplig plats att ha en odling här?  

 

 

- Om nej, kan du utveckla varför du inte skulle vilja det?  

 

 

- Om nej, hur ser du på att andra odlar på gården? 

 

 

- Är det något som saknas på din gård/utemiljö idag? På vilket sätt kan odling vara ett 

sätt att fylla det tomrummet/behovet? I så fall hur och varför? 

 

 

- Har du tidigare funderat på att börja odla och själv kontakta hyresvärden? Har du 

vetat om att man som boende kan göra det?   

 

 

- Vilka potentiella nackdelar eller risker finns med odling i bostadsnära miljö? Är det 

något som oroar dig? 

 

 

- Är det något du annat du skulle vilja lägga till? 
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