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Urban Farming in Urban Planning 
 - and its contribution to sustainability 
 

Abstract 
Earth´s climate is getting worse and has become more unpredictable. It is extremely likely 

that this change occure due to the widespread burning of fossil fuels around the world, which 

humans started explosively through industrialization. IPCC determines this statement in their 

5: Th climate report. If humanity intends to continue living on this planet we need to achieve 

a sustainable development. This development is based first and foremost on three aspects 

namly economical, ecological and social sustainability. An ethical aspect also seems to be on 

it´s way connecting to the other three, which would foster the social aspect that has been 

subaltern the other two. Ethics should by that be able to balance the term sustainable 

development. 
 

The food industry is not sustainable. An industrial agriculture consisting of fertilizers, 

pesticides and genetically modified crops are not healthy for neither animal, nature nor 

people. Since the industry is global transportation takes place all over the world. These 

transportations makes the average grocery product travel 1 500 miles from agriculture to 

consumer. This distance is probably longer due to the complexity of contents in grocerys. 

Many people have, thanks to this system, a bad relationship to food and its role in our lives is 

not what it used to be. Long transportation systems together with processing requires for 

prodigious amounts of oil, which makes us literarly eating oil. Almost eight oil drums are 

needed to feed an average American each year. Most of the countries worldwide are 

importing the majority of there food, which leads to fragility and vulnerability when 

considering today's cities and countries. If food industry shipments would cease most of the 

major western cities face food storages enough to feed their residents for three days. Everyone 

can enjoy nine meals before the real crisis erupts. Because of dwindling fuel resources there 

might be more difficult to import food in the future, which makes local food production 

within our cities nessessary. 

 

What can urban farming teach urban planning for increased social sustainability? Urban 

farming is gaining ground, especially in USA, Canada, Great Britain and Western Europe.   

Lately urban farming has experienced a boost in Sweden as well, with positive respons in the 

media. Associations that runs community farms claims unused areas in cities and usually 

contracts are closed with municipalities. They pop up here and there around the country and 

represent an alternative to the more traditional cultivation on allotments. These farming 

associations have no major interest in economic profits, instead thay farm for a more solidary 

community and because they are tired of being industrial eaters. With an educational purpose 

these associations wants to strengthen the lost human conections between land and city. 

Different sorts of urban farming also takes place where operations are more business based, 

which mainly occurs abroad. Rooftops are also, since some years, more frequently used for 

farming. Another interesting movement is vertical farming that takes place inside, either in 

futuristic skyscrapers of glas or in existing abandoned buildings. The main idea for these 

vertical indoor farms is closed self-sufficient systems based on innovative, smart and high 

technology methods. The main forces behind urban farming initiatives are the climate issue, 

an unsustainable food industry, to decrease the need of transportation and to once again 

strengthen the relationship between urban and rural areas. 

 

I am convinced that this project has let me take a look at a future way to feed the world’s 

rapid growing urban population. The most suitable way for urban farming in Sweden is 
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community farms runed by associations, which primarily contributes to social sustainability. 

Ecological sustainability is obviously a result as well and if urban farming is here to stay we 

will also get economical sustainability. This last aspect will not occur immediately but instead 

happen in a longer perspective thanks to positive externalities evolved from urban farming. 

Together with my supervisor at Stockholm municipality has the best location for a community 

farm been located on a future gym rooftop in Hjortagen. This neighbourhood is the first part 

being built of the Stockholm Royal Seaport, which is supposed to be climate neutral and a 

leading-edge area when it comes to sustainability. Considering this urban farming is needed, 

with ecological localy produced vegetables. I have created an urban farming concept which 

can strengthen how planners think of urban farming in the future planning of Stockholm 

Royal Seaport.  

 

Despite this location close to the city center this is not the place where urban farming creates 

greatest benefits. The greatest socio-economic benefits are instead created in 

“Miljonprogrammets” suburbs, where land meets city. Societies most disadvantaged are often 

living here, which opens possibilities for urban farming to create major positive consequent 

effects in these areas. It can for instance promote integration. 

 

Urban farming can teach urban planning that due to climate change and an unsustainable food 

industry cities are in a greater need to be planned having food in mind. This planning creates 

food security and needs to be led through politics where also private businesses and public 

participation are important actors to promote dialogue, which is nessessary for reaching 

sustainable development. All urban farming initiatives contribute in their own way to 

sustainable cities and together they can have an effect on every aspect of sustainability. The 

opportunities to in a sustainable way feed the world´s future population, together with forces 

of sharing, urban farming can reduce climate change. One thing is for sure. Allowing the food 

industry to continue to deliver us food as usual, and at the same time consume as we do today, 

is not possible. 
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Sammanfattning 
Vårt jordklots klimat förändras till det sämre och har blivit allt mer oförutsägbart. Med enormt 

stor sannolikhet beror det på den utbredda förbränningen av fossila bränslen världen över som 

vi människor startade explosionsartat i och med industrialismen. Detta fastställer IPCC i sin 

5:e klimatrapport. För att mänskligheten ska leva vidare på planeten behöver vi uppnå en 

hållbar utveckling. Denna utveckling grundar sig först och främst i tre aspekter nämligen 

ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. En etisk aspekt ser även ut att vara på väg att 

ansluta till de övriga tre, vilket skulle främja den sociala aspekten som varit underordnad de 

övriga två. Etiken skulle därmed kunna balansera begreppet hållbar utveckling. 
 

Matindustrin är inte hållbar. Ett industrialiserat jordbruk innehållandes konstgödsel, 

bekämpningsmedel i form av olika gifter samt genmodifierade grödor är inte hälsosamt 

varken för djur, natur eller människor för den delen. Eftersom det är en global industri sker 

transporter hit och dit över hela världen, vilket leder till att snittlivsmedlet i matvaruaffären 

transporteras cirka 2 400 kilometer från jordbruk till konsument. Antagligen är transporten 

ännu längre på grund av varors komplexa sammansättning. Många människor har i och med 

detta system fått ett dåligt förhållande till mat, och dess roll i våra liv är inte lika påtaglig som 

förr. De långa transporterna tillsammans med framställningen kräver offantliga mängder olja, 

vilket gör att vi rent av kan sägas äta denna svarta klibbiga sörja dagligen. Nästan åtta fat 

behövs för att föda en amerikan under ett år. De flesta länder världen över importerar 

huvuddelen av sin mat, vilket leder till en skörhet och utsatthet för dagens städer och länder. 

Om matindustrins leveranser skulle upphöra har de flesta västerländska storstäder mat till sina 

invånare som räcker för tre dagar. Var och en kan njuta av nio måltider, levererade från 

matvarubutikernas lager, innan den riktiga krisen bryter ut. På grund av sinande 

bränsleresurser kan det bli svårare att importera mat i framtiden, vilket gör att lokal 

produktion av mat inom våra städer är nödvändig. 

 

Vad kan då stadsodling lära stadsplaneringen för ökad samhällelig hållbarhet? Stadsodlandet 

är på stark frammarsch, främst i USA, Kanada, Storbritannien och Västeuropa. På sista tiden 

har stadsodlandet även fått ett uppsving i Sverige med positiv respons i media. 

Föreningsdrivna stadsodlingar gör anspråk på outnyttjade områden i städer och sluter 

vanligtvis avtal med kommuner. Dessa dyker upp här och där i landet och utgör ett alternativ 

till det mer traditionella odlandet på koloni- och odlingslotter i staden. Dessa har inget större 

ekonomiskt vinstintresse utan odlar för gemenskapens skull och för att de är trötta på att vara 

industriella ätare. Med ett pedagogiskt syfte vill föreningarna stärka de förlorade mänskliga 

sambanden mellan land och stad. Andra typer av stadsodlingar dyker även upp där 

verksamheten är mer företagsbaserad, vilket i störst utsträckning sker utomlands. Det har även 

börjat odlats på tak samt görs experiment på hur grödor kan odlas inomhus genom vertikal 

odling, antingen i futuristiska höghus av glas eller i övergivna befintliga byggnader. 

Grundidén för dessa vertikala inomhusodlingar bygger på att skapa slutna självförsörjande 

kretsloppssystem med innovativa, smarta och högteknologiska metoder. Drivkrafterna bakom 

stadsodlingsinitiativen grundar sig i klimatfrågan, en ohållbar matindustri, att minska 

transportbehovet och att på nytt stärka relationen mellan landsbygd och stad.  

 

Jag är övertygad om att jag med detta arbete har fått smygtitta in i framtiden när det handlar 

om att föda jordens växande storstadsbefolkningar. Det som är bäst lämpat för Sverige är de 

föreningsdrivna stadsodlingarna som först och främst bidrar med social hållbarhet. Ekologisk 

hållbarhet erhålls självklart också, och även ekonomisk om stadsodlandet får fäste och 

utvecklas. Den ekonomiska hållbarheten kommer inte först utan sker på sikt genom 

jobbskapande och stadsodlingens övriga positiva externaliteter. Jag har tillsammans med min 

handledare på Stockholm stad funnit den mest lämpliga placeringen och organisationsformen 
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för en stadsodling på ett framtida idrottshallstak i Hjorthagen. Stadsdelen är den första delen 

som byggs av Norra Djurgårdsstaden som är tänkt att bli en klimatneutral stadsdel och ett 

spjutspetsområde när det handlar om hållbarhet. Med tanke på detta behövs stadsodling med 

produktion av ekologiska närodlade grönsaker. Det stadsodlingskoncept som jag framtagit 

kan stärka stadsodlingstänkande i planeringen av Norra Djurgårdsstaden. 

 

Trots denna placering, i en central stadsdel i Stockholm, är det inte här stadsodlandet gör 

störst nytta. Det är nämligen i miljonprogrammens förorter, där land möter stad, som odlandet 

i dagsläget i Sverige kan göra störst samhällsekonomisk nytta. Här bor ofta samhällets mest 

socialt utsatta och stadsodlingar kan få enormt stora konsekvenser och positiva följdeffekter i 

dessa områden. De kan bland annat främja integrationen. 

 

Stadsodling kan lära stadsplanering att på grund av klimatförändringar och en ohållbar 

matindustri är framtidens städer i behov av att i större utsträckning planeras med maten i 

åtanke. Denna planering skapar en nödvändig ”food security” och behöver ledas från politisk 

nivå där även näringslivet och allmänheten deltar för dialogskapande, vilket är A och O för att 

uppnå hållbar utveckling. Alla varianter av stadsodling bidrar på sitt sätt till en hållbar 

stadsutveckling och tillsammans kan de ge effekter för samtliga hållbarhetsaspekter. Genom 

möjligheter att på ett hållbart sätt föda världens framtida urbana befolkning, i samverkan med 

krafter att dela på saker, kan stadsodling bidra till minskad klimatpåverkan. En sak är säker. 

Att låta matindustrin fortsätta förse oss med mat som vanligt, samtidigt som vi fortsätter med 

dagens konsumtionssamhälle, går inte. 
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Förord 
Först av allt vill jag tacka alla människor som jag har träffat och som har berikat arbetet. Det 

har varit politiker, kommunala tjänstemän, konsulter och byggherrar. Ett extra stort tack vill 

jag ge till Arne Olsson på Folkhem, Ingela Lind på Stockholmshem och till Mattias 

Gustafsson på Urbio landskapsarkitekter. Av de två förstnämnda har jag fått ett mindre 

ekonomiskt bidrag som hjälpte mig att genomföra de resor jag hade för avsikt att göra under 

våren. Mattias har varit ett bra bollplank eftersom Urbio jobbar mycket med stadsodling i sina 

projekt. Självklart har mina handledare, på KTH samt vid Stockholms stad, varit till mycket 

stor hjälp. Ett extra stort tack vill jag därför även ge till Moa Tunström samt Jonas Cleason, 

planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret, för många inspirerande möten under våren 2013. 

Tack alla stadsodlingseldsjälar som har tagit emot mig med öppna armar under det senaste 

halvåret. Här vill jag rikta ett extra stort tack till John Edel samt Melanie Hockstra vid The 

Plant i Chicago. Tack för att ni tog emot mig som voluntär under några dagar och att ni, 

tillsammans med övriga anställda, fick mig att direkt känna mig som en i gänget. På grund av 

öppenheten kring er aquaponiska odlingsteknik samt era intentioner att skapa en sluten 

kretsloppsanpassad industribyggnad, som producerar livsmedel mitt i storstan, har ni fångat 

mitt intresse och jag kommer på återbesök om fyra år när det är tänkt att vara färdigställt. 

Öppenheten och förhoppningen om att er filosofi ska replikeras över världen för att uppnå 

hållbarhet är storartad. 
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Bakgrund 
I september 2011 började jag mitt fjärde läsår på KTH:s Samhällsbyggnadsprogram, 

inriktning Urban och Regional Utveckling, med den första kursen som hette Sustainable 

Urban Planning and Design. Utifrån faktumet ”peak oil” skulle en framtidsversion av 

Hammarby Sjöstad skapas, så att stadsdelen på nytt kunde kämpa om att titulera sig som den 

hållbaraste stadsdelen i världen. Min uppgift i projektet blev att undersöka matfrågan, med 

fokus på hur matförsörjningen skulle lösas i stadsdelen, i och med scenariot att globala 

mattransporter hade minskat och 

lokalproducerad mat var en nödvändighet. Detta 

ledde till att jag fick upp ögon och öron för 

stadsodling. Den första idén, för hur vilket platta 

tak samt en inglasad sektion av huset kunde 

användas för odling i stadsdelen, ses i skissen till 

höger. Projektet resulterade dock tillslut i att 

flertalet ”höghusväxthus” för svamp- och 

grönsaksodling placerades i skogen ovanför 

Södra Länken, mellan Hammarby Sjöstad och 

Hammarbyhöjden, eftersom takytorna behövdes  

för energiproduktion. Stadsodlingsfastighet längs Hammarby Allé. 

 Källa: Egen 

 

Under hösten 2012, några dagar efter det att jag hade beslutat mig för att skriva detta 

examensarbete om stadsodling, visade SVT ett avsnitt från det danska matprogrammet Annes 

Mat. Som av en slump sa Anne till mig genom rutan att hon skulle till USA för att kika på en 

ny mattrend. Hon fångade mitt intresse direkt när hon besökte en högteknologisk innovativ 

källarodling i centrala Chicago samt en enormt stor takodling i stadsdelen Brooklyn i New 

York. Med pennan i högsta hugg antecknade jag namnet på de som intervjuades samt 

företagsnamnen, vilket jag ovetandes om då sex månader därpå skulle leda till att jag själv 

hade tagit Annes roll och ställde alla frågor på plats i Chicago. 

 

 

Inledning 
Intresset för hur vi människor förhåller oss till det som vi äter har på senare tid intresserat mig 

mer och mer. När jag senast träffade min mormor frågade jag hur maten kom till bordet när 

hon var ung. Berättelsen drog iväg om slaktupplevelser, de många besöken i diverse 

specerivarubutiker samt om att min mor, näst intill efter att hon lärt sig gå, fick ta en kanna 

och gå för att hämta färsk mjölk en bit bort från hemmet i den svenska småstaden. Hur kan det 

på så pass kort tid gått från detta till de enorma stormarknader och en utbredd 

snabbmatsindustri som vi ser idag? Det enkla och korta svaret är att precis som 

industrialiseringens löpande band princip har även maten industrialiserats. Där det har gått att 

tjäna pengar har det snabbt skett förändringar. I den anda som har genomsyrat tiden sedan 

mormors dagar har tid varit pengar. Detta har snabbat på våra liv och vårt förhållande till mat. 

Under de senaste decennierna har maten varit något som vi prioriterar bort om vi får mycket 

att göra. Jag har själv upptäckt att allt medan kalendern fylls på minskar mitt matlagande, det 

tar ju tid att köpa och laga mat. När jag pratade med en politiker om just detta filosoferade han 

i följande termer: ”Under den tid det tar att laga mat kan man ju tjäna pengar istället”. Detta 

är verkligen att hårddra vårt förhållande till mat, men det ligger någonting i det.  

 

I Abraham Maslows artikel ”A Theory of Human Motivation” från 1943 presenterades 

behovstrappan för första gången. Den består av fem behov med en primär idé om att lägre 

behov måste vara tillfredsställda innan högre belägna behov blir intressanta. Det första 
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behovet utgörs av kroppsliga behov så som t.ex. mat, vatten och sömn, sedan trygghet, 

därefter kärlek och gemenskap, som följs av uppskattning och sist men inte minst kommer 

behovet av självförverkligande. Mat är tydligen enligt Maslow någonting av det viktigaste och 

mest grundläggande. I stycket ovan finns tydliga drag av att det under en tid har satsats på 

självförverkligandet, utan att för den delen de övriga behoven eventuellt är uppfyllda.  

 

I industrialiserade nationer konsumerar vi mycket kött och raffinerade kolhydrater samt mat 

rikt på fett, salt och socker. Maten har en låg andel fiber och näringsämnen och är starkt 

processad. Vi tenderar dessutom att äta för mycket av allting, vilket vanligtvis sker på språng 

eller framför Tv:n eller i bilen. Fullkorn, färsk frukt och säsongsbaserade grönsaker hamnar 

vid sidan av vår kost när billig, processad mat med tomma kalorier tar över. Denna typiska 

västerländska diet sprider sig och en näringsmässig övergång sker i takt med att fler länder 

industrialliseras. China och Indien med en tredjedel av jordens befolkning är på väg att 

anpassa sig till denna diet, vilket skulle få enorma konsekvenser på matens ekosystem. Ska vi 

förlita oss på att matindustrin och genmodifiering är framtiden för vår planets matförsörjning? 

Eller finns kanske en annan lösning närmare än vad vi tror, bokstavligt talat. 

 

Jag tror att stadsodlandet är så aktuellt just nu på grund av samhällets osäkerhet som gång 

efter annan visar sig genom ekonomiska kriser eller andra oroligheter och konflikter runt om i 

världen. De ekonomiska kriserna ser dessutom  ut att dyka upp mer frekvent än tidigare. Det 

är i tider av kris som vi människor behöver gå baklänges ner för Maslows behovstrappa för att 

på nytt stärka vårt kroppsliga och naturliga behov genom odling och mat, för att när tiden är 

inne återigen ta oss upp. En annan orsak till dagens stadsodlingsintresse är antagligen att det 

verkar som en motreaktion på de ”ekorrhjul” som snurrar i allt snabbare takt ute i samhället, 

och som det är svårt för de flesta att förhålla sig till. Många människor sliter med en hård 

arbetsbelastning på sina jobb, eller tvärt om, de får inga jobb. Stressrelaterade sjukdomar som 

ångest och depression har blivit vår tids folksjukdomar, där även överviktsproblematik och 

diabetes typ 2 drar sitt strå till stacken. Genom stadsodling och att med egna ögon få se sin 

mat växa ekologiskt, utan några former av gifter från besprutning, skapas antagligen ett lugn 

som får människor att återigen grunda sig i det naturliga och enkla. Känslan av närhet till 

landet inom staden är betydelsefullt. En tredje, och sannolikt mycket viktig orsak, är att folk 

helt enkelt har tröttnat på att vara industriella matkonsumenter. 

 

 

Syfte 
Mitt syfte är att undersöka: Vad stadsodling kan lära stadsplanering för en ökad samhällelig 

hållbarhet. För att uppnå detta syfte ställer jag följande frågor: 

 Vad är stadsodling? 

 Vilka drivkrafter finns bakom samtida stadsodlingsinitiativ? 

 Vilka effekter har dessa initiativ för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet? 

 Vilka organisationsformer och vilken placering i staden tycks lämpliga ur 

hållbarhetsperspektiv? 

 Hur kan man stärka stadsodlingstänkande i planeringen av Norra Djurgårdsstaden i 

Stockholm? 

 

 

Disposition 

Examensarbetet är tänkt att, efter nästkommande metodavsnitt, börja med en kortare 

beskrivning av dagens aktuella klimatförändringar. Därefter tas begreppet hållbarhet upp. I 

det efterföljande avsnittet förekommer litteraturstudier kring hur matindustrin vuxit fram för 
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att starkt påverka oss människor. Detta avsnitt följs upp av det framväxande intresset för 

stadsodling. 

 

I nästkommande del börjar undersökningen av stadsodlingsintresset från politiskt och 

kommunalt samt från byggbranschens och allmänhetens håll. Därefter följer mina fem 

fallstudier för att täcka in stadsodlingsområdet. Dessa i sin tur följs av en analys av desamma 

som utmynnar i vilket stadsodlingsinitiativ, organisationsform och placering, som är lämpligt 

för att stärka stadsodlingstänkande i planeringen av Norra Djurgårdsstaden. Sedan kommer 

först en diskussionsdel som behandlar denna stadsdel och som följs av en diskussion som är 

tänkt att mer övergripande täcka in stadsodlingsområdet. Efter detta följer slutsats.     

 

Metod 
I boken Vetenskaplig metod skriver Ejvegård att utifrån frågeställningar och ämne väljs 

metod i syfte att genomföra vetenskapliga angreppssätt på formulerade problem. Han menar 

vidare att ett medvetet och försiktigt metodval är viktigt eftersom metoden påverkar och 

genomsyrar hela arbetet (Ejvegård 2009). 

 

För att sätta mig in i ämnet och skapa en stabilare grund inför metodvalet har litteraturstudier 

genomförts. Boken Food and the City, skriven av Jennifer Cockrall – King, har verkat som 

något av en ”bibel” för att läsa in mig på matindustrin/stadsodlingsområdet. Även Carolyn 

Steels bok Hungry City, som Cockrall – Kings bok bygger på, har varit användbar. Eftersom 

denna bok var banbrytande för sammankopplingen av stad och mat har antagligen både jag, i 

mitt arbete, och stadsodlingsvågen först och främst den att tacka. Boken Principles of 

Microeconomics hjälpte mig att finna en teoretisk beskrivning av ekonomirelaterade 

följdeffekter, nämligen externaliteter. En hel del annan skriven litteratur har också varit till 

hjälp, där bland annat tidningsartiklar och tv-program har haft betydelse. På grund av 

användandet av dessa källor är det viktigt med ett kritiskt förhållningsätt till den insamlade 

informationen. Ett sådant förhållningssätt är självfallet bra att ha genom hela arbetet men är 

särskilt viktigt vid användandet av journalistisk information då de ofta har en tendens att 

vinkla sina artiklar/rapporter för att locka en bredare publik. På det stora hela har jag försökt 

att vara öppen och samtidigt kritiskt reflekterande, vilket kan vara en skör balansgång. 

    

Alvesson och Deetz anser i sitt verk Kritisk samhällsvetenskaplig metod att vårt primära val 

inte gäller förekomsten av teori och värderingar utan vilka eller vems teorier och värderingar 

det rör sig om. Kritisk forskning har som syfte att ställa dessa frågor i förgrunden och beakta 

dem som centrala för både reflektion och kreativitet. De menar vidare att metodvalet är viktigt 

för att uppnå en viss nivå av systematik och logik i behandlingen av ett empiriskt material. 

Detta material kräver en omsorgsfull tolkning där, teoretiska, politiska och etiska frågor har 

en central betydelse. Syftet är inte bara att visa hur bearbetningen av data går till, utan 

metoden ska vara en reflekterande verksamhet (Alvesson och Deetz 2000). 

 

Utifrån Ejvegårds tankar om medvetenhet och försiktighet har jag valt att först och främst 

bygga upp arbetsmetoden utifrån fallstudier och intervjuer. Dessa har används i min 

undersökning med syfte att överblicka stadsodlingsområdet, vilket gör att de därmed behövs 

beskrivas närmare. 

  

Fallstudie 

Eftersom stadsodling sker på flertalet olika sätt, både i Sverige och runt om i världen, ansåg 

jag det nödvändigt att genomföra fem stycken fallstudier för att på ett bra sätt täcka in 

stadsodlingsområdet. Tre av dessa finns i Sverige, nämligen Trädgård på Spåret i Stockholm, 

Matparken i Uppsala och Stadsjord i Göteborg. En annan heter The Plant och finns i Chicago, 
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USA. Den kvarvarande, Plantagon International AB, återfinns i ett gränsland mellan de båda 

länderna. Anledningen till att jag valde just dessa fem fallstudier var att de tre förstnämnda är 

den typ av stadsodling som gemeneman i Sverige intuitivt skulle relatera till. De två senare 

valdes då de är mer visionära och futuristiska. De lärdomar som dras utifrån fallstudierna är 

tänkta att appliceras på ett pågående stadsplaneringsfall i Stockholm, nämligen Norra 

Djurgårdsstaden. I Hjorthagen, första delen av detta nya område, avser jag att ta fram ett 

förslag för placering av och organisationsform för stadsodling. 

 

Ejvegård menar i Vetenskaplig metod att en fallstudie är en liten del av någonting större. 

Syftet är att med hjälp av fallet beskriva verkligheten och sedan förklara att fallet man 

använder sig av får representera verkligheten. Man slipper beskriva den stora helheten 

eftersom man har fallstudien. Med hjälp av fallet kan läsaren ändå få en uppfattning om hur 

saker går till. De slutsatser som man drar bör dock dras försiktigt eftersom: ”Svårigheten är 

att ett ensamt fall aldrig fullt ut kan representera verkligheten.” (Ejvegård 2009). Utifrån 

detta citat samt för att ge en så god inblick som möjligt i verklighetens stadsodling valde jag 

alltså fem fallstudier. 

 

I boken Fallstudier: design och genomförande skriven av Robert K.Yin beskrivs fallstudien 

som en heltäckande metod som omfattar designlogik, tekniker för datainsamling och specifika 

tillvägagångssätt vid analysen av data. Han anser att fallstudien varken är en taktik för 

datainsamling eller enbart en designegenskap utan just en uttömmande forskningsstrategi. 

Författaren skriver vidare att en vanlig missuppfattning går ut på att de olika 

forskningsstrategierna kan ordnas på ett hierarkiskt sätt. ”Detta hierarkiska synsätt förstärker 

uppfattningen om att fallstudier bara utgör en preliminär eller inledande forskningsstrategi 

och inte kan användas för att beskriva eller pröva propositioner och hypoteser.” (K.Yin 2007 

s. 20). K.Yin tycker dock att fallstudier är något betydligt mer än enbart en explorativ strategi, 

där de bästa och mest berömda fallstudierna har varit både förklarande och deskriptiva. Han 

fortsätter med att säga att om problemformuleringen eller frågeställningen i huvudsak är 

inriktad på vad-frågor, vilka har en explorativ karaktär, skapas en legitim grund för en 

explorativ studie med målet att utveckla relevanta hypoteser och propositioner för fortsatt 

forskning. En fallstudie är därmed lämplig men andra strategier kan även användas (K.Yin 

2007). 

 

Utifrån K.Yins tankar ovan om vad-frågor och dess explorativa karaktär kände jag det 

lämpligt att genomföra fallstudier, då mitt huvudsyfte startar med ordet ”Vad”. Tre av 

fallstudierna skulle jag dock hellre vilja benämna som deltagande observationsstudier. Under 

informationsinhämtandet för Trädgård på Spåret och Stadsjord, samt för The Plant i Chicago, 

genomfördes studiebesök där jag under några dagar observerade de ansvariga i deras arbete 

samt själv aktivt deltog i verksamheten. Vid The Plant genomfördes den deltagande 

observationen i form av volontärarbete, som gick ut på att plantera och skörda sallad, mata 

fiskar, genomföra enklare mätningar och belysningsarbeten samt vara en hjälpande hand där 

det behövdes. Denna typ av arbete kan jag rekommendera till andra då jag fick en mycket god 

insyn i verksamheten. Jag fick använda mig av mina händer i arbetet och därmed skapades en 

djupare känsla av vad som faktiskt försiggicks och vad det kan leda till i framtiden. Att 

verkligen jobba sida vid sida med andra människor, och i detta fall obetalt, leder till att ett 

större förtroende skapas, ett större informationsutbyte sker och chansen till att uppleva 

spännande saker som man har nytta utav ökar markant, än om man bara som en utomstående 

ställer frågor. 
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Intervju 

I boken Forskningsintervjun: Tekniker och genomförande nämner Bill Gillham tre typer av 

intervjuer, nämligen den ostrukturerade, den halvstrukturerade och den strukturerade. Den 

senare bygger på användandet av frågeformulär, vilket hindrar respondenten att ta ut 

svängarna i sina svar. Han skriver att det outtalade antagandet i en strukturerad undersökning 

av något slag är att forskaren i ganska stor utsträckning vet vad som behöver framkomma. 

Den halvstrukturerade intervjun är enligt författaren den viktigaste typen av 

forskningsintervju, eftersom den inrymmer flexibilitet som balanseras av struktur och därmed 

ger data av god kvalité. Här ställs samma frågor till alla inblandade; typen och formen av 

frågor genomgår en viss utvecklingsprocess för att säkerställa ämnesfokus; följdfrågor leder 

intervjupersonerna vidare och används för att säkerställa att likvärdiga saker täcks in; 

slutligen används ungefär lika lång intervjutid i varje fall. Inom denna intervjutyp fortsätter 

författaren med att ta upp de delar som är mindre strukturerade och som utgörs av öppna samt 

sonderande frågor (Gillham 2008). 

 

Gillham anser att den ostrukturerade intervjun ofta ligger som grund för de två andra typerna, 

och därmed vidare forskning. Han har själv använt sig av denna intervjutyp då det bästa sättet 

att verkligen ringa in ämnet, enligt honom, är att utföra ostrukturerade intervjuer med 

medlemmar i den grupp eller kategori som forskningen handlar om. Denna ostrukturerade 

intervjutyp lämnar över ansvaret för att bestämma strukturen till intervjupersonen. Uttryckt i 

forskningstermer skriver författaren att den ostrukturerade intervjun främst har tre 

användningsområden: 

 

 som en första teknik där forskaren ser sig om efter saker som behöver undersökas i 

ett senare, mer strukturerat skede av forskningen; 

 då intervjupersonen kanske skulle hämmas eller begränsas av en mer strukturerad 

ansats; 

 då inriktningen är på någon dimension av individens livserfarenhet och där de viktiga 

områdena bara kan ringas in genom att tillåta individen att lägga fram sin berättelse 

på sitt sätt, utan den fragmentering som en strukturerad utfrågning innebär (Gillham 

2008). 

 

Gillham skriver vidare att underförstått i ovanstående användningsområden är att forskaren 

inte vet vad som finns och inte kan bedöma vad han eller hon behöver veta eller ta reda på. 

Han tycker att den viktigaste förmågan är att kunna få fram berättelsen om människors 

upplevelser och vad de känner och tänker om dem. Detta, anser han, ger en viss uppfattning 

om vad kvalitativ forskning handlar om – att förstå någon annans värld – och grundar sig i att 

forskaren är inställd på upptäckt. Författaren beskriver vidare den ostrukturerade intervjun 

som en öppen undersökning där en lös struktur kan ge oväntat material. Detta oväntade 

materialtillskott är ett kännetecken för den första, utforskande intervjun, men den kan också 

användas som huvudsaklig metod när typen av människor som intervjuas och ämnets 

oförutsägbarhet indikerar att det är lämpligt (Ibid). 

 

De runt 20 intervjuer som jag har genomfört inom ramen för detta arbete utgörs 

huvudsakligen av Gillhams ostrukturerade typ, men även av den halvstrukturerade typen. Den 

senare användes endast vid mina möten med Patrik Andersson på JM, Göran Gerth på NCC 

samt med Arne Olsson på Folkhem och Ingela Lind/Gösta Olsson på Stockholmshem. Vid 

dessa tillfällen hade jag 10 frågor att ställa, vilka jag riktade samtalen kring och som sedan 

utvecklades från möte till möte. Tyngdpunkten låg däremot som synes på ostrukturerade 

intervjuer då mitt syfte var att på ett öppet och okomplicerat sätt helt enkelt diskutera 

stadsodling, miljöanpassat byggande och stadsutveckling för att ringa in ämnet. Denna 
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samtalsvariant var självfallet formen för alla möten med min handledare Jonas Cleason på 

Stadsbyggnadskontoret i Stockholm. Denna variant fortsatte med hans kollegor Christina 

Wikberger vid Miljöförvaltningen, Gösta Olsson på Exploateringskontoret, Lilian 

Rosell/Liljana Tofilovska vid Fastighetskontoret och med Nils Göransson på Östermalms 

stadsdelsförvaltning. Samtalen med Tomas Rudin i Stadshuset, Ulrika Flodin Furås vid FOR 

samt de flertalet mötena med Mattias Gustafsson på Urbio följde samma mönster. Samtliga 

möten som skedde med representanter från de fem fallstudierna var även de i samtalsform där 

samtalen, som sagt vid Trädgård på Spåret, Stadsjord och vid The Plant, även interagerade 

med deltagande observationsstudier. Jag skulle dessutom hellre vilja benämna majoriteten av 

intervjuerna som reflekterande möten, på grund av dess löst sammansatta struktur. Detta sätt 

visade sig användbart då jag fick ut mycket av dessa okomplicerade möten genom oväntat 

material. Att de blev så lyckade tror jag har att göra med att respondenten känner sig bekväm 

med mötet eftersom det inte är lika stelt som en traditionell intervju kan vara. Det blir mer 

som en paus i deras annars hektiska scheman, där tankar utbyts på ett avslappnat reflekterande 

sätt. 

 

Utifrån fallstudier, deltagande observationsstudier samt intervjuer är ett mål, vid sidan av det 

övergripande syftet, att undersöka vilken typ av stadsodling som kan tänka sig vara mest 

lämpad för Norra Djurgårdsstadens första delområde, Hjorthagen. Innan avsnittet med denna 

stadsdel startar har jag valt att på ett enkelt sätt kortfattat använda mig av komparation, för att 

jämföra de fem fallstudierna utifrån såväl likheter som olikheter. När jag kommit fram till det 

bästa stadsodlingsalternativet skapas ett koncept. Denna konceptmodell har sin utgångspunkt i 

mat som odlas lokalt. Detta sker i olika skalor för att minska avståndet mellan stad och land 

och därmed på ett pedagogiskt sätt öka människors medvetande kring mat.  

 

Sist men inte minst har arbetet behövts avgränsats och genom prediktion, som först och främst 

har används i diskussionsdelen, har jag velat fundera över framtida positiva följdeffekter av 

stadsodlandet. Orsaken till avgränsningen är självfallet att inte göra arbetet för omfattande och 

därmed svåröverskådligt. Arbetet har dock blivit omfattande ändå, speciellt i och med att jag 

gjorde hela fem fallstudier. Att dessa fallstudier endast är tagna från Sverige och USA beror 

just på avgränsning, men även utav intresset att se vad som sker på hemmaplan samt eftersom 

USA/Kanada ligger i frontlinjen inom stadsodlingsområdet. Helst av allt hade jag velat träffa 

fler personer inom respektive fallstudie för att erhålla en ännu bättre bild av verksamheten. På 

grund av tidsramen, inom vilken detta arbete ska produceras, har det inte funnits tid att träffa 

fler. Något som tyvärr därmed saknas är möten med personer som har en negativ syn på 

stadsodling och det som görs inom de olika fallstudierna. Dessa aspekter hade varit 

intressanta men jag har inte lagt krut på dem eftersom mitt huvudsyfte med arbetet är att se 

vilka positiva följder stadsodling kan förmedla till stadsplaneringen. 

 

 

Klimatförändringar 
Det faktum att vår planets klimat genomgår mer annorlunda förändringar än normalt har 

antagligen och förhoppningsvis inte missats av någon. Media levererar oss nu och då 

rapporter om ett våtare och kallare klimat i vissa områden, och å andra sidan ett torrare och 

varmare klimat på andra platser. Mediebevakningen av klimatförändringar skiftar till och från 

i intensitet, men en sak som gemeneman kan urskilja är att hårda och mer extrema 

väderförhållanden inträffar runtom vår planet mer frekvent än tidigare. Ett exempel på det är 

år 2013:s översvämningar som inträffade under våren/försommaren i Central- och Östeuropa. 

Ett annat är den otroligt förödande tyfon som under november samma år drog in över 

Filippinerna. Klimatet verkar en aning galet, i sin vilja att testa oss människor, och vill kanske 

med det tala om för oss att någonting inte fungerar som det är tänkt att göra. 
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En 5:e klimatrapport 

I slutet av september 2013 släpptes IPCC:s (Intergovernmental Panel on Climate Change) 

femte klimatrapport. Den säger att det är extremt troligt att mänsklig påverkan har varit den 

dominerande orsaken till den observerade uppvärmningen sedan mitten av 1800 -talet. 

Beviset för detta har blivit starkare tack vare fler och bättre observationer, en bättre förståelse 

för klimatsystemets respons och förbättrade klimatmodeller. Qin Dahe, ordförande för IPCC:s 

första arbetsgrupp uttryckte sig som följande: ”Observations of changes in the climate system 

are based on multiple lines of independent evidence. Our assessment of the science finds that 

the atmosphere and ocean have warmed, the amount of snow and ice has diminished, the 

global mean sea level has risen and the 

concentrations of greenhouse gases have 

increased” (IPCC 2013 s. 1). Han fortsatte 

med att säga: “As the ocean warms, and 

glaciers and ice sheets reduce, global 

mean sea level will continue to rise, but at 

a faster rate than we have experienced 

over the past 40 years” (Ibid). Vart och ett 

av de tre senaste decennierna har blivit 

succesivt varmare vid jordens yta än något 

tidigare årtionde sedan 1850, skrevs det i 

IPCC:s rapport Climate Change 2013: the 

Physical Science Basis (IPCC 2013). Tyska Gelsenkirchen i december 2009. Källa: dn.se. 

 

Att IPCC valde att utgå ifrån 1850 beror på att det var då som industrialiseringen tog fart och 

förbränningen av fossila bränslen ökade kraftigt. Vetenskapsredaktör Maria Gunther Axelson 

på DN är kritisk mot att IPCC-panelens slutsatser är försiktigare än hon hoppats på. De borde 

istället vara tydligare med att om vi inte agerar snabbt och drastiskt kommer vi att gå mot en 

katastrof, säger hon. Rapporten visar upp olika scenarion angående uppvärmningen. 

Temperaturen sägs höjas med mellan 1,5 och 4 grader vid seklets slut. Maria menar att den 

nedre nivån inte är trolig och att den väg som vi är inne på nu leder oss rakt mot högre 

temperaturförändringar än 4 grader, vilket får havsnivån att stiga med cirka 80 centimeter vid 

samma tidpunkt. Målet om en temperaturhöjning som inte överstiger 2 grader år 2100 är ett 

mycket svårt mål (Gunther Axelsson 2013). 

 

Precisa instrument för klimatmätningar har endast existerat från ungefär den tid då 

industrialliseringen startade. Förändringen av den globala temperaturen sedan 1850 bör 

uppmärksammas. Ta en titt på grafen nedan. 

    

 

 
Utifrån den svarta linjen kan 

vi se en ökning från ungefär   

-0.3° C år 1850 till ungefär 

0.5° C år 2005. Detta visar en 

ökning av jordens 

medeltemperatur på strax 

under 1° C, där den största 

ökningen har ägt rum under 

de senaste 40 åren. Källa: 

Tomkin. 
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Denna snabba förändring de senaste 40 åren kan i stor utsträckning förklaras av att BRIC – 

länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) har gått igenom en omfattande industriell 

utvecklingsprocess som inträffat senare, och gått snabbare, än den för de västerländska 

länderna. 

 

Förändring & TIR 

En annan som tar upp klimatförändringar är Jeremy Rifkin. Han menar att dessa lurar vid 

horisonten på grund av fossilbränslebaserade industriella aktiviteter. Våra forskare varnar att 

vi står inför en potentiellt katastrofartad förändring av temperatur och kemi på planeten, vilket 

hotar destabilisera ekosystem runt om i världen. Destabiliserade ekosystem kan röra sig om en 

massutrotning av visst växt och djurliv, som i förlängningen äventyrar vår arts överlevnad. 

Enligt Rifkin kommer en förhöjd temperatur ha störst inverkan på vattencyklerna. Varje 

engradig temperaturökning leder till att atmosfärens förmåga att hålla fukt minskar med sju 

procent. Konsekvensen av detta blir fler översvämningar och längre perioder av torka. Detta 

påverkar ekosystem som dör ut, då de byggts upp under en lång tid och därför inte kan 

anpassa sig till de abrupta förändringarna. Vi har redan fått uppleva hydrologisk inverkan, på 

grund av en halv grads temperaturökning, i och med orkaners intensitet. En studie i journalen 

Science från 2005 säger att andelen stormar kategoriserade som 4:or och 5:or har dubblerats 

sedan 1970-talet (Rifkin 2011). 

 

Rifkin nämner jordens nordliga områden när han säger att forskare är speciellt oroliga över 

Arktis. Nya studier visar på ett 75 – procentigt mindre istäcke över nordpolen under 

sommaren år 2050. I augusti 2008 var det för första gången på 125 000 år öppet vatten runt 

Arktis is (Rifkin 2011). I stället för att inse faran över smältande isar, och dess bakomliggande 

faktor, har det nu skapats en kamp mellan företag och mellan länder att lägga vantarna på de 

naturresurser av fossila bränslen som frigörs då isen retirerar. Att få tillgång till de nya kortare 

handelsvägarna nordost- respektive nordvästpassagen är också av stor vikt. 

 

Enligt Rifkin börjar det stå klart att vi behöver nya ekonomiska relationer som kan ta oss in i 

en mer rättvis och hållbar framtid. Utifrån detta menar han att vi är mitt uppe i The Third 

Industrial Revolution (TIR), vilket även är namnet på hans bok, som kommer att förändra 

världen. Under mitten av 1990-talet växte TIR fram i och med internetteknologin samt 

förnybara energikällor, som skapade en ny kraftfull infrastruktur. Inom näsa tids era kommer 

hundratals miljoner människor producera sin egna gröna energi i sina hem, på arbetsplatser 

och i fabriker, för att dela den med varandra inom ett ”Energi Internet”, precis som vi i 

dagsläget skapar och delar information online. Demokratiseringsprocessen gällande energi för 

med sig fundamentala nyordningar av mänskliga relationer, inverkar på hur vi genomför 

affärer, styr samhället, utbildar våra barn och hur vi engagerar oss i samhällslivet (Rifkin 

2011). 

 

Om Jeremy Rifkins ”profetior” blir sanna återstår att se. Det står dock redan idag klart att 

mänskligheten utan tvekan är på väg in i en oförutsägbar framtid när det handlar om klimatet. 

Då vi pratar om klimat och dess förändringar är det inte långt till begreppet hållbarhet. 

 

 

Hållbarhetsbegreppet 
År 1987 utarbetade FN:s Världskommission för miljö och utveckling en rapport med namnet 

”Our Common Future”. Kommissionens ordförande var vid detta tillfälle norskan Gro Harlem 

Brundtland, vilket fick rapporten att kallas Brundtlandrapporten. Den försökte omfatta ett 

helhetsbegrepp på världens resurs- och miljöproblem och deras lösning genom begreppet 

hållbar utveckling. Detta begrepp definieras i rapporten som ”en utveckling som 
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tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov” (Nationalencyklopedin 2013). Rapporten blev en betydelsefull 

beskrivning av världsläget, men möttes samtidigt av kritiska röster då den bl.a. i viktiga 

avseenden saknar en analys av situationen. En växande industrisektor, och inte jordreformer, 

ses t.ex. som ett medel för att i u-länder ta hand om utslagen landsortsbefolkning. Majoriteten 

av kritikerna påpekade även att ekonomisk utveckling överordnas ekologisk uthållighet, då 

man ser på beskrivningen av hållbar utveckling. Trots denna kritik kom Brundtlandrapporten 

att verka som utgångspunkt och ramverk för FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992 (Ibid). 

 

Under Riomötet om miljö och utveckling antogs Agenda 21, ett handlingsprogram för det 

tjugoförsta århundradet. Agenda 21 är FN:s globala handlingsprogram som visar på 

långsiktiga mål och riktlinjer för att uppnå hållbar utveckling genom att utrota fattigdom och 

undanröja hoten mot miljön. Regeringar, kommuner och viktiga samhällsgrupper runt om i 

världen ska arbeta för att skapa utveckling utan att äventyra miljön för kommande 

generationer. Toppmötet gav som synes ett internationellt erkännande för 

Brundtlandrapporten, tillika principen om att all utveckling ska vara hållbar, vilket innebär att 

ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer ska vägas samman när beslut fattas. De beslut 

som fattades i Rio har följts upp och vidareutvecklats i Sverige. Ett exempel på detta är att 

varje kommun har beslutat om en lokal Agenda 21(Regeringskansliet 2013). 

 

Den för Sverige nationella strategi för hållbar utveckling, utgångspunkt för kommunernas 

lokala hållbarhetsarbete och senast reviderad 2006, har fyra strategiska utmaningar som 

fokus: att bygga samhället hållbart, att stimulera en god hälsa på lika villkor, att möta den 

demografiska utmaningen och att främja en hållbar tillväxt. Organisationsmässigt hanteras 

frågan om hållbar utveckling alltså på flera olika nivåer. Från kommuner till FN:s 

kommission för hållbar utveckling med uppgift att följa upp medlemsländernas åtaganden. 

Vidare sammanför organisationen World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) omkring 200 multinationella företag för utbyte av erfarenheter och kommunikation 

om företagens roll i hållbar utveckling (Nationalencyklopedin 2013). I Sverige sker något 

liknande. Aktuellt hade den 13 maj 2013 ett inslag om att de 20 största företagen i Sverige 

diskuterar grön utveckling i samarbete med Styrelsen för Internationellt 

Utvecklingssamarbete, SIDA.  

 

Hållbarhetsbegreppet har fått omfattande spridning, och det råder bred enighet om att en 

hållbar utveckling bör vara det övergripande målet för samhällsutvecklingen lokalt och 

globalt. Principen förutsätter långsiktighet och helhetssyn samt ett globalt perspektiv. 

Begreppet ger dock utrymme för en mycket vid tolkning, vilket åtminstone delvis förklarar 

dess genomslag i den politiska retoriken. Många menar att naturen och ekosystemens bärkraft 

sätter ramar för vad som är långsiktigt hållbart, medan andra anser att detta bara är en aspekt 

av hållbarhet. Lika viktigt är enligt dem ekonomisk tillväxt och bra livsvillkor för alla 

människor på jorden. Dessa två sistnämnda aspekter kan innebära att skyddet av jordens 

livsuppehållande system åsidosätts. Det är inte givet hur avvägningen mellan de tre 

dimensionerna – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet – ska se ut. Därför förekommer 

många konkurrerande tolkningar, vilket innebär att hållbar utveckling således inte är ett svar 

utan snarare en process där olika synsätt kan mötas (Nationalencyklopedin 2013). 

 

3 hållbarhetsdimensioner 

I Antologin från Global Utmaning skriver Göran Cars att Rio-konferensen har fått genomslag 

i önskad riktning men att det samtidigt finns utvecklingstendenser som skapar frustration och 

oro. Han menar att hållbarhetens tre dimensioner (ekologisk, ekonomisk och social) har visat 

sig svåra att hantera var för sig och tillsammans. I vissa avseenden främjar vi oss från det 
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hållbara, då det finns en osäkerhet och okunskap om hur hållbarhet kan uppnås och inte minst 

om hur de tre hållbarhetsdimensionerna kan integreras. Förenklingar har skett, vilket inneburit 

att hållbarhet har blivit ett modeord och ett slags eget mått på kvalité som snudd på 

slentrianmässigt adderas till planer, policys eller produktbeskrivningar (Cars 2011).  

 

Hållbarhet visas ofta i ett så kallat Venndiagram med de tre hållbarhetsdimensionerna inritade 

som överlappande ytor. Där alla de tre 

dimensionerna överlappas uppnås hållbarhet. Hur 

frågor som inte är överlappande ska hanteras 

analyseras och diskuteras däremot inte. Cars anser 

därmed att: ”En tydlig definition av hållbarhet 

lyser med sin frånvaro.” (Cars 2011 s. 13).  

Grundtanken sedan Rio är att det finns en 

samverkan mellan de tre hållbarhets-

dimensionerna och att en verklig förändring 

förutsätter att de behandlas parallellt och 

samordnat. Teoretiskt låter det okomplicerat men 

praktiskt är det svårgenomförbart, om man inte 

tydligare identifierar de tre (Cars 2011). Venndiagram hållbar utveckling. Källa: byggvarlden.se. 

 

Den ekologiska dimensionen av hållbarhet ges störst utrymme i samhälls- och 

stadsbyggnadsdebatten, skriver Cars. Följden har varit ökande kunskaper och insikter som 

inneburit påtagliga miljövinster, men samtidigt finns svårigheter och problem som måste 

tacklas. Enligt honom är problemet som uppstår den att miljöfrågan inte är entydig. I den 

ekologiska dimensionen ingår både lokal påverkan på närmiljön som globala effekter, vilket 

leder till att dessa ofta hamnar i konflikt. Han nämner två exempel från projektet Den Goda 

Staden, där miljösatsningar trots dess goda intentioner ibland får negativ inverkan på miljön. 

Miljökvalitetsnormer för partiklar och kväveoxider förhindrar en resurshushållande, samlad 

och koldioxidsnål stadsutveckling eftersom de motverkar kompakta lösningar. Ett andra 

exempel är att byggandet av en tät stadsstruktur som minskar transporter och främjar 

kollektivt resande motverkas av bullernormer (Ibid). 

 

Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet framställs ofta som ”kostnader” eller som 

”privata intressen och vinst” av ett visst projekt, anser Cars. Han ser inte 

näringslivsutveckling och privata vinster som samhällsmål i sig själva, utan snarare som 

medel för att tillgodose andra samhällsmål. Att erbjuda sysselsättning och att etablera företag 

och lönelägen som innebär att människor kan tillfredsställa sina behov och välfärdsambitioner 

är enligt honom ekonomisk hållbarhet. Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet bör dock 

vidgas geografiskt, för att förstås i en global ekonomi (Cars 2011). 

 

I stadsbyggnadssammanhang har den ekonomiska och den ekologiska dimensionen självklar 

status, skriver Cars. Kostnader och intäkter/nytta av det aktuella projektet bygger upp en 

ekonomisk analys. Kostnader bedöms relativt precist, medan intäkterna är svårare att 

uppskatta. T ex biljettintäkter, hyror och avgifter skattas relativt lätt men hur den lokala 

ekonomin, ortens attraktivitet, sysselsättning samt spridningseffekter påverkas ekonomiskt 

görs under stor osäkerhet, anser han. Vid sidan av den ekonomiska dimensionen sker den 

ekologiska genom miljökonsekvensanalyser. Dessa ska säkerställa att projektet är acceptabelt 

ur miljösynpunkt och kan ofta uttryckas sakligt, exempelvis som skydd för en viss miljö eller 

djurart eller som buller- och utsläppsnivåer. Eventuella målkonflikter mellan det lokala och 

globala uteblir ofta inom båda dimensionerna (Cars 2011).     
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Den sociala dimensionen visar på en otroligt större brist av entydighet än de två övriga 

dimensionerna, tycker Cars, där olika tolkningar och beskrivningar förekommer. I vissa fall 

benämns den snarlik eller likadan som social sammanhållning eller social integration. I andra 

sammanhang likställs den med rätten till delaktighet och deltagande. Den sociala dimensionen 

kopplas även ofta till sociala störningar och social oro. Slutligen skriver han att denna 

dimension från och till likställs med ”staden som en social arena” där fokus ligger på 

mötesplatser, stadsattraktivitet och staden som en arena för kulturell, social och kreativ 

samverkan. Cars skriver att det i stadsbyggnadssammanhang ofta finns en osäkerhet om vad 

denna dimension handlar om. Ska medborgarnas inflytande, påverkan på segregationsmönster 

eller stadens dragningskraft innehållandes kulturella och sociala möten ligga i fokus?  Enligt 

honom stannar vanligtvis dessa frågor i mycket allmänna och icke kvantifierbara mål 

innehållandes t. ex. begreppen attraktivitet och livskvalitet (Cars 2011).  

 

Göran Cars visar tydligt att hållbarhet är en konfliktfylld fråga, där ett klargörande hur 

begreppet ska tolkas är nödvändigt. Han skriver att då konflikter uppstår, och de tre 

hållbarhetsdimensionerna inte går att förena, ska det göras en förklaring av på vilka grunder 

en hållbarhetsdimension prioriteras på bekostnad av en annan. I Sverige har det varit svårt att 

finna en mer generell och entydig definition av begreppet hållbarhet. Eftersom varje projekt är 

unikt med olika deltagare och platser kommer denna definition att variera. Enligt Cars är det 

av största vikt att vid sidan om redovisningen av de tre hållbarhetsdimensionerna även ta med 

tids- och geografiska perspektiv. Hållbarhetsfrågan innehåller således perspektiv, 

maktfaktorer och vilken aktör som har problemformuleringsmandatet. Cars slutsats är att nya 

former och arenor för sammanvägning av de tre dimensionerna måste utvecklas. Han skriver 

att detta innebär att utifrån analyser av hållbarhetsdimensionerna behövs ett dialogskapande 

med samtliga aktörer delaktiga i det hållbara samhälls- och stadsbyggandet. Kommuner har en 

ledande roll i detta genom att utifrån dialogen hantera uppenbara konflikter mellan olika 

hållbarhetsdimensioner. Genom denna dialog utvecklas förutsättningar för välgrundade 

politiska beslut med möjlighet att skapa ett hållbart samhälls- och stadsbyggande (Cars 2011).     

 

Deltagande och sammanhållning för social hållbarhet 

Anna-Lisa Lindén, professor i sociologi vid Lunds Universitet, skriver i tidskriften 

Fastighetsnytt, att det är hög tid att involvera stadsbor i en hållbar utveckling. Hon menar, 

precis som Göran Cars ovan, att ekologiska och ekonomiska konsekvenser hitintills har fått 

dominera, och att de sociala perspektiven först på senare år har förts in i diskussionen. Hon 

skriver att social hållbarhet omfattas av följande fyra dimensioner: 

 

1. demokrati och jämlikhet genom allmän rösträtt, tillgång till utbildning, arbete och 

försörjning, 

2. mångfald genom respekt och tolerans för olika kulturer och värderingar, 

3. social sammanhållning genom service och välfärdsåtgärder, och 

4. livskvalité och trygghet i boende, hälsa och socialt liv (Lindén 2013). 

 

Lindén utgår från ovan nämnda dimensioner när hon förklarar att medborgerlig rätt till 

utbildning och arbete liksom rätten till deltagande i allmänna val har lång och stark förankring 

i vårt land. Problemet anser hon ligga i den praktiska politiken för att främja den sociala 

dimensionen, vilket även Cars poängterar. Toleransen för olikheter i kultur och värderingar 

kan variera stort mellan kommuner. Brist på bostäder och arbete eller svårigheter att bistå med 

service i utsatta lägen kan hota människors sammanhållning. Vidare skriver hon att upplevd 

trygghet, säkerhet eller aktivt stöd genom kommunens service är svårt att mäta. Försök till att 

mäta livskvalité görs vanligtvis genom en beskrivning av genomsnittlig utbildningsnivå, antal 

förtidspensionärer eller i antal sjukdagar per person. Lindén menar att: ”De sociala 
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dimensionerna mångfald, sammanhållning och livskvalité innehåller sprängstoff för konflikter 

om kommunen inte lyckas svara upp mot sina medborgares behov.” (Lindén 2013 s. 105). 

Hon menar i sin artikel att kommuner i större utsträckning ska förlita sig på 

medborgarundersökningar för att lättare finna och svara upp för dessa behov (Linden 2013). 

 

Hållbarhetsfilosofin har fått starkt fäste i samhället och genomsyrat större delen av min 

civilingenjörsutbildning till Stadsplanerare. Ett område där hållbarheten behöver ses över är 

matförsörjningsfrågan. Svensk mat och miljöinformation skriver att alltmer gift- och 

energikrävande metoder för jordbruk och matproduktion har lett till att matindustrin nu är en 

av männsklighetens största källor till utslpp av växthusgaser och andra föroreningar. 

Matproduktionen står idag för över 25% av människans globala utsläpp av växthusgaser. Bara 

djurhållningen för produktion av animaliska livsmedel – bland annat kött, mjölk och ägg – 

står ensam för 18% av växthusgasutsläppen, enligt en stor utredning av animalieindustrins 

miljöpåverkan som presenterades av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO 2006. 

Vi kan jämföra detta med att hela transportsektorn – all person- och godstrafik med bil, lastbil, 

flyg, båt, tåg, etc – står för 13,5% av utsläppen (Svensk mat och miljöinformation 2013).  

Dagens globala matindustri är således inte hållbar. 

 

 

Vår mat – dess industri – vår stad 
Carolyn Steel skriver i boken Hungry City att till en början var människorna på jorden jägare 

och samlare som levde nomadliv, men för ungefär 12 000 år sedan bildades de första 

bosättningarna på vår planet. Detta skedde inom ”Den Bördiga Halvmånen” som sträcker sig 

från Nilens delta, längsmed Medelhavets östra kust upp till södra Turkiet, för att sedan följa 

Eufrat och Tigris genom Syrien och Irak söderut till Persiska viken. Uruk i södra 

Mesopotanien grundades cirka år 3 500 f.Kr. och är den första bosättning som arkeologer 

anser var en riktig stad. Anledningen till att människor samlades och samhällen uppstod var 

att säd började odlas under ordnade former. Säden var tvungen att skördas exakt när den var 

mogen, för att inte spricka och då sprida sina frön över marken. De första som skördade satte 

antagligen upp temporära tältläger intill fälten för att vara säkra på att vara på plats vid detta 

kritiska tillfälle, vilket under årtusenden fick dessa tältläger att förvandlas till byar som senare 

utvecklades till städer (Steel 2008). 

 

Som vi ser har alltså städer skapats utifrån mat. En stor del av alla städer som är belägna inom 

vår planets odlingsområden är ofta lokaliserade där jorden är som bördigast, till exempel 

längsmed vattendrag och vid dess mynningar samt intill sjöar och hav. Steel skriver att 

eftersom vi historiskt sätt har bott nära maten så har vi lättare kunnat kontrollera den, lagra 

den för att sedan lättare fördela den mellan varandra. Staden är uppbyggd av människor, som i 

sin tur är uppbyggda genom maten. Vi människor står alltså för kopplingen mellan mat och 

stad. Förhållandet mellan mat och stad beskriver Carolyn Steel i sin bok Hungry City som 

följer: ”The feeding of cities has been arguably the greatest force shaping civilization, and it 

still is. In order to understand cities properly, we need to look at them through food.” (Steel 

2008 s.10). Ända sedan den första staden bildades tills för bara cirka 200 år sedan, i en 

förindustriell stad, måste invånaren ha haft en stark relation till mat. Innan järnvägen kom var 

matförsörjningen det största huvudbryderiet som en stad stod inför att lösa, och det var 

omöjligt att inte se denna kamp säger Steel. Vägar var fulla med kärror och vagnar 

innehållandes säd och grönsaker, floder och lastkajer var fulla med lastfartyg och fiskebåtar, 

gator och innergårdar var fulla av kor, grisar och höns. De boende i dessa städer kan inte ha 

haft någon tvekan om var deras mat kom ifrån, eftersom den fanns runt dem, producerade 

ljud- och synintryck samt var i ens väg. Stadsmänniskor hade inget val än att bekräfta matens 

roll och närhet i sina liv (Steel 2008). Sedan hände någonting. 
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En ny industri – en ny stad 

I och med 17 och, först och främst, 1800 - talets industrialism kom även den moderna 

matindustrin. I boken Food and the City skriver Jennifer Cockrall-King att i slutet av den 

industriella matkedjan blev matproduktionen så effektiv att istället för matbrist då och då, som 

inträffade historiskt sätt, skapades snabbt en överproduktivitet. Precis som med andra 

handelsvaror märktes att genom en sänkning av priset uppmuntrades människor att köpa detta 

överskott, även om det egentligen inte var nödvändigt. För att verkligen öka konsumtionen 

ytterligare skapade matåterförsäljare den moderna mataffären med självbetjäning, och de små 

specialistbutikerna med expediter som plockade ihop dina varor var ett minne blott. Nu skulle 

istället förpackningarna tala 

till kunden från hyllorna. 

Dessa nya stormarknader 

kapitaliserade på både den 

nya modellen med 

självbetjäning samt genom 

billiga, industriellt 

producerade matvaror som 

satte hjulen i rullning för det 

masskonsumtionssamhälle 

vi ser idag (Cockrall – King 

2012). 
 Ett industriellt jordbruk. Källa: peacefulanarko.wordpress.com 

 

De stormarknader som växte upp som svampar i världens städer ledde, enligt Cockrall-King, 

fram till att så kallade ”food deserts” skapades. Dessa ”mat öknar” är ytor i städer som saknar 

matmarknader och mataffärer, där människor har liten eller ingen tillgång till hälsosam, 

näringsrik och färsk mat. Matvarubutikerna flyttade helt enkelt ut till förorten där de mer 

förmögna hade bosatt sig. I stadsdelar med låg medelinkomst i städers centrala delar blev 

snabbmatsrestauranger och närbutiker det enda valet för invånarna. Utan tillgängliga och 

billiga transportmöjligheter, under det senaste decenniet, har medeldistansen en amerikan 

behövt ta sig från sitt hem till närmaste större matvarubutik varit 9,7 km. Bra mat hamnade 

utom räckhåll, både fysiskt och ekonomiskt, för människor boendes i fattiga områden. Det är 

främst i USA som uttrycket ”food deserts” har används och södra Los Angeles används ofta 

som ett textboksexempel. I vita områden finns det tre gånger fler stormarknader än i områden 

där färgade bor, och dubbelt så många i förhållande till där det bor latinamerikaner. Toronto 

är ett annat exempel där endast 51 procent av invånarna bor inom en kilometer från en 

matvarubutik (Cockrall-King 2012). 

 

Carolyn Steel skriver i sin skapelse Hungry City att matindustrin har gjort märkliga saker med 

oss människor. Genom att leverera oss billig mat i rikliga mängder har den tillfredsställt våra 

mest basala behov. Vad vi än äter så är skalan och komplexiteten för proceduren att få maten 

till oss tankvärd. Innan den når oss har vår mat oftast transporterats tusentals mil genom 

flygplatser och kajer, lagerbyggnader och fabrikskök, och därmed blivit berörd av dussintals 

osedda händer. Trots detta, anser hon,  lever de flesta av oss i ovetenhet eller ignorans om den 

ansträngning det tar att föda oss. För dagens urbana konsuments bekymmer har alla gamla 

farhågor relaterade till mat - jordens bördighet, solsken och ösregn, skördens storlek – 

förvandlats till ett enda bekymmer: storleken på veckans maträkning. Med en allt mer 

distanserad inställning till land och jordbruk har stadsbor svårare att associera mat med 

naturen (Steel 2008). 
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Vidare menar Carolyn Steel att i och med matindustrin förlorade maten sin sociala funktion. 

När maten försvann från de publika platserna tömdes de på en viktig del av sin funktion, 

nämligen samtalen kring maten. Något som skedde vid detta tillfälle var att styrande politiker, 

som tidigare ansvarat för städernas matförsörjning, lämnade över ansvaret till kommersiella 

företag. Idag, menar Steel, är vi helt beroende av transnationella företag för att få mat på 

bordet, vilket ger dem extremt mycket makt. Dessvärre tar de inte ansvar för allmänhetens 

bästa, tycker hon. I Storbritannien kontrollerar idag fyra matkedjor 80 procent av all 

matvaruhandel. Hon uttrycker sig som så att de som kontrollerar maten kontrollerar också oss. 

Detta uttalande kommer utav att matvarukedjan Tesco idag utvecklar hela stadsdelar där de 

planerar stormarknader i centrum för att försäkra sig om kundunderlag (Gunne 2013).   

 

I och med förmågan att konservera mat samt att kunna transportera den långa sträckor har det 

också blivit möjligt att bygga städer på osannolika platser som t.ex. i öknar och ovanför 

polcirkeln. Steel skriver att vare sig man anser att sådana bosättningar är ett resultat av urbant 

övermod, så är de långt ifrån de enda städer som förlitar sig på importerad mat. Många städer 

har för länge sedan vuxit ur sina lokala odlingsbälten. London har importerat huvuddelen av 

sin mat under hundratals år. Staden föds idag av ett globalt inland med en total yta flera 

hundra gånger större än staden självt, vilket ungefär motsvarar all produktiv jordbruksmark i 

Storbritannien (Ibid). Vi stannar kvar i London och tittar på ett exempel som Steel tar upp. 

Hon beskriver en ekologisk lokal kalkonuppfödare vid namn Andrew Dennis. Varje år äter 

Londonborna 35 miljoner kalkoner, och vid Jul äts det 10 miljoner fåglar. Det är 50 000 

gånger mer än vad Dennis producerar. Om vi kan finna 50 000 fler uppfödare, lika 

engagerade som honom, och föda upp kalkonerna på Dennis sätt så skulle vi behöva 34,5 

miljoner hektar mark. Denna yta är dubbelt så stor som den produktiva jordbruksyta 

Storbritannien för tillfället använder sig av (Steel 2008). 

 

Matindustrifakta 

Sveriges jordbruk klarar bara att föda tre fjärdedelar av befolkningen. Resten av maten måste 

importeras. Det uppmärksammade den rödgröna oppositionen under 2010 och menar att vi 

måste öka den inhemska livsmedelsproduktionen. Miljöpartiets före detta språkrör Peter 

Eriksson uttalade sig som följande: ”I framtiden kan vi inte räkna med att ha låga 

världsmarknadspriser på livsmedel, konkurrensen om mark kommer att öka och vi får räkna 

med att priserna på livsmedel också kommer att öka.”(Sandblom 2010). Under perioden 1996 

- 2005 exploaterades 3 430 hektar jordbruksmark för bebyggelse och vägutbyggnad i Sverige. 

En stor del av denna exploatering skedde där marken är som bördigast. Minskningen av 

jordbruksarealerna har också andra orsaker, men i framtiden kan detta bli en viktig fråga, 

säger Sandblom. Det går åt 0,41 hektar för att ge mat åt varje svensk med den levnadsstandard 

vi har, men det finns i dag bara 0,30 hektar åkermark per person i Sverige. Vi kan alltså bara 

föda cirka tre fjärdedelar av befolkningen och resten måste importeras. I framtiden kommer 

energin troligen att bli betydligt dyrare i samband med en uppnådd oljetopp, och jordbruket är 

idag beroende av energikrävande konstgödsel (Ibid). I Sverige har andelen av den totala 

konsumtionen som läggs på mat och alkoholfria drycker legat stabilt kring 12 procent under 

2000-talet. Svensken slänger dock 100 kg mat varje år (Jordbruksverket 2010). 

 

 I Food and the City tar Cockrall – King upp en hel del fakta kring matindustrin som kan vara 

av intresse. 99 procent av den mat som konsumeras i Nordamerika kommer från matindustrin. 

På grund av den lojalitet vi visar gentemot modellen belönas människor där med ett utbud av 

38 718 olika matvaror i en genomsnittlig matvarubutik. 17 000 förväntansfulla nya produkter 

förs in i dessa matlandskap varje år. Amerikaner lägger minst pengar på matinköp utav alla 

andra nationer, ungefär runt 9 procent. $147 miljarder per år blir samhällskostnaden för den 

fetmaepidemi som råder i landet. Hon skriver vidare att FN:s livsmedels- och 
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jordbruksorganisation, FAO, uppskattar att under 1900 - talet har 75 procent av den 

biologiska diversiteten av vår mat gått förlorad, som ett resultat av det industrialiserade 

jordbruket. Från sina egna källor till boken Food and the City har hon fått uppgifter om att 

denna förlust ligger på 90 procent globalt. Det enorma varuutbud vi ställs inför i mataffärerna 

är alltså bara en illusion. Ett stort problem enligt henne är att för stor makt har hamnat i 

händerna på för få. Endast fem företag ligger bakom 90 procent av den mat som levereras i 

USA idag. Tre företag kontrollerar hälften av jordbrukets kemikalier på den globala 

marknaden. Ett företag kontrollerar en femtedel av den globala patentskyddade 

sädesproduktionen, en $25,2 miljarder industri. Bönder i t.ex. Pakistan, Indien och Korea får 

ta smällen och blir ofta tvungna att använda sig av de genetiskt modifierade sädeslagen från 

storföretagen (Cockrall – King 2012). Genmanipulerade utsäden (GMO-grödor) är i allmänhet 

specifikt framtagna för att tåla stora mängder växtgifter. Dessutom är fröna sterila, så att 

jordbrukarna förutom stora mängder växtgifter varje år även måste köpa nytt utsäde från 

tillverkaren (Svensk mat och mijöinformation 2013). 

 

I boken Sustainable Urbanism – Urban Design With Nature skrivs det att matindustrins 

lågkostnadsmat är av tvivelaktig kvalité, smak och säkerhet. Frukt och grönsaker från det 

konventionella systemet innehåller rester av flertalet bekämpningsmedel som är giftiga för 

miljön samt för våra kroppar. Det är inget mysterium att mängder av hälsoproblem kan spåras 

till vårt ätande och nuvarande matsystem, nämligen cancer, diabetes, hyperaktivitet som 

ADHD och Amerikas största strid, den mot fetma (Farr 2008). 

 

Industriella ätare – ”med smak för olja” 

Konstgödsel samt kemikalier har snabbt blivit allmänt vedertagna, vilket fått som följd att vi i 

dagsläget relaterar det rutinmässiga användandet av dessa på bondgården som ”konventionellt 

jordbruk”, säger Cockrall - King. Genmodifierade grödor har endast planterats för 

kommersiellt bruk sedan 1996, men redan innehåller 70 procent av all industriell bearbetad 

mat spår av genetiskt modifierade ingredienser. För att inse vidden av matindustrin skriver 

hon om tre stycken industriella ätare: människor, djur och maskiner. För oss människor var 

det under 1990-talet som vår mat började transporteras över riktigt långa distanser. The 

Leopold Center for Sustainable Agriculture vid Iowa State University levererade 2001 en 

rapport som sa att det genomsnittliga industriellt framtagna livsmedlet i matbutiken färdas 

ungefär 2 415 km från jordbruk till konsument. Denna ”The 1 500-Mile Diet” beräknades 

genom att studera produktions och 

transportregister för olika färska frukter, 

grönsaker, kött och andra varor som 

passerade genom Chicagos 

terminalsystem för mat. Det var mycket 

svårt att räkna ut matkilometrar för 

produkter med blandade ingredienser, och 

eftersom en stor del av maten passerar 

genom privatägda system är det i dag så 

gott som omöjligt att få tillförlitliga siffror 

gällande dessa matkilometrar (Cockrall – 

King 2012). Bonde besprutandes sina grödor. Källa: georgiaag.com. 

 

Vi människor har även sett till att den boskap och fisk som vi äter också är industriella ätare. I 

Cockrall-Kings hemland Kanada skriver hon att 73 procent av grödorna används för att föda 

upp boskap. I USA är siffran 60 procent, vilket motsvarar 400 000 hektar och alltså en yta 

större än Tyskland, som helt enkelt används för att odla spannmål för boskapsuppfödning. En 

tredjedel av den säd som odlas i världen går till att föda upp djur. Amazonas regnskog 
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decimeras med ungefär 6 000 m
2
/sekund, för att i stor utsträckning mätta vår hunger för en 

köttbaserad diet, skriver författaren. Sist men inte minst har vi människor även gjort maskiner 

till industriella ätare, eftersom marknaden för mat nu är bunden till marknaden för bränsle. 

Rekordskördar under 2007 och 2008 borde ha sänkt matpriserna, vilket det inte gjorde. 

Överskottet användes nämligen som biobränslen, där t.ex. den mängd säd som behövs för att 

fylla en SUVs tank med etanol skulle kunna föda en person under ett år (Ibid). 

 

Carolyn Steel är kvinnan bakom begreppet ”Eating oil”. Ett element kopplat till jordbruk 

förbises ofta, nämligen energi. Så gott som varje aspekt av dagens industriella jordbruk 

involverar användandet av olja på något sätt. Maskiner behöver det, det används i 

tillverkningen av konstgödsel och bekämpningsmedel samt behövs i processandet och för 

konservering. En stor andel olja används förstås även för alla transporter som äger rum, lokala 

som globala. Ungefär fyra fat av den svarta klibbiga sörjan används för att mätta en brittisk 

medborgare under ett år. Nästan den dubbla mängden olja behövs för att försörja varje 

amerikan med mat. På ett effektivt sätt äter vi helt enkelt olja (Steel 2008). 

 

Food Security 

Den globala matindustrin med otroligt långa transporter har lett till bildandet av 

”matsäkerhetsgrupper”, ofta innehållandes lokala bönder och stadsodlare, som diskuterar 

ämnet ”Food security”. Grupperna tar reda på hur stora matreserver som finns i en stad eller 

land vid en speciell tidpunkt, skriver Cockrall-King. Det som dessa grupper har kommit fram 

till, och som får förvånansvärt liten uppmärksamhet i generella matdiskussioner, är att städer 

nuförtiden enbart har tillräckligt med mat för att föda sitt invånarantal under tre dagar. Detta 

upptäcktes i Storbritannien år 2 000 då bönder och lastbilschaufförer blockerade vägar som 

protest mot stigande bensin- och diselpriser. De strategiska blockaderna kapade landets 

bränsleleveranser vilket resulterade i att de motoriserade transporterna lamslogs. Rullande 

blockader spärrade av motorvägar som ledde in och ut ur städer. Matleveranser kom därmed 

inte fram vilket fick de tre största matvarukedjorna att under den tredje dagen börja ransonera 

den mat som fanns i lager. Detta fick den Brittiska regeringen att vakna, när de insåg hur 

snabbt en stad som London kan få slut på mat. En byrå kallad ”The Countryside Agency” 

upprättades med syftet att se över Storbritanniens matsäkerhet. 2007 var arbetet klart och nu 

upptäcktes det att farhågorna besannades. Rapporten visade att landets större städer ständigt 

befann sig ”nio måltider från anarki”. Den mat som fanns inom städerna skulle alltså räcka till 

nio måltider för varje individ (Cockrall-King 2012). 

 

Matvarukedjor vill hålla ha så lite varor som möjligt i lager för att maximera sina vinster, 

anser Cockrall-King. Därför har ett sofistikerat precis i tid logistiksystem skapats. 

Lagerarbetet sköts så effektivt att de ständigt endast behövs ett tredagars matförråd för deras 

distribueringssystem. Det som upptäcktes i Storbritannien upptäcktes även i New York nått år 

senare när planen flög in i World Trade Centers tvillingtorn. Transporter begränsades 

omedelbart på grund av säkerhetsaspekter, men fick återupprättas eftersom staden höll på att 

få slut på mat efter ungefär tre dagar. Samma tredagarsregel upptäcktes för New Orleans när 

orkanen Katrina drog in. De tre dagarna gäller ständigt för varje stad i USA, Kanada eller i 

västvärlden för den delen. Det är ju samma matindustri (Ibid). 

 

”Food security”, matsäkerhet, är definierat 1996 i FNs World Food Summit: ”when all people 

at all times have access to sufficient, safe, nutritious food to maintain a healthy and active 

life” (Cockrall-King 2012 s.16). Detta gäller både fysisk och ekonomisk möjlighet att 

förskansa sig bra mat, och om något av dessa inte uppfylls råder matosäkerhet. År 2008 och 

2009 levde 50,2 miljoner amerikaner i matosäkerhet. Denna siffra var enligt The US 

Department of Agriculture´s Economic Research Service, den grupp som har gjort 



 

26 

 

matsäkerhetsundersökningar i landet sedan 1995, de högsta sedan mätningarna startade. Deras 

rapport visade även att matosäkerhet var mer vanlig i stora städer än i övriga landet (Ibid).        

 

Som vi ser för en global matindustri med sig en skörhet som drabbar våra länder och städer, 

framförallt storstadsmetropolerna. En skörhet som kan få katastrofala följder runt om i 

världen. Höjda matpriser har sagts vara gnistan till den arabiska våren som startade i Tunisien 

2010, vilken har resulterat i hundratusentals dödsoffer, och som fortfarande pågår i och med 

Syriens blodbad. Är det då denna industri som ska få fortsätta försörja våra städer i framtiden? 

Med eventuell ökad genmanipulering och mer gifter än tidigare för att mätta en växande 

population. Kanske finns det ett alternativ, eller någonting som kan vara ett supplement till 

matindustrin. Detta stadsodlingsalternativ återfinns i allt större utsträckning i städer, här och 

där runt om i världen. 

 

 

Stadsodling 
Vad är stadsodling? Jag skulle sammanfatta termen som en företeelse där outnyttjade platser i 

staden tas i anspråk, med avsikt att användas för odling. Ett exempel, och i många avseenden 

stadsodlingens startskott, är den såkallade gerillaodlingen. Med detta menas att olagligt odla 

på annans mark, vilket oftast uppstår när boende utvidgat trädgården ut på kommunens eller 

annans närliggande mark. I rapporten  Fritidsodlingens omfattning i Sverige som ges ut av 

FritidsOdlingens Riksorganisation, FOR, skrivs dock att kommunerna verkar vara toleranta 

om dessa gerillaodlingar sköts. Många kommuner försöker även skriva avtal så snart 

verksamheten uppmärksammas. Andra exempel på stadsodling är odling som sker på 

bostadsgårdar, lägenhetsträdgårdar, balkonger, i eventuella stadsdelsträdgårdar och i andra 

stadsodlingsprojekt. I de sistnämnda stadsodlingsprojekten är det odlingskooperationer och 

föreningar som hyr mark av kommunerna. I rapporten skrivs det dock att villaträdgårdar är 

den största resursen för odling i staden. För dem som bor i lägenhet och vill odla är 

kolonilotten (både med eller utan stuga) det vanligaste alternativet (Björkman  2012). För att 

tydliggöra begreppet stadsodling ytterliggare anser jag att all odling som bedrivs innanför 

stadens gräns mot landsbyggd ska räknas in. 

Villaodlandet och odlandet på koloni- och 

odlingslotter har funnits sedan en längre tid 

men bör alltså ingå i begreppet. Det är 

intressant att tänka på hur mycket mark som 

egentligen finns till förfogande ur odlings-

synpunkt i och med villaträdgårdarna i staden. 

Om dessa skulle användas i större utsträckning 

skulle stadens självförsörjning öka markant. 

Att stadsodling har blivit ett aktuellt ämne på 

sistone i Sverige beror först och främst på de 

projekt som odlingskooperationer och 

föreningar genomför, där mark hyrs av 

kommunerna. Odling på innergård i Hammarby Sjöstad. Källa: Egen. 

 

Andra typer av stadsodling, med mer företagsekonomisk verksamhet, dyker framför allt upp i 

västerländska storstäder. Odlandet sker först och främst konventionellt på marknivå men här 

har även takodlandet satt fart, vilket tydliggör en ny dimension av tillgängliga 

stadsodlingsytor. Synsättet att odla vertikalt i städer är också på frammarsch här. Stadsodling 

kan alltså även ske vertikalt inomhus, antingen i befintliga hus eller i nybyggda växthus av 

glas, där modellen är ett självförsörjande system med olika verksamheter som drar nytta av 
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varandra. I dessa stadsodlingar belägna inomhus används hydro- och aquaponiska 

odlingssystem.      

 

Stadsodlingen gror 

Under 2000-talets början uttryckte konsumenter i allt större utsträckning sin oro över de 

industriella matkedjor som leder till långa transporter, skriver Cockrall-King. I Storbritannien 

krävdes att större matkedjor skulle erbjuda mer lokal och regional mat. Denna 

konsumentrörelse hade stor påverkan och matvaruindustrin var tvungen att anpassa sig. Även 

i USA skedde förändringar. Marknader där lokala bönder säljer sina grödor hade så gott som 

försvunnit under åren 1970 till 1990 i USA och Kanada. Nu fick dessa återigen ett uppsving. 

År 1998 fanns det 2 756 stycken lokala matmarknader, och under 2009 hade denna siffra 

stigit till 5 274 stycken, vilka nu rutinmässigt besöks av stadsmänniskor. Vid sidan om de 

lokala marknaderna har det även blivit populärt att köpa sin mat direkt från bönderna via 

programmen ”Community Supported Agriculture”, CSA. De innebär att hushåll betalar 

pengar i förväg till en lokal, oftast småskalig, odlare och får tillbaka regelbundna leveranser 

av de grödor som produceras från tidig vår till och med sen höst. The United States 

Department of Agriculture, USDA, rapporterade att det 2001 fanns 400 CSAs verksamma i 

landet (Cockrall-King 2012). Ett exempel är dock hämtat från England. I Aktuellt den 13 juni 

2013 visades ett inslag om en grönsaksodlare utanför London som låter stadsbor hyra en 

odlingslott där de själva får bestämma vad som ska odlas. Han odlar sedan hyresgästernas 

grönsaker och levererar grödorna hem till dem. Informationsutbytet mellan honom och 

kunderna sker via Internet. Detta kan ses som en variant av stadsodling som främjar 

lokal/regional produktion, och som först och främst riktar sig till köpstarka grupper i 

samhället som inte har tid eller intresset att engagera sig praktiskt i odlandet. Den 

pedagogiska biten om matens koppling till årstiderna får effekt trots att man inte odlar själv. 

Negativa aspekter är att det är dyrt för konsumenten, de fördelar som ökad grönska/odling ger 

mitt i staden går förlorad och det gås även miste om de sociala aspekter som en 

odlingsförening kan ge. 

 

Som en effekt av matindustrins ”Fast Food” växte ”Slow Food” fram och genom denna 

rörelse har den generella konsumentens medvetenhet kommit en lång väg på bara några år, 

anser Cockrall-King. I dagsläget går det inte att förneka att diskussionen om var vår mat 

kommer ifrån har nått allmänheten. Under slutet av 2007 utsåg The New Oxford American 

Dictionary ordet ”locavore” som årets ord. ”Locavores” är de som hellre köper sin mat direkt 

från bönder på lokala matmarknader istället för från stormarknaden, både på grund av miljö- 

och matkvalitetsskäl (Cockrall-King 2012). 

 

Jennifer Cockrall-King skriver vidare att under 2008 rapporterade The United Nations 

Population Fund att för första gången bor fler människor i städer än på landsbyggden på vår 

planet. År 2030 kommer över två tredjedelar av planetens befolkning bo i städer. I 

industrialiserade länder som t.ex. USA, Kanada och Storbritannien bor redan 80 procent av 

invånarna i stadsmiljöer. Hon anser att eftersom vi nu är en art som bor i städer så kommer 

sättet som vi organiserar våra basala behov som mat och tak över huvudet att förändras 

därefter. Hitintills har vi planerat våra städer kring behov som transporter, bostäder, rekreation 

och sanitet med förhoppning om att den omkringliggande landsbyggden ska fortsätta förse oss 

med mat, och att ett kontinuerligt flöde av billigt bränsle ska transportera den till oss allt 

längre och längre ifrån. Outsourcing av vårt jordbruk till andra länder ses som de sista 

andetagen för det bränsleintensiva industriella jordbruket, skriver hon. Behovet av att spara 

energi tvingar oss att förkorta dessa globala kedjor av mattransporter. Städer har resurser som 

land, vatten, arbetskraft och en självklar marknad för matproduktion. Det verkar därför inte så 

dumt att korta ner matkedjorna genom att odla mat precis där konsumenterna bor, alltså i 
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staden. För tillfället sker ett uppvaknande inför möjligheterna om vad som kanske sker om vi 

medvetet planerar våra städer med mat i åtanke (Ibid). 

 

Carolyn Steel uppfann ett alternativ till Thomas Moores Utopia samt Ebenezer Howards utopi 

Garden Cities of Tomorrow, nämligen Sitopia. Namnet är sammansatt av de grekiska orden 

för mat och plats, sitos och topos. Hon säger att: ”Vi bor redan i Sitopia, men det är väldigt 

dåligt designat. Av matproducenterna. Istället skulle vi medvetet kunna använda mat som ett 

positivt designverktyg för att formge våra städer.” (Gunne 2013 s. 22). Steel menar att Sitopia 

inte går att rita, för den ideala bilden av Sitopia är Utopia, och det kan aldrig existera. Med 

Sitopia vill hon visa hur nätverk, samarbeten och system kring mat skulle kunna se ut. Det är 

inget idealtillstånd som efterfrågas utan ett sätt att tänka kring mat och städer. En fördel är att 

Sitopia kan existera i mindre kompromissande delar och ändå verka i en positiv riktning. Hon 

beskriver det själv som ett storkök där du kan laga mat från färska råvaror och bjuda hem 

många vänner att dela dina måltider. Vidare har hennes eget hus en övergiven bakgård där 

hon försöker övertala hyresvärden om att få odla mat på. Det är ett sitopiskt sätt att tänka. 

Enligt Steel har en sitopisk stad många marknadsträdgårdar och lokala mataffärer som ger 

levande gator. Här finns en matkultur som uppmuntrar människor att betala för sund mat och 

äta rätt, vilket fungerar i alla skalor. Hon säger vidare att för att en utveckling mot ett Sitopia 

ska äga rum behövs också ett ekonomiskt system som stödjer det. Många initiativ sker idag 

genom välgörenhet eller som småskaliga experiment. Individer och politiker kan båda göra 

skillnad men den viktigaste förändringen, enligt Steel, måste ske på styrande nivå (Gunne 

2013). 

 

I Sustainable Urbanism: Urban Design with Nature skriver Douglas Farr att samhällen 

blomstrar när människor tillåts att odla sin egen mat, vare sig de gör det individuellt eller 

gemensamt. Regel nummer ett då mat ska odlas är ren jord. Ren och näringsrik jord ger en 

säker högkvalitativ skörd. Om platsen för odlandet sker på tidigare exploaterad mark måste 

jorden kontrolleras så den inte innehåller föroreningar, som t.ex. bly, innan mat kan odlas 

säkert. Tillgång till vatten, solljus och en väl fungerande dränering är andra viktiga aspekter 

för matproduktion i urban miljö. Både allmän och privat mark i ett område kan användas för 

odling av mat. Permanenta och tillgängliga föreningsodlingar, fruktträdgårdar och växthus 

kan planeras för samhällen, vilket ökar populariteten för hållbart designade områden. 

Individer och familjer kan producera mat på takodlingar, hushållsträdgårdar och i växthus. 

Produktion av lokal mat främjar potentialen för återvinning av matavfall som kan 

komposteras för att skapa ny jord till odlingen (Farr 2008). 

 

Bra matkvalité är enligt Farr väsentligt för hälsan hos människor. De ekonomiska fördelarna 

av ett lokalt baserat matsystem inkluderar jobbskapande och självunderhållande marknader. 

Miljömässiga fördelar omfattar lägre energiförbrukning, renare luft och vatten samt sanerad 

jord. Sociala fördelar inkluderar food security, bättre hälsa, vackrare områden och starkare 

band mellan människor och vår planet (Ibid). 

 

Takodling 

Farr nämnde produktion av mat på takodlingar ovan, vilka är mycket ovanliga. Denna 

takvariant av stadsodling kan dock inte under några omständigheter uteslutas i detta arbete, 

för att täcka in stadsodlingsområdet. Världens största projekt som är i full gång i stadsdelen 

Brooklyn i New York heter Brooklyn Grange Farm och startades av Ben Flanner. Med en 

total odlingsbar yta på 2,5 hektar, uppdelad på två olika hustak, är Brooklyn Grange Farm det 

ledande takodlingsföretaget i USA samt den största odlingen lokaliserad på ett tak i världen. 

Under ett år producerar företaget cirka 20 000 kg organiska och ekologiska produkter (The 

Grange Farm 2013). 
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Flygfoto över den mindre odlingen, The Flagship 

Farm, på Northern Boulevard. Källa: 

brooklyngrangefarm.com. 

 

Takytan på ungefär 4 000 m
2
 på 

sjuvånings-huset i Queens utgör den 

mindre av odlingarna. Den anlades under 

våren 2010 på taket till ett hus byggt 1919, 

där det ursprungligen tillverkades 

reservdelar till bilar. Det behövdes ca 500 

ton jord för odlingen, men trots de ökade 

laster som odlandet innebär finns det enligt byggnads-konstruktörer inga risker att byggnaden 

ska kollapsa. För att skydda huset ser tätskiktets konstruktion likadant ut som de som används 

för att anlägga traditionella gröna tak. Samma tätskikt används även vid den större 

takodlingen. Dräneringsplattorna är uppbyggda på följande sätt. I botten finns en rotbarriär 

som förhindrar att plantornas rötter penetrerar takets ytskikt. Sedan följer ett tjockt lager med 

filt som ovanpå sig har dräneringsmattor med små behållare, vilka har som uppgift att ta hand 

om överflödigt vatten vid regnoväder. När det senare torkar upp använder sig jorden och 

växterna av dessa förvarade vattenresurser och företaget behöver därmed vattna mindre. Sist 

men inte minst finns ett tunt filtlager högst upp för att förindra den ovanliggande jorden att ta 

sig ner till dräneringsmattorna (The Grange Farm 2013). 

 

På hemsidan kan jag läsa vidare att den största odlingen på ca 6 040 m
2
 är belägen på taket till 

det 11 våningar höga Hus nr. 3 inom skeppsvarvsområdet The Brooklyn Navy Yard. I detta 

industri- och marinhistoriska område har företaget ett hyreskontrakt som sträcker sig över 20 

år. Det största finansiella bidraget för att anlägga The Navy Yard Farm fick företaget av The 

Department of Environmental Protection (DEP) genom dess Green Infrastructure Stormwater 

Management Initiative. Takodlingen tar hand om ungefär 3,8 miljoner liter dagvatten varje år, 

vilket lättar bördan för det redan överbelastade vattenreningsverket i nordvästra Brooklyn. 

Övrig finansiering är hämtad från privata tillgångar, lån samt diverse insamlingsaktionsevent 

(Ibid). 

 

Världens största takodling i området The Brooklyn Navy Yard. Källa: brooklyngrangefarm.com. 

 

Företaget har många samarbetspartners vilket resulterar i bröllops- och middagsevenemang 

samt yoga – klasser, med utsikt över staden. En CSA – verksamhet och en bigård med 30 

bikupor genererar även de intäkter. På taket anordnas dessutom workshops inom mat- och 

näringslära samt hållbar matundervisning för skolelever. Företaget tar även emot en mängd 

trainees varje säsong. Dessa får utbildning och praktik i ekologisk odling samt lär sig 

nödvändiga färdigheter för att driva ett mindre jordbruk eller stadsodling. Är då odlandet 

lönsamt? Eller, är det snarare ett kompisgäng som gör någonting de tycker är kul? På 
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företagets hemsida får man svar på denna fråga: ”Ja. Vi gick plus minus noll under det första 

året. Under det andra kunde vi glädjas åt en 40 – procentig vinst och eftersom vi på sistone 

har expanderat till en ansenlig takodlingsyta under det tredje året har vi förhoppningar om 

ökad tillväxt.” (The Grange Farm 2013).  

 

Cockrall-King skriver att traditionellt sätt har jordbruk och mat varit en fråga för större 

regioner samt för nationella regeringar. Megastäder med tiotals miljoner invånare kommer 

dock att dominera nästkommande tidsperiod, vilket gör att det är här de största förändringarna 

under 2000 - talet kommer att ske. Idag är ungefär 800 miljoner människor runt om i världen 

engagerade i någon typ av stadsodlingsverksamhet. Alla dessa urbana odlare producerar frukt 

och grönsaker till ett ungefärligt värde av $500 miljoner, vilket är siffror som vid en första 

anblick får en att tro att stadsodling håller på att erövra världen. Hon förklarar dock att de 

alternativa matsystemen som stadsodlandet, CSAs och lokala matmarknader utgör endast en 

procent av matutbudet i industrialiserade länder. I USA rapporteras det om att denna siffra 

gällande mat som säljs direkt mellan bonde och konsument ligger under en procent. Det är ju 

inte så svårt att gissa varifrån de andra cirka 99 procenten kommer, tycker hon. Trots 

stadsodlandets framsteg är det fortfarande en mycket lång väg att gå för att förändra vårt 

industriella matsystem. Det är dock positivt att vi börjar tänka om när det gäller aspekten hur 

jordens stadsbefolkning ska födas i framtidens samhällen påverkade av peak - oil, peak - 

water samt peak - land. För inget samhälle kan väll bli ett peak - food samhälle? (Cockrall-

King 2012). 

 

I sitt verk Food and the City presenterar Cockrall-King exempel på olika typer av 

stadsodlingsprojekt från Paris, där hon finner rötterna till dagens moderna stadsodling, från 

London i världens finansiella centra, från södra Kalifornien och Los Angeles. Hon fortsätter 

med exempel från sitt hemland Kanada i och med stadsodlingsprojekt i Vancouver, så kallade 

SPIN-projekt, och från Toronto, som hon kallar Kålstaden 2.0. Väl tillbaka i USA skriver hon 

om odlingsprojekt i Milwaukee där dagens största kändis när det handlar om stadsodling 

verkar, nämligen Will Allen, grundare och Vd för Growing Power, Inc. Detroit är ytterligare 

en studie där stadsodlingar har ökat i antal på sista tiden efter bilindustrins nedgång, som 

lämnat stora öde industrilandskap, arbetslöshet och fattigdom efter sig. Detta är ett tecken på 

att det är i kristider stadsodlandet växer. Även Chicago tas upp och sist men inte minst 

beskriver hon stadsodling i landet Kuba, som jag tillsammans med exemplet i Vancouver 

tänkt titta närmare på. 

 

Kuba - stadsodlingslandet 

I tidskriften Arkitekten skriver Nina Gunne om landet Kuba. På Kuba var det en kris i början 

av 1990-talet som fick landet att satsa ekologiskt. Efter Berlinmurens fall och Sovjetunionens 

kollaps 1989 blev Kuba av med många av sina importkanaler över en natt. Det blev akut brist 

på många varor som bränsle, konstgödsel och mat, vilket förstärktes i och med USA:s 

mångåriga blockad mot landet. Kuba var helt enkelt tvunget att bli självförsörjande på mat. 

Att driva sina odlingar industriellt var omöjligt eftersom landet då behövde konstgödsel, olja 

och maskiner. Landets ledning tog därför beslut om att satsa mark och pengar på odlingar för 

självförsörjning, till stora delar inne i städerna. Kuba är unikt i världen där regeringen har 

sponsrat lokala matproduktioner och marknader, vilket lett till att den ekologiska revolutionen 

har tvingats på medborgarna. En liknande revolution är dock möjlig på en fri marknad om vi 

tillåter det att hända (Gunne 2013). 

 

De flesta urbana odlingar, med egen affärsverksamhet, på Kuba drivs tillsammans genom 

kooperativ och kallas Organopónicos, förklarar Gunne. Innan dessa skapades, med statligt 

initiativ och stöd, agerade invånarna själva. De behövde snabbt få tag på mat och började odla 
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på bakgårdar, balkonger och tomma ytor i staden. För att säkra och bidra med mark till alla 

invånare som ville odla mat i staden bildade Kubas jordbruksdepartement en avdelning för 

urbant jordbruk 1994. Avdelningen bedriver idag också rådgivning och utbildning som 

baseras på principerna för organisk odling. De flesta tomter som valts ut för Organopónicos 

var tidigare ofta övergivna tomter i staden, nedlagda industriområden eller parkeringsytor som 

staden helt enkelt beslöt att lägga ner. Ett krav som ställs på odlingarna, för att få statligt stöd, 

är att konstgödsel och gifter inte används. På 20 år har Kuba lyckats genomföra ett näst intill 

totalt ekologiskt jordbruk för de grönsaker och frukter som äts inom landet. Landet är en 

modell för att visa att ekologiskt jordbruk är möjligt i större skala (Gunne 2013). 

 
José Castillo är föreståndare för Organopónico 

Raquel Perez i Havanna. Odlingen drivs som ett 

kooperativ av fyra personer. Källa: Gunne. 

 

Vid sidan om de statliga odlingarna i 

städer och på landsbyggden finns runt 

26 000 ”parcelas”, fickparker, inom 

Havanna stad. Nina Gunne skriver att 

storleken på dessa varierar från några 

kvadratmeter till tre hektar och återfinns 

på bakgårdar nära hushållen eller på 

övergivna tomter. En del drivs av 

statsanställda medan andra sköts av 

kooperativ, där de som jobbar i trädgårdarna själva ingår. De största odlingarna ligger i 

stadens utkant så att transporterna minimeras. I Havanna idag upptar urbana odlingar en yta 

på mer än 35 000 hektar, vilket leder till att staden producerar tillräckligt med frukt och 

grönsaker för sina invånare och för de som bor i förorterna. Arbetskraften för jordbruket har 

mer än dubblerats, men Kuba lider fortfarande brist på andra matvaror som gör att ungefär 16 

procent av matvarorna importeras. De urbana trädgårdarna har inte minskat i antal trots att 

matkrisen har lagt sig. Tvärtom ökar de i storlek och i antal. Positiva följdeffekter för landet 

är att de har förbättrat Kubanernas diet ,och därmed hälsan, samt stadsrummen. På skräpiga 

ödetomter grönskar det idag, vilket ger både liv, skönhet och bättre luftkvalitet åt invånarna. 

Diskussioner om att privatisera odlingar pågår nu för att öka produktiviteten ytterligare 

(Gunne 2013). 

 

Vancouvers SPIN – odlingar 

Jennifer Cockrall-King skriver om att det i Vancouver finns en man tillika stadsodlare vid 

namn Curtis Stone som tror att staden inom en inte alltför lång framtid kommer att kunna föda 

sig självt. Detta kommer enligt honom att till stor del ske genom så kallad SPIN-odling, som 

står för ”Small Plot Intensive” och som såg dagens ljus i början av 2000-talet. En SPIN-odlare 

kommer över mark som doneras eller hyr den för en mindre summa. Ingen stor och dyr 

utrustning behövs utan spadar, krattor och en vattenslang är de verktyg som krävs. Någon typ 

av transportmedel är även nödvändigt. Odlingstekniken förlitar sig på stadsodlarens 

arbetskraft, på ett smart val av grödor, på effektiv odlingsteknik över ytor utspridda som ett 

”lapptäcke” i staden och på absolut närhet till konsumenter via lokala matmarknader samt 

annan direkt försäljning. Genom låga kostnader och hög effektivitet kan en SPIN – odlare, 

enligt metodens webbsida, tjäna över $50 000/år på en yta av 2 000 m
2
 i staden (Cockrall-

King 2012). 

 

Under Curtis Stones första säsong som SPIN-odlare var restauranger ivriga med att få ta del 

av hans företag Green City Acres ultra-färska produkter, som levererades med hjälp av en 

egendesignad cykelvagn. Denna användes samtidigt för att hämta kökskompost från samma 
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restauranger. Det spelade ingen roll att hans grödor var sex dollar dyrare per kilo än de grödor 

som kocken kunde beställa från industriella leverantörer. Stones grödor var skördade samma 

dag som de beställdes och höll sig fräscha i kylen under två veckor om det var nödvändigt. Då 

de hade större volym än industriella grödor så visade det sig även att kocken i slutändan 

använde en mindre mängd. En stor efterfrågan på företagets högkvalitativa lokalproducerade 

grönsaker visade sig även på lokala matmarknader (Ibid). 

 

Diversiteten av grödor, på många olika mindre odlingsytor, skapar ett skydd mot vädrets 

osäkerhet, förklarar Stone i boken Food & the City. En annan fördel med att vara lokaliserad i 

staden, istället för på landsbyggden, är att odlandet kan komma igång tidigare på våren och 

pågå längre in på hösten. Detta fungerar på grund av en högre temperatur här, i och med att 

värme absorberas av byggnaderna. Ett relativt kallt Vancouverklimat håller dessutom 

skadedjur borta, vilket gör ekologisk grönsaksodling lämplig. Ytterligare en fördel med 

stadsodlandet är närheten till vatten. En kommunal tjänsteman som sysslade med ekonomisk 

utveckling upptäckte ännu en positiv sak. Inte bara kunde stadsodlingen generera ekonomiska 

vinster, den kunde även samtidigt ha en positiv effekt på stadens miljö. Enligt tjänstemannen 

var framgången för många gröna miljörelaterade initiativ i staden svåra att dokumentera, men 

produktionen vid en stadsodling kan ju mätas ekonomiskt (Cockrall-King 2012).   

 

SPIN – metoden togs inte fram som en ideologi, utan som ett franchiseliknande system. Det är 

en entreprenörsbaserad företagsmodell med målet att generera ekonomiska vinster för ägaren. 

I dagsläget finns det över 600 SPIN – odlare verksamma runt i världen, från Kanada och USA 

till Irland, Storbritannien och Australien. Ett hinder som motverkar en spridning av 

verksamheten är att många städer har kommunala policys vad gäller stadsodling (Ibid). 

 

De stora växthusen 

Hitintills har stadsodlingsskrivandet kopplats till grupper som odlar gemensamt för 

gemenskap eller individuella eldsjälar med företagsmodeller, där båda verkar för ett 

systemskifte vad gäller matindustrin. Mer enorma kugghjul har dock satts i rullning. Större 

mer komplexa stadsodlingsprojekt, som tacklar framtidens matförsörjningsproblematik på ett 

annorlunda sätt, som ger andra typer av följdeffekter, finns idag. Det svensk-amerikanska 

pionjärföretaget Plantagon International AB, med sitt växthus Plantagon, är ett av dem. 

 

Plantagon är dock inte ensamma om tanken att stora växthus ska försörja planetens urbana 

befolkning i framtiden. På baksidan av tidningen NyTekniks nr. 34 som gavs ut den 21 

augusti 2013 läste jag intresserat överskriften: Rekordstort växthus i Kina. Just nu uppförs 

världens största växthus i mångmiljonstaden Tianjin. Byggnaden kommer att täcka en yta på 

cirka 2 000 000 m
2
 och heter Tianjin Binhai International Flower Science & Technology Park. 

Här kommer krukväxter odlas innan de skeppas vidare till den närbelägna hamnen eller 

flygplatsen. Det svensklokaliserade företaget Ludvig Svensson från Kinna, med huvudkontor 

i Kina, tjänar pengar på bygget då de ska leverera 6 000 000 m
2
 energiväv till bygget. Väven 

reflekterar bort den kalla solstrålningen och håller kvar värmen i huset, vilket enligt företagets 

vd kan spara upp till 50 procent när det handlar om energi. Byggprojektet kommer att ta åtta 

år och då det är klart kommer huvuddelen av uppvärmningen ske med hjälp av varma källor i 

området. Utvecklingschefen på Ludvig Svensson säger att detta hus byggs för lyxkonsumtion 

och att de flesta växthusen i Kina är mindre och ämnade för grönsaksproduktion. Företaget 

säger att idag föds all ny växthusteknik i Nederländerna. Det är hög takhöjd som gäller, liten 

användning av stål och datorer styr allt från luftfuktighet till gardinernas rörelser (Nordberg 

2013). 
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I samma artikel nämner man även tre till stora växthus. I Storbritannien, täckandes ett 

gammalt kaolinitbrott, är det enorma bubbelformade växthuset Eden Projekt beläget. Cirka en 

miljon växter är planterade här och hela Tower of London skulle kunna få plats i byggnaden. 

Växthusprojektet Gardens by the Bay invigdes i Singapore 2012 och består av ett flertal 

sfäriska byggnader. Det tredje exemplet som tas upp är just Plantagon, där man i Linköping 

tidigare detta år tog det första symboliska spadtaget för det vertikala växthuset Plantagon. Det 

54 meter höga tolvvåningshuset är uppdelat, där den ena delen är ett växthus och den andra 

rymmer kontor (Ibid). 

 

Vertikal odling 

Tanken om enorma växthus är i stor utsträckning hämtade från Dickson Despommier som är 

mikrobiolog, ekolog och professor inom folkhälsovård i miljömedicinsk forskning vid 

Columbia University, skriver Cockrall-King. Hans bok heter The Vertical Farm: Feeding the 

World in the 21st Century. Den trycktes i slutet av 2010 och fick stor publicitet samt skapade 

enorma förväntningar. The Economist utnämnde Despommier till ”the father of vertical 

farming” i sitt magazine. Enligt media var 2010 året för vertikal odling och artiklar inom 

området var lätt att finna, med bilder av skyskrapor innehållandes grisar, fiskar, ruccola, 

tomater och sallad. Inget av detta 

hade dock byggts men 

Despommiers bok innehöll ett antal 

arkitektritade framtidsvisioner. Den 

innehöll även hans egen version 

som liknade en glaspyramid och var 

designad med staden Abu Dhabi i 

åtanke, eftersom det antagligen är 

den enda stad med finanser att 

producera dessa byggnader för 

matproduktion. En vertikal odling 

av denna typ skulle antagligen få en 

prislapp på åtminstone $100 

miljoner, vilket antagligen är en av 

orsakerna till att de inte existerar 

(Cockrall-King 2013). Despommiers glaspyramid för stadsodling. Källa: inhabitat.com. 

 

För några år sedan var det inte många ur allmänheten som var bekanta med termen vertikal 

odling. Cockrall-King skriver dock att detta koncept har funnits enda sedan Babylons 

hängande trädgårdar. På grund av matindustrin och med ett traditionellt jordbruk som är 

mark-, vatten-, arbetskrafts- och bränsleintensivt var det dags för en förändring. Detta 

tvådimensionella jordbrukssystem transformeras, dess ekologiska fotavtryck reduceras 

radikalt, genom att en tredje höjddimension tillkommer. Den senaste vertikala odlingsvågen 

har haft ett speciellt fokus på slutna kretsloppssystem, skriver hon. Dessa beskrivs enkelt som 

en traditionell mix av odling, vilket delas upp vertikalt i olika lager, för att slutligen förslutas 

gastätt under glas. Det slutna systemet går ut på att djurspillning återanvänds som 

växtgödningsmedel; färskvattenfisk växer i tankar och producerar näringsrikt vatten för 

salladsodling; mängden vatten som går förlorad genom avdunstning minimeras; och de 

bekymmer som Moder Natur kan ställa till med uteblir. Utan avbrott kan växtsystemet 

fungera inomhus dygnet runt, 365 dagar om året. Hungriga vilda djur som hjortar och 

gräshoppor samt andra skadedjur kan inte skada det inneslutna systemet (Ibid). 

 

Cockrall-King skriver att konstruktörer och arkitekter av vertikala odlingar talar om 

aeroponiska system, odling utan jord där rötter hänger i en dimma av näringsrikt vatten, 
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hydroponiska system, där odling sker i näringsrikt vatten utan behovet av jord, samt slutligen 

aquaponiska system. I detta sistnämnda system bedrivs fiskodlingar inomhus. Fiskodlingen är 

kopplat till ett hydroponiskt system som skapar självrengörande och självgödslande 

vattenåtervinnande kretslopp. Fiskarnas avföring löses upp i vattnen som får rinna ut i 

växtbäddar. Avföringen verkar som gödningsmedel för salladen, vars rötter ligger i 

växtbäddarnas vatten. Den växande salladen rengör vattnet som på nytt tillförs fiskodlingen. 

Slutprodukten blir olika typer av sallad som kan ätas direkt eller säljas. De färdigvuxna 

fiskarna kan säljas till restauranger. Experiment med dessa system har endast gjorts i mindre 

skala och effektiv teknik för mer storskalig odling existerar inte idag (Cockrall-King 2013). 

Ett försök att finna denna storskaliga effektiva teknik pågår i Chicago i The Plants regi, hos 

vilka jag volontärarbetade i april 2013.  

 

Det finns många former av stadsodlingar men i dagsläget är de i Sverige mest vanligt 

förekommande så kallade ”Community gardens”, föreningsodlingar, där odlandet sker 

gemensamt utan något större ekonomiskt vinstintresse. I USA, Kanada, Storbritannien med 

flera är företagsbaserade stadsodlingsverksamheter som CSAs vanliga. I framtiden kan nog 

mycket väl takodlingar, växthus höga som skyskrapor samt aqua- och hydroponisk odling bli 

aktuellt för att försörja världens storstadsmänniskor. Det som ser ut att komma starkt är de så 

kallade slutna kretsloppen, likt The Plants verksamhetsidé, som kan avlasta städers större 

kretslopp. Stadsodlingarna kan leda till flertalet positiva samhälleliga följdeffekter, på grund 

av dess lokalisering.  

 

 

Externaliteter – effekter för tredje part 
Vid studier av det nationalekonomiska området blev jag intresserad av en källa som leder till 

ineffektivitet på den fria marknaden, nämligen externaliteter: en extern kostnad eller fördel av 

en aktivitet. Många aktiviteter genererar kostnader eller fördelar som påverkar människor som 

inte är direkt involverade i de aktuella aktiviteterna. Dessa uppkomna effekter är dessutom i 

regel oavsiktliga och man skiljer på positiva samt negativa externaliteter. De positiva innebär 

att människor, förutom de som utövar aktiviteten, drar fördel av den. Negativa externaliteter 

innebär då motsatsen att människor, förutom de som utövar aktiviteten, blir tvungna att betala 

för den (McDowell et al 2009). 

 

Ett exempel på en externalitet är vaccinering, vilket används för att kontrollera och utrota 

sjukdomar som utgör ett hot mot mänskligheten. Tack vare det existerar inte smittkoppor 

längre, Salk vaccinet har näst intill utrotat det vattenburna viruset polio och MMR vaccinet 

har på senare år motverkat spridning av mässling, påssjuka och röda hund. Generellt sätt 

ligger föräldrars privata beslut, att ge sina barn omsorg genom ett gott skydd mot sjukdomar, 

som grund för den succé som vaccinet har inneburit för samhället. Föräldrarna reflekterar 

förhoppningsvis över vilka fördelar barnet får, och jämför dem med de risker och eventuella 

kostnader som en vaccinering innebär. Efter denna överläggning får barnet förhoppningsvis 

sprutorna, föräldrarnas analyser upphör, och inga ytterligare uträkningar görs över vilka 

fördelar som delges andra människor i och med vaccinationsproceduren. För fördelar är just 

det som genereras till övriga föräldrar och barn världen över. Vaccineringen skyddar som sagt 

det egna barnet från infektioner, som gagnar samhället, men risken att någon annan också blir 

smittad minskar avsevärt med varje injektion. En epidemi är något otroligt kostsamt för ett 

lands BNP. Om det var dyrt att vaccinera sitt barn är risken stor att färre barn skulle få 

skyddet. På grund av detta problem är vaccinationsprogram gratis, subventioneras eller i vissa 

fall är de obligatoriska i länder runt om i världen. Vaccinering är alltså ett exempel på en 

positiv externalitet (McDowell et al 2009). Det uppstod dock problematik efter den 
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massvaccinering som blev följen av svininfluensan i Sverige, vilket betyder att ingen garanti 

för endast positiva externaliteter kan utlovas. 

 

Att välja bilen som transportmedel i stadsmiljö under rusningstrafik är däremot ett exempel på 

en negativ externalitet. Föraren tänker på risker/kostnader samt fördelar för honom eller henne 

att göra denna bilresa vid aktuell tidpunkt. Vad som inte ingår i beräkningen är att under den 

resa som föraren planerar kommer han/hon bidra till att många andra trafikanters restid ökar, 

samtliga med en liten del, eftersom vägnätet redan är överbelastat. Föroreningar och utsläpp 

av växthusgaser är klassiska exempel på negativa externaliteter. Länder som släpper ut 

föroreningar i luft och vatten påverkar människor negativt i andra länder. Generellt sätt skapar 

en negativ externalitet, likt förorenande utsläpp, en marginal samhällelig kostnad som är 

högre än marginal privat kostnad. På samma sätt skapar en positiv externalitet, som till 

exempel vaccinering, en högre marginal samhällelig fördel än en marginal privat fördel 

(efterfrågan). Skillnaden är att den senare leder till externa fördelar som erhålls av en tredje 

part. Dessa positiva externaliteter har i viss utsträckning en baksida i och med att de för med 

sig tvetydighet. Ett exempel på detta är breda mororvägar som gynnar pendlare, medan de 

medför problem för närboende samt djur- och växtlivet (McAfee & Lewis 2009). 

 

Externaliteter, positiva som negativa, leder bevisligen till ineffektivitet där initiativ till 

avhjälpande åtgärder är nödvändigt. Exempel på dessa åtgärder kan vara en skatt alternativt 

en kvot, där den senare även kan vara överlåtbara mellan länder, för att reducera förorenande 

utsläpp. Då det inte är så många människor inblandade kan möjligtvis problemet med 

externaliteter lösas utan involvering av en regering utan istället genom att parterna möts och 

förhandlar (McAfee & Lewis 2009). 1991 mottog Ronald Coase, en professor vid University 

of Chicago Law School, Nobelpriset i Ekonomi. Han föddes i England och arbetade där som 

professionell ekonom innan andra världskriget. Det ärorika priset tilldelades han då han var 

först med att tydligt se att om människor är förmögna att utan kostnad förhandla med 

varandra, över rättigheten att genomföra aktiviteter som genererar externaliteter, leder detta 

alltid till att en effektiv lösning uppnås. Denna insikt kallas ofta Coase teorem eller Coasiansk 

förhandling (McDowell et al 2009). 

 

 

Ett svenskt stadsodlingsintresse 
Under våren besökte jag oppositionens stadsbyggnadsborgarråd, Tomas Rudin (S), i 

Stadshuset i Stockholm för att diskutera stadsodling. Tomas
1
 förklarade som jag tidiagare 

förstått att odling i städerna inte var något nytt påhitt. Förutom de planerade koloni- och 

odlingslottsområdena runt om i staden berättade han om egnahemsrörelsen som innebar att en 

mindre yta tillhörande bostaden, inom tomtgränsen, skulle användas för odling. I de flesta 

områden blev dock så inte fallet, och idag sa Tomas att vi på dessa ytor vanligtvis finner 

exempelvis uteplatser på trädeck, swimmingpooler samt studsmattor för barn. Anledningen 

till detta beror enligt honom på att vi helt enkelt har det för bra ställt ekonomiskt i Sverige och 

inte har behövt odla vår egen mat, utan istället lagt våra pengar på bekvämligheter. Maten har 

ju ändå varit lättillgänglig genom leveranser från matindustrin till hyllorna på våra 

stormarknader. 
 

Tomas sa tidigt under vårt möte att han hade svårt att se en framtid för stadsodlingar i 

Stockholm eftersom markexploateringstrycket och markpriserna är så pass höga. Både 

kommunen och byggherrar ökar sina intäkter om en yta bebyggs istället för att användas för 

                                                 
1

Tomas Rudin Stadsbyggnadsborgarråd, samtal den 28 maj 2013. 
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odling. Alla platta tak som finns i staden skulle dock kunna utnyttjas bättre, med odling som 

ett alternativ ansåg han. Denna aspekt att utnyttja taken på ett bättre sätt framfördes även av 

Kristdemokraterna i Stockholm under sommaren 2013. Något som dock är illavarslande var 

att skönhetsrådet under detta år sa nej till ett grönt tak i innerstaden pga estetiska skäl. Den 

populära stadsodlingen Trädgård på Spåret på Södermalm i Stockholm samt begreppet ”food 

security” hade inte Tomas hört talas om men blev mycket intresserad när jag berättade om 

odlarföreningen, och för det senare begreppet hänvisade jag till boken Food & the City av 

Cockrall-King. Matsäkerhet i och med ”food security” diskuteras varken på riks-, regional- 

eller kommunnivå inom svensk politik, men Rudin blev intresserad när han fick höra hur 

denna fråga har fått politiskt utrymme i större västerländska metropoler. 

 

Vid ett möte med Ulrika Flodin Furås, journalist och fotograf vid FritidsOdlingens 

Riksorganisation (FOR), fick jag tillgång till rapporten  Fritidsodlingens omfattning i Sverige. 

Ulrika
2
 sa att med rapporten ville organisationen bland annat få en uppfattning om 

stadsodlingens omfattning. En förfrågan sändes ut till landets 290 kommuner. Av de 179 som 

svarade var det omkring 30 kommuner som uttalat ser ett ökat intresse och efterfrågan på 

stadsodling, och då främst som kolonilottsverksamhet. Rapporten säger dock att det finns 

olika åsikter i kommunerna och markexploateringstrycket är stort i växande städer, vilket 

sammanfaller med Tomas Rudins åsikt om en skepsis mot stadsodling utifrån ekonomiska 

incitament. En allmän ståndpunkt verkar vara att nya lotter ska tillkomma om äldre 

försvinner,skriver Lise-Lotte Björkman i rapporten. Landets kommuner, och då främst 

storstadskommunerna, nämner även intresset för andra stadsodlingsprojekt. I dessa verkar 

odlingskooperationer och föreningar som hyr mark av kommunerna. Riktlinjer för stadsnära 

odling utarbetas nu i vissa kommuner. I ett antal kommuner samarbetar man även medvetet 

med bostadsbolag för att påverka så att odlingsmark finns med i nya bostadsområden 

(Björkman 2012). 

 

Utav Sveriges tre storstadsområden ligger Stockholm enligt mig sist när det handlar om 

stadsodling. Detta trots Trädgård på Spåret och att odlandet i det kommunala bostadsbolaget 

Stockholmshems regi visar att intresset finns. Det privata företaget Urbio Landskapsarkitekter 

som riktat in sig på stadsodling förstärker intresset. Malmö hamnar på andra plats eftersom de 

har genomfört en hel del projekt innehållandes stadsodling. Ett exempel är de odlingslotter 

som uppförts i Slottsparken under ledning av parkens trädgårdsmästare John Taylor. Dessa 

hyrs ut till dagis och föreningar. Malmö var dessutom först med begreppet grönytefaktor i 

stadsbyggandet. Här har även gerillaodlandet genom gruppen Mykorrhiza lett till en stark 

gräsrotsrörelse som gjort att stadsodlandet fått fäste i staden. De har på senare tid blivit mer 

”rumsrena” då de har tilldelats odlingsytor av Malmö stad. På första plats, och även utsedd till 

Sveriges stadsodlarstad med sina ca 50 odlingsföreningar, hamnar Göteborg. Här har 

stadsodlarföretaget Stadsjord, som jag har studerat, varit frekvent inblandade i 

stadsutvecklingen under en längre tid.       

 

Byggherrar 

Under våren 2013 träffade jag fyra byggherrar, nämligen JM, NCC, Folkhem och 

Stockholmshem, för att skapa mig en bild av deras stadsodlingsintresse. De två giganterna 

JM:s och NCC:s intressen skilde sig åt, i alla fall utifrån den information jag fick från 

respektive företags miljöchefer. Generellt sätt gäller för båda att eftersom de är så pass stora, 

med enorma summor pengar inblandade i sina projekt, ville de inte ligga i framkant med att 

prova på olika lösningar för stadsodling på marknivå eller på tak vid nyproduktion. Båda hade 

svårt för att se att de ekonomiska kalkylerna skulle gå ihop här, om stadsodlingar skulle 
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 Ulrika Flodin Furås FOR, samtal den 25 mars 2013. 
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anläggas på den dyra kommunala marken. NCC sa dock att man under de senaste åren sett en 

förändring i byggandet och disskuterade nu stadsodling jämte andra hållbarhetslösningar på 

styrelsenivå. JM var ärliga att erkänna att man tittar på mindre företag när det handlar om 

inovationer och nya lösningar. Om de är lyckade följer gärna företaget efter i sina större 

projekt. Intresset för odling på tak var det som skilde sig mest mellan byggjättarna. JM var 

inte alls för växtlighet och odling på tak, eftersom man först och främst såg risker och 

problem. Patrik Andersson
3
 och jag pratade om allt ifrån risk för fuktskador, 

svårtillgängligheten med en takodling, dyrare byggkostnader till att det blir mycket svårt att 

anordna en odlingsförening i en bostadsrättsförening. NCC däremot var mycket mer 

intresserade. Miljöchefen Göran Gerth
4
 filosoferade i termerna om att eftersom man idag gör 

ett tätskikt på taket så måste detta bara kunna göras utförligare för att minimera risker med 

odling på tak. Vidare ansåg han att eftersom de största energiförlusterna från uppvärmning 

sker genom husets takkonstruktion så skulle en odling där fungera som en mössa på huset 

under årets mer kalla månader. 

 

Den mindre privata byggherren Folkhem var något mer intresserad av stadsodling än de två 

större, men ansåg likt de två tidigare att dagens markpriser gör det så gott som omöjligt att få 

ekonomin att gå ihop. VD Arne Olsson
5
 utryckte sig som så att: ”Visst är det bra med 

visioner om en grönare stad, som för med sig hårdare riktlinjer från kommunerna, men någon 

måste ju även betala för kalaset”. Arne var stolt över att hans företag bygger sina hus i trä, allt 

från stomme till fasad, vilket minimerar utsläppen av växthusgaser. Han tyckte vidare att det 

var dåligt ur miljösynpunkt att riktlinjer för utsläpp under själva byggtiden saknas idag, då det 

endast finns tydliga mål för hur klimatsmart boendet ska vara när allt är färdigbyggt. Då vi 

diskuterade stadsodlandet och funderingarna kring detta i Norra Djurgårdsstaden förde Arne 

efter en tid samtalet bort från innerstaden, för att landa i dess motsats – förorten. Han ansåg att 

odlandet kan göra stora nyttor där. 

 

Allmännyttans bostadsbolag Stockholmshem, som ägs av kommunen, var som jag anade 

innan mitt besök mycket positiva till stadsodlingar. Hos dem fick jag glädjen att träffa VD 

Ingela Lind samt Miljöchefen Gösta Olsson, 

båda vid ett och samma möte. Jag hade trott att 

stadsodling och hyresrätter har större 

möjligheter att gå hand i hand. Detta besannades 

då Ingela och Gösta
6
 berättade om sina 

odlingsprojekt i Stockholms södra närförorter. 

Projekt försegick redan i t.ex. Bagarmossen och 

i och med projektet hållbara Hökarängen. Jag 

blev inbjuden till ett stadsodlingsmöte i 

Hökarängen ett par veckor efter vårt möte, där 

boende och bolaget skulle diskutera hur 

odlandet skulle utvecklas. Jag var dock tvungen 

att tacka nej då jag skulle till Göteborg denna  Stockholmshems projekt Stadsodling för barn 

dag för fallstudien om Stadsjord. i Bagarmossen. Källa: Egen. 
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 Patrik Andersson Miljöchef JM, intervju den 11 mars 2013. 

4
Göran Gerth Miljöchef NCC, intervju den 21 mars 2013. 

5
 Arne Olsson VD Folkhem, intervju den 14 mars 2013. 

6
 Ingela Lind VD/Gösta Olsson Miljöchef Stockholmshem, intervju den 3 april 2013. 
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Ett annat stadsodlingsprojekt som är nystartat av Stockholmshem är det i Årstadal, i 

anslutning till deras nybyggda hyresrätter. Jag träffade även ett par teknikkonsulter under 

våren som var positiva till stadsodling men osäkra på om ett stort odlingsintresse finns hos 

allmänheten. Från en konsult fick jag höra att om detta intresse inte finns är ju ett utbrett 

stadsodlande i föreningsregi onödigt och det kanske helt enkelt räcker med att försköna våra 

områden med blommor och andra växter.  

 

Allmänheten 

Som synes i FOR:s rapport kan kommuner, vanligtvis storstadskommunerna, visa på ett 

intresse för stadsodling. Ofta visas detta intresse genom nya odlingsinriktade nätverk och 

föreningar med anknytning till stadsodling. I rapporten skriver dock Lise-Lotte Björkman att:  

”Det är svårt att greppa hur omfattande dessa nya former av stadsodling och 

nätverksaktiviteter är, eftersom det oftast inte finns medlemsregister och aktiviteterna och 

odlingsytorna varierar. Dock är det en odlingsform i växande som uppmärksammas och syns 

i framförallt våra större städer.” (Björkman 2012 s. 22). Under det senaste halvåret tycker jag 

mig ha funnit ett utrett stadsodlingsintresse hos allmänheten. Jag har inte gjort några enkäter 

eller andra utfrågningar utan enbart hållt ögon och öron öppna. För det första har 

stadsodlandet och vår mat fått ett större utrymme medialt.   För det andra har Trädgård på 

Spåret, min första fallstudie, fått över 300 medlemmar på två säsonger och Matparken, den 

andra fallstudien, har fått införa ett kösystem till sin odling. Den allmänna uppskattning jag 

har sett kring alla de fallstudier jag har genomfört förstärker detta intresse. Och för det tredje 

så är trycket i och med de väldigt långa köerna att få en kolonilott inom staden ett tydligt 

tecken att många människor vill odla, och helst nära sin bostad. Under sommaren 2013 fanns 

för övrigt en stadsodlingskurs om 7,5 högskolepoäng att läsa, både vid Sveriges 

lantbruksuniversitet och Stockholms universitet. Undervisningen leddes av Marina Quieroz 

vid Matparken. Utifrån fem fallstudier, samt tidigare nämnda exempel och aspekter på 

stadsodling, vill jag finna ett läpligt sätt för odling i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Jag 

vill även fundera på vilken typ av stadsodling, och placering, som överlag är mest lämpad i 

Sverige samt hur framtidens odling antagligen kommer att se ut i världens storstäder.  

 

  

Trädgård på Spåret 
På Södermalm i Stockholm, närmare bestämt vid Skanstullsbrons norra fäste, mellan 

Eriksdalsbadet och Eriksdalslundens koloniträdgårdar, är en ny urban trädgård belägen. Den 

heter Trädgård På Spåret och drivs av en ideell förening med samma namn som bildades i 

februari 2012, efter att Stockholms Stad hade gett grönt ljus för verksamheten i slutet av 2011. 

Ett kontrakt med Exploateringskontoret upprättades vilket var nödvändigt för att komma 

igång. Philipp Olsmeyer, en småbarnspappa från Tyskland, tog initiativet till att starta upp 

verksamheten. Philipp
7
 berättade för mig att det var under promenader som han upptäckte det 

gamla spårområdet som låg helt öde. Spåret anlades i samband med 2:a Världskriget för att 

kunna transportera skadade människor från Norra Hammarbyhamnen till Södersjukhuset. 

Sverige deltog som vi vet inte aktivt i kriget och några sårade soldater/individer ur 

civilbefolkningen dök som tur var aldrig upp. Spåret fick alltså aldrig uppfylla sitt egentliga 

syfte och vid Södersjukhuset byggdes det parkeringsplatser på spårområdet istället. I andra 

änden av spåret har byggherren NCC ett lager under Johanneshovs- samt Skanstullsbron och 

den cirka 400 meter långa tunneln på mitten har från och till gett stadens hemlösa någon form 

av tak över huvudet. 

 

                                                 
7

 Philipp Olsmeyer Styrelseordförande Trädgård på Spåret, samtal/deltagande observation den 5 maj 2013. 
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Sedan våren 2012 har spåret alltså fått en ny ”hyresgäst” i och med Trädgård På Spåret. Då 

det enligt Philipp inte skulle vara roligt samt möjligt att driva detta stora projekt ensam så 

vände han sig till likasinnade som var villiga att hjälpa till för att konkretisera samt realisera 

idén. En organisation började sakta byggas upp, vilket var nödvändigt för att kunna hantera de 

byråkratiska åtagandena som var nödvändiga runt en förening. Idag är Philipp föreningens 

ordförande och ansvarar för verksamhet och förening. Han är en av tre i styrelsen där de andra 

två utgörs av Max Zinnecker, område och arkitektur, samt Lisa Kopp, kommunikation och 

press. Det finns även två andra arbetsgrupper med ansvar för trädgård samt kafé & 

evenemang. I den förstnämnda är trädgårdsmästare Jean-Pierre Hemingsson särskilt stolt över 

barnodlingen och i den andra sköts kafé och evenemangsbokningar av Anders Fredriksson. I 

samband med att Trädgård På Spårets stadgar skrevs kom man fram till att föreningens syfte 

skulle lyda enligt följande: 

 

 Att bedriva en mobil ekologisk trädgård där medlemmarna kan odla själva, 

 att sprida kunskap om odling, ekologi och livsmedel (odlingsskola/bibliotek) samt 

 att utveckla en hållbar framtidsstrategi för området där trädgården placeras (Trädgård 

på Spåret 2013). 

  
Trädgård på Spåret har gett liv till ett tidigare öde område i staden. Källa: pasparet.org. 

 

Verksamhet 

Kärnan i verksamheten är att odlingen ska bedrivas tillsammans, där Trädgård på Spåret ser 

sig som ett alternativ till de närliggande kolonilotterna. Odlingsintresserade, som eventuellt 

står i kön till de koloniträdgårdsföreningar som är belägna längs Årstaviken, kan börja sitt 

odlande här där planering, plantering och skötsel som sagt görs tillsammans. Medlemmarna 

delar på mark, kunskap, redskap och skörd mm. Föreningens ordförande Phillip säger att det 

inte finns några krav på vad man som medlem binder upp sig vid. Man kan engagera sig 

precis så mycket man vill och orkar, vilket är bra då den tid skola, jobb eller familjeliv upptar 

snabbt kan förändras. Han menar vidare att detta ska vara en kul, praktisk och social grej utan 

några ideologiska ställningstaganden (Olsmeyer 2013). 

 

Den 7 februari 2013 deltog jag på föreningens årsmöte på Södermalm i Stockholm. Jag blev 

förvånad av uppslutningen medlemmar som var där. Cirka 50 personer, där den yngsta var en 

3-årig flicka och den äldsta en 90-årig dam, hade samlats högst upp i Katarina Södra skola. 

Inför denna säsong hade föreningen hela 300 medlemmar. Under föreningens första år hade 

man alltså fått hundratals medlemmar, stora som små, unga som gamla, från olika 

samhällsklasser och kulturer, odlingskunniga samt noviser med ett stort eller mindre 

odlingsintresse. Phillip förklarade att majoriteten av medlemmarna är innerstadsfolk från 

Södermalm och den största gruppen efter dem kommer ifrån Stockholms södra närförorter. 
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Vidare finns det en hel del nationer representerade bland medlemmarna, förutom Sverige 

nämligen Tyskland, Danmark, Finland, Frankrike, Rumänien och USA, sa Phillip (Ibid). 

 

De ekonomiska fundament som ligger som grund för verksamheten är avgifter i form av 

medlemskap, växtfadderskap samt partnerskap, där alla intäkter investeras i organisationen. 

Intäkterna för försäljning på marknader under 2012 var försumbar. Medlemsavgiften ligger på 

200 SEK/säsong, men för ett familjemedlemskap betalar man 250 SEK/säsong. Runt 40 % av 

alla anmälningar är familjemedlemskap. Medlemmarna får helt fritt välja i vilken omfattning 

de vill engagera sig. Cirka 5 – 15 personer är aktiva vecka efter vecka medan som synes 

majoriteten av medlemmarna endast vill ge ett ekonomiskt stöd och följa spårets utveckling 

genom att då och då komma förbi på en kaffe. Växtfaddrar finansierar en eller flera lådor om 

1 m
2
/låda, där privatpersoner betalar 500 SEK/låda medan företag betalar 1 000 SEK för 

densamma. Den som investerar får dock inte själv bestämma vad som ska odlas, men 

marknadsförs på olika sätt i anslutning till lådan. Under fjolårssäsongen 2012 hittade man 

växtfaddrar till 75 odlingslådor, 45 privatpersoner och 30 företag. Under samma säsong 

upprättades hela sju partnerskap. Till denna andra säsong kvarstår tre stycken, nämligen det 

med Exploateringskontoret, Rölunda gård och Fiskars. Föreningen söker flera och säger att 

det är möjligt att sälja och marknadsföra hållbara produkter eller tjänster i anslutning till 

spåret. Man söker även bidrag för olika verksamhetsområden och är öppna för evenemang, 

kurser, forsknings- eller andra projekt (Olsmeyer 2013). 

 

Det finns inga privata lådor där odling sker enskilt utan inför varje odlingssäsong utvecklas 

gemensamt en odlingsplan över området. Inför denna odlingssäsong är odlandet indelat i tre 

större delområden. Vid ett område kommer föreningen leda en odlingsskola med 40 lådor, för 

att utifrån ett pedagogiskt syfte öka ett ekologiskt medvetande vad gäller mat- och 

odlingskunskap. Trädgård På Spåret startades bland annat för att man själva ville lära sig 

något som man tyckte var viktigt, samt att få förmedla vidare sin nyvunna kunskap till andra. 

Föreningen menar att många som bor i staden har ingen eller lite erfarenhet av odling: ”Oftast 

saknas grundläggande kunskap om hur t.ex. den inplastade gurkan, lökarna i sina nät eller 

hur bönorna i sina burkar egentligen blir till.” (Olsmeyer 2013). ”Learning by odling” är en 

röd tråd genom verksamheten och man ser hela området som en stor odlingsskola. Vissa 

medlemmar är erfarna med en trädgårdsutbildning i bagaget, alternativt som inbitna 

hobbyodlare, och förmedlar gärna sina kunskaper till ”de gröna” medlemmarna. 

Informationsskyltar om växterna finns i respektive odlingslåda för att öka kunskaperna 

(Trädgård på Spåret 2013). 

 
Bilden ovan visar på ett pedagogiskt sätt hur odlandet går till, med närvaro av barn, i anslutning till spåret under 

en odlingssäsong. Källa: pasparet.org. 
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Själva odlingsskolan har alltså skapats för att bedriva kursverksamhet med speciella kurser för 

stadsodlare. Föreningen är öppen för förslag och välkomnar initiativ där deras trädgård 

används för lärande. Under 2012 genomfördes odlingskurser på platsen i Folkuniversitetets 

regi. Ett annat viktigt inslag i odlingsskolan är ”Barnens Trädgård På Spåret”, där samarbete 

förs med skolor och förskolor i närheten. Grupper om fem till åtta barn får 4 egna lådor (1 

låda = 1 m
2
) där de med hjälp av ansvarig för odlingsskolan planerar, planterar, sköter och 

skördar själva. I det andra området satsar man på biologisk mångfald där 100 olika arter ska 

planteras i 100 odlingslådor. Föreningen har inte som mål att bli självförsörjande utan satsar 

på en bred odling för att lära sig så mycket som möjligt (Trädgård på Spåret 2013). 

 

Det tredje och sista området används för att odla grönsaker och kryddor i kommersiellt syfte. 

Detta område består av 40 odlingslådor och blev under våren 2013 inneslutet av två enklare 

växthus, både för att öka växttakten på grödorna samt skydda dem från nedfallande 

föroreningar orsakade av fordonstrafiken på den närliggande Skanstullsbron. Nattklubben 

med det i detta sammanhang passande namnet Trädgården, beläget under Skanstullsbrons 

norra fäste cirka 250 meter ifrån Trädgård på Spåret, kommer under årets säsong köpa 

produkter till sin restaurangverksamhet. Detta är verkligen ett exempel på lokal produktion 

som minskar transportbehovet, vilket är den fundamentala vitsen med stadsodling. Skörden 

kommer även att användas till försäljning i föreningens kafé där besökare från och med maj 

2013 kommer att erbjudas bryggkaffe, bullar, glass, våfflor, saft, mackor, sallad samt soppa. 

Kaféet På Spåret kommer även att bjuda på grillade ekologiska korvar, grönsaksspett och om 

besökaren har tur även t.ex. föreningens egenodlade ruccola, tomater eller morötter beroende 

på skördetid. Det är en byggvagn av äldre modell som kommer att rustas upp och genomgå en 

förvandling till kafévagn, där elen längre fram kommer alstras via solceller på taket. I 

anslutning till kaféet kommer man även att uppföra ett bibliotek med litteratur som associeras 

till föreningens verksamhet (Trädgård på Spåret 2013). 

 

 
Trädgård på Spåret i vår- respektive sommarskrud, som lockar människor till en 

tidigare outnyttjad plats i staden. Källa: Egen. 

 

Varje lördag och söndag från och med 1 maj 2013 kommer föreningen att ha marknad på 

spåret. Man vill underlätta för andra stadsodlare, genom att ge goda råd samt förse dem med 

jord, frön, växter och redskap, för att de utan problem ska kunna sätta igång med odlandet på 

balkonger, tak eller i fönsterbrädor. Det finns även möjlighet att köpa ingredienser till en 

ekologisk sallad för att ta med hem. På söndagar äger något som man kallar ”Öppet spår” 
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rum, då alla som är intresserade kan komma förbi och informera sig om föreningen. Av 

erfarenhet från förra säsongen blev söndagarna lyckade då bland annat trädgårdentusiaster, 

förbipasserande motionärer samt söndagsflanerare lockades av föreningens verksamhet. 

Precis som man är öppen för kursbesök och lärande är man även öppen för 

evenemangsverksamhet. Under fjolårssäsongen förekom till exempel en konsert, en 

dockteater, ett besök av Tacovagnen, en DJ – spelning, ett antal kulturvandringar samt ett ICA 

event för matjournalister med temat ”Höstens smaker” (Ibid). Under våren 2013 sändes även 

ett avsnitt av TV4:s morgonnyheter under bar himmel från Trädgård på Spåret. 

 

Stadsutveckling 

Trädgård På Spåret vill genom ett pedagogiskt syfte fylla en social funktion samt utgöra ett 

grönt spår innanför Stockholms tullar. Då föreningen bildades inspirerades man framförallt av 

två stadsutvecklingsprojekt som båda har skapats genom privata initiativ. Den ena var 

Prinzessinnengärten i Kreuzberg, Berlin, som 2009 omvandlades från en 60 - årig ödetomt till 

en föreningsledd mobil stadsodling för alla med focus på lärande. Den andra förebilden var 

High Line på Manhattan i New York, som även den kan ses som ett grönt ekologiskt spår som 

förbinder stadsdelar (Ibid). Dessa två typer av urbana trädgårdar utgör gröna oaser som på ett 

effektivt sätt bryter av, ger trivsel samt möjligheter till lugn och ro för invånarna i dessa 

storstäder. De två populära exemplen, som kan ses nedan, lockar både människor från de 

intilliggande kvarteren samt människor från hela världen, inte minst det sistnämnda High 

Line. 

      

 
 Prinzessinnengärten High Line Visionsbild: Trädgård På Spåret 

Källa: pasparet.org. 

 

Trädgård På Spårets vision är att med hjälp av pedagogiska trädgårdar, växthus, marknader, 

fikamöjligheter, rum för kultur, evenemang och utställningar skapa en ”Grön Promenad”, se 

nedan, från Norra Hammarbyhamnen till Södersjukhuset. Denna promenad är tänkt att bli ett 

alternativ till den ”Blå Promenaden”, som idag utgör ett mycket populärt promenadstråk längs 

Årstavikens vatten (Trädgård på Spåret 2013). 

 

Den gröna promenaden startar i öster där Östgötagatan möter vattnet. Den fortsätter sedan 

under de tre broarna vid Skanstull, passerar norr om Eriksdalsbadet där Trädgård på Spårets 

verksamhet finns. Först passeras växthusen och efter det att man gått under gång- och 

cykelvägen ner till utebadet kommer besökaren fram till kaféet som ligger intill det största 

odlingsområdet, som i norr gränsar till Tullhagens koloniträdgårdsförening. Det långsmala 

spårområdet har sluttningar på bägge sidor där föreningen har planterat perenner, buskar, 

blommor samt sått gräs. Detta har gjorts för att öka den biologiska mångfalden ytterligare, då 

föreningens bin som bor i en kupa levererad av det i staden bifrämjande företaget BeeUrban 

uppskattar det, samt för att öka trivseln på spåret (Olsmeyer 2013). Då föreningens 

verksamhet slutar är man framme vid ingången till den ca 400 meter långa bergstunneln, där 

det från Trädgård på Spårets sida finns planer på att längre fram arrangera olika evenemang. 

När man i höjd med Eriksdalsskolan återigen ser dagens ljus har man möjlighet att välja 

promenad. Antingen fortsätta på den gröna en stund till eller byta till den blåa promenaden. 
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Denna promenad existerar idag, följer Årstaviken hela vägen, och används flitigt av gående, 

joggare samt helgflanörer (Trädgård på Spåret 2013). 

 

 
Trädgård På Spårets vision om en ”Grön Promenad” som komplement till den 

”Blå Promenaden” som finns idag. Källa: pasparet.org. 

 

Spårområdet i Södra Skanstull som föreningen brukar, med ett kontrakt upprättat av 

Stockholms Stad, berörs av ett nytt stadsutvecklingsprogram: ”Ambitionen med Söderstaden 

är att skapa en tätare, mer funktionell stadsmiljö som länkar samman Globenområdet, 

Slakthusområdet, Södra Skanstull och Gullmarsplan-Nynäsvägen. Söderstaden ska fungera 

som Stockholms evenemangs- och nöjesknutpunkt med ett brett utbud av arrangemang inom 

idrott, kultur och nöjen samt etableringar inom handel, kontor och service.” (Stockholm stad 

2013). För Södra Skanstull innebär Stadens vision: ”Arbetet med nya bostäder, arbetsplatser 

och gatunät kring broarna är redan igång. År 2020 kommer det att vara lättare att ta sig 

mellan Södermalm och Söderstaden.” (Ibid). På grund av detta är föreningen en intressant 

aktör i området, där ökande medlemsantal samt medial uppmärksamhet leder till att 

föreningens inflytande stadigt förstärks. 

 

Föreningen har blivit inbjuden av exploateringskontoret samt stadsbyggnadskontoret att delta 

i Söderstadens planeringsprocess. Denna inbjudan har bland annat resulterat i en Workshop, 

med ovan nämnda kontor från staden samt övriga inblandade föreningar/företag i området, där 

även jag hade glädjen att delta. Workshopen gick ut på att göra Södra Skanstull mer 

tillgängligt för allmänheten och Trädgård På Spåret presenterade då sin version om den 

tidigare beskrivna ”Gröna” respektive ”Blåa Promenaden”. Den största förändringen som 

workshopens deltagare ville se var att halva utomhusläktaren på Eriksdalsbadets inhägnade 

område revs samt att en liten del av det västra gräsområdet togs i anspråk. Detta ger utrymme 

för en nordsydlig passage via föreningens spårområde, mellan Eriksdalslundens 

koloniträdgårdsförening och Eriksdalsbadet, förbi Hellas Tennisklubb för att nå vattnet vid 

Årsta Segelsällskap. Om detta blir av skapas ett viktigt stråk som ökar allmänhetens 

tillgänglighet att vistas i området, vilket ökar tryggheten och en ny länk mellan den ”Gröna” 

och ”Blåa Promenaden” skapas. Det blir även lättare att ta sig från Ringvägen och ner till 

vattnet. En annan mycket viktig aspekt för hela idén med en alternativ ”Grön promenad” och 

ökad tillgänglighet är att NCC:s lager, beläget under broarna, försvinner. En representant från 

exploateringskontoret skulle ta på sig att titta efter alternativa platser för lagret. 

 

Trädgård på Spåret har förutsättningar att bli ett jordnära inslag då denna del av Stockholm 

ska utvecklas. Stadens representanter upplevs mycket positiva till att föreningen finns och 

fungerar så bra. Det återstår dock att se vad som sker med Trädgård på Spåret inom de 

närmaste åren då Stockholms innerstad ska växa.  
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Matparken 
Till skillnad från Trädgård på Spårets cityläge är Matparken lokaliserat ungefär fem kilometer 

sydväst om centrala Uppsala, i förorten Gottsundas utkant. I Hågadalen, strax norr om dalens 

möte med Mälaren, återfinns en cirka 2 000 m
2
 stor kollektivlott där odling först och främst 

bedrivs för husbehov. Den ideella föreningen Matparken vill anordna en stor 

sammanhängande köksträdgård, göra husbehovsodlingen roligare, effektivare samt mer 

flexibel med hjälp av samarbete och ett mer storskaligt odlande. Denna ena del av föreningen 

har även det övergripande ansvaret. Den andra delen är en ekonomisk förening som drivs av 

Ylva Andersson och Marina Quieroz, vilka är de två som ligger bakom idén med Matparken. 

Ylva är utbildad civilingenjör i Ekosystemteknik med inriktning mot miljökommunikation, 

jordbrukets växtnäringsfrågor och småskalig avloppsrening. Hon är i dagsläget 

frilandsjournalist, lantbruksrådgivare inom Greppa Näringen och har hand om 

odlingskurserna hos Matparken. Nyligen har hon även utökat sina kunskaper inom 

växtområdet med kurser i trädgårdsterapi och skolträdgård vid SLU, Sveriges 

Lantbruksuniversitet. Marina har ett stort intresse för mat, matfrågor och odling. Hon skrev 

sitt examensarbete om stadsodling, med fokus på Sverige, Nederländerna och Sydamerika, då 

hon utbildade sig till landskapsarkitekt. Detta arbete gav bra kontakter med ekologiska odlare, 

miljöpedagoger och planerare som hon har haft nytta av för Matparkens verksamhet. Idag 

arbetar hon som lärare på SLU i Uppsala och undervisar framtidens landskapsarkitekter 

(Matparken 2013). 

  

Verksamhet 

Det var Ylva och Marina som tog emot mig när jag besökte Matparkens årsmöte i Svenska 

kyrkans lokaler i centrala Gottsunda den 7 april 2013. Totalt var vi 10 stycken, mig inräknat. 

Ylva sa att informationen om årsmötet kanske inte hade kommit ut till alla. Detta var ett 

tecken på dålig organisation, vilket man senare erkände då den nya styrelsen kom fram till att 

bättre samordning mellan styrelsens deltagare är nödvändigt i den fortsatta kontakten med 

medlemmarna. I styrelsen sitter nu sex personer och eventuellt tillkommer en som kassör. 

Antalet betalande medlemmar i föreningen under 2012 var 21 stycken, men vid årsmötet 

saknades fortfarande några medlemsavgifter från föregående år. Styrelsen beslöt sig för att i 

fortsättningen skulle det bli hårdare regler inom vilken tid avgiften ska betalas (Matparken 

2013). 

 

Under 2012 var medlemmarna uppdelade på två grupper om ungefär 10 personer i varje, som 

odlade för husbehov. Anledningen till två grupper var att Treklangens träffpunkt för seniorer 

bildade en grupp och hade en egen odlingslott om cirka 150 m
2
 av den totala ytan. Seniorerna 

som uteslutande består av pensionärer träffades på odlingen några dagar i veckan. Föreningen 

hade även mindre intäkter från markuthyrning då representanter från RFSL (Riksförbundet för 

homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) odlade på en mindre yta. Två olika 

studiecirklar, som bedrevs i samarbete med Studiefrämjandet, har även de haft varsina 

odlingslotter. Treklangen fick ett bidrag från Upplandsstiftelsen 

som finns till för att bl.a. främja naturvård och friluftsliv inom 

länet. Detta användes till att köpa in/förbättra Matparkens 

verktygspark, som alla använder sig av. Föreningen Den goda 

jorden, som brinner för åkermarkens bevarande, lämnade också 

ett mindre bidrag på 5 000 SEK (Ibid). 

 

 
En av Treklangens medlemmar i odlingslandet. 

Källa: matparken.se. 
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Alla som är med och odlar delar på kostnaderna för arrende, jordbearbetning, gödsling, 

bevattning och redskap. Dessa har varierat något men har legat på ca 10 - 15 000 SEK per 

säsong. Varje grupp beställer själv fröer och annat som behövs. Den kurs i ekologisk 

grönsaksodling som Ylva leder kostar 1 500 SEK för en hel säsong. Det tillkomer även en 

kostnad för odlingslott och fröer på ca 250 SEK. Odlandet sker självfallet tillsammans, precis 

som på Trådgård på Spåret, och deltagarna delar på skörden. Kursen pågår från mars till 

oktober med ett schemalagt tillfälle per vecka. Den läggs aldrig på en söndag som är den stora 

odlingsdagen i veckan, då de flesta av Matparkens medlemmar samlas på åkern (Ibid).  

 

Ett mindre växthus uppfördes i början av 2012 i de gamla trädgårdarna intill odlingen. 

Därmed kunde föreningen komma igång med odlingssäsongen tidigare, innan tjälen slutgiltigt 

hade släppt sitt grepp. Här inne odlades tomater, gurka, paprika och basilika m.m. I växthusets 

närhet odlades även kronärtskocka, vitlök samt grönkål och purjolök, där de två sistnämnda är 

grödor som lättare kan odlas längre in på höstkanten. Under året arrangerade föreningen ett 

antal evenemang. Brasan vid Valborg kan liknas vid årets odlingsinvigning och följdes under 

sommaren av diverse föreläsningar. Året avslutades dock i moll då pumphuset brann ner till 

grunden. Detta är den enda skadegörelsen, förutom ett par bensinstölder, föreningen har varit 

utsatt för under de tre första säsongerna (Matparken 2013). Matparken, och inte minst 

kommunen, var en aning oroliga att liknande förstörelse samt stölder skulle inträffa då 

Gottsunda ligger i närheten,  berättade Marina. Stadsdelen har varit ett problemområde under 

en längre tid och vid flertalet tillfällen skildrats i media då oroligheter med bl.a. brinnande 

bilar lyst upp området nattetid.       

 

I den verksamhetsplan för 2013 som delades ut en bit in på årsmötet skrevs att under denna 

fjärde odlingssäsong arrenderas, precis som tidigare säsonger, kommunal mark i ett 

rekreationsområde. Detta område sträcker sig från Mälaren i söder, passerar väster om 

Uppsalas södra förorter, längs med Hågaån till landsväg 55 i norr och används flitigt av 

motionärer/naturintresserade. Intill Matparkens odlingsmark finns en fotbollsplan samt ett par 

hundra meter längre söderut finns ett koloniområde. Vidare förmedlade verksamhetsplanen 

även en vision och ett mer utförligt syfte än vad jag hade funnit på hemsidan. Visionen är att 

skapa ett levande stadsrum, en blandning av park och köksträdgård, där lokalbefolkningen är 

med och deltar i uppbyggnad och skötsel av området. Att bidra till en ekologisk och socialt 

hållbar samhällsutveckling är det övergripande syftet. För att uppnå syftet med verksamheten 

finns ett antal mål nedtecknade: 

 

 öka intresset för ekologisk trädgårdsodling 

 öka tillgängligheten till lokalt producerade livsmedel 

 skapa en meningsfull sysselsättning för de som deltar i verksamheten 

 bidra till en fördjupad diskussion om hållbar livsmedelsproduktion 

 bidra till nya möten och integration mellan människor i olika åldrar och från olika 

kulturer, samt 

 skapa en ökad livskvalité, hälsa och 

välmående (Matparken 2013). 

 

 

 
Vårsådd på åkern belägen i Uppsalas utkant. 

Källa: matparken.se. 
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Under detta år fortsätter odlingen på kollektivlotterna som tidigare. RFSL har tyvärr gett sig 

av men två nya grupper har tillkommit. Studiefrämjandets inblandning i studiecirklarna 

fortsätter också. En fokusering kommer att ligga på de gamla trädgårdarna där föreningen vill 

ta hand om befintliga träd och buskar samt eventuellt plantera nytt. Här, likväl som på åkern 

som vi ser i bilden här intill, är det tänkt att den biologiska mångfalden ska ökas genom att 

t.ex. anlägga igelkottbon och bygga fågelholkar. De 5 000 kronorna från Den goda jorden 

kommer bl.a. användas till en skördefest samt andra arrangemang och workshops. En grill 

kommer också att muras och verka som samlingsplats. På grund av det nedbrunna pumphuset 

kommer Matparken få kommunalt vatten, draget och finansierat av Uppsala kommun (Ibid). 

 

Bevattningen har varit en av föreningens stora frågor. Den spetsbrunn man förfogar över, där 

pumphuset brann ner, har haft ett väldigt bra flöde på ca 2 m
3
/h. Trots det är tillgången på 

vatten den främsta begränsningen för hur liten eller stor skörden blir. Sedan föreningens 

odlingsstart har en bensingenerator används för att driva pumpen. På grund av den 

koldioxidalstrande generatorn har bevattningen begränsats så mycket som möjligt. En 

grönsaksodling kräver dock omfattande bevattning för att bra resultat ska erhållas. Plantor 

som får för lite vatten blir mer känsliga för angrepp av olika slag vilket kan innebära stora 

förluster i skörd. Ett tekniskt hjälpmedel som kan vara användbart är tensiometrar som mäter 

hur hårt bundet vattnet är i jorden och så vattnar man efter det (Matparken 2013). Frågan har 

nu alltså fått en lösning genom kommunalt vatten, vilket är en lättnad för medlemmarna. 

 

Marina Quieroz
8
 ansåg att samarbetet med kommunen har fungerat utan problem sedan 

starten 2010. Föreningen fick bygglov för växthuset och för tillfället är en bygglovsförfrågan 

insänd då det finns en vilja att anlägga en jordkällare. Eftersom medlemmarna vill lära sig 

mer om matlagning, förvaring och konservering under sommaren och hösten är jordkällaren 

nödvändig. Marina har goda förhoppningar om att bygglov ska beviljas. Hon fortsatte med att 

förklara att intresset för Matparken har varit relativt stort i olika medier, både lokalt och 

nationellt, samt varit ett samtalsämne bland invånarna i Uppsala och framför allt i Gottsunda. 

Ylva och Marina har blivit inbjudna att föreläsa på mässor, evenemang och kongresser. Dessa 

har främst ägt rum i Stockholmsregionen, Uppsala och Mälardalen. På grund av all 

uppmärksamhet har de även haft många gäster vid kollektivlotten. Besökarna har varit 

alltifrån studenter, representanter från kommuner till Minneapolis borgmästare. 

    

På årsmötet deltog en man vid namn Martin som representerade Trädgården, vilka ville bli 

delaktiga i den ideella föreningen Matparken. En handfull nya medlemmar ur Trädgården 

skulle från och med i år börja odla i föreningen. De ansåg sig själva kunna vara ett gott 

tillskott för Matparken, både ekonomiskt, kunskapsmässigt samt genom de kontakter man har 

inom odlingsområdet. En irakisk man som representerade koloniträdgårdsföreningen söder 

om kollektivlotten var också närvarande. Han ville nu även engagera sig och samarbeta med 

sin granne i norr. Marina hade tidigare sagt att det endast var under den första 

odlingssäsongen som föreningen hade en hyresgäst med invandrarbakgrund på en del av 

åkern. Den gången var det en grupp syrianer som bidrog med nya tankar, influenser och 

framför allt glädje i odlandet. Under andra och tredje säsongen hade tyvärr inga utländska 

grupper bidragit till en kulturell medlemsmångfald. Kolonilotterna har däremot hela tiden haft 

en större blandning av folk från hela världen, sa Martina (Quieroz Matparken 2013). 

 

 

                                                 
8

 Martina Quieroz Ordförande Matparken, samtal den 7 april 2013. 
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Matparken vill bidra med en pedagogisk 

aspekt och har därmed som mål att öka 

förståelsen av matens färd från jord till 

bord. För att få in detta undervisningsinslag 

har föreningen, precis som Trädgård på 

Spåret, startat en skolträdgård. Denna 

verksamhet har funnits från första säsongen 

och underlättades av ett ekonomiskt bidrag 

från Kungliga Skog- och 

Lantbruksakademin. Sex skolor och 

förskolor i närområdet har deltagit under 

åren, där de olika skolorna har odlat på 

mellan 20 – 60 m
2
 (Matparken 2013). Undervisning på åkern. Källa: matparken.se. 

 

 

Stadsjord – gren av Pond 
Grundaren av Stadsjord är Niklas Wennberg. Han ville utveckla sitt eget företag Pond (Hyla 

Pond AB), ett familjeföretag som startades av samme man för 25 år sedan. Den nya grenen 

var tänkt att fungera som ett grupparbete, där ett nära samarbete hos gruppmedlemmarna var 

bärande redan från starten 2008. Efter diverse utredningar och en omfattande regional 

förstudie under 2007 gällande stadsodling/stadsjordbruk startade verksamheten ordentligt 

2009. Stadsjord skriver på sin hemsida att det var då som de första grisarna fick ner sina 

trynen i jorden vid Högsbo, Västra Frölunda, i Göteborg. Företagets mål är att fungera som 

kunskapscentrum, kraftkälla och inspiratör för att utveckla en högre självförsörjningsgrad av 

mat, demokrati och kvartersvärme i svenska tätorter. På hemsidan går det vidare att läsa: 

”Stadsjord handlar om odling, lokal mat och samverkan i kvarteret. Vi vill skapa en 

nygammal hållbarhetskultur och bygger mötesplatser för människor av alla sorter som vill 

vara med och göra kvarteret litet blommigare, roligare, varmare och mer hållbart” 

(Stadsjord 2013). 

 

Verksamhet 

Det har inte varit några direkta problem med att finna samarbetspartners som ställt sig bakom 

idén med Stadsjord och bidragit med pengar och/eller kunskap. Några exempel är Botaniska 

Trädgården i Göteborg, KTH, Chalmers, Göteborgs universitet, Västkuststiftelsen, Mölndals 

kommun, SLU Alnarp, Gunnebo slott och Nötkärnan Primärvård. Eventuella vinster 

återinvesteras i företagets verksamhet och fokus i arbetet är att ständigt värna om sin höga 

ambition gällande långsiktig hållbarhet. Stadsjord driver även annan verksamhet där 

miljöledning och utbildning inom privat och offentlig sektor är den största inkomstkällan. Ett 

annat stort verksamhetsområde är miljöutredningar/miljökommunikation som även det riktar 

sig mot både privat och offentlig sektor (Stadsjord 2013). 

 

Historiskt sätt har företaget haft en inriktning mot verksamheter relaterade till fiske, vatten 

och förvaltning av de resurser som människor hämtar ur hav, sjöar, åar och dammar. Tankar 

kring miljösmart produktion och livsstil har varit utgångspunkt från verksamhetens start. Pond 

har arbetat med utvecklingen av det nordiska systemet för miljömärkning av fisk och skaldjur. 

1999 engagerades Niklas i systemet och utarbetade nödvändiga kriterier, för att 2002 överta 

ordförandeskapet i styrgruppen som representerade yrkesfiskarna, fiskbranschen, handeln, 

forskningen samt myndigheterna. Han avslutade detta projekt 2005 för att då istället, som 

uppdrag för SIDA/Fiskeriverket, genomföra miljöcertifiering av fisk och skaldjur i 10 länder i 

Sydostasien fram till 2007. Därefter genomförde Pond, som uppdrag för Fiskeriverket, en 
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studie om egenkontroll inom svenskt yrkesfiske under 2007 - 2008. Som sidoprojekt under 

dessa år gjordes alltså förstudien som ledde fram till Stadsjords födelse (Pond 2013).  

 

2009 tilldelades Niklas Wennberg/Pond Änglamarkspriset för arbetet med miljömärkning av 

fisk i Sydostasien och Norden. En annan utmärkelse var Naturskyddsföreningens Kaprifolpris 

2010 som Niklas/Stadsjord erhöll för bästa miljöprojekt i Göteborg. Under 2012 valdes 

dessutom Stadsjord ut, som ett av en handfull goda miljöexempel, för den internationella foto-

utställningen Hard Rain (Stadsjord 2013). 

 

 
Huvuddelen av Stadsjordsgruppen som arbetade fram projekten 2012 syns på bilden här intill. Den vertikala 

odlingen med getter i Brunnsparken i centrala Göteborg anas som bakgrund. Från vänster: Viktoria, My, Tove, 

Niklas Wennberg, Abiba, Maurits, Niklas och Asgeir. Källa: stadsjord.se. 

 

Kvartersodlat 

Kvartersodlat är en del av den nya grenen Stadsjords verksamhet, med odling som primär 

aktivitet. Platsen är en rivningstomt intill Vågmästareplatsen relativt nära Götaälvsbrons norra 

fäste. Projektet har förtätning som huvudsyfte genom att nyttja platser som normalt sett står 

tomma, i väntan på byggnation eller annan exploatering. På företagets hemsida kan läsas att 

projektet startades tillsammans med Lundby stadsdelsförvaltning samt byggkonsortiet 

Kvillebäcken, som uppför en stadsdel med samma namn. Samarbetspartnerna ville ha en 

tydlig miljöprofil för det framtida området, och då även gärna under byggtiden. Det tog endast 

två veckor från förslag till beslut när Stadsjord tilldelades den plats som kommer att bli den 

sista som bebyggs inom området, där det förövrigt tidigare fanns två bensinstationer. 

Stadsjord skriver på sin hemsida att: ”Cafe, köksträdgård, gästträdgård och dialog om 

hållbara kvarter drar experter, boende, fikasugna, media, forskare, småfåglar och harar till 

platsen” (Stadsjord 2013). 

 

Kvartersodlat växte fram tack vare att Stadsjord genomförde en förstudie under vintern/våren 

2011. Den behandlade matkultur och högre självförsörjningsgrad i Lundby och genomfördes 

tillsammans med Stadsdelsförvaltningen. Rekommendationer om köksträdgårdar i skola och 

inom barn- och äldreomsorgen blev ett utslag av studien. Ett annat blev kvartersväxthus och 

därmed satsning på närproducerat för den snabbmatskultur som finns etablerad i stadsdelen 

(Ibid). 

 

Den 25 april i år tog jag morgontåget från Stockholm till Göteborg för ett besök vid 

Kvartersodlat på Hisingen. Viktoria Viklander, platsansvarig, mötte mig och tog mig igenom 

verksamheten under ett antal timmar. Vi startade i en blå container som fungerar som kontor. 

Viktoria
9
 berättade att den ovan nämnda förstudien resulterade i ett avtal med Göteborgs stad 

som sa att verksamhet fick bedrivas på platsen i Kvillebäcken under en tidsbegränsad period. 

                                                 
9

Viktoria Viklander Platsansvarig Kvartersodlat, samtal/deltagande observation den 25 april 2013.  
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Arbetet med att utforma platsen och odlandet startade genast, och trots att det var augusti 

kunde man få en rejäl skörd innan säsongen var över.  

 

Området är omslutet av byggstaket i metall och avskärmas med ett högt plank mot en 

trafikerad väg. Mitt emot kontoret finns en likadan container som används som förråd samt 

kök. Viktoria var mycket glad över att projektet har fått containrar, toalettvagn, el och vatten, 

plank och byggstaket från byggkonsortiet. Stadsjord har installerat ett fullt fungerande kök, 

vilket var ett krav från Miljöförvaltningen i staden, då det finns jordiga grönsaker inblandat i 

verksamheten som behöver sköljas. Ett godkänt kök har dock varit det svåraste att få till, sa 

Viktoria. Prövande förvaltning var hård med godkännandet då de ville ha sköljning inomhus, i 

ett annat hus, rum eller tält innan grönsakerna hamnar i köket. Detta skulle leda till transporter 

och spoliera verksamheten då det är just koldioxidalstrande transporter Stadsjord vill undvika 

för att värna om långsiktig hållbarhet. Efter flertalet förhandlingstillfällen kunde de två 

parterna finna en lösning på problemet. 

Grönsakerna sköljs fortfarande utomhus, 

vilket var källan till problematiken, dock 

under ett enklare tak innan de bearbetas i 

köket. 

 
Blå containrar för kontor och kök med Växthus 1 

mitt emot. I bakgrunden skymtar det pågående 

bygget Kvillebäcken. Källa: Egen. 
 

Victoria berättade vidare att de grönsaker 

som går till försäljning i kaféet odlas i den 

så kallade Köksträdgården, där det mesta 

som odlas är ätligt eller funktionellt på 

andra sätt. Vissa blommor finns där för att skrämma bort skadeinsekter, medan andra har som 

uppgift att locka till sig pollinatörer. Intill denna trädgård har Kvartersodlat placerat 

Växthus1, som är utlånat av Fastighetskontoret i Göteborg. Här startar odlingen inför varje ny 

säsong och här odlar företaget sallad och kryddor som säljs till restauranger i närheten. Här 

inne finns det även plats för 50 sittande gäster och kan alltså på ett bra sätt fungera som 

föreläsningslokal. I växthuset visade hon att i stället för att köpa kärl att odla ur används 

begagnade pappersmuggar från konferenser samt rispåsar från restauranger i så stor 

utsträckning som möjligt, allt för att visa på återvinningsmöjligheten. Mitt emot växthuset 

finns ett växtpensionat där folk kan lämna in sin växt när de är bortresta. En del intäkter 

genereras även av Gästträdgården. Den lockar odlingssugna, som eventuellt står i kö till en 

koloni- eller odlingslott, att få en liten yta (1 m
2
) att odla på samt ge dem möjlighet att berikas 

av glädjen i mötet med andra som har samma intresse. Kostnaden för en industripall med 

tillhörande pallkrage inklusive jord är 200 

SEK/säsong. När jag bjöds på en kopp kaffe i 

växthuset stack två personer som var 

intresserade av att odla i Gästträdgården in sina 

huvuden genom dörren. Viktoria svarade att de 

fick skriva upp sig på en kölista då det just nu 

var fullt, men ett antal nya odlingslådor skulle 

levereras den 11 maj. Jag frågade henne hur 

kulturellt sammansatt hyresgästerna vid 

Gästträdgården var. Hon svarade att det var 

övervägande svenskar, antagligen då denna 

grupp är den största i närområdet (Viklander 

Stadsjord 2013). Viktoria framför Gästträdgården. Källa: Egen. 
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Varje torsdag under högsäsong sker försäljning på Salupallen, belägen intill caféet mellan de 

två blå containrarna, som har fått sitt namn av den saluhall som ska byggas i närområdet. Det 

är inte bara färska grönsaker som säljs där utan även t.ex. på plats inlagd rättika och squash. 

Under evenemanget föreläser Stadsjord om bl.a. hållbara kvarter, mjölksyrning samt 

inläggning/förvaring av livsmedel för att äta under vinterhalvåret. Detta görs i syfte att 

förmedla och få in gamla traditionella kunskaper som kan hjälpa nutidsstadsmänniskans 

stressmagar och bidra till ökad hållbarhet. Hobbyodlare får även sälja sina grönsaker eller 

andra hemmatillverkade produkter under Salupallsevenemangen. Denna odlargrupp kan även 

få hjälp av företaget att vidareutveckla idéer samt att konkret starta sina egna verksamheter 

(Stadsjord 2013). 

 

Viktoria berättade vidare att Stadsjord anser sig själva befinna sig i ett gränsland mellan att 

verka som en ideell organisation och ett traditionellt företag, då det finns inslag av båda i 

verksamheten. Trots att man nu är etablerat i Göteborg och har ett namn som många i staden 

har hört talas om har man fortfarande som inställning att bara ha roligt. Hon fortsätter med att 

ärligt erkänna att man antagligen behöver lägga om denna inställning en aning mot ett mer 

företagsekonomiskt tankesätt, eftersom verksamheten har vuxit så pass mycket. Under 

lågsäsong är Niklas Wennberg ansiktet utåt som marknadsför, informerar och utbildar. 

Viktoria, som är utbildad miljövetare, samt en person till är då anställda på halvtid. När 

säsongen börjar växer Stadsjord från dessa tre personer till ungefär 10 stycken. Fem är då 

anställda på heltid, alternativt halvtid, och de andra fem är praktikanter som får ersättning via 

arbetsförmedlingen/försäkringskassan. Vidare var hon noga med att poängtera att Stadsjord 

inte aktivt söker sig till arbetsförmedlingen eller på annat sätt ”raggar” praktikanter samt 

volontärarbetare. Dessa har själva fått upp ögonen för verksamheten och gett som förslag till 

sina arbetsförmedlingshandledare att få komma till Stadsjord. Praktikanten Jonna, som var på 

plats vid mitt besök, är ett exempel på detta. Hon hjälper till där det behövs och föreläser då 

och då på Salupallen om läkemedelsväxter (Viklander Stadsjord 2013). 

 

Förutom Viktoria och Jonna var även en kille vid namn Anders på plats. Han hade praktik på 

Kvartersodlat under en månad, som avslutning på sin utbildning till Trädgårdsmästare vid 

Säbyholm utanför Stockholm. Stadsjord hade en anställd trädgårdsmästare vid uppstarten som 

överförde sina kunskaper till dagens anställda, vilket var väldigt viktigt för att snabbt komma 

igång. I dag har man inte någon anställd med dessa kunskaper vilket gör att Anders vistelse är 

mycket uppskattad. Mitt besök avslutades med att Viktoria berättade att hon för stunden gör 

en undersökning om hur odling i något större skala kan riktas till t.ex. pizzerior, restauranger 

och skolor (Ibid). Hon fortsatte med att kortfattat beskriva Stadsjords projekt runt om i 

Göteborg och dess omnejd.  

 

Övriga projekt 

Stadsjords/Ponds projekt är kopplade till olika former av stadsjordbruk, alternativt event, 

studieresor och utbildning. 2007 startades den regionala förstudie som Pond genomförde på 

uppdrag av Västra Götalandsregionen. Den slutsats som projektet ledde fram till är att flertalet 

länder i västvärlden har satsat väsentligt mer på att uppmuntra stadsjordbruk i jämförelse med 

svenska städer. Vidare finns det antagligen skäl till att Sverige bör försöka komma ikapp 

omvärlden med tanke på klimatförändringar och människors behov av varma begripliga 

kvarter. Frågan om regionens tätorter bör satsa på stadsjordbruk besvarades med ett ja. Under 

samma år, och även under 2008, genomförds ett annat projekt vid namn Dialogforum 

markreserv. På uppdrag av Göteborgs Fastighetskontor anordnades utforskande samtal om 

stadens markanvändning. Den underliggande frågan löd: Finns det plats och intresse för 

stadsjordbruk i Göteborg och andra städer? Pond visade tidigt övriga parter att man ansåg att 
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stadsjordbruk kunde användas som ett strategiskt verktyg i stadsutvecklingen. 

Fastighetskontorets ledning var dock inte lika entusiastiska och meddelade att de hade ett 

måttligt intresse för stadsjordbruk. Utvecklingen har dock varit glädjande för Stadsjord/Pond 

eftersom Göteborg har kommit igång med bidrag till stadsjordbruk, vilket bl.a. Kvartersodlat 

fått ta del av. Företaget hoppas självfallet att man har varit en bidragande aktör till 

utvecklingen (Stadsjord 2013). 

 

2008 startades även projektet Interreligiös odlardialog som är ett samarbete mellan företaget, 

Svenska kyrkan (Göteborgs stift) och Interreligiösa centret. ”Göteborgs Interreligiösa råd ska 

främja dialog och samverkan mellan olika religiösa företrädare i Göteborg. Tillsammans 

skall de verka för respekt och förståelse för religiöst liv och skapa mötesplatser för människor 

av olika tro” (Stadsjord 2013). I rådet som bildades våren 2007 finns en bred representation 

från världsreligionerna, vilket innebär att alla religioner har välkomnats och att olika 

riktningar inom islam och kristendom finns representerade. Målet som Pond hade var att ge 

faktorerna jord, odling och mat en mer betydande plats i människors liv och utifrån detta 

bygga broar mellan kulturer och individer. Föreläsningar och samtal ledde fram till nästa 

projekt under 2008, Projektledning Högsbo, där målet var att skapa en odlingsgemenskap och 

matkultur. Det var först under detta projekt som Stadsjord bildades och blev företagets 

vedertagna namn, både nationellt och för huvudprocessen i Högsbo. Projektet startade med att 

man träffade boende i området för dialogskapande runt stadsjordbruksintresset. Det visade sig 

omgående att intresset fanns och 2009 bildades Grön kultur Högsbo, vilken är den första 

odlarföreningen i Göteborg som uppmuntrar entreprenörskap i odlingen. Satsningen på odling 

och matkultur har lett till att Högsbo blivit riksbekant med växande köer till de nya odlingarna 

(Stadsjord 2013). 

 

Stadsgrisar 

Det var i Högsboprojektet som de idag så populära grisarna, som nämndes kort i början, 

användes för första gången. Linderögrisarna vid namn Måla, Sötnos och Vovven filmades 

samt omskrevs i media då de började böka i gräsmattan för att skapa den framtida lustgården. 

Niklas Wennberg var till en början av projekt Interreligiös odlardialog en aning oroad över 

hur de tre stora grisarna skulle välkomnas av Interreligiösa rådet, med rabbin Peter Borenstein 

samt imam Fuad Colic. Denna oro visade sig så gott som genast vara obefogad då dessa två 

högt uppsatta religiösa ledare bemötte informationen om grisarnas roll i projektet på detta sätt: 

”Gud säger till oss att vi ska älska alla varelser i 

skapelsen. En del får vi äta, andra inte.”, och 

vidare: ”Ingen större dramatik, både judar och 

muslimer får ha hjärtklaffar från gris, klart vi ska 

ha grisar i vårt kvarter!”(Stadsjord 2013). Vid 

invigningen i Högsbo, då grisarna släpptes ut på 

den fina gräsmattan, fanns även dåvarande biskop 

Carl Axel Aurelius på plats för att prata om kyrkans 

syn på hållbarhet. Då grisarna efter två månader 

hade bökat färdigt, och det var dags att börja odla i 

den välgödda myllan, fick höns vara stadsdelens 

nya djurinslag (Ibid).  Niklas med de populära grisarna. 

 Källa: stadsjord.se. 

 

Företaget vill utforska hur grisar, i en stadsnära landsbygd, kan generera mervärden för den 

enskilda gården, bygden och intilliggande tätorter. Den extremt småskaliga grishållningen har 

tre huvudsakliga syften, nämligen dessa som står skrivna på hemsidan:  
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 Att med hjälp av roliga och effektiva grisar, i stället för bullriga fossildrivna 

maskiner, förse staden med en ekologisk markentreprenadtjänst. 

 Att se om den lilla gården kan utöka sin verksamhet och djurhållning. Kan grisar vara 

ett sätt att hålla marken öppen samtidigt som en hög förädlingsgrad och lokal 

förankring ger intressanta produkter till den växande marknaden för lokal mat? 

Närproducerad salami och lufttorkad skinka av fin kvalité ska finnas tillgängligt för 

restauranger som satsar på lokal mat. 

 Att utforska småskalig grishållning baserad 

på lokalt foder och att i utkanten av staden 

erbjuda mat, naturvård, upplevelser och 

miljönytta utan att djurens hälsa och 

konsumenters/kringboendes hälsa och trivsel 

äventyras (Stadsjord 2013). 
 

 En ny generation. Källa: stadsjord.se. 

Björlanda & Brända tomten 

Projektet i Högsbo fick en ”spinn off” under 2010 då Stadsjord i sammarbete med Göteborgs 

Räddningsmission startade stadens största äppel- och sparrisodling tillika köksträdgård med 

grisproduktion. Grunden för projektet var att människor med missbruksproblem ska kunna 

odla för att öka sin självförsörjningsgrad, vid sitt boende i Björlanda på Hisingen. Överskottet 

ska även kunna gå till försäljning. Stadsjord startade upp verksamheten med sina grisar samt 

stod för den övergripande planeringen. Parterna rekryterade även en ekobonde från Tyskland 

för att skapa bra förutsättningar för projektet. Mot slutet av första säsongen fick man följande 

respons från en före detta missbrukare på boendet: ”Sommaren var så himla rolig pga. att vi 

kunde vara här!”. Trots det lyckade projektet fick de boende negativa besked inför 

kommande säsong. Problem hade uppstått med projektets framtida organisation och Stadsjord 

drog sig ur (Stadsjord 2013). 

 

Plantor från växthuset vid Kvartersodlat har inte bara används där utan har även underlättat 

för att snabbt komma igång med många andra projekt i samarbete med Göteborgs stad, där ett 

som sticker ut är Trevånings odling med getter. Den vertikala odlingen av 

byggnadsställningar i tre våningar med getter och bin uppfördes vid Brunnsparken i centrala 

Göteborg. Markägarna Huvudstaden fick enligt Viktoria Viklander en mindre chock då de 

fick reda på att getter skulle befinna sig intill deras kontor, mitt i staden, under sommaren. 

Getterna hade Stadsjord inom egen ägo medan bina, som placerades i en kupa på tredje 

våningen, anslöt sig tack vare samarbetet med Beepartners. Björn Siesjö, stadsarkitekt, gav 

Stadsjord i uppdrag att få till en odling på stadens ekonomiskt sett mest värdefulla plats. I 

folkmun kallas ”gluggen” för Brända 

tomten då den fastighet som tidigare 

fanns där brann ner och inget nytt har 

byggts på sex år. Kommunen byggde 

en pyramidformad läktare som passade 

in med de gröna växterna. Här kunde 

Göteborgare och andra besökare vila 

och samtidigt lyssna till talare på den 

upphöjda Speaker´s corner mittemot 

(Stadsjord 2013).  
 Brända tomten sommaren 2012. Källa: expressen.se. 
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Dagen efter Kvartersodlat 

Under den andra dagen av min Göteborgsvistelse deltog jag på ett seminarium för 

landskapsarkitekter. Det hette ”Till Rätta Lägga” och gick av stapeln i stadsmuseet med 

Sveriges Arkitekter som arrangör. Statsarkitekt Björn Siesjö
10

 var på plats och 

inledningstalade om ett nytt ”tänk” som Göteborgs Stad använder sig av i sin urbana 

planering. För att förklara vad han menade med kortsiktig hållbarhet långsiktigt använde han 

sig bl.a. av Stadsjords vertikala odlingsprojekt med bin och getter i Brunnsparken. 

Kommunens egen idé om ett ”Tjöthörn”/Speaker´s corner på samma plats nämnde han såklart 

också. Syftet är att med enkla medel skapa temporära lösningar, t.ex. lek i park med fräck 

design, på platser som inte ser mycket ut för världen. Dessa spontana/tillfälliga lösningar 

skapar trevliga och inbjudande vistelseplatser i staden. Han gladde sig åt det 

underifrånperspektiv som berikat staden på sistone, med medborgarinitiativ som leder till ökat 

stadsliv och lek. När en smart temporär hållbar lösning skapats, likt den på Brända tomten i 

Brunnsparken, hakar företagare snabbt på. Det kortsiktiga används alltså på ett hållbart 

långsiktigt sätt. Björn förklarade vidare att de största riskerna med det kortsiktiga/tillfälliga är 

om det inte skapas trygghet och att det för med sig en slit och släng kultur. Då förlorar man 

hållbarheten kopplad till helheten. 

 

Niklas Wennberg, grundare av Stadsjord, var en av de första föreläsarna. Det var intressant att 

lyssna på hans föredrag då vi inte hade setts på Kvartersodlat dagen innan. Efter hans stund på 

scenen fick jag möjlighet att prata med honom någon halvtimme över en kopp kaffe. Niklas
11

 

vill inte kalla sin verksamhet för stadsodling, eller för den delen Stadsnära odling som 

Göteborgs stad har valt att benämna trenden. Han väljer istället att samla sina projekt under 

namnet Stadsjordbruk eftersom han vill skapa kretslopp i stadsmiljö, där det även förekommer 

djurhållning. Kärnan i hela verksamheten är att föra in odlingskunskap från land till stad. I 

och med framgångsvågen med medial uppmärksamhet förklarade Niklas vikten av att inte 

förlora det fokus som är verksamhetens kärna: att praktiskt odla, få jord under naglarna och 

bedriva småskalig grishållning inom tätbebyggt område. Han fortsatte med att säga att det är 

lätt att tappa syftet med vad man gör när mer pengar går att tjäna lättare på annat håll. Med 

det menade han att då han föreläser/utbildar tjänar Stadsjord cirka 10 000 SEK/h, medan 

själva påtandet i jorden som är kärnan genererar cirka 50 SEK/h. Är teori eller praktik 

viktigast? Denna fråga funderar han på dagligen för att balansera verksamheten. Vi kom 

därefter självklart in på den småskaliga grishållningen och Niklas passade då på att berätta en 

rolig anekdot. Då han ansökte hos Miljöförvaltningen om att använda sig av grisar som 

”ekologiska entreprenadmaskiner” i tätbebyggda områden var responsen förvåning och 

beslutsosäkerhet. Förvaltningen visste inte hur de skulle ta sig an ansökan, men valde tillslut 

att se tillbaka på när en liknande förfrågan hade ställts. Det visade sig då att det var under 2:a 

världskriget 1943! Niklas fick som synes under rubriken Stadsgrisar ovan ett positivt besked 

från Miljöförvaltningen. 

 

Under diskussionen om Kvartersodlat berättade Niklas att Stadsjord endast har tillstånd att 

befinna sig på platsen fram till den 1 september 2013, eventuellt något längre. På grund av 

detta har det bedrivits förhandlingar med Göteborgs stad om att flytta projektet till ett annat 

lämpligt liknande ställe. Niklas tryckte att det vore märkligt om verksamheten inte fick en ny 

plats, då Stadsjord har bidragit med omfattande publicitet för området Kvillebäcken. Vid 

tidpunkten för vårt samtal verkade det som om den nya platsen skulle bli i Frihamnen, där 

staden planerar en större stadsdel som är en del av stadsutvecklingsprojektet Centrala 

                                                 
10

 Björn Siesjö Stadsarkitekt Göteborg, föreläsning den 26 april 2013. 

11
 Niklas Wennberg Stadsjord, samtal den 26 april 2013. 
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Älvstaden. Han sa att det var precis vad han önskade sig och hoppades att så också skulle bli 

fallet med ett beslut taget under 2013. Anledningen till det var att verksamheten i detta fall 

kommer närmare högskolan Chalmers Lindholmen, vilket skulle underlätta samarbeten 

genom närhet till området forskning och utveckling. En annan anledning är att Stadsjord inom 

en snar framtid har förhoppningar om att ta verksamheten till en ny nivå med något mer 

tekniska inslag. Den senare anledningen var orsak till att Niklas tog sig gott om tid samt 

visade stort intresse för mina nyfunna kunskaper inom områdena aqua- och hydroponisk 

odling, som jag hade förvärvat vid mitt besök på The Plant i Chicago ett par veckor tidigare. 

Då han och Pond innan Stadsjord fokuserade på fiskeriindustrin är han intresserad av 

aquaponics, där fiskar är ett obligatoriskt inslag. En ny lokalisering av Kvartersodlat till 

Frihamnen innebär som platsen antyder närhet till vatten och skulle därmed underlätta detta 

eventuella nya steg i verksamheten. 

 

Niklas, som kallar sig själv samhällsvetare och debattör/föreläsare, anser att i den 

omställningsprocess som bl.a. han står i frontlinjen för behöver det obegripliga och 

oekonomiska utnyttjandet av stadens markresurser ändras. Detta gäller framför allt de stora 

gräslandskap som kommunen och kyrkan förfogar över. Dessa är de områden som bör 

prioriteras först då land på nytt ska möta stad, sa Niklas. Under den regionala förstudien som 

Stadsjord genomförde 2007 hade Göteborgsområdet 46 odlingsföreningar där medlemmarna 

sitter inne med speciell kunskap som vid samarbete kan gagna den förändring man hoppas på. 

Dessa föreningar har del i det faktum att journalisten Lena Israelsson utnämnde Göteborg till 

Sveriges bästa stadsodlarstad i tidskriften Allt om Trädgård, sa Niklas. Han berättade slutligen 

att han snart skulle resa till Chicago, där jag nyligen hade varit. Göteborg och Chicago är 

nämligen vänorter och på senare år utbyter städerna erfarenheter kring bl.a. stadsodling. 

Göteborgs stad frågade Niklas om han ville representera staden inom området. Detta var ett 

erbjudande han inte kunde säga nej till (Wennberg Stadsjord 2013). Jag avslutade med att 

tipsa Niklas om att besöka The Plant när han befann sig i Chicago under maj månad. 

 

 

The Plant 
Den 8 april 2013 bordade jag det flygplan som utan mellanlandningar skulle ta mig från 

Stockholm, Arlanda, till Chicago, O`Hare. I oktober året innan, ett par veckor efter det att jag 

beslutat mig om att skriva ett examensarbete om stadsodling, hade jag sett ett danskt 

matprogram på tv innehållandes inslag om två företag som bedrev olika typer av odling i 

Chicago respektive New York. Jag var snabb med att anteckna att de hette The Plant samt The 

Grange Farm. Då höst hade övergått i vinter startade jag en mailkorrespondens med ansvarig 

för den operativa verksamheten vid The Plant i Chicago. Jag beslutade mig ganska snabbt för 

att passa på att se en liten del av det stora landet i väst, nu när examensarbetet gav mig en 

ypperlig anledning. Det material som jag kommit över om The Grange Farm var relativt 

omfattande, vilket fick mig att istället rikta blicken mot The Plant. Tv-inslaget, den 

information som jag erhållit via hemsida samt mailkorrespondens hade väckt mitt intresse och 

skapat ett spänningsmoment gällande vad detta ”svarta får” inom stadsodlingsområdet hade 

gömt i sin källare, bokstavligt talat. Denna reslust och nyfikenhet mynnade så småningom ut i 

att jag anmälde mig att arbeta som volontär på plats i USA:s tredje största stad belägen i norr 

uppe vid de stora sjöarna. 

 

 

Bakgrund 

Efter cirka 40 minuters färdväg, högbana, buss och promenad, i sydvästlig riktning från 

centrala Chicago återfinns i stadsdelen Back of the Yards en industribyggnad som, från då den 

byggdes 1925 fram till 2007, har används för att processa och packa kött av olika de slag. 
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Denna typ av verksamhet var långt ifrån ovanlig historiskt sett. Köttindustrin koncentrerades 

till Chicago under 1800-talets sista decennier och kom för en tid framöver att dominera den 

nationella marknaden. Under tidigt 1900-tal täckte industrin, vid namn Union Stockyards, en 

yta på hela 176 hektar och blev känd som ”the hog butcher to the world.” Om detta var att ta i 

så slaktades i alla fall grisar och andra djur så till den milda grad att av allt kött som 

konsumerades i Amerika, vid denna tidpunkt, så kom 82 % av köttet från Union Stockyards. 

Väl framme vid 1950-talet förflyttades dock processandet och förpackandet av kött västerut, 

för att befinna sig närmare boskapen och eftersom markpriserna där var lägre. Följden blev att 

företag, ett efter ett, lämnade Chicago eller gick i konkurs och lämnade efter sig ett öde 

industrilandskap med tomma byggnader och enorma oanvända markområden. Officiellt 

stängdes Union Stockyards 1971 och förvandlades på sätt och vis till ett industriparklandskap. 

Detta landskap har staden lämnat åt sitt öde genom att det låtits förfalla och istället för att som 

tidigare generera intäkter till staden har det förvandlats till ödemarker, som blivit en 

tillflyktsort för utstötta och kriminella, och fungerar som ett ingenmansland mellan 

fungerande bostadsområden (Cockrall – King 2012). 

 

 
Peer Foods gamla byggnad, som nu inhyser The Plant, en regnig aprildag 2013. Källa: Egen. 

 

Peer Foods var dock motståndskraftiga och fortsatte med att bedriva sin köttverksamhet ända 

fram till 2007. Byggnaden stod sedan tom under några år, som så många andra redan gjort 

under lång tid i Back of the Yards, och ytterligare ett ”själlöst” hus återfanns nu i området. 1 

juli 2010 fick dock huset en ny ägare. Industridesignern John Edel köpte den fyra våningar 

höga röda tegelbyggnaden på 8 700 m
2
, som sedan dess utgör hemvist för The Plant. Priset 

landade på cirka $55 per m
2
, vilket resulterade i en total kostnad av $525 000. Denna summa 

var rejäl trots Johns tidigare karriärframgångar. Det var dock dessa framgångar som var 

avgörande för att säkerställa finansieringen, men inte på grund av ett stort kapital utan tack 

vare Johns utbredda nätverk lyckades han attrahera hyresgäster och flertalet överkvalificerade 

volontärer (Ibid). 

 

John Edel lämnade ett välbetalt jobb där han designade tv-sändningar som innebar mycket tid 

framför datorer för skissande och modellerande. Intresset av att restaurera historiska 

byggnader genom att återanvända så mycket material som möjligt, och därefter finna billiga 

kreativa användningsområden för dem, tog över. 2002 köpte han en gammal färgfabrik som 

inte hade varit i drift sedan 60-talet och blivit ett tillhåll för ett motorcykelgäng. Tack vare 

sina kunskaper inom industridesign samt en hel del personal och volontärer gavs byggnaden 

nytt liv. Detta skapades utifrån en minimal budget som man lyckades hålla bl.a. eftersom hela 

95 % av den existerande förfallna strukturen behölls och fick ett nytt syfte samt att man 

återanvände gammalt material. Idag kan 35 personer, först och främst tacka John, för att de 

kan försörja sig i huset, som har alla sina lokaler uthyrda, och som i folkmun kallas Bubbly 

Dynamics. Byggnadens officiella namn är Chicago Sustainable Manufacturing Center och 
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inhyser hållbara teknikentreprenörer samt företag med nischad butikstillverkning, där det 

tidigare nämnda motorcykelgängets informella ekonomi nu har omvandlats till laglig 

reservdelstillverkning (Ibid). 

 

The Plant, i Peer Foods gamla byggnad, blev Edels nästa projekt. Lokaliseringen var dock 

först tänkt till en annan mycket större byggnad, ett ca 55 000 m
2
 gammalt övergivet 

vapenförråd från första världskriget. Det skulle kosta staden $12 miljoner att riva byggnaden, 

vilket gjorde att de övervägde att låta Edel köpa den för den ringa summan $1. 

Förhandlingarna drog dock tyvärr ut på tiden och John förstod att han skulle få vänta mycket 

länge på ett slutgiltigt beslut. När tillfälle gavs att istället köpa Peer Foods byggnad blev det 

en snabb affär, trots att den var betydligt dyrare och samtidigt mycket mindre. Han ville 

komma igång med sina idéer som denna gång bl.a. skulle innehålla produktion av grönsaker, 

vars grundläggande teknik redan hade skapats i Bubbly Dynamics källare av en av hans 

vänner. Vännen var Blake Davis, en professor som undervisar i stadsodling vid Illinois 

Institute of Technology, som tillsammans med några studenter hade byggt ett aqua- och 

hydroponiskt system för växtodling. Detta system fraktades till det nyköpta husets källare 

med syftet att på sikt bli byggnadens hjärta (Cockrall – King 2012). 

 

Verksamhet 

Melanie Hoeckstra, operativ chef vid The Plant och vid mitt besök den enda heltidsanställda, 

var den kvinna som via e-post hade meddelat att jag var mycket välkommen att jobba som 

volontär några dagar. Trots att hon hade skrivit att verksamheten var halvfärdig, där stora 

delar mest liknade en byggarbetsplats, klev jag in genom byggnadens dörr dagen efter det att 

jag landat i Chicago. I den stora, spartanskt inredda, ankomsthallen fanns posters som 

förklarade företagets historia, visioner samt bakomliggande teknik och systemtänkande. 

Företaget hade nyligen anordnat en tävling för arkitektstudenter, där de skulle ta fram planer 

för husets och den övriga tomtens framtida design. Dessa förslag hängde nu här och där för 

allmän beskådning och besökare kunde rösta på sin favorit. Melanie förklarade dock att det 

var de anställda på The Plant som utsåg det slutgiltiga vinnarbidraget. Intill detta utrymme 

fanns ett fullt utrustat kök där jag träffade David Skoog, svenskättling och en av de sju 

deltidsanställda, som berättade att han hade ansvaret för alla volontärarbetare. Jag fick börja 

med att skriva under ett avtal där jag klargjorde att The Plant inte skulle bli ansvarig för 

eventuella personskador som kunde uppkomma under mitt arbete. David berättade att jag 

kunde vara lugn då jag skulle hjälpa till i ”farmen” i källaren där skaderisken var minimal. 

Själv skulle han och ett par andra deltidsanställda utföra rivningsarbeten en våning upp. Han 

presenterade mig för Carla McGarrah, en typisk bondtjej i 25-årsåldern från Arkansas, som 

flyttat till Chicago för att studera och efter det blivit en av de två ansvariga för källarens 

odlingar. När Carla öppnade en stor järndörr i källaren möttes vi av en varm fuktig luftvåg 

som kom inifrån det mörka rummet. När ljuset tändes såg jag först stora ytor av gröna växter 

och hörde vatten porla från alla håll och kanter. Därefter upptäckte jag stora fiskar i ett 

akvarium. Carla lät mig börja med att mata fiskarna medan hon förklarade hur systemet med 

aquaponisk odling var uppbyggt. 
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Till vänster: Fiskuppfödning. Till höger: Aqua- och hydroponisk odlade grönsaker. Källa: Egen 

 

Under denna första dag i källarodlingen planterade och omplanterade 

jag mestadels sallad av olika slag. När det var dags för lunch tog 

Carla en sax, gick fram till kanten utav en av de tre växtbäddarna, 

och klippte av en lagom mängd sallad och kryddor. Hon bad mig 

sedan följa med in i ett annat källarutrymme eftersom vi även skulle 

göra en pastasås. Väl inne i detta andra rum hängde något i krokar i 

taket, vilket var en aning obehagligt med tanke på byggnadens 

historia. Carla
12

 sa att det var konstgjorda stockar, alltså halm som 

tryckts in i genomskinliga plastfodral för att sedan tillföras 

svampsporer. Resultatet blev att det frodades stora ståtliga svampar 

som växte ut ur håligheter i plasten. Vi skördade en ”stock” för att få 

tillräckligt med svamp till pastasåsen. Företagets specialtillverkade 

källarmat, tillagad av Carla, smakade faktiskt otroligt gott efter att ha 

jobbat ett hårt förmiddagspass. ”Stock” med svamp. 

 Källa: Egen. 

 

Noha Stein och Steve Lu var hos företaget via internships och tillbringade tre dagar per vecka 

med att arbeta oavlönat. Dessa två killar hade båda olika anledningar till att de var på plats 

som ”interns”. Noha var utbildad lärare och ville lära sig denna odlingsteknik samt generellt 

få ökad kunskap om odling och växtlära för att i framtiden undervisa inom området. Under en 

av mina lediga dagar i Chicago hämtade han upp mig med bil för att besöka ett par ”vanliga” 

stadsodlingar, så kallade Community gardens. Vi besökte bl.a. City Farm där vi pratade med 

och fick en guidad tur av en av grundarna. Den mindre åkern med odlingar och växthus hade 

Chicagos skyskrapor som grannar.  

 

Steve var en student inom företagsekonomi från DePaul University som gjorde sitt 

mastersarbete om att utveckla en affärsplan kring stadsodling. Efter en arbetsdag vid The 

Plant tog han med mig och Noha till universitet för att visa sitt projekt. I anslutning till en stor 

terrass på taket hade skolan ett växthus där Steve hade byggt en hydroponisk 

odlingsanläggning i mindre skala. Han drog handen över den cirka 30 cm höga kålen som 

hade vuxit sig så pass hög på ungefär en vecka. 

 

                                                 
12

 Carla McGarrah The Plant, samtal/deltagande observation den 9 april 2013. 
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I ett rum utan fönster en bit bort från växthuset hade Steve byggt en annan anläggning med 

samma hydroponiska teknik, fast vertikal i två våningar. Här inne experimenterade han först 

och främst med olika typer av bevattningsteknik samt ljuskällor. Plantorna som även här var 

rejäla fick sitt ljus från antingen LED-lampor eller växtlampor. Steve
13

 förklarade att det var 

en vecka sedan han senast var i rummet, men eftersom bevattning och ljus sköter sig självt 

räcker det att han kommer dit så pass sällan 

för att se att allt är i sin ordning. Jag frågade  

vad som var syftet med allt arbete han la ner. 

Han svarade att han likt John Edel ville hitta 

någon billig äldre byggnad och starta en 

hyroponisk odling i större skala, där han 

skulle anställa hemlösa. Han fortsatte med att 

förklara att det finns många hemlösa som vill 

och är kapabla att jobba, men de får aldrig 

chansen att komma tillbaka till ett normalt liv 

eftersom de måste ha en adress för att kunna 

anställas. Hans framtida verksamhet skulle 

alltså vara en blandning av företags-

verksamhet och socialt arbete. Steve vid sin hydroponiska anläggning. Källa: Egen. 

  

En annan arbetsdag var Jason Axt min handledare vid grönsaksodlingen i The Plants källare. 

Han var nyutbildad arkitekt men hade svårigheter att hitta ett jobb. När jag berättade att 

stadsodling med aqua-/hydroponisk teknik inte existerade i Sverige blev han smått chockad. 

Jason
14

, precis som Steve, trodde att Sverige låg i framkant vad gäller olika typer av 

stadsodling, eftersom de hade läst om företaget Plantagon International AB. Jason tipsade 

genast att jag borde besöka den andra större aquaponiska odlingen i Chicago, nämligen 

Chicago State University Aquaponics Facility. Om det fanns tid så ville han även gärna ta 

med mig till hans hemstad Milwaukee för att visa en annan aquaponisk odling vid namn 

Sweet Water Organics. Han var stolt över att denna verksamhet fanns i hans hemstad med 

syfte att sprida lokalproducerad fisk och grönsaker till invånare och restauranger. Vidare 

berättade han att verksamheten kan liknas vid en social revolution då krigsveteraner och andra 

med psykologiska och stressrelaterade bekymmer får hjälp och terapi genom att arbeta vid 

anläggningen. Verksamheten i Milwaukee är en del av Growing Power, Inc. och består av en 

ideell organisation samt ett vinstbaserat företag. Jason förklarade att denna typ av verksamhet 

blir allt mer populär i nordamerikanska städer och var övertygad om att denna typ av 

stadsodling var framtiden för lokal odling i täta urbana städer (Axt The Plant 2013). 

 

Det var endast under luncherna som jag hade möjlighet att prata med John Edel. Vi pratade 

mestadels om hållbarhet av olika slag och han berättade mer om själva byggnaden. John
15

 var 

glad att ha hittat en industribyggnad där verksamheten så gott som nyligen upphörde, vilket 

var positivt eftersom huset då inte hade haft tid att förfalla nämnvärt. En annan faktor som 

gjorde att stora summor pengar kunde sparas var att byggnaden redan var konstruerad för 

produktion av mat. Trots att det tidigare gällde kött så kan The Plant utnyttja den befintliga 

huskonstruktionen för sin grönsaksproduktion. Vidare ansåg John att denna väg, att utnyttja 

befintlig infrastruktur på ett nytt innovativt sätt, var den självklara vägen att vandra för ett mer 

                                                 
13

 Steve Lu DePaul University/Intern vid The Plant, samtal den 11 april 2013. 

14
Jason Axt The Plant, samtal/deltagande observation den 11 april 2013.  

15
 John Edel CEO The Plant, samtal den 11 & 12 april 2013. 
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hållbart samhälle. Han pekade på att i varenda stad i USA och Kanada finns det ofantliga 

antal liknande industribyggnader som har lämnats åt sitt öde av staden. Dessa tillåts förfalla 

då rivningskostnader och eventuella saneringskostnader är så höga (Edel The Plant 2013). 

 

John pratade vidare om energi och husets naturliga förutsättningar. Alla som satt runt 

lunchbordet hade tjocka tröjor på sig eftersom det var relativt kallt överallt i byggnaden, 

förutom i källarens odling där det räckte att ha en T-tröja på sig. En av världens första 

vertikala odlingar återfinns alltså i denna typ av byggnad, som inte har några likheter med 

tidigare arkitektritade framtidsskisser av skyskrapor innehållandes samma verksamhet. Inte 

heller var byggnaden inglasad i en växthusliknande konstruktion som är den bild de flesta 

människor antagligen får på näthinnan, då det pratas om en byggnad för odling av växter. 

John förklarade att de tjocka tegelväggarna samt avsaknaden av fönster faktiskt var till fördel 

för The Plant. Till att börja med berättade han att det välisolerade tegelhuset håller kvar värme 

under vintern, samt bevarar kylan under sommaren. Det senare förklarade varför det var så 

pass kallt i huset vid mitt besök i början av april. Ett av de få inköp som har varit nödvändigt 

var dock nya hög-effektiva fönster. Dessa har dock inte som syfte att släppa in mer ljus utan 

installeras eftersom de är mycket bra på att inte släppa ut värme. Vidare förklarade John att i 

den klimatzon som Chicago befinner sig så spelar det ingen roll vilken typ av fönster företaget 

skulle använda sig av för att maximera ljusinsläppet. För att bedriva odling i denna byggnad 

så är konstgjort ljus hur som helst nödvändigt, både vinter som sommar. Eventuella vinster 

från lägre energiförbrukning genom att använda naturligt ljus är så gott som irrelevanta, om 

man jämför med de uppvärmningskostnader som försvinner ut genom glas, säger John (Ibid). 

 

Värme var enligt John det viktigaste vid skapandet av en effektiv vertikal odling i ett kallt 

klimat. Han förklarade vidare att en av de viktigaste fördelarna med att bedriva odling 

inomhus, i denna typ av byggnad, är att du kan kontrollera när det ska vara natt respektive 

dag. Detta ger dig kontroll över din egen energiförbrukning. Än så länge är företaget beroende 

av el från stadens nät. För att hålla elkostnaden nere sker det mest intensiva odlandet under de 

timmar på dygnet då den totala efterfrågan på el är liten, alltså först och främst under natten. 

På detta sätt kan The Plant halvera sin elräkning. En annan fördel med att vara inomhus är att 

företaget kan skapa olika tidszoner för odling i olika delar av byggnaden. På det sättet blir vi 

inte beroende av el när den är som dyrast, säger John (Ibid). 

 

Förutom värme och ljus är även syre och koldioxid viktiga faktorer för att skapa ett bra klimat 

för att odla växter inomhus. John berättade vidare att växter älskar koldioxid och trivs ganska 

bra då luften innehåller cirka sex gånger högre mängd koldioxid än normalt. När en potentiell 

hyresgäst kom för att beskriva sin verksamhet fick John en idé om hur dessa två gaser kunde 

utnyttjas på ett smart sätt. Hyresgästen ville öka sin verksamhet som gick ut på produktion av 

kombucha, vilket är ett organiskt te som används som naturläkemedel. Produktionens 

jäsningsprocess kräver syre och tillverkningen genererar ett överflöd av koldioxid vid 

fragmenteringsprocessen. John fick den snillrika idén att detta överflöd på något sätt skulle 

kunna tillföras källarens odlingar. Tankar till ett eget utformat ventilationssystem började ta 

form. Han berättade att eftersom syre och koldioxid väger olika mycket delas de upp i skikt då 

de befinner sig i ett rum, vilket skulle underlätta det framtida systemet. Överskottet av 

koldioxid från te-produktionen kommer via ventilationskanaler ledas till odlingen, eftersom 

de gröna växterna älskar koldioxid. Från odlingen, där växterna producerar syre, kommer på 

samma sätt istället syrerik luft att transporteras till bl.a. ankomsthallen, konferensrum och 

köket (Edel The Plant 2013). The Plants självförsörjande verksamhetsmodell ses i Bilaga 1.     
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Tour the Plant 

På eftermiddagen under en av mina arbetsdagar följde jag med en grupp besökare på en 

rundvandring genom byggnaden. Det var Melanie Hoeckstra, operativ chef vid The Plant, 

som guidade oss genom hela verksamheten. Melanie
16

 sa att huvudsyftet med verksamheten 

är att med hjälp av bl.a. en vertikal odling skapa ett slutet kretsloppssystem inom byggnaden. 

Detta system kräver så mycket mer än att bara installera konstgjort ljus för växtodling och att 

återanvända avföring från fiskar som gödningsmedel. Huvudsyftet nås genom att konstruera 

och finna en känslig och fin balans inom byggnaden, där en mängd faktorer samverkar i 

skapandet av ett avfallsfritt slutet ekosystem, vilket leder till att det som lämnar den i 

slutändan endast är mat. På våning två berättade hon att denna började bli halvfärdig och 

några mindre företag hade flyttat in. Tanken med våningen var att skapa uthyrbara ytor till 

mindre verksamheter inriktade på ekologisk matproduktion, med ett centralt större gemensamt 

kök. En verksamhet som snart skulle flytta in var t.ex. ett bageri, vars värme skulle bidra till 

byggnadens uppvärmning. I ett rum tillverkades The Plants konstgjorda stockar som 

producerade svamp i källaren. I den halvan av våningen som inte var färdigställd utförde två 

anställda rivningsarbeten. Här kunde man faktiskt fortfarande känna doften av bacon på grund 

av den tidigare verksamheten. Det fanns även ett stort lager av återvunnet material som var 

tänkt att användas längre fram i industribyggnadens utveckling. 

 

Väl tillbaka på bottenplanet fortsatte gruppen in i ett stort tomt rum som snart skulle få en ny 

hyresgäst. Enligt Melanie var det ölbryggeri som skulle startas i lokalen en mycket viktig 

aktör i skapandet av The Plants företagsmodell. För det första producerar bryggandet stora 

mängder värme som gagnar inomhusklimatet. För det andra är det den största hyresgästen 

som ger störst hyresintäkter. För det tredje bildas restprodukten mäsk, vilket är ett bra 

kompostmaterial att användas utomhus i trädgården, i växthuset samt till en av de två 

maskiner företaget behöver för egen energiproduktion. Maskinen ska omvandla biologiska 

restprodukter till metangas genom ett anaerobiskt kokningssystem. Hur denna metangas sedan 

blir till el visade sig nere i källaren. Väl där hade företaget kommit över en annan maskin, en 

jetmotor från ett tidigare stridsflygplan. Denna skulle tas i drift då metangasproduktionen var i 

gång, med målet att byggnaden på sikt var tänkt att bli självförsörjande vad gäller elektricitet. 

 

På vägen genom källaren passerades svampodlingen. Gruppen fick då inte gå in i rummet utan 

betrakta ”stockarna” med dess svampar genom ett fönster, eftersom mikroklimatet i rummet 

skulle förändras av en så stor grupp människor. Efter svamparna tog Melanie med gruppen till 

den aquaponiska grönsaksodlingen, där alla rundturer avslutades. Gruppens deltagare 

uttryckte först och främst förvåning när de fick syn på vad som försiggicks i källarutrymmet, 

då de omgavs av sallad, kryddor, vatten, fiskar och spännande teknik. Vi återsamlades tillslut 

i ankomsthallen där rundturen startade. Väl där var Melanie ödmjuk att erkänna att det 

energieffektiva The Plant dock skulle ha en ineffektiv del, nämligen den framtida 

”växtlobbyn” där vi befann oss. Här kommer det att vara stora fönster för ljusinsläpp samt 

akvarier med fullvuxna Tilapiafiskar från källarens odling redo att säljas till restauranger 

(Hoeckstra The Plant 2013). 
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 Melanie Hoeckstra The Plant, samtal den 12 april 2013. 
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Till vänster: Melanie undervisar om aquaponisk odling. Till höger: Spillning från fiskar, som befinner sig i 

tankar, passerar genom ett biofilter. Resterande ammonium bryts ner till nitrater, vilket föder vätxterna i 

hydroponiska växtbäddar, likt den i bilden till vänster. Växterna absorberar nitratet och renar då vattnet, vilket 

leds tillbaka till fiskarna. Källa: Egen. 

 

Orsaken till framgången är först och främst hyresgästerna som finansierar projektet genom 

hyresinbetalningarna. Försäljning av sallad har hittills skett på marknader, till skolor och 

restauranger, dit även fisk kommer att säljas framöver. Chicago som stad ger inga 

subventioner för verksamheten, som man vanligtvis ger till mer traditionella stadsodlingar i 

staden. Detta är ok ändå, eftersom The Plant bara är glada att de får hålla på med sin 

verksamhet. Lagar och regler skapar ofta bekymmer för denna verksamhet då den är ny, sa 

John (Edel The Plant 2013). Företaget förmedlar ett gott självförtroende efter det lyckade 

projektet med Bubbly Dynamics, vilket John ger uttryck för genom sitt uttalande: ”Ingen 

byggnad är så pass förfallet och herrelöst att den inte kan räddas och göras vinstdrivande 

igen” (Cockrall-King s.281). The Plant vill på sitt sätt realisera de visioner/skisser av ”vertical 

farming” som visar skyskrapor med odlingar, höns och grisar. Deras vertikala odling ska 

återanvända så mycket som möjligt av det material som redan finns inuti den gamla fabriken, 

istället för att följa andras visioner och att bygga nya enorma glashusväxthus. John hade även 

en åsikt gällande detta: ”Det krävs att du säljer mycket sallad för att betala för ett $100 

miljonerbygge” (Ibid s. 281). Ett exempel på ett relativt enormt glashusväxthus för vertikal 

salladsodling, som även är dyrt att uppföra, kommer inom ett par år att stå färdigt i Sverige 

utanför Linköping.  

  

  

Plantagon International AB 
Åke Olsson, tidigare byggnadsarbetare, mekaniker och bonde under 15 år, arbetade som 

trädgårdsmästare då han funderade på att växthus inte används utifrån sin fulla potential. Han 

var då en utav Sveriges småskaliga producenter av ekologiska grönsaker och i sitt växthus 

odlades det i lådor, på bord eller direkt på marken. Ovanför växtligheten fanns ett ”tomrum”, 

bestående mestadels av syre och koldioxid, som avslutas vid mötet med taket. Denna 

luftmassa borde kunna fyllas med något, tänkte Åke. Denna tanke resulterade i att han gick 

från idé till planering och började fundera på lösningar där odling sker i det hela 3-

dimensionella växthuset. Lösningar kring vertikal odling började ta form (Plantagon 2013).  

 

Åke kontaktade sin vän Hans Hassle som vid denna tidpunkt var VD för Swecorp Citizenship 

AB. Swecorp kombinerar klassisk ingenjörskonst med kunskap inom CSR (Corporate Social 

Responsability) och Corporate Citizenship. Det tidigare innebär att företag har ett ekonomiskt, 

socialt, ekologiskt och etiskt samhällsansvar. Innan Swecorp var Hans VD för den svenska 

kommunikationsbyrån Vision and Reality Communication Network AB, som han själv 

grundade 1986. Hans fann Åkes idéer mycket intressanta men det tog en tid innan några 
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ytterligare steg togs. På företagets hemsida kan läsas att fas två inträffade under Hans resor 

runt om i världen när han deltog på olika evenemang kopplat till CSR och hållbarhet. Vid ett 

samtal med Oren R. Lyons från USA väcktes nya tankar. Oren är medlem av rådet Onondaga 

Nation´s som är en av sex grupper, beståendes av medlemmar från ursprungsbefolkningen, 

vilka bildar alliansen Haudenosaunee. Alliansens namn betyder ”Människor ur det Långa 

Huset” men den kallas vanligtvis för Six Nations i folkmun. Han förklarade för Hans att rådet 

har som filosofi att samtliga beslut som tas ska generera i verksamheter som är hållbara i 

minst sju generationer. Tyvärr kunde rådet inte följa sina principer i dagsläget, eftersom de 

som de flesta behöver intäkter. De största inkomstbringande verksamheterna kom därför från 

tobaksindustrin samt kasinos. Oren var självklart inte tillfredställd med dessa inkomstkällor ur 

ett etiskt och långsiktigt perspektiv och lyssnade på Hans. Detta samtal kom att bli starten på 

ett samarbete som efter åtskilliga resor över Atlanten och månatlig e-postkorrespondens 

utmynnade i Plantagon International AB, som fick sin företagsstatus då det registrerades den 

9 maj 2008 (Plantagon 2013). 

 

Verksamhet 

Plantagon erbjuder tre tjänsteområden via sin hemsida. Det första är att företaget erbjuder sig 

att genomföra en Food Security Plan (F.S.P.) på uppdrag av kommuner. Det kan översättas 

med en plan som säkrar matförsörjning. Man anser att det är av största vikt att kommuner har 

en plan och upprättar normer kring mat för hur dagens och framtidens invånare, utan 

undantag, ska kunna erbjudas tillräcklig näringsrik mat. Konsulter specialinriktade på analys 

och miljö scannar av den rådande lokala situationen i kommunen. Därefter tas det fram olika 

typer av framtida scenarion, som t.ex. förändrade förhållanden på grund av global 

uppvärmning, stigande havsnivåer mm. Sedan sker en redovisning för kommunerna vilken 

grad av självförsörjning de har idag, samt hur de lättast kan distribuera sina egna grödor och 

animaliska produkter. Det andra är att företaget erbjuder ett affärsmöjlighetsprojekt till andra 

aktörer som vill starta liknande verksamheter. Projektet visar på förutsättningar av hur en 

effektiv operativ organisation för lämpligt kommersiellt jordbruk inom städer ska fungera. 

Vilket intresse som finns hos myndigheter och allmänhet, samt vilket det optimala sättet för 

odling är på den aktuella marknaden är två aspekter som levereras. Den tredje och sista 

tjänsten som företaget erbjuder är att bygga det som behövs. Plantagon skriver att de har 

kunskaper att leda bygget från planering till färdig byggnad och tekniska detaljkunskaper om 

t.ex. vatten- och avloppssystem, energiförsörjning samt utnyttjande av överflödig värme från 

omgivande verksamheter (Plantagon 2013).     

 

Det som skiljer Plantagon International AB från andra företag är till ena delen hur 

bolagsstyrningen sker. På hemsidan kan besökare läsa att företaget kallar sin 

organisationsmodell för ”Companisation”, då man ser sig som en hybrid mellan ett företag 

och en icke-vinstdrivande organisation. Detta byggs upp då det finns en blandning av 

kommersiella och värdebaserade drivkrafter i organisationen. Idén låter bra, men hur har det 

lösts praktiskt? I Plantagons bolagsdokument beskrivs att Companisationen är ett resultat av 

tredje generationens CSR-arbete. Först skapades riktlinjer, vilka följdes av att CSR-arbetet 

skulle redovisas. Nu innebär den tredje generationens arbete att etiska styrdokument 

genomsyrar bolagsordning och stadgar, vilket får som följd att det är först då som 

organisationen är skyldig att följa dem. De två grundarna, Hans och Oren, har varit ansvariga 

för bildandet av två olika juridiska organisationer – ett vinstdrivande aktiebolag och en icke 

vinstdrivande ideell förening. Syftet är att på ett nytt sätt föra in frågor kring etik och moral i 

ett annars starkt ekonomiskt forum, som speglar företagande idag och historiskt sett (Ibid). 

Jag väljer dock att i fortsättningen benämna Plantagon som ett företag eftersom man vill tjäna 

pengar.     
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Den andra delen som är unikt med Plantagon är självfallet den framtida verksamheten och 

inte minst växthuset. Hans Hassle vände sig till Stephan Stålered, Regionchef på Sweco, med 

förhoppning om att finna en samarbetspartner med bl.a. teknisk, arkitektonisk, ekologisk och 

energiteknisk kunskap. Stephan
17

 trodde på idén och ville själv engagera sig i samarbetet. 

Han förklarade för mig att han under lång tid arbetat med energifrågor och kände att han ville 

använda sig av sina gamla kunskaper inom ett nytt område, helt enkelt för att han ansåg att 

detta verkade riktigt kul och spännande. Allt eftersom åren gått har antalet konsulter inom 

Sweco kopplade till detta samarbete vuxit till cirka 40 personer. Hitintills har även ungefär 15 

personer från andra privata konsultföretag varit delaktiga i arbetet. Förutom dessa konsulter 

har Plantagon International AB andra partners. Det bedrivs omfattande samarbeten med 

SAAB, Tekniska Verken i Linköping, Symbio City, Combitech, ÅF samt Sustainovation 

International AS. Vd för det sistnämnda företaget är Plantagons innovatör Åke Olsson, som 

beskrevs i början av denna studie. Companisationen Plantagon har även en gedigen och 

mycket rutinerad krets av personer att rådfråga inom de flesta områden. Alltifrån en tidigare 

handelsminister till framgångsrika företags- och varumärkesutvecklare (Plantagon 2013). De 

ser för en betraktare ut att ha lyckats med sitt organisatoriska arbete. 

 

Det finns åtminstone två partners ovan som lätt kan kopplas till Linköping, nämligen 

Tekniska Verken och SAAB. Detta är ingen slump då det är här som det 54 meter höga 

växthuset ska byggas. När jag träffade Stephan Stålered var det naturligt att fråga varför det 

blev Linköping. Han svarade att de ville ha en Plantagonanläggning i Sverige eftersom 

företaget har sina rötter här samt att slumpen helt enkelt föll på Linköping. Växthuset hade 

fått ”kalla handen” av de tre storstads-kommunerna, Stockholm, Göteborg och Malmö, när 

Linköpings kommun och Tekniska 

Verken hörde av sig till Plantagon. 

De ville ha anläggningen och 

företaget i sin stad för att 

marknadsföra sig med någonting mer 

än universitetet. Sweco och 

Plantagon var nöjda med 

lokaliseringen då det är en relativt 

expansiv region och förhållandevis 

nära till Stockholm. Vidare var 

Stephan tydlig med att säga att 

Linköping som stad inte investerar en 

krona för att växthuset byggs i deras 

kommun (Stålered 2013). Växthuset Plantagon utanför Linköping. Källa: plantagon.com.  

 

Perspektivet på mänsklighetens överlevnad med maten i fokus är enligt Stephan något som 

företaget vill förmedla. Han fortsatte med att peka på de extrema väderförhållanden som ökar, 

där jordbävningar, snöstormar och översvämningar är några exempel som orsakar bekymmer 

för t.ex. jordbruket i stora delar av världen. Plantagons växthus är stabilt och robust för att stå 

pall för framtida mer extrema väderfenomen, förklarar Stephan. Vidare säger han att företaget 

självklart har egna planer på fler växthus i Sverige men först och främst är blicken riktad mot 

storstäder i öst och väst. Framskridna planer finns bl.a. i Singapore, där man vill upprätta ett 

samarbete med universitetet, och utanför Shanghai i Kina där man har gjort just detta 

(Stålered 2013). På företagets egen pressida, mynewsdesk.com, kan läsas att den 3 april 2013 

upprättades ett svensk-kinesiskt samarbete i Shanghai med Tongji University. Tongji-

Plantagon Forskningscenter är tänkt att verka för att kunna hantera en global framtida matkris. 
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Vidare är Kina dedikerat att öka sina investeringar gällande forskning och utveckling inom 

CleanTech-området. Food Security arbete samt problem med kontaminerad mark är andra 

problem som väntar landet framöver. Vid invigningen deltog H.M. Carl XVI Gustaf men det 

var Sveriges generalkonsul i Shanghai, Viktoria Li, som fick äran att inviga centret. 

Representanter för samarbetsparterna, de närliggande städerna samt andra större företag och 

organisationer var också närvarande. Vice dekan vid Tongji universitetet, Professor Lou 

Yongqi, uttryckte sig om samarbetet: "The status of being a developing country is a great 

opportunity for China, rather than being "developed". It means that we still have many 

chances to redefine our future. One of the key issues of today is about the food. The Tongji-

Plantagon Research Center is an important concrete step forward towards engaging more 

people from the city to the agriculture and bridge the urban and rural ways of living and 

producing" (Plantagon 2013). 

   

Västerut finns det planer för ett hus utanför New York i USA och i delstaten New York, 

avslöjade Stephan, i staden Syracuse pågår idag förarbeten till två stycken växthusprojekt. Jag 

antog i efterhand att detta berodde på Onondaga Nation´s kopplingar till staden.  Då vi 

diskuterade bolagsmodellen, kortfattat beskriven ovan, la Stephan till att den ideella 

föreningen har full insyn i styrelsens arbete. En del av aktiekapitelet har tagits bort ur bolaget 

och tillfallit föreningen som har rösträtt i styrelsen och 10 % av styranderätten (Stålered 

2013).    

 

Varför stadsodling? 

Företaget skriver på sin hemsida, precis som de traditionella stadsodlarna, att stadsodling är 

säkrare, mer lokal samt använder sig av mindre/inga bekämpningsmedel, i förhållande till 

traditionell matindustri. Stadsodling är tänkt att leverera livsmedel till marknaden som inte 

behöver transporteras. Man menar att det alltid kommer att behövas en del globala 

mattransporter, eftersom det finns länder i världen som får majoriteten av sina ekonomiska 

resurser genom livsmedelsexport (Plantagon 2013). 

 

Plantagon säger att om grödor odlas i slutna stadsodlingssystem, där de bästa tillgängliga 

miljöteknikerna används, minimeras risker för både växter och människor. Om stadsodling 

sker under kontrollerade former leder detta till att allt mindre mat slängs eftersom 

lokalproducerade livsmedel kan säljas och konsumeras relativt kort efter att de skördats. 

Stadsodling hjälper urbana områden genom att skapa liv på övergivna tomter och i övergivna 

byggnader. Det moderna stadsodlandet behöver ny arbetskraft som leder till jobbmöjligheter i 

produktionen och för lokal logistik. Det finns enligt företaget många positiva aspekter av att 

odla i en kontrollerad miljö: inga djur överför sjukdomar till växterna, inga större förluster i 

skörd inträffar som ett resultat av väderrelaterade sjukdomar, sannolikheten att 

genmodifierade varianter av grödor sprider sig i naturen minskar, och odling utan gifter eller 

gödningsmedel leder till att den avrinning som sker på ladsbyggdens jordbruk och som skapar 

övergödning i sjöar och vattendrag minskar. En stor fördel med stadsodlandet i denna form är 

att vatten från produktionen har nära till vattenreningsverk (Plantagon 2013). 

 

Företaget anser vidare att dagens städer har en täthet och den infrastruktur som behövs för att 

bära upp vertikal odling. De ”gröna skyskrapor” som man vill bygga anses inte bara kunna 

leverera mat, utan även energi vilket skapar en självförsörjande miljö. Vidare förklarar man 

via sin hemsida att dagens Mega städer behöver egen matproduktion för att undvika en 

förlamande trängsel. Efterfrågan på närodlad organisk mat är dessutom stor. Många städer är 

ursprungliga odlingsbyar, vilket gör att modern stadsodling behövs i dessa städer för att knyta 

an med den historiska identiteten. En hållbar arbetsmarknad med lägre arbetslöshet kan bli en 

effekt av stadsodlandet. Att odla i urbana miljöer kan underlätta för ännu bättre 
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odlingsmetoder. Ytterligare en aspekt anser företaget är den att en hållbar avfallshantering och 

vattenrening i staden skapar ett bra underlag med näringsämnen för stadsodling, som kan bli 

en del av ett ekologiskt system. Slutligen menar företaget att samhället behöver en ny industri 

som producerar, bearbetar och marknadsför mat och energi inom städer, utifrån den dagliga 

efterfrågan som konsumenter uppvisar. Genom användandet av intensiva produktionsmetoder 

samt genom användning och återanvändning av naturliga resurser anser man sig utgöra denna 

industri (Ibid). 

 

På hemsidan stoltserar företaget med ett tiotal större utmärkelser. En som sticker ut är den 

man fick under världsutställningen Expo i Shanghai 2010 då Plantagons växthus valdes ut 

som en av 50 innovationer, som visades upp för världen i den Svenska paviljongen. 

Utmärkelsen grundade sig utifrån hållbarhet, innovation och kommunikation. Ett annat pris 

tilldelat växthuset är Svensk-Amerikanska Handelskammarens stora miljöpris som företaget 

tilldelades under 2012 för sin gröna innovation inom livsmedelskedjan. Plantagons ideella 

förening har även börjat att själva dela ut priser till individer, organisationer och städer som 

har gjort betydande insatser inom fältet stadsodling (Plantagon 2013). 

 

Uppmärksamheten medialt har inte varit stor. Jag kom över en skiss av växthuset i tidskriften 

Ingenjören 4 från 2012, som enligt min mening är den mest omfattande uppmärksamhet som 

företaget har fått i ett svenskt medium hittills. Förutom den pedagogiska och grafiska 

beskrivningen av den praktiska verksamheten går där bl.a. att läsa att Plantagon vill göra 

något åt problemet med jordklotets sinande resurser. För att kunna föda nio miljarder 

människor i världen år 2050 krävs nya idéer inom livsmedelsproduktion, eftersom 80 % av all 

odlingsbar jord redan är i bruk. Grundtanken är att vid denna tidpunkt odla maten där 

människorna redan finns – alltså i städerna eftersom 80 % av vår planets befolkning beräknas 

bo i städer om cirka 40 år (Ingenjören 2012).  

 

Teknik & Design 

Vilken odlingsteknik kommer att användas? Hur är det då tänkt att produktionen ska gå till? I 

artikeln i Ingenjören står det beskrivet att en hydroponisk odling, beskriven i 

stadsodlingsavsnittet, är den teknik som 

kommer att användas. Plantagon vill göra 

ett så litet ekologiskt fotavtryck som 

möjligt. För att åstadkomma detta är 

huvudsyftet att odla på höjden, utifrån Åke 

Olssons tankar samt Dickson Despommiers 

beskrivning av vertikal odling. Vidare 

förklarade Stephan att i husets odlingsdel 

planteras salladen så gott som högst upp i 

växthuset för att sedan i lagom takt röra sig 

framåt nedåt längs en transportskena, som kan liknas vid en spiraltrappa. (Bilden ovan är 

tänkt att illustrera detta. Källa: plantagon.com). Plantorna växer så sakteliga, våning för 

våning under färden ner för de 12 våningarna, på deras väg mot bottenvåningen. Här skördas 

den uppskattade årliga mängden sallad på 300 – 500 ton och säljs i exempelvis en saluhall. En 

del av skörden kommer att transporteras in till Linköping för att säljas i livsmedelsbutiker, sa 

Stephan. Han nämnde även att eftersom Plantagon vill skapa mervärden med hjälp av sin 

anläggning är det tänkt att en mötesplats för lokala odlare ska skapas i anslutning till 

saluhallen. Matmarknader kan då locka kunder från närområdet vilket gynnar bygden både 

socialt och ekonomiskt. Salladen som ska odlas till en början är så kallad Pak choi. Företaget 

har valt denna sort för att minimera riskerna med att slå ut lokala bönder. Samarbetspartnern 

Tekniska Verken förser växthuset underifrån med koldioxid och överskottsvärme genom ett 
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rörledningssystem. Under vinterhalvåret kommer LED-lampor stå för det extra ljus och värme 

som salladsplantorna behöver, säger Stephan (Stålered Sweco 2013). 

 

En tid efter mitt besök med Sweco träffade jag även Camilla Weichert, Projektledare på 

Plantagon. Vi pratade så gott som bara om växthuset och Camilla
18

 förklarade att deras första 

anläggning, som ska byggas i Linköping, är en blandning av typerna ”Stand-alone” samt 

”Integrated”. Den senare betyder att den industriella odlingsprocessen sker tillsammans med 

andra funktioner i huset. I Linköping är det tänkt att finnas 

forskningslokaler, kontor samt eventuellt hotellverksamhet 

ovanför saluhallen. Den tidigare typen innebär att växthuset 

står för sig självt men anpassas både byggtekniskt och 

designmässigt till sin omgivning (Weichert 2013). 

 
Den första skissen av Plantagons växthus innehållandes 17 våningar, 

vilken är den som finns tillgänglig på företagets hemsida. Efter diverse 

revideringar får huset 12 våningar. Källa: plantagon.com. 

 

Förutom det som Stephan nämnde skulle finnas i 

bottenvåningen, ytor för att skörda och processa salladen 

samt en saluhall, förklarade hon att det även kommer finnas 

ytor avsedda för anställda, besökare, eventuellt en 

restaurang, samt nödvändiga tekniska utrymmen. Vidare 

kommer det i mitten av huset att finnas hiss samt trappor som leder upp till ett servicecenter 

högst upp för att kunna sköta daglig drift samt nödvändigt underhåll av den spiralformade 

transportmekanismen, påpekade hon. Det vertikala hiss- och trapputrymmet delar av den 

inglasade odlingsdelen med den andra delen som mer kan liknas vid en traditionell fasad på 

en kontorslokal. Växthusets odlingsdel kommer självklart ha söderläge för att få så mycket 

solljus som möjligt. Ingenjörerna och arkitekterna på Sweco har tänkt på det mesta gällande 

naturligt ljus under planeringsfasen eftersom både växthuset och den spiralformade 

transportskenan har getts en lutning, inte bara vertikalt utan även horisontellt, för maximal 

ljusexponering utifrån, förklarar Camilla. Genom detta sätt kommer samtliga salladsplantor 

att få lika mycket ljus och därmed erhålls en 

viktmässig jämn skörd över hela odlingsytan 

(Weichert 2013). På Plantagons hemsida kan läsas 

att transportskenan, även kallad spiralen eller 

rampen, är det bakomliggande viktigaste 

konceptet för företagets industriella processer. För 

denna transport helix innehas ett patent (Plantagon 

2013).   Den patentskyddade transporthelixen. 

 Källa: Plantagon 

 

Varför har designen av Plantagon ändrats från en sfär till en lutande kon? På denna fråga gick 

Camilla in på hur företaget vill arbeta med odling i vertikala växthus ur ett helhetsperspektiv. 

Hon förklarade att eftersom klimatet ser olika ut runt om i världen så måste även Plantagons 

växthus se olika ut beroende var de placeras. Variationen i utvändig arkitektur och invändig 

industridesign, för varje hus, är nödvändig för en effektiv produktionsprocess. Det visade sig 

att den första sfäriska modellen av växthuset var mer lämpad för en placering vid eller i 

närheten av ekvatorn, där solen står närmare zenit. En lutad kon är alltså därför modellen för 

Linköping eftersom staden befinner sig i en intertropikal zon, med en sol som befinner sig 

lägre. Vidare påpekade hon att växthusets arkitektur behöver anpassas till husen i sin 
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omgivning eftersom det är tänkt att lokaliseras inom städers gränser. Företaget vill både på ett 

naturligt sätt smälta in i staden men samtidigt sticka ut som någonting revolutionerande. 

(Weichert 2013). 

    
 Den första sfäriska modellen. Källa: Plantagon. Konformad modell. Källa: Plantagon. 

 

Camilla och mitt möte avslutades med att hon sa att detaljplanen för Linköping kommer att 

vara klar den 1 september 2013. Därefter väntas en bygglovsprocess som enligt företagets 

uppskattningar beräknas ta ett år. Vidare sa hon att det även tar ungefär ett år att bygga huset, 

från det första spadtaget, vilket leder till att enkel matematik kan beräkna att Plantagon 

International ABs och Swecos växthus Plantagon kommer att stå färdigt under sensommaren 

2015. 

 

 

Jämförelse av stadsodlingsfallstudierna 
Trädgård på Spåret, TpS, och Matparken är föreningsdrivna verksamheter och den typ av 

odling som de flesta i Sverige relaterar till begreppet stadsodling. Den största skillnaden är att 

Matparken inte ligger centralt i staden utan i gränslandet mellan stad och land. Anledningen 

till att jag tog med Matparken som fallstudie är att jag anser att gränslandet mellan stad och 

land erbjuder bäst förutsättningar för lokal odling i Sverige. Dessutom kan det vara bra att få 

se skillnaden mellan en centralt belägen stadsodlarförening, TpS, och dess motsvarighet i 

stadens utkant. En annan sak som skiljer Matparken från övriga studier är att vinstintresset är 

så gott som obefintligt. TpS har också haft samma inriktning på verksamheten, där 

vinstintresse inte är av största vikt utan de sociala aspekterna med ett pedagogiskt fokus kring 

mat och odling har stått i centrum. TpS har under en kort tid blivit populärt och fått stor 

uppmärksamhet medialt. Andra företag vill dra nytta av uppståndelsen och den ”gröna 

vågen”, vilket lett till att den ekonomiska biten, för mig som utomstående, har fått ökat 

intresse för föreningen. Detta intresse visar sig i årets försäljningen av kryddor, ruccola mm. 

till utestället Trädgården – Huset under brons restaurangverksamhet. En annan skillnad är att 

Matparken har betydligt färre medlemmar än TpS, men de som är medlemmar är samtliga 

väldigt aktiva. Matparken har ungefär lika många aktiva medlemmar som TpS, där merparten 

av medlemmarna vid den sistnämnda föreningen helst bara betraktar verksamheten, gläds åt 

den sociala samvaron och bidrar ekonomiskt. 

 

Trädgård på Spåret och Matparken är exempel på föreningsledda odlingskooperationer som 

bedriver stadsodling, där outnyttjade platser tas i anspråk för odling. Vid båda platserna har 

ett avtal upprättats med respektive kommun. De drivkrafter som ligger bakom dessa två 

föreningar är först och främst att främja social hållbarhet genom att på ett pedagogiskt sätt öka 

medvetenheten om var ifrån vår mat kommer. Man vill minska avståndet mellan stad och 

land. Gemenskap är ett nyckelord där planering, plantering och skötsel sker tillsammans. 
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Vidare genomsyras verksamheterna av att medlemmarna delar på mark, kunskap, redskap och 

skörd mm. Dessa krafter att dela på saker i större utsträckning ses även på andra håll i 

samhället i och med andrahandsmarknader, klädotek samt bil- och verktygspooler. En annan 

drivkraft hos föreningarna är att öka stadens självförsörjningsgrad.  

 

De effekter som dessa två initiativ får på de tre hållbarhetsdimensionerna kan i stort kopplas 

till social och ekologisk hållbarhet. Socialt så ökar odlingsföreningarna människors 

sammanhållning i området och i längden avtar den sociala oro som kan finnas. De ger liv till 

och skapar nya mötesplatser som tidigare var öde områden. Därmed ökar stadens attraktivitet 

och stadsodlingarna ger ett inslag till stadbilden som leder till att man vill uppehålla sig längre 

i denna miljö. Ekologiskt ökar odlingsföreningarna den biologiska mångfalden, leder till 

renare luft i staden, ökar grönstrukturen som mildrar effekten av såkallade ”heat islands” och 

tar hand om dagvatten så inte reningsverken blir överbelastade. Bidraget till ekonomisk 

hållbarhet är inte lika tydligt. TpS försäljning till restaurangen ca 200 meter bort är den 

självklara aspekten. Båda föreningarna säljer produkter på marknader, men för att ekonomisk 

hållbarhet ska uppnås behöver ett bättre samarbete upprättas mellan föreningar och med 

kommunerna. Fler föreningar behöver slå sig samman, för att öka mängden varor till 

försäljning, och med hjälp av kommunen bli en del av och sälja sina produkter på t ex 

”Bondens marknad”. 

 

Organisationsformen som bygger upp TpS och Matparken, föreningsledd stadsodling, är 

lämplig för att först och främst främja social hållbarhet. I Sverige anser jag att denna 

hållbarhetsaspekt behöver sättas i fokus en tid, då den sedan hållbarhetens födelse har 

underordnats de två andra aspekterna. Vid dessa två föreningar finns en vilja att odla så 

varierat som möjligt med många olika arter för att lära sig så mycket som möjligt om odling. 

Detta ökar växtlighetens artrikedom i staden. Båda föreningarnas placering i staden är 

lämpliga på sitt sätt. Vid TpS får många stadsbor, som inte själva är engagerade, upp ögonen 

för verksamheten och medvetenheten om vår mat ökar. Föreningens verksamhet berikar den 

annars tätt bebyggda innerstaden med grönstruktur och socialt liv. Matparkens placering i 

gränslandet mellan stad och land visar på att det här finns stora områden som kan användas 

för produktion av lokal mat. Om detta görs ökar stadens självförsörjningsgrad markant.      

 

Stadsjords projekt Kvartersodlat är en typ av stadsodling som äger rum på en för stunden 

outnyttjad plats i staden. Efter två odlingssäsonger måste nu verksamheten upphöra alternativt 

flytta till ett annat område. Stadsjord kan ses som en mobil stadsodlingsverksamhet som 

förflyttar sig mellan olika stadsbyggnadsprojekt. TpS är också en mobil stadsodling men ser 

ut att få finnas kvar betydligt längre på ett och samma ställe än Kvartersodlat.  Stadsjord 

ligger mycket nära de ovan beskrivna studierna i sin verksamhet gällande urban odling samt 

deras inriktning mot sociala hållbarhetsaspekter. Drivkraften är även här att på nytt föra 

samman land och stad för mer trivsel i bostadsområden och därmed stärka städers 

självförsörjningsgrad. Effekten på ekologisk hållbarhet blir densamma som för TpS och 

Matparken. Användandet av grisar för jordbearbetning samt försäljning av dessa till 

restauranger förstärker denna hållbarhetsaspekt. Effekten för social hållbarhet blir även den 

densamma som vid TpS och Matparken. Alla tre har olika evanemang som stärker aspekten. 

Människor träffas och odlar vid ”Gästträdgården” men odlingen sker inte gemensamt som vid 

de andra två föreningarna, vilket minskar effekten av social hållbarhet. Denna minskning tas 

dock igen på annat håll då Stadsjord gör stora insatser med andra stadsodlingsprojekt i 

kulturelt sammansatta områden samt med projekt för människor med missbruksproblem.     

 

Vid mitt besök nämnde Viktoria att de befann sig mellan att vara ett företag och en ideell 

förening. Enligt min mening bör dock Stadsjord tilldelas epitetet företag, då vinstintresset i 

verksamheten är tydligare än hos TpS och Matparken. Både TpS och Stadsjord har under en 
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mycket kort tid växt så det knakat och fått stor uppmärksamhet medialt. Grundtankarna för 

verksamheterna har därmed förändrats, vilket samtalet med Niklas Wennberg på Stadjord 

vittnade om. Han behöver nu tacka nej till erbjudanden och verkligen fundera över så att 

framtida samarbetspartners har samma värderingar som Stadsjord. De stora intäkterna för 

föreläsandet leder lätt till att grundverksamheten blir åsidosatt, enligt Niklas. En starkare 

drivkraft i verksamheten har alltså blivit ekonomisk vinst. Effekten för ekonomisk hållbarhet 

är således det som skiljer Stadsjord från odlingsföreningarna. Verksamheten leder till att ett 

tiotal människor får en inkomst inom en hållbar verksamhet. 

 

Stadsjords organisationsform är alltså ett företag vilket även främjar en ekonomisk hållbarhet, 

som tyvärr så gott som uteblir vid TpS samt Matparken. Ekologisk och social hållbarhet 

främjas även i och med denna organisationform som beskrivs ovan. Kvartersodlats placering 

på en byggarbetsplats i staden bidrar med grönstruktur samt liv och rörelse, som ökar 

hållbarheten, under själva byggprocessen. Eftersom det enligt Arne Olsson på Folkhem 

saknas utsläppskrav under ett bygges gång kan i alla fall en verksamhet som Stadsjords stärka 

hållbarheten och synliggöra problemet. För övrigt är det värt att nämna att inga stölder eller 

nämnvärd skadegörelse har inträffat varken vid TpS, Matparken eller Stadsjord. Detta trots att 

de två sistnämnda bedriver odlingsverksamhet intill socialt utsatta problemområden.  

 

Pond/Stadsjord visade tidigt Göteborgs kommun att man ansåg att stadsjordbruk kunde 

användas som ett strategiskt verktyg i stadsutvecklingen, vilket går i linje med Carolyn Steels 

Sitopia. De har under en längre tid i stor utsträckning samarbetat med kommunen, vilket är 

tydligt i alla projekt samt att Niklas representerar staden genom stadsodlingsutbytet med 

Chicago. TpS har sedan något år tillbaka även upprättat ett samarbete med Stockholms 

kommun, där de först och främst är en aktör i stadsutvecklingsprogrammet Vision 

Söderstaden. Det är mycket positivt att få in föreningens respektive företagets syn på 

stadsutveckling i ett tidigt skede, för att i större utsträckning föra in ett Sitopiskt tankesätt i 

stadsplaneringen. Därmed skapas incitament som först och främst främjar en sociala och 

ekologiska hållbarhetsdimension. Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet stärks även den 

om fler verksamheter med Stadsjords organisationsform dyker upp. 

 

Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg, ser Stadsjord och liknande odlingsföreningar som 

något kortsiktigt som samtidigt är långsiktigt hållbart, och som kan ge mer liv åt ytor innan de 

ska bebyggas. Samma inställning ser ut att finnas vid Stockholms kommun när det handlar om 

TpS. Jag anser dock att dessa typer av odlingar, vid sidan om mer storskaligt stadsodlande, är 

framtidens modell för världens växande storstadsbefolkning och i längden mänsklighetens 

överlevnad. Genom dessa läggs grunden till ett hållbart ätande och vi behöver inte längre vara 

ofrivilliga ”slavar” under en ohållbar matindustri. Dessutom förstärks begreppet Food 

Security, som Cockrall-King & Carolyn Steel beskriver, vilket har uppmärksammats på 

politisk nivå i västvärldens storstäder. I Stockholm och Sverige är begreppet dock fortfarande 

okänt inom politiken. Det kan således vara läge att se över juridiken som ger 

odlingsföreningar rätten till en plats. Eftersom de inte har samma rättigheter som t. ex. ett 

kolonilottsområde är de i dagsläget lättare att flytta på om kommunen vill använda marken i 

annat syfte. 

 

Matparkens vision: vikten av deltagande och kollaborativitet, kan tydligt ses i de tre hittills 

nämnda fallstudierna. Kärnan i Trädgård på Spårets och Matparkens verksamhet är som sagt 

att odlingen ska bedrivas tillsammans. Detta tillsammanstänkande visar sig även hos 

Stadsjord, i något större skala, i och med Niklas Wennbergs ord om att ett samarbete mellan 

Göteborgs 50 odlingsföreningar ska leda till förändring. Stadsjords samarbete med 

byggkonsortiet och kommunen som resulterat i att de fått material för att upprätta 

Kvartersodlat och växthuset gratis är ett exempel på ett samarbete som omfattat både privat 
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och offentlig sektor samt ”allmänheten”, om nu Stadjord i detta fall får representera dem. 

Eftersom TpS, Matparken och Stadsjord har blivit aktörer i stadsutvecklingen har stadsbor 

blivit mer involverade i en hållbar utveckling. Detta ökar allmänhetens deltagande och stärker 

en social hållbarhet, vilket går i linje med Lindéns tankar. 

 

Från utomhus- till inomhusstadsodling 

Klimatförändringarna har t ex utgjort ett problem för stadsodlingen i Vancouver, där SPIN-

odlaren Curtis Stone verkar, i och med ökad nederbörd genom El Ninos krafter. Ett förändrat 

klimat kommer utan tvivel att utgöra en svårighet för all form av jordbruk i världen i 

framtiden,  för konventionellt jordbruk som för stodsodlandet. Detta är  säkerligen en av 

drivkrafterna till varför intresset för det skyddade odlandet inomhus har vuxit. Plantagon, i 

den senaste fallstudien ovan, nämner många faktorer/drivkrafter till varför deras 

stadsodlingsinitiativ är nödvändigt och varför odling inomhus i staden är att föredra. 

Inomhusodlandet växer sig självfallet starkare i och med det mer och mer synliggjorda 

behovet av att kunna kontrollera ett förändrat klimat och därigenom säkerställa föda till 

världens befolkning. 

 

Största likheten mellan Plantagon och The Plant är alltså att odlandet sker inomhus, vilket gör 

att dessa två bildar en egen grupp. Båda vill precis som de tre tidigare fallen göra anspråk på 

outnyttjade platser i staden och bedriva odling. The Plant letar efter outnyttjade äldre 

byggnader medan Plantagon vill hitta en plats att bygga sitt hus på. Byggnaderna som 

odlingen ska ske i respektive sker i är ofantligt olika. Plantagons skal består av tunna väggar 

och mycket glas medan The Plants skal har tjocka väggar och lite glas. Trotts dessa enorma 

yttre skillnader kan båda få till ett liknande inomhusklimat anpassat först och främst för 

salladsodling. Den största skillnaden är självfallet den att Plantagon bygger nytt och 

högteknologiskt medan The Plant återanvänder en befintlig industribyggnad och dess innehåll 

i så stor utsträckning som möjligt.  

 

The Plant och Plantagon är fullfjädrade företag. Mitt intryck är självfallet att den 

huvudsakliga drivkraften hos företagen är att de vill hitta mer storskaliga lösningar på hur 

behovet av lokalproducerad mat kan mättas i världens storstäder i framtiden. En annan 

drivkraft är att minimera dagens transportbehov. Tillsammans med större takodlingar, likt The 

Grange Farm i Brooklyn, kan större mängder grönsaker produceras. De stora 

produktionsmängderna som Plantagon och The Plant kan generera är en av deras stora 

styrkor, då dessa är nödvändiga för att uppnå ekonomisk hållbarhet. Dessa mängder är även 

en nödvändighet eftersom fler och fler väljer att bo i städer och denna trend ser ut att öka 

snabbt runt om i världens länder. På grund av en extremt fossilbränslekrävande matindustri 

behövs detta alternativ. 

 

De effekter som stadsodlingsinitiativen The Plant och Plantagon har för hållbarheten är främst 

ekologiska och ekonomiska. Ekologisk hållbarhet förstärks genom att stora mängder sallad 

kan produceras i staden vilket minskar transportbehovet. The Plants effekt på denna 

hållbarhetsaspekt är större än Plantagons då de återanvänder gamla byggnader, som annars 

skulle rivas, och dess innehåll. Eftersom båda företagen säger att de i framtiden kommer att 

producera sin egen energi skulle jag när så är fallet på nytt behöva undersöka dessa 

verksamheters effekter gällande ekologisk hållbarhet. Vid dessa verksamheter går staden dock 

miste om de positiva ekologiska externaliteter som blir fallet för stadsodling utomhus. 

Effekten för ekonomisk hållbarhet uppnås huvudsakligen genom att verksamheterna startar en 

ny arbetsmarknad. Människor kan odla, processa, distribuera och sälja produkterna. Dessa 

jobb kräver inte någon högre akademisk utbildning och behövs i dagens samhälle. Alla 

människor är inte lämpade eller vill inte studera på högskolor och universitet. Effekten för 
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social hållbarhet blir dock betydligt mindre vid The Plant och Plantagon än vid TpS, 

Matparken och Stadsjord. Visserligen är det tänkt att anordnas kringaktiviteter vid de två 

inomhusodlingarna men allmänheten blir inte direkt involverad utan får titta på.      

 

Jag är inte tillräckligt insatt i Plantagons organisationsmodell för att veta deras strategi för 

framtiden. Ett samband som jag har sett är dock att det efter huset i Linköping, som känns 

som ett försöksprojekt och där ett hus på hemmaplan marknadsför företaget och Sverige, 

kommer att satsas på t ex New York, Singapore och Shanghai. Dessa städer är 

världsmetropoler som sitter inne på starka finanser. Verksamhetsstrategin är antagligen att 

befinna sig där företaget syns som mest. Dessa städer har visserligen mycket pengar och ger 

bra PR men samtidigt finns det en marknad för Plantagon här, i och med dessa tätbefolkade 

städer med ett extremt hårt exploateringstryck. Jag har med mitt arbete alltså fått en 

uppfattning om Plantagons placering i världen. Placeringen i staden är självfallet också den av 

vikt. En bra idé för att maximera effekterna av ett minskat transportbehov vore att huset 

placeras vid viktiga noder i kollektivtrafiken. Grönsakerna skulle då kunna transporteras 

smidigt med denna till mataffärer/restauranger och marknader. Det är även bra om huset kan 

ligga nära verksamheter som genererar värme för att få hjälp med uppvärmning under 

vinterhalvåret. En annan aspekt är att huset placeras nära, alternativt ansluts på ett effektivt 

sätt till vattenreningsverk då verksamheten använder en hel del vatten.   

 

The Plants verksamhetsidé däremot ser ut att kunna placeras och fungera i alla världens städer 

– rika som fattiga. Att utveckla en mer storskalig lösning som eventuellt kan vara grunden till 

en organisationsform med ett franschiseliknande företagande är dock nödvändigt. 

Återanvändandet av befintliga byggnader och dess innehåll, tillika den låga kostnaden att 

starta upp verksamheten gör att den passar i framtidens fattiga megastäder med växande 

slumområden. Alla människor får då chansen till konsumtion av färska och hälsosamma 

grönsaker. Så kallade ”food deserts”, som Cockrall-King beskriver i södra Los Angeles, 

försvinner och de fattiga slipper då vara tvungna att förlita sig på snabbmat och matindustrin 

för att bli mätta. The Plants idé kan verkligen skapa ekonomisk hållbarhet och öka 

levnadsstandarden för människor i utvecklingsländer.   

 

Alla vid The Plant, och då speciellt John Edel och Melanie Hoeckstra, var mycket frispråkiga 

och öppna med verksamheten. Det kändes som om det inte var något ”hyss-hyss” med någon 

del av verksamheten, trots att det finns mycket pengar att tjäna på en fungerande modell. 

Medan andra entreprenörer sluter läpparna sa John att han mer än gärna visade upp sin 

verksamhet för allmän beskådning, då han bara vore glad om detta skulle spridas och 

replikeras över USA och resten av världen. ”- Vi skulle helt enkelt få ett bättre och mera 

hållbart samhälle”, sa han vid lunchbordet en dag då vi åt av salladen från den aquaponiska 

odlingen samt njöt av en vegetarisk svampsås från källarens svampodling . En Vd med större 

ödmjukhet och avsaknad av girighet och egoism får man nog leta länge efter. Från Plantagons 

håll var det självfallet svårare att få tillgång till färska ritningar mm. Jag fick helt enkelt nöja 

mig med det som fanns till förfogande via hemsidan. 

 

The Plant och Plantagons organisationsformer känns nödvändiga för att förändra dagens 

matindustri. Med dessa större kraftfulla verksamheter kan den väl förankrade matindustrin få 

konkurrens. Om kommuner dessutom från politiskt håll främjar bildandet av 

odlingsföreningar/företag stärks ett underifrånperspektiv för ett mer hållbart födointag. Både 

Plantagons och The Plants organisationsform består av ett självförsörjande system, som 

Cockrall-King skriver kännetecknar framtidens vertikala inomhusodlingar. Plantagon pratar 

om återanvändning av naturliga resurser. De jag har kunnat se utgörs av värme och koldioxid 

som överförs från värmekraftverket intill för att främja odlandet. The Plant återanvänder så 

gott som allt i sin verksamhet och här kommer ett ölbryggeri, teframställning och ett bageri 
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verka som Plantagons värmekraftverk, och producera koldioxid samt värme till odlingen. En 

stark drivkraft hos båda företagen är alltså att konstruera självförsörjande system som skapar 

sin egen energi, vilket kommer att öka den ekologiska hållbarheten avsevärt. Detta går i linje 

med Jeremy Rifkins The Third Industrial Revolution, TIR, vilket gör att samme mans 

profetsior inte känns så avlägsna ändå. Precis som jag tidigare nämnde samarbete som 

ledstjärna vid TpS, Matparken och Stadsjord sker även vid The Plant och Plantagon 

samarbeten mellan olika verksamheter för organisations- och verksamhetseffektivisering. 

 

Plantagon kommer, som beskrivet i Nordbergs artikel i Ny Teknik, att bli högteknologisk. 

Hydroponisk odling kommer att producera sallad och det ska bli mycket intressant att besöka 

en anläggning i framtiden, om chansen ges. Jag förundrades dock över av hur genomtänkt och    

högteknologisk verksamheten var även vid The Plant. Aquaponisk odling, som innefattar 

hydroponisk teknik, är modellen här och det var mycket intressant att lära sig tekniken bakom 

denna typ av odling. Jag blev chockad över att aqua-/hydroponisk odling var så pass vanligt 

förekommande på andra sidan Atlanten. Mina kollegor vid The Plant blev lika chockade av att 

odlingstekniken inte existerar på samma sätt i Sverige. 

 

Stadsjord har genomfört studier om självförsörjningsgrad i stadsdelen Lundby i Göteborg. 

Detta är i princip samma sak, dock i mindre skala, som den ”food security” - undersökning 

som Plantagon erbjuder sig att utföra för kommuner. Och som politiker i västerländska 

storstäder har insett vikten av. Stadsjords projekt med att hjälpa och öka deltagandet för 

människor med missbruksproblem liknar Steve Lus idé vid The Plant om att starta en egen 

företagsverksamhet där han planerar att anställa hemlösa. Steves tanke är alltså att odla 

hydroponiskt och låta hemlösa, som är kapabla att jobba, arbeta med odling och försäljning. 

Detta tydliggör stadsodlingens bidrag till samhällets sociala arbete. Arbetslösa och socialt 

utsatta kan återigen komma igång och på nytt etablera sig på arbetsmarknaden, vilket bidrar 

till ekonomisk hållbarhet. Denna aspekt vad gäller hållbarhet förstärks vid varje fallstudie 

eftersom de drar till sig diverse andra hållbara verksamheter samt event. 

 

Runt om i världen har Plantagon International AB, med sitt växthus Plantagon, fått stor 

uppmärksamhet. De jag träffade vid The Plant i Chicago hade tagit det som en självklarhet att 

Sverige låg i framkant när det handlar om stadsodling, i och med Plantagon. De blev mycket 

fårvånade när jag sa att människor i Sverige inte känner till Plantagon. I Sverige har alltså 

växthuset däremot inte alls blivit lika uppmärksammat i media, vilket gjort att gemene man 

inte vet om detta spektakulära bygge som inom en snar framtid ska starta. Det ser just nu ut 

som om det är först när det kommer att stå färdigt, på plats intill Tekniska Verken utanför 

Linköping längs med E4:an, som begreppet Plantagon får en nationell spridning. 

 

Plantagons och The Plants bidrag till den sociala dimensionen av hållbarhet är som sagt inte 

överordnad, som den är vid TpS, Matparken och Stadsjord där människor möts och själva 

deltar i odlandet. De ökar dock likt de andra studierna människors medvetenhet om lokal 

nyttig mat, matindustrins ohållbarhet och bidrar till att sammanföra land och stad i en 

uppdaterad version. Jag anser att båda dessa versioner av sammanförandet av land och stad, 

det gamla och det nya, är nödvändigt och tillsammans bidrar de till ett ökat överlappande av 

de tre hållbarhetscirklarna i stadsutvecklingens Venndiagram. Samtliga typer av stadsodling 

som representeras i fallstudierna, från föreningsdriven odling utomhus till aquaponisk 

inomhusodling, kan vara med att skapa mer regionala och lokala matproduktionskedjor.    

 

Hur kan man stärka stadsodlingstänkande i planeringen av Norra Djurgårdsstaden i 

Stockholm? Vilken typ av stadsodling, med utgångspunkt i fallstudierna,  kan passa bäst för 

denna stadsdel i dess strävan att bli nästa svenska spjutspetsområde vad gäller hållbarhet att 

visa upp för världen? I Vision Norra Djurgårdsstaden 2030 står det att stadsdelen ska bli en 
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miljöstadsdel i världsklass och vara ett internationellt föredöme när det gäller hållbart 

stadsbyggande. Hållbar storstadsutveckling, klimatsmart livsstil och innovativ energiteknik är 

de tre grundpelarna. Genom detta är det tänkt att stadsdelen inte bara ska befästa Stockholms 

position som en ledande huvudstad i och med klimatarbetet utan också stödja 

marknadsföringen av svensk miljöteknik (Stockholm stad 2013). 

 

 

Stadsodling i Hjorthagen 
Eftersom byggandet av den första delen av Norra Djurgårdsstaden, det vill säga Hjorthagen, 

är i full gång valde jag att inrikta mig på att finna platser inom denna stadsdel som är lämpade 

för framtida stadsodling. På vilket sätt odlandet ska ske var också en viktig faktor. Till hjälp 

hade jag min handledare Jonas Cleason, planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm. 

Efter egna rundvandringar i området samt diskussioner med Jonas fann vi tillsammans ett 

antal lämpliga platser. Längsmed en platå väster om Hjorthagens IP, i lådor på bergknallarna 

söder om det planerade 170 meter höga höghuset med fin utsikt över Sthlm där de boende 

gillar att fika, grilla o umgås på sommaren, i den planerade stadsparken i östra hjorthagen som 

ska sammanbinda grönstrukturen i Nationalstadsparken med de befintliga kärnområdena av 

grönstruktur i Hjorthagen. Det var dock då Jonas filosoferade över att anordna takodlingar på 

något större platt tak i Värtahamnen, intill en väldigt stor planerad taksolcellspark, alternativt 

på tak intill Nasdaq där Loudden startar, som det bästa alternativet för stadsodling i 

Hjorthagen uppenbarade sig. 

 

Jonas
19

 förklarade att en idrottshall skulle byggas mellan Hjorthagens IP och den blivande 

Kulturstadsdelen med sina gasklockor. Han ritade en enkel sektionsritning som visade 

idrottshallen samt IP. I denna skiss stack taket på idrottshallen upp cirka 4-5 meter i 

förhållande till IP, vilket beror på att den byggs i en sluttning. Jonas berättade att man för 

stunden jobbar med att försöka sänka ner hallen ytterligare i sluttningen så att taket hamnar i 

samma nivå som IP. Detta skulle uppskattas av Kungliga Djurgårdens Förvaltning, KDF, för 

att bevara vyn norrut, från IP och dalgången mot Nationalstadsparken. Om det gick för sig att 

idrottshallens tak hamnade i nivå med IP skulle KDF:s önskemål tillgodoses samtidigt som en 

stadsodling relativt smidigt skulle kunna anordnas på taket. Utifrån denna något innovativa 

stadsodlingsidé, sett ur ett svenskt perspektiv, arbetade jag fram ett koncept samt ett stråk som 

jag kallar Hälsans dalgång. Förhoppningsvis kan detta stärka stadsodlingstänkande i 

planeringen av Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. 

 

Konceptet 

Det koncept som Jonas och jag har kommit på och som bör utvecklas samt realiseras i 

Hjorthagen handlar om odling i mycket liten skala till närkontakt med det storskaliga moderna 

jordbruket. Under våren 2013 har jag vid flertalet tillfällen haft kontakt med Mattias 

Gustafsson, VD på Urbio landskapsarkitekter som fokuserar sin verksamhet mot 

stadsodlingsområdet.  Av Mattias
20

 fick jag reda på att företaget skissar på idéer hur 

småskalig odling ska anpassas till privata takodlingar samt gemensamma innergårdar. Detta 

sker inom tre kvarter som ska byggas i Hjorthagen. Dessa småskaliga privata odlingar ligger 

samtliga endast cirka 300 meter från den nya idrottshall som ska byggas mellan Hjorthagens 

IP och de gamla gasklockorna i tegel, vars tak som tidigare nämnt bör användas till en 

stadsodling. Denna stadsodling bildas då med fallstudien Trädgård på Spåret samt takodlandet 

                                                 
19

 Jonas Cleason Planarkitekt Stockholm stad, samtal den 14 februari 2013. 
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vid The Grange Farm i Brooklyn som förebilder. Valet av den senare beror förstås att 

odlingen är placerad på ett tak. Takodlingen bör drivas i samma föreningsledda regi som 

Trädgård på Spårets, för att först och främst främja områdets sociala hållbarhet. 

 

Min handledare Jonas på Stockholm Stad hade sedan en tid funderat över om kolonilotter 

möjligtvis kunde anordnas på andra sidan Husarviken, då det i dagsläget är ett hårt tryck och 

långa köer till att få hyra en lott på centrala koloniområden. Detta område ligger inom 

Nationalstadsparken, vilket utgör ett hinder, men förändringar får göras inom parken som inte 

strider mot dess föreskrifter. Dessutom finns det redan två kolonilottsområden längre in i 

parken, vilket kunde underlätta ett nytt område, sa Jonas. Från ett eventuellt nytt 

koloniområde i Nationalstadsparkens utkant, ett stenkast från Hjorthagens nybyggnation, är 

det symboliska steget inte långt till ett storskaligt mekaniserat jordbruk. Konceptet kring 

närhet till odling i Norra Djurgårdsstaden är därmed fullbordat. 

 

På privata terrasser och innergårdar, Delområde 1, lämpar sig odling av diverse kryddväxter 

till matlagning, sallad mm. Vid Delområde 2, den föreningsdrivna takodlingen, har vi skalat 

upp en aning och här är det lämpligt att odla t.ex. tomater, sallad, chili mm. I stor utsträckning 

sker här odling av samma grödor som i Delområde 1 fast i större skala. Om växthus upprättas 

på taket ökar självklart möjligheten att odla mer exotiska grödor. På takodlingen sker odlandet 

gemensamt för att helt enkelt främja social hållbarhet. Efter att ha förflyttat sig över 

Husarviken till det förhoppningsvis framtida koloniområdet befinner vi oss i Delområde 3. 

Här odlas så gott som samma sak som på idrottshallens tak men privat. Här förekommer även 

buskar och träd som ger frukt, samt gärna Urbios ”djurkrypin”-byggnad för biologisk 

mångfald. På grund av den vilda naturen norr om koloniområdet är som sagt det symboliska 

avståndet inte lågt till ett storskaligt jordbruk, som utgör Delområde 4. 

 

Detta koncept med fyra olika utvecklade delområden för odlande för samman stad och land, 

likt det sätt som t.ex. Niklas Wennberg på Stadsjord i Göteborg förespråkar, fast utan grisar. 

Närheten till djurlivet är dock påtaglig även i Hjorthagen då det i den gamla delen finns en 

innergård med höns och odlingslotter samt genom att det på andra sidan Husarviken betar ett 

femtontal kor av rasen highland cattle. I en stadsdel som näst intill tillhör innerstaden kan de 

boende få en bättre relation och förståelse till mat. Intill idrottshallens takodling kommer en 

ny skola och förskola att byggas. Hemkunskapsundervisningen kan exempelvis använda sig 

av takodlingen samt detta koncept för att på ett pedagogiskt vis undervisa barnen om var vår 

mat kommer ifrån, på det sätt som redan pågår vid Trädgård på Spåret, Matparken och på The 

Grange Farms takodling i New York. Efter besök på de första tre delområdena på 

gångavstånd från skolan kan undervisningen avslutas med ett studiebesök på en närliggande 

bondgård.  
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Bild över Hjorthagen med den första detaljplanen, Norra 1, inom streckat område. Delområde 1: Odling på 

privata takterasser och innergårdar, designade av Urbio landskapsarkitekter. Delområde 2: Den nya idrottshallen 

med föreningsdriven takodling. Delområde 3: Nytt koloniområde. Delområde 4: Närhet till storskaligt jordbruk. 

T: Tunnelbana. G: Gasklocka som framtida teater. Källa: Grundkarta Stockholms stad (egen omarbetning). 

 

Hälsans dalgång 

De flesta som flyttar in för att bo och arbeta i Norra Djurgårdsstadens första del i Hjorthagen 

anländer säkerligen med tunnelbana till Ropsten. Från T-baneuppgången, på höjden i äldre 

delen av Hjorthagen, kommer de sedan att promenera till sitt hem eller arbetsplats. 

Promenadstråket Hälsans dalgång går genom en vacker dalgång där de gående passerar 

Hjorthagens IP, den inom en snar framtid byggda idrottshallen med förhoppningsvis en odling 

på taket och vidare in i Kulturstadsdelen. Här jobbar man, bor eller bara uppehåller sig en 

stund. Om man fortsätter i samma nordliga riktning kommer man till de nybyggda kvarteren 

som domineras av bostäder och därefter verkar Husarvikens vatten som en gräns mellan stad 

och Nationalstadspark. Denna promenad kan fungera som ett hälsostråk. För det första är 

naturen på dalgångens sidor väldigt vacker och i fonden, bakom gasklockorna, breder den 

gröna Nationalstadsparken ut sig. I dalgången finns IP samt idrottshallen med gym som för 

tankarna mot idrott och hälsa. Takodlingens föreningsmedlemmar kan stanna till vid odlingen 

på idrottshallen, knipsa av tomater, dra upp en handfull rädisor samt plocka en knippe sallad 

till middagen. De som inte är medlemmar kan njuta av den ätbara grönstruktur som 

takodlingen innebär. Väl hemma på innergården/sin privata takterrass plockas de färska 

kryddor som passar till maten. De otroligt färska matvarorna skapar tankar kring livsmedel 

och hälsa. 
 

I Kulturstadsdelen sker även då och då försäljning av föreningens grönsaker på en marknad. 

De som inte vill, har tid eller av någon annan anledning inte är delaktiga i odlingsföreningen 

kan stötta den ekonomiskt på marknaden. De blir då indirekt medvetna om vad som pågår i 

deras närmiljö samt bidrar med mer än pengar eftersom mer lokalproducerad mat köps vilket 

gynnar miljön i stort. Den gasklocka i Kulturstadsdelen som ska byggas om till teater kan då 

och då sätta upp föreställningar som rör hållbarhet, främst den sociala aspekten av hållbarhet. 

I lokaltidningen Mitt i Södermalm skrevs det om en pjäs som behandlade möten mellan 

grannar i Hammarby Sjöstad, vilket får utgöra ett exempel i detta fall. Den hette ”Efter 

passionen” och var ett existentiellt drama om hur det är att vara människa i en helt ny stadsdel 
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(Rönngren 2013). Aspekten kultur och hälsa ges därmed ett forum. Vid den nybyggda skolan 

och förskolan mellan idrottshallen och teatern visar barnens lekar på lekens, och än en gång 

rörlighetens, vikt för god hälsa.  

 

I övrigt anser jag att näringslivet i Kulturstadsdelen ska sträva efter att utgöras av 

verksamheter som värnar om miljön. Livsmedelsbutiker som är inriktade på ekologisk 

framställd mat kan i sitt sortiment även sälja odlingsföreningens varor, samt produkter från 

kolonilotterna under högsäsong. På grund av den starka köpkraften hos de nyinflyttade i 

området kan det även fungera med försäljning av fryst nyttig, fin och dyr mat som är enkel att 

laga till. Under våren serverades en så kallad Beatburger till skolor i Stockholmsområdet. 

Denna ”miljövänliga” hamburgare är gjord till hälften av bönor och till hälften av nötkött och 

skulle säkerligen även gå hem hos eleverna i Hjorthagens skolor. Klädmärken som värnar om 

och säljer ekologiskt framställda kläder, som har framtagits under humana arbetsvillkor, bör 

prioriteras. 

 

Under en promenad från Hjorthagens T-banestation till sitt hem eller arbetsplats kan den 

gående alltså förnimma känslan och närheten av hälsa, utifrån flertalet aspekter. Idrott, mat 

och kultur relaterar samtliga på sitt sätt till mänsklighetens intuitiva uppfattningar om vad 

hälsa innebär, då de gående uppehåller sig i denna Hälsans dalgång.      

 

Organisationsform och placering ur hållbarhetsperspektiv 

Varför valdes då idrottshallens takodling ut som det bästa alternativet för stadsodling i Norra 

Djurgårdsstaden? Jag sållade bort Plantagon med sitt enorma högteknologiska växthus då 

företaget helt enkelt fick kalla handen från de tre storstadskommunerna Stockholm, Göteborg 

och Malmö när de ville bygga sitt första projekt. Huset kommer inte till sin rätt i Hjorthagen, 

men när Norra Djurgårdsstaden går in i sin slutfas i och med stadsutveckling av 

Frihamnen/Loudden om cirka 10 år, anser jag att staden bör vara mer öppet gentemot 

Plantagon. The Plants idéer är inte tillräckligt utvecklade för att fungera i Hjorthagen, men 

precis som för Plantagon kan en anläggning vara lämplig senare i stadsdelens utvecklande. 

Närheten till vatten stärker incitamenten för en aquaponisk odling i NDS, då området liknar 

stadsutvecklingsområdet Frihamnen i Göteborg där Niklas Wennberg och Stadsjord har 

sådana framtidsplaner. 

 

Matparken är anpassad till en odling längre ut från stadskärnan och Stadsjord är inte lämpad 

på grund av sin företagsinriktning och kortsiktighet gällande sin mobila privata odling. Denna 

typ av odling, likt Kvartersodlat, är dock lämplig i NDS alltmedan stadsdelen byggs. Precis 

som i Kvillebäcken skulle detta leda till mer grönska, liv och rörelse under byggprocessen, 

men är inte en permanent lösning. Kvar finns alltså då fallstudien Trädgård på Spåret och 

takodlandet vid The Brooklyn Grange Farm, beskrivet i stadsodlingsavsnittet. Den senare 

valdes helt enkelt som förebild eftersom den ligger på ett tak, bedriver skolundervisning samt 

anordnar kringverksamheter även lämpade för Hjorthagens takstadsodling. Den tidigare 

valdes först och främst som förebild i och med sin verksamhetssyn som grundar sig på 

gemensam föreningsodling med ett socialt och pedagogiskt syfte. Jag anser, precis som Farr 

nämner, att permanenta och tillgängliga föreningsodlingar ökar populariteten för hållbart 

designade områden.  

 

Idrottshallens takyta är ungefär lika stor som en halv fotbollsplan. Dessa cirka 1 925 m
2
 skulle 

alltså kunna användas för odling. I mars i år träffade jag Christina Wikberger på 

Miljöförvaltningen vid Stckholm stad. Christina
21

 förklarade att denna yta ger möjligheter till 
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relativt stora skördar, både för privat förtäring och försäljning. Hon kunde gärna ställa upp att 

räkna ut hur stora dessa skördar kunde bli. Samma månad träffade jag Lilian Rosell och 

Liljana Tofilovska
22

, projektledare respektive förvaltare, på Fastighetskontoret inom 

Stockholm stad. Dessa två var involverade i projektet med idrottshallen och blev intresserade 

av min och Jonas odlingsidé. De enda tankar som hittills hade varit riktade mot idrottshallens 

tak hade handlat om att eventuellt uppföra ett utegym där. Vi funderade alla tre ett tag på hur 

odling, ett gym och eventuellt ett fik skulle kunna samsas på ytan under bar himmel, och de 

två kvinnorna på Fastighetskontoret skulle ha odlingsverksamhet i åtanke då 

idrottshallsprojektet fortskred. En dryg vecka efter att jag hade träffat dessa kvinnor på 

Stockholm stad träffade jag även Gösta Olsson, landskapsarkitekt och hållbarhetschef för 

Norra Djurgårdsstaden, på Exploateringskontoret. Vi pratade om Jonas och min takodlingsidé. 

Gösta
23

 var intresserad av idén men förklarade att han inte var helt och hållet positiv till 

stadsodling i Hjorthagen. Jag fick aldrig riktigt svar på varför under vårt möte men tror nu i 

efterhand att det hade att göra med ekonomiska orsaker, som tidigare beskrivits som ett hinder 

från byggherrar.    

 

Takytan skapar även förutsättningar till att en ganska stor förening skulle kunna bildas med 

medlemmar från närområdet, och förhoppningsvis även locka några odlingsintresserade från 

närliggande kommuner för att stärka regionala samband. Jag har inga tvivel om att intresset 

för denna förening finns. Trädgård på Spåret fick 300 medlemmar under den första säsongen, 

där de flesta bor på Södermalm men en del kommer även från söderliggande närförorter. Vid 

mitt möte med Ingela Lind, Vd på Stockholmshem, i april i år fick jag reda på att hon ville 

ställa sig i kö till en central kolonilott längs Årstaviken, men när hon fick reda på att kötiden 

var 15-20 år strandade hennes planer. Folk som står i dessa köer får en chans att bedriva sin 

hobby på ett centralt läge, genom anläggandet av takodlingen, i väntan på att en kolonilott ska 

bli ledig. 

 

Takodlingens primära bidrag kommer vara relaterat till den sociala aspekten när det gäller 

hållbarhet. Människor med olika åldrar och från olika kulturer kommer att samlas i en lugn 

och trivsam miljö där idéer skapas och kunskaper utbyts. I dokumentet Fördjupat program för 

Hjorthagen, 3:e upplagan, beskriver Stockholm stad tydligt en stor utmaning som kommer att 

uppstå i Hjorthagen. Denna utmaning kommer vara att stärka samband och kopplingar mellan 

den planerade nya bebyggelsen och det befintliga Hjorthagen. För att få bukt med detta har 

staden som förslag att underlätta möjligheterna att röra sig mellan de olika områdena genom 

nya gång- och cykelväger, alternativt att uppföra ny bebyggelse. Vidare anser man att: 

”Sambanden är betydelsefulla för den befintliga bebyggelsen i Hjorthagen och för den 

planerade bebyggelsen vid gasverksområdet, men även mellan stadsdelen som helhet och dess 

omgivningar, till exempel Norra Djurgården, Storängsbotten och Gärdet.” (Stockholms 

stadsbyggnadskontor s. 19). Ingela vid Stockholmshem var vid vårt möte bekymrad över att 

det inte byggs någon bilväg, för att på ett konkret sätt binda samman den äldre delen med den 

nya. När Hammarby Sjöstad planerades jobbade hon i Stadshuset men under byggandets 

huvudfas var hon stadsbyggnadsdirektör, och därmed min handledare Jonas chef, på 

Stadsbyggnadskontoret. Enligt henne gjordes ett betydande misstag under detta projekt 

eftersom det aldrig skapades någon koppling mellan den nya Sjöstaden och den äldre 

bebyggelsen i Hammarbyhöjden. Hon förklarade att ambitionen med Sjöstaden var under hela 

inledningen och större delen av genomförandetiden att utvidga innerstaden, vilket även nu 

gäller för NDS. Kopplingen vidare utåt fanns inte med på agendan från början. De 
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typografiska förutsättningarna spelade förstås in, liksom de ekologiska ambitionerna, sa 

Ingela. Nu ser det alltså på nytt ut som om samma misstag kommer att inträffa igen i 

Hjorthagen, NDS. Att koppla samman stadsdelar borde enligt Ingela dock vara en självklarhet 

idag. Detta åtagande finns formulerat i såväl den nuvarande översiktsplanen som i uttalanden 

från stadsbyggnadskontoret, även från min tid som direktör påpekade hon. Det är därför 

förvånande att detta inte får mer genomslag i planeringen av t.ex. Norra Djurgårdsstaden och 

Årstafältet, konstaterade slutligen Ingela. 

 

Grundtanken enligt Hjorthagens fördjupade program, när det gäller samband mellan gammalt 

och nytt, är att förstärka och vidareutveckla de samband som finns idag. Samtidigt skriver 

man att nya kopplingar bör skapas exempelvis längs dalgången vid Hjorthagens idrottsplats, 

som anses ha bäst förutsättningar för att stärka sambanden mellan det nya och det gamla 

Hjorthagen. Då dessa ”sambandsbarriärer” existerar anser jag att en lösning för att överbrygga 

dem kan ske genom odlingsföreningen, som ju lämpligtvis kan lokaliseras vid det strategiska 

läget i dalgången vid idrottsplatsen. Denna ”sambandscentral” kommer på ett föredömligt 

socialt sätt, genom stadsodling, binda samman nybyggda delar av Hjorthagen med de redan 

befintliga delarna. Eftersom det inte finns någon byggd väg mellan de olika områdena kan 

odlingen, i gränslandet mellan gammalt och nytt, verka som en social och personlig väg där 

emellan. Stadsodlingstänkandet, det Sitopiska tänkandet, i planeringen av Norra 

Djurgårdsstaden skulle stärkas väsentligt. Detta tänkande kan sedan utvecklas från Hjorthagen 

till Värtan och Loudden, då planeringen av stadsdelen fortsätter söderut.         

 

Enligt min mening behövs som synes initiativ som skapar och upprätthåller aspekter kring 

social hållbarhet i Hjorthagen, i NDS överlag samt i hela Sverige för den delen. 

Ekonomimässigt görs utifrån min undersökning i stor utsträckning det som går för att skapa 

hållbarhet utefter t ex de enormt höga markpriserna. Näringslivs- och kollektivtrafiksmässigt 

ser det bra ut. Stadsdelen ser även ut att lyckas ekologimässigt genom att använda sig av 

högteknologiska lösningar för att minimera energiförbrukningen. Det verkar vid en första 

anblick som så att det först och främst är genom denna fokusering som stadsdelen ska nå 

uppsatta miljöprofilmål. Är då denna fokusering det som ska känneteckna en ”grön” stadsdel? 

Teknisk utveckling är bra men behöver kompleteras med naturliga inslag. Självklart är en låg 

energiförbrukning någonting som gynnar miljön men en ”grön” stadsdel tycker jag också ska 

vara just grön, så att livskvalitéen höjs genom rekreation, friskare luft och större biologisk 

mångfald. En stadsodling leder bland annat till att ”förgröna” NDS, de nämnda aspekterna i 

den förra meningen främjas och staden stärker samtidigt på ett konkret sätt den sociala 

dimensionen av hållbarhet som lätt åsidosätts. 

 

Takodlingen skulle även självfallet främja ekologisk hållbarhet. Ett genom stadsodling 

”förgrönat”, och därigenom ett mer biodiverst, NDS kan förstärka Nationalstadsparkens 

”getingmidja” österut. I höjd med Gärdet är nämligen parken som svagast. Om ungefär ett år 

kommer Vallhallavägens tunga trafik och majoriteten av biltrafikanterna använda sig av 

tunneln Norra Länken, istället för Lidingövägen, för att ta sig till Ropsten, Värtahamnen och 

Frihamnen eller över till Lidingö. En garanti för denna trafikminskning är förstås att en 

gedigen kollektivtrafiksatsning genomförs för Norra Djurgårdsstaden. Med en mildare 

trafikintensitet kan Vallhallavägen utvecklas till ”Stockholms gröna bredband”, vilket fyra 

urbanforskare skriver i DN Debatt från september 2012. Med sina väl tilltagna mått och sitt 

läge som gräns mellan innerstaden och Nationalstadsparken har detta ”gröna bredband” unika 

förutsättningar att utvecklas till ett kombinerat ekologi- och stadsrum av världsklass, där 

stadsliv och trafik kan kombineras med vitala ekologiska korridorer (Marcus et al 2012). Med 

ett ”grönt bredband” som vidgar getingmidjan västerut och med stadsodlingar i öster kan 

Nationalstadsparken bli en motor i Stockholms ekologiska nätverk. En regional följdeffekt 
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blir att Järvakilen, en av Stockholms värdefulla gröna kilar mellan landsbygd och innerstad, 

förstärks.  

 

En grönare Promenadstad med hjälp av Grönytefaktorn 

För att Norra Djurgårdsstadens miljöprofil ska vidgas, och inte främst fokusera på ny ”grön” 

högteknologisk energibesparing, har förmodligen Den Gröna Promenadstaden samt verktyget 

Grönytefaktorn framtagits. Den förstnämnda är en strategi för utveckling av Stockholms 

parker och natur, för att verka som ett komplement till Stockholm stads översiktsplan, 

Promenadstaden. Den Gröna Promenadstaden togs fram under 2012 och antogs av 

kommunfullmäktige under sommaren 2013. Under avsnittet Stockholmarnas Gröna 

Vardagsrum finns följande citat hämtat: ”De senaste åren har intresset för odling i staden 

ökat påtagligt, såväl i Stockholm som internationellt. Vid sidan av stadens populära koloni- 

och odlingslottsområden, finns nya exempel på platser där stockholmare på eget initiativ 

engagerar sig i att odla gemensamt – på bostadsgårdar, i parker och naturområden samt på 

överblivna ytor i staden. Odlingarna bidrar till vackra, välskötta, levande och trygga miljöer, 

samtidigt som de skapar en social sammanhållning i närområdet och visar på möjligheter att 

påverka närmiljön.” (Borg et al s. 20-21). Vidare talas det om att stadens odlingsområden har 

utvecklats till spännande mötesplatser, där odlingserfarenheter utbyts mellan människor från 

olika kulturer. Stockholm Stad skriver i detta dokument att staden kommer att se över 

möjligheten att utveckla förutsättningarna för stadsodlande i olika former (Ibid). Min 

uppfattning är att Stockholm stad inte vidare utförligt har sett över möjligheten för stadsodling 

i NDS innan mitt examensarbete påbörjades. Ett globalt spjutspetsområde vad gäller 

hållbarhet som inte har inslag av stadsodling, och därmed en avsaknad av lokalproducerad 

ekologisk mat, är enligt mig inte ett hållbart spjutspetsområde. 

 

Grönytefaktorn har tagits fram för att uppnå en hållbar stadsutveckling. Stockholm Stad 

ställer krav på byggherrar, där en viss grönytefaktor måste uppfyllas, för att skapa en 

klimatanpassad och grönskande utomhusmiljö. Stadens grönytefaktor bygger på en modell 

som tagits fram av Malmö stad, men kommer ursprungligen från Tyskland där den blev en del 

av byggnadsordningen för Berlin. Stockholm stad vidareutvecklade Malmös grönytefaktor för 

att anpassas till platsens naturliga förutsättningar, där den även i förlängningen också ska 

omfatta offentlig mark. Då det gäller grönska ger t.ex. en icke underbyggd markgrönska 

faktorn 2,0, ett grönt tak > 300 mm samt grönska på väggar faktorn 0,4 för byggherren. Poäng 

kan även fås genom delfaktorn vatten. ”Målet med grönytefaktorn är att försöka skapa en 

grönytefaktor som premierar grönska som fyller flera funktioner.” (Stockholms 

exploateringskontor s. 4) När jag vidare studerar dokumentet ser jag att två olika typer av 

odling benämns, odlingsytor och balkonger/terrasser för odling, där båda ger faktorn 0,5. 

Kopplat till citatet ovan anser jag att stadsodlingar är en variant av grönska som fyller flera 

funktioner och därmed bör premieras. Är det eventuellt läge att ge odling en högre faktor, för 

att skapa incitament hos byggherrar att bereda plats för ökad stadsodling?   

 

Som synes i och med Den Gröna Promenadstaden och Grönytefaktorn har Stockholm stad, på 

ett litet hörn, haft stadsodling i åtanke inför framtida Norra Djurgårdsstaden, samt andra 

stadsutvecklingsprojekt. Dokumenten är dock nya vilket har lett till att staden än så länge inte 

jobbat aktivt och praktiskt vad gäller stadsodling. Stockholmshems bidrag till stadsodlandet 

ser dock ut att vända denna trend. Det är istället privata initiativ från eldsjälar, likt de som 

startade Trädgård på Spåret, som hitintills har lett till stadsodlingar i Stockholmsområdet. 

Grönytefaktorn introducerades en bit in i projektet NDS, då ett par detaljplaner redan hade 

börjat bebyggas. Då Stockholm stad ville att grönytefaktorn även skulle införas i dessa 

områden, detaljplan Norra 1 och Västra, ledde det till problem gentemot byggherrar. Den 

gröna faktorn fick därmed en dålig start. Om stadsodling ges större utrymme i de två 
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dokumenten, Den Gröna Promenadstaden och Grönytefaktorn, skulle stadsodlingstänkandet 

stärkas i den framtida planeringen av Norra Djurgårdsstaden. 

 

Hittills har mitt examensarbete varit delaktigt till två saker. De boende inom detaljplan Norra 

1 i Hjorthagen har med hjälp av Östermalms stadsdelsförvaltning fått möjlighet till odling i 

lådor under sommaren 2013. Den 4 mars träffade jag Nils Göransson vid 

stadsdelsförvaltningen och detta stadsodlingsinitiativ blev resultatet av mötet. Uppslutningen 

av de boende var stor vid informationsmötet den 13 maj, som jag blev inbjuden till, där 

förövrigt Mattias Gustafsson vid Urbio föreläste. Stadsodlingsinitiativet är positivt då det 

bland annat ger grönska samt liv i kvarteren medan området färdigställs. Vidare har 

Stockholmshems bostadskvarter i detaljplan Norra 2 ingått ett avtal med BeeUrban under 

sommaren, om att ha minst en bikupa i sitt område. BeeUrban är ett företag som hyr ut 

bikupor och bin för att värna om den biologiska mångfalden i städer. Ingela Lind, Vd på 

Stockholmshem, kom via mig i kontakt med Mattias Gustafsson på Urbio landskapsarkitekter 

som tidigare samarbetat med BeeUrban. Ett annat stadsodlingsinslag kommer att återfinnas på 

innergården i ByggVestas kvarter för studentbostäder och hyresrätter i detaljplan Västra. De 

kontaktade mig när de fick reda på vad jag gjorde och ville visa att de följer 

stadsodlingstrenden, där de hoppades att odlingen blir populär bland kvarterets studenter. Jag 

är glad att detta har hänt hitintills inom stadsodlingsområdet, men hoppas självklart att den 

föreningsledda takodlingen på idrottshallen realiseras. Detta större projekt skulle verkligen 

stärka stadsodlingstänkandet i Norra Djurgårdsstaden. 

 

 

Avslutande diskussion 
Jag såg nyligen ett tvprogram där Greenpeace ordförande sa att om mänskligheten inte gör 

någonting åt klimatförändringarna är det ”Game Over”. Människornas tid på jorden är då 

förbi och vi har endast oss själva att skylla på. Stodsodling i olika former bidrar med mer 

grönska till vår planet, där den verkligen behövs, i städerna och bidrar helt enkelt till ett bättre 

klimat. Mer växtlighet som tar hand om koldioxiden behövs så att inte våra hav får ta smällen 

genom att bli lagringsplatser för gasen, som förändrar livet där något otroligt. I den 

fossilbränsleberoende värld vi levt ett bra tag nu bryr vi oss inte om orsaken och faran med att 

t.ex. Arktis is smälter, utan istället ska det bråkas om de resurser av fossilt bränsle som finns 

där och blir tillgängligt när isen retirerar och isbjörnarna dör. Måste mänskligheten alltid välja 

den lätta vägen och den väg där det för stunden går att tjäna mest pengar? Genom stadsodling 

tjänar man inte enorma summor pengar, för tillfället, men denna enkla verksamhet kommer att 

bidra till minskade klimatförändringar. Eftersom matindustrin, enligt Svensk miljö och 

matinformation, står för över 25 % av världens utsläpp av växthusgaser kan stadsodlandet 

vara ett inslag som leder till att IPCC:s miljömål uppnås. Stadsodlandet kan även utgöra ett 

sidospår till Jeremy Rifkins ”The Third Industrial Revolution”, TIR, där en tredje industriel 

revolution kan förändra och förbättra matindustrin. Två stora bakomliggande drivkrafter för 

samtida stadsodlinginitiativ, där outnyttjade platser i staden tas i anspråk för odling, är 

sprungna ur klimatförändringar och vår tids matindustri. Ytterliggare en drivkraft återses i 

stadsodlingens möjligheter att bidra till hållbar stadsutveckling, då majoriteten av 

morgondagens världsbefolkning kommer att leva i urbana miljöer. 

 

Stadsodling & hållbar utveckling 

Stadsodlingsinitiativen har effekt på samtliga aspekter av hållbar utveckling, vilket jag tycker 

att uppsatsen har visat. Både Plantagon, The Plant och Douglas Farr i boken Sustainable 

Urbanism anser att ekonomiskt så kan en mer hållbar arbetsmarknad med lägre arbetslöshet 

uppnås, genom att fler och fler blir verksamma företagare eller arbetare inom 

stadsodlingsområdet. I och med The Grange Farm, The Plant igen, SPINN-odlandet, 
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Kubaexemplet, Stadsjord med flera ses exempel på dessa nya gröna jobb. Kanske kan titeln 

”Stadsbonde” bli ett respektabelt yrke i den framtida storstaden. Stadsodlande kan vara det 

som mildrar kritiken mot Brundtlandrapportens hållbara utveckling. Denna version av ”grön 

ekonomi”, som kan liknas vid en västerländsk jordreform, kan vara det som stärker aspekten 

ekologisk uthållighet, så att den inte överordnas av ekonomisk utveckling. Cockrall-King, 

Carolyn Steel, Farr och Plantagon menar även att marknaden är självreglerande när det 

handlar om stadsodling och i dagsläget finns, enligt Plantagon, redan förutsättningar i staden 

för att odlandet ska bli ekonomiskt lönsamt. Det finns bl.a. arbetskraft, vatten, ljus och värme 

samt en absolut närhet till kunden. Det som behövs anordnas är platsen och att finna ytor. 

Eventuellt kan ”kommersiell hållbarhet”, som SPINN – odlaren Curtis Stone i Vancouver 

uttrycker det, vara den typ av hållbarhet som för tillfället kan passa in i det ekonomiska 

världssystemet. 

 

Ekologiska fördelar av stadsodling omfattar enligt Farr bl.a. lägre energiförbrukning, renare 

luft och vatten samt sanerad jord. Mer grönstruktur i staden ökar den biologiska mångfalden 

och det är även positivt med ny grönstruktur som man dessutom kan äta. Man kan ju fråga sig 

varför det inte odlas mer ätbara växter och planteras fler bärbuskar och fruktträd i städer? 

Stadsodlingar minskar riskerna för såkallade ”heat islands”, värmeöar, som kapslar in avgaser 

och håller dem kvar vid marknivån. Växter är naturliga luftrenare vilket kan påverka vår 

hälsa. Stadsodlingar tar även hand om dagvatten och avlastar därmed vattenreningsverk, 

vilket The Grange Farm i Brooklyn är ett tydligt exempel på. Risken för översvämningar 

minskar därmed. Stadsodlingar kan även, likt takodlingen i Hjorthagen, stärka biologiska 

korridorer inom städer. En extremt viktig orsak till stadsodlandet är att minimera 

transportbehovet. Färre transporter leder till en bättre miljö i staden och en, enligt Plantagon, 

förlamande trängsel i framtidens storstäder undviks.  

 

Precis som Kerr anser jag att stadsodlingens bidrag till den sociala aspekten av hållbarhet 

innebär food security, bättre hälsa, vackrare områden och starkare band mellan människor och 

vår planet. Matsäkerheten i länder ökar och vid framtida kriser i en global värld finns det 

större möjligheter att under en längre tid med mindre import försörja städers invånare. 

Stadsodling är därmed inte endast en kortvarig trend utan en nödvändighet för överlevnad. 

Detta tydliggörs i Cockrall-Kings Food and the City i och med matindustrins sköra 

leveransvägar, vilket leder till att det ständigt endast finns mat för tre dagar till städers 

invånare. Alla människor oavsett klass kan dessutom genom stadsodlandet få möjlighet att 

köpa färska grönsaker och frukter i sin närhet, vilket leder till bättre hälsa och så kallade 

”food deserts” försvinner. Stadsodlingars förskönande effekt höjer livskvalitén, och om man 

engagerar sig praktiskt förstärks den ytterligare. Vare sig man är aktiv eller betraktar så stärks 

de mänskliga historiska sambanden mellan land och stad. Dessa återskapade förstärkta band 

mellan land och stad som Cockrall-King, Carolyn Steel med sitt Sitopia samt samtliga 

fallstudier vill se anser jag är en av stadsodlandets främsta uppgifter, vid sidan om ett minskat 

transportbehov. Att öka människors medvetenhet inom detta område behövs för att en 

ohållbar matindustri inte ska ha så stor makt och därmed kunna styra våra liv i framtiden.  

 

De sociala aspekterna har fått stå vid sidan om de ekonomiska och ekologiska under en tid, 

vilket Göran Cars och i synnerhet Anna-Lisa Lindén tar upp. Jag tror att det kan ha att göra 

med att det redan i Brundtlandrapporten fokuserades på de två sistnämnda. Detta kan anses 

märkligt eftersom det är människors beslut och beteenden som är avgörande för en socialt, 

ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling. Artiklar om att Hammarby Sjöstad inte blev 

hållbar och kritik mot att Norra Djurgårdsstaden inte heller blir det har framkommit. Min 

intuitiva tanke är att det i stor utsträckning är den sociala hållbarhetsaspekten som åsidosätts. 

Detta beror antagligen på att det är svårt med praktisk politik när det gäller de sociala 

dimensionerna. 
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Stadsodling kan i framtiden utgöra ett komplement till matindustrin, medan funderingar sker 

hur jordens befolkning ska försörjas. Stadsodlingen bör vara så omfattande att oavsett var 

man bor eller hur stor inkomst man har så ska man i alla fall kunna välja om man vill köpa 

mat från en stadsodling eller från matindustrin. I ett demokratiskt samhälle bör denna 

valmöjlighet finnas, så att boende i fattiga områden inte tvingas äta dålig mat. På senare tid 

har butiker som säljer ekologisk mat blivit allt vanligare. Tyvärr är det inte många livsmedel i 

dessa affärer som är närproducerade. I två olika butiker upptäckte jag att det endast var ett par 

varor ur sortimentet som var tillverkade i Sverige, förutom frukt och grönt under säsong. 

Transporter runt världen är alltså fortfarande det som gäller, även för denna nisch av 

matindustrin, vilket alltså betyder att vi enligt Carolyn Steels uttryck ändå ”äter olja”. 

Undersökningar visar dock att vi ”äter något mindre olja”, eftersom det är bättre för miljön att 

äta långväga ekologisk mat än den från matindustrin. 

 

Klimatförändringar och brist på fossilt bränsle för transporter kan göra oss tvungna att börja 

odla mer inom städer, och väl där i större utsträckning inomhus, för att säkerställa en god 

skörd. Plantagon International AB och The Plant är två exempel på detta. En aspekt som dock 

är märkligt med Plantagon är hur de kan bli så enormt uppmärksammade och stora i hela 

världen genom att erbjuda något som inte finns. Den bild jag har fått är att samtliga 

stadsodlingar på sitt sätt bidrar till samhällelig hållbarhet. Vissa med pedagogiska och sociala 

faktorer, andra med en mer grön ekonomi och samtliga med ekologiska aspekter. Stora 

växthus kan leverera större mängder sallad till stadsbefolkningen, som leder till mindre import 

och färre transporter, men som sagt tidigare kommer stadsodlandet att vara ett komplement 

till matindustrin. Plantagon marknadsför Sverige internationellt, vilket vi kan få stor nytta 

utav i framtiden. En Plantagonanläggning i Linköping leder till att staden i framtiden har 

större tyngd att kalla sig en hållbar stad, på grund av en högre självförsörjningsgrad, för att 

locka till sig fler invånare. En annan positiv aspekt för kommunen och universitetet är att 

Plantagon med största sannolikhet lär locka till sig utländska studenter och forskare. Om 

Plantagons och The Plants stadsodlingsidéer slår igenom i framtiden, med relativt stora 

skördar som följd, kan ett väl utvecklat kollektivtrafiksystem transportera den färska salladen 

till matvaruaffärer och restauranger. En hel del människor kan då få ”gröna” jobb genom detta 

hållbara logistiksystem. Utifrån mitt svenska stadsodlingsperspektiv går man dock med dessa 

gigantiska vertikala växthus/inomhusodlingar som Plantagon miste om de sociala bidragen 

som stadsodlandet kan innebära. I och för sig så skulle föreningsodlingar kunna existera 

inomhus också, men på grund av den mer tekniska kunskap som behövs för denna typ av 

odling blir den svårare att genomföra praktiskt.  

 

Cockrall-King, John Edel vid The Plant och Arne Olsson på Folkhem med flera anser 

dessutom att enorma högteknologiska växthus inte är hållbara att bygga. Jag håller med dem i 

denna kritik men tror att husen mycket väl kan bli hållbara i det långa loppet, om de 

lokaliseras på rätt ställen i storstäder. Den verksamhet som The Plant bedriver är då mer 

hållbar eftersom de inte bygger nytt utan återanvänder äldre övergivna hus och dess 

inventarier. Jag tror starkt på en utveckling av det slutna kretsloppstänk som The Plant vill 

skapa inom sin stora industribyggnad, där de bl.a. kommer att producera sin egen elektricitet. 

Plantagon förespråkar även dessa självförsörjande system. Dessa två företag är det närmaste 

jag har kommit Jeremy Rifkins profetior om ”The Third Industrial Revolution”, TIR, där egen 

energi kommer att produceras för husbehov och överskott säljas och distribueras över ett 

”Energy Internet”. Kanske är det i The Plants Chicagolokaler eller vid någon av Plantagons 

framtida växthus som revolutionen startar. Även hos The Plant, som vid Plantagon, gås det 

dock miste om de positiva sociala aspekterna av stadsodling, som blir utfallet då allmänheten 

engageras praktiskt.  
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I Sverige tror jag att stadsodling kan göra mest nytta när det handlar om social hållbarhet. 

Med sociala aspekter i åtanke är det hög tid att med stadsbornas medverkan stärka en hållbar 

stadsutveckling, vilket Göran Cars, men i synnerhet Anna-Lisa Lindén beskriver. Min första 

fallstudie Trädgård på Spåret är inbjudna av Stockholm Stad för att delta i utvecklingsarbetet 

av Skanstull, vilket är mycket glädjande, när nu innerstaden ska växa. Stadsjord i Göteborg 

har under många år haft inflytande i Göteborg. Föreningsdrivna stadsodlingar, likt Matparken, 

Trädgård på Spåret och den jag hoppas bildas i Hjorthagen, stärker på ett socialt sätt 

stadsutvecklingen. Människor bryts från den ensamhetsproblematik som skapats i samhället 

och genom den gemenskap som upprättas genom odlandet börjar folk värna om varandra, 

vilket även kommer leda till att man bättre värnar om sin boendemiljö. 

 

Stadsodling skapar enligt mig och som synes i detta arbete en högre marginal samhällelig 

fördel än en marginal privat fördel och utgör därmed en positiv externalitet. Stadsodling, med 

sin lokalisering extremt nära en självklar marknad för lokal mat, för med sig positiva 

externaliteter för samhället i stort, som först och främst kopplas till social och ekologisk 

hållbarhet. Samtidigt kan det skapas en negativ externalitet på grund av tvetydigheten som 

uppstår eftersom byggherrar skulle tjäna mindre pengar om de var tvungna att anlägga ytor 

för odling, när de istället skulle kunna bygga på platsen. Byggherrar skulle, som Arne Olsson 

vid Folkhem uttryckte det, få svårigheter med att få de ekonomiska kalkylerna att gå ihop. 

Stadsodling vid nyproduktion går alltså inte hand i hand på grund av höga markpriser i 

storstäder. Att kunna sätta ett värde på alla de positiva externaliteter som stadsodling kan 

innebära, som man försöker göra vid Vancouvers SPINN-odlingar, skulle behövas för att 

underlätta för beslutsfattare/politiker att lättare se stadsodlingars samhällsbidrag. 

 

Det finns en konflikt mellan städers förtätning och stadsodling. Om städer förtätas kommer vi 

då att kunna odla i staden? I Fördjupat program för Hjorthagen är förtätning ett alternativ 

innan stadsdelen ens har blivit byggd. I Stockholms översiktsplan Promenadstaden är 

förtätning ett mål som Norra Djurgårdsstaden är ett resultat av. Förtätning är alltså verktyget 

för att uppnå hållbarhet. Göran Cars beskriver den tvetydighet som detta innebär för den 

ekologiska dimensionen av hållbarhet, där bullernormer och miljökvalitetsnormer för partiklar 

och kväveoxider motverkar en tät stad. Förtätning och stadsodling har även något gemensamt. 

Både förtätning och stadsodling leder till att transportbehovet minskar, vilket gör att om dessa 

två faktorer kan verka i symbios kan det få stora positiva externaliteter i staden.  

 

Placering av stadsodling för hållbarhetsmaximering i Sverige idag  

Jag nämnde i samband med Matparken i Uppsala att det är här, i utkanten men i stadens 

absoluta närhet, som stadsodlandet först och främst ska börja. Där land möter stad bör 

odlingsytor skapas som kan förse Sveriges städer med lokalproducerad mat. Jag säger detta 

trots det arbete jag har lagt ner på stadsodlandet i den centrala stadsdelen Hjorthagen, NDS, 

med stöttning av Stockholm stad. Visst är det bra med stadsodling även här, på 

idrottshallstaket som jag har föreslagit. Man kan ju uttrycka sig som så att om det är möjligt 

att anordna denna odling här, på ett spektakulärt sätt i en hållbar stadsdel som ska visas upp 

för världen, så borde det vara möjligt att upprätta billigare odlingsanläggningar i stadens 

utkanter. Den största samhällsekonomiska vinsten erhålls genom stadsodlingar i förortsmiljö, 

där det på vissa platser finns stora gröna gräsområden mellan  hus och områden som inte 

används på ett bra sätt. Denna åsikt går i linje med Niklas Wennbergs på Stadsjord om att: 

”Det obegripliga och oekonomiska utnyttjandet av stadens markresurser behöver ändras. 

Detta gäller framför allt de stora gräslandskap som kommunen och kyrkan förfogar över” 

(Wennberg 2013). 
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I vissa förorter är även de sociala problemen större än i NDS, vilket betyder att odling kan 

göra större social nytta här. Brottslighet och isolering skulle kunna minska. Eftersom 

arbetslösheten generellt sätt är hög i dessa områden har de arbetslösa något att ta sig för 

medan de söker efter jobb. Hit kommer även många flyktingar som anländer från olika kriser 

ute i världen. I stället för att stängas in i en lägenhet i miljonprogramsområdena kan de träffa 

folk vid odlingen och lättare integreras i samhället. Många flyktingar och andra med utländsk 

härkomst i dessa områden har en annan kultur och relation, än oss svenskar, när det handlar 

om odling. De är mer vana från sina hemländer att odla delar av sin mat själva och får genom 

odlandet en koppling till sitt hemland. Odlingsmöjligheter skapas därmed i en direkt närmiljö, 

istället för att behöva åka till en lott som eventuellt ligger på andra sidan staden och därmed 

näst intill inte används. Eftersom miljonprogrammen ingår i Stockholm stads 

miljöprofilområde, precis som NDS, och nu står inför en rejäl upprustning anser jag att det är 

ett utmärkt läge att planera in stadsodlingar här. Miljonprogrammen innehåller även mycket 

hyresrätter, vilket endast är en fördel om föreningsledda stadsodlingar ska bildas. Under mina 

möten med byggherrar visade det sig att de flesta trodde att det skulle bli svårt att bedriva 

odling i bostadsrättsföreningar. Man behöver då se till att rätt typ av person/familj, med både 

odlingsintresse och tid för det, flyttar in i lägenheterna. Stockholmshems odlingssatsningar är 

ett bevis på att upprättandet av stadsodlingar i samband med hyresrätter har fungerat smidigt 

och blivit ett uppskattat inslag, vilket ökat hållbarheten i boendet.  

 

Många som jag har pratat med om stadsodling har uttryckt funderingar om att skadegörelse 

och stölder måste inträffa, att stadsodlingarna helt enkelt inte kommer att få vara ifred. Trots 

att många odlingar, som Matparken och ett par av Stadsjords projekt, ligger i stadsdelar som 

inte har något gott rykte och hög kriminalitet får stadsodlingar stå orörda. I mina 

undersökningar har jag endast funnit två fall av skadegörelse, nämligen klotter på Trädgård på 

Spårets kafévagn samt Matparkens pumphus som brann ner. Jag tror att stadsodlingar 

förskönar dessa storskaliga områden. Genom odlingarna får människan större plats och de 

höga husens dominerande effekt minskar. Stadsodlingar i miljonprogramsförorterna gör dessa 

stadsdelar varmare och invånarna som bor här börjar bry sig mer om sina bostadsområden.  

 

En annan fundering som många har är att grönsaker vid stadsodlingar inte kan vara nyttiga 

med alla luftföroreningar som finns i staden. Under mitt exjobbsskrivande har jag stött på ett 

par trädgårdsmästare, vid Stadsjord och Trädgård på Spåret, som försäkrat mig om att detta 

inte är något problem. Föroreningar från luften kan lätt sköljas bort. Trädgård på Spåret har 

dock upprättat enklare växthus som skydd mot ohälsosamt nedfall från närliggande 

Skanstullsbron. Det är om föroreningarna finns i marken som det är ett problem, vilket många 

stadsodlingsföreningar försäkrar sig mot genom att odla i upphöjda lådor. En av 

trädgårdsmästarna påpekade att vi odlar ju precis intill våra större vägar, vilket inte enligt dem 

utgjorde någon större fara, så varför då inte odla i staden. Om odlingar anläggs på taken så 

hjälper vinden till att föra bort föroreningarna. Det är i marknivå längs med våra stadsgator, 

där vi promenerar, som föroreningarna har en tendens att stanna kvar.  

 

Vikten av deltagande & att dela på saker för hållbarhet 

Ett ökat medborgardeltagande är mycket viktigt för att uppnå social hållbarhet. 

Föreningsdrivna stadsodlingar kan öka detta deltagande som leder till ökad meningsfullhet i 

våra liv. Vi människor behöver uppleva sammanhang och mening för att må bra. Det är 

viktigt att människor känner att de behövs och är delaktiga i det som sker, både i stort och 

smått. Ett misstag med det moderna samhället är att den sociala gemenskapen mellan 

människor och generationer har minskat. Ett utanförskap har skapats vilket gör att jag tror att 

många har en svårighet att finna sammanhang i dag. Ett medborgardeltagande där vi delar på 

mer och mer saker behövs för att uppnå hållbarhet. Vid stadsodlingar delas det först och 
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främst odlingskunskap mellan gamla och unga och mellan folk med olika kulturer. Denna 

öppenhet gör det lättare att även dela på olika ting. Verktygspooler kan vara bra vid 

stadsodlingarna som även kan fungera i hela bostads- eller hyresrättsföreningar, eller i 

kvarter/stadsdelar för den delen, beroende på vilka verktyg det rör sig om. Eventuellt kan 

föreningen ha en bil som medlemmar kan hyra. Slit-och-slängsamhället håller inte längre, där 

t. ex. BRIC-ländernas enorma utsläpp av växthusgaser till stor del beror på västvärldens 

konsumtionshysteri. Länderna i väst har inte minskat sina utsläpp så mycket som det ser ut, de 

har istället flyttat sina utsläpp till utvecklingsländer. Ett ”sharing society” som grundar sig i 

kollaborativitet och delaktighet, där vi delar på kunskap, resurser och saker, kan förändra det 

ohållbara konsumtionssamhället. Föreningsdrivna stadsodlingar kan ändra allmänhetens 

uppfattning. The Plants verksamhetsfilosofi kan ses som en företagsmässig förebild, 

tillsammans med en statlig i Kubas ”fickparker” som sköts genom kooperativ. 

 

I denna diskussionsdel har redan många positiva makroekonomiska externaliteter av 

stadsodling påpekats. Det är dock viktigt att stadsodlingar lokaliseras där de kan skapa störst 

mängd positiva externaliteter. Vilken typ av stadsodling som ska placeras på respektive ställe 

är också betydelsefullt, för denna positiva följdeffektsmaximering. Vilka kan då de negativa 

externaliteterna vara med stadsodling? Finns de överhuvud taget? Det jag direkt kommer på är 

att marken skulle kunna användas till andra lösningar/aktiviteter som är mer ekonomiskt 

lönsamma, vilket även var grunden till Tomas Rudins skepsis mot stadsodlingar. Men är det 

då lika hållbart? Jag väljer att titta mer på positiva externaliteter. Om stadsodling slår igenom, 

och även om priset på mat skulle öka något, så skulle det så småningom vara positivt 

samhällsekonomiskt. Folk skulle ”bli tvungna” att lägga en större del av sin inkomst på mat, 

än de 12 % som Jordbruksverket rapporterar om, vilket i och med den fria marknadsekonomin 

skulle leda till att mindre del av inkomsten läggas på sådant som kan ses som ”onödig 

konsumtion”. Människor skulle äta hälsosammare, bli friskare och slit-och-slängmentalitetens 

masskonsumtionssamhälle skulle på sikt förändras. De som blir arbetslösa i och med denna 

förskjutning kommer att kunna erbjudas jobb i denna nya stadsodlingssektor. Ett ökat 

stadsodlande skulle även resultera i att Jordbruksverkets siffra på mat som slängs i Sverige, 

100 kg per år och person, skulle minska. Anledningen till detta är att man oftare handlar 

grönsaker och därmed lättare kan uppskatta hur mycket man behöver.  

 

Under hösten 2013 genomförde regeringen sitt femte jobbskatteavdrag. Enligt min mening 

kommer inte denna åtgärd att vara hållbar, eftersom det innebär att en i dagsläget 

konsumerande befolkning kommer att konsumera ännu mera. På mycket kort sikt kan säkert 

landets ekonomi få fart men detta är garanterat ingen långsiktig hållbarhetslösning. Om vi i 

dagsläget istället lägger krut på ekologisk samt social hållbarhet, vilket stadsodling främst 

resulterar i, så kommer ekonomisk hållbarhet som ett brev på posten med BNP-ökningar på 

sikt. Satsningar på ekonomisk utveckling ger vanligtvis lösningar på kort sikt. Satsningar på 

stadsodling ger så gott som inga direkta följdeffekter vad gäller ekonomin, den positiva 

ekonomiska utvecklingen sker med markanta ökningar efter en tid genom t.ex.: förbättrad 

livsmiljö, klimatförbättringar, mindre farliga partiklar i gatunivå, mindre marknära ozon, färre 

transporter, mindre vägslitage, mindre fordonsslitage, färre olyckor i trafiken, lägre 

sjukhuskostnader, bättre folkhälsa, lägre överviktskvot, diabetesminskning, färre cancerfall 

och mindre problem med depression, ångest och utbrändhetssymtom. Listan med positiva 

externaliteter kan göras lång. 

 

Taken & en ung ”grön” generation 

Städers takytor måste användas mer effektivt, vilket oppositionsborgarråd Tomas Rodin, S, 

och andra partier i Stockholm anser lämpligt. The Grange Farm i Brooklyn är ett exempel på 

att stadsodlingar på platta tak kan ge mervärden till städer, som bidrar till alla 
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hållbarhetsdimensioner. En takodling på den nya idrottshallen i Hjorthagen har en mycket 

intressant förebild i The Grange Farm. Varför inte kombinera odlandet med en park för 

allmänheten, om plats finns på tak i städers centrala delar, för att skapa nya spännande gröna 

och ätbara stadsrum för möten. Visst blir det dyrare att bygga men om man gör det utan risk 

för skador på huset kan dessa utgifter fås tillbaka mångfalt. Eftersom en stor del av 

värmeläckaget sker genom taket kan odlingar här fungera som yterliggare ett tätskikt. Huset 

får, som miljöchefen på NCC uttryckte det, något som kan liknas vid en mössa som ser till att 

de behåller värmen, vilket minskar energiförbrukningen. Det är dock viktigt att fundera på om 

det ska ske odling på våra platta innerstadstak eller om dessa ska användas för 

energiproduktion. Solceller på taken är på vissa ställen möjligtvis mer hållbart än vad odling 

är. Jag tror att det är en prioriteringsfråga från fall till fall, från stad till stad, om det ska satsas 

på mat- eller energiproduktion på taken. En viktig aspekt i denna fråga är också hur mycket 

solcellernas verkningsgrad utvecklas de närmaste åren. 

 

I New York samt Chicago, och även i Sverige i stor utsträckning, är det unga människor som 

engagerar sig i stadsodlingsprojekt. Alltså inte äldre människor som nog många kan tro. Jag 

tror att de unga känner av samhällets skörhet och har tröttnat på ekonomiska kriser som 

avlöser varandra. De ser samhällets ohållbarhet och stress och inser att odlandet kan 

stabilisera det höga tempot. Även verksamheter som går ut på att dela och inte äga startas 

vanligtvis av unga. Klädotek och verktygspooler blir allt vanligare och idag är det, istället för 

resurssvaghet och skam, snarare ett medvetet val att återanvända, både för miljön och för 

plånboken. 

 

Framtidens företagande, Food Security & vikten av dialog 

Denna nya trend med stadodling och andrahandsmarknader visar på ett underifrånperspektiv 

för en hållbar förändring. Överifrånperspektivet i och med politiken har en betydande roll som 

jag tänkt komma till. Näringslivet beskrivs även, enligt SJ:s tidning Kupés septembernummer 

2013, gå i frontlinjen när det gäller hållbarhet och är även en viktig aktör. Eftersom det finns 

mycket pengar att tjäna på en fungerande grön ekonomisk utveckling sägs det i artikeln att 

multinationella företag är drivande. Kanske ligger det mer kraft bakom Vancouvers SPINN-

odlare Curtis Stones åsikt om att ”kommersiell hållbarhet” är framtidens modell. Ska 

politiken, näringslivet eller medborgarna leda oss mot ett hållbart samhälle och en hållbar 

matindustri, som gör att vi klarar IPCC:s tvågradiga miljömål? Jag anser att samarbetet politik 

– näringsliv – allmänhet är modellen. Stora pengar att tjäna i det hållbara och politisk tröghet 

kan dock leda till att näringslivet och folket leder vägen.  

 

Något som väckte mitt intresse är att både Stadsjord, Plantagon och stadsodlarna Growing 

Power Inc. i Milwaukee ser sig som en blandning mellan ett företag och en icke-vinstdrivande 

organisation. Trädgård på Spåret verkar också färdas i den riktningen. Är det eventuellt 

framtidens företagande vi ser? Dessa liknande tankesätt kring organisationsuppbyggnad – 

förening och företag i ett – kan vara ett sätt som för in etiken i uttrycket hållbar utveckling. 

Hans Hassle, vd på Plantagon, har tidigare arbetat med Corporate Social Responsability, CSR, 

som alltså innebär att företag har ett ekonomiskt, socialt, ekologiskt och även etiskt 

samhällsansvar. Denna typ av företagsorganisationsstruktur tror jag mycket väl kan vara ett av 

näringslivets bidrag till en hållbar utveckling. En fjärde hållbarhetsaspekt som rör etiskt 

företagande skulle öka vikten av den sociala hållbarheten och göra den jämbördig med den 

ekonomiska och ekologiska. 

   

Genom upprättandet av en ”Food Security Plan”, matsäkerhetsplan likt Londons och 

Storbritanniens, börjar omställningsarbetet och politiken har en avgörande roll. Även om vi i 

Sverige tror att vi klarar oss bra med all bördig odlingsmark som vi har så förstår vi inte hur 
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sköra livsmedelskedjorna är idag. Inom den svenska politiken vet man i regel inte vad 

begreppet ”food security” innebär och det står överhuvud taget inte på agendan på riksdags- 

och regeringsnivå. Bränder i t. ex. Ryssland och översvämningar i Sydostasien förstör enorma 

skördar vilket leder till ökade världsmarknadspriser och därmed ökade priser på maten i 

butiken. Mat som blir dyr eftersom matindustrin är global och så gott som allt importeras. Om 

vi helt plötsligt skulle behöva öka vår självförsörjningsgrad av mat så kommer det att ta tid. 

Stora omställningsprocesser av det industrialiserade jordbruket skulle alltså behövas. 

Stadsodling kan då under en tid vara supplement för de mer storskaliga jordbruken utanför 

staden. Politiska förändringar behövs genom nya inställningar och synsätt där matfrågan ges 

större utrymme när det handlar om klimatpolitiken, matindustrin står ju för över 25 % av 

utsläppen av växthusgaser. Här måste man börja. Samhället är politiken. Staten och 

kommuner måste hjälpa till med förändringsarbetet, främjandet av stadsodlingar och 

livsstilsförändringar som bidrar till hållbarhet, innan de fått fäste. Annars tar lätt ekonomin 

och kapitalistiska marknadskrafter över som leder till mer kortsiktiga lösningar. Londons 

arbete ”Food vision”, med stadsodlade ekologiska grönsaker och frukter till alla deltagare 

inför OS, kan ses som en förebild. Vid dessa typer av evenemang när hela världen ser på är 

det bra att uppmärksamma matfrågan, som är så pass viktig i klimatpolitiken. 

 

En annan grundläggande faktor som behövs är dialog. Samarbete och dialog mellan 

kommunen, byggherrar, konsulter och näringsliv samt allmänhet är mycket viktigt, för 

stadsodlandets betydelse och lokalisering i det hållbara samhälls- och stadsbyggandet. Att 

Coasiansk förhandling, som McDowell beskriver, ska kunna appliceras i detta fall med många 

aktörer, för att uppnå en effektiv lösning utan negativa externaliteter, är antagligen 

skönmålande. Men att försöka kan inte skada. Stadsodlandet kan vara ett exempel på, som 

Göran Cars uttrycker det, en ny nödvändig form och arena där en sammanvägning av de tre 

hållbarhetsdimensionerna kan utvecklas. Som jag nämnde ovan har kommuner en mycket 

viktig roll i detta dialogskapande för att hantera uppenbara konflikter. Genom denna dialog, 

som Cars beskriver och som jag hoppas kommer innehålla stadsodling, utvecklas 

förutsättningar för välgrundade politiska beslut med möjlighet att skapa ett hållbart samhälls- 

och stadsbyggande. 

 

För att Carolyn Steel Sitopia ska realiseras behövs politiska initiativ och en mer ordnad 

styrning. Se vilken effekt stadsodlandet fick på Kuba genom politiska initiativ. I Sverige har 

istället stadsodlandet startat i andra änden genom gerillaodlandets gräsrotsrörelser och 

eldsjälar, vilket lett till att allmänheten har fått upp ögonen för detta. Överlag anses 

stadsodlandet fortfarande mest vara en gullig grej och en kul trend. Politiken behöver inse, 

som den börjat göra i vissa västländers storstäder, att stadsodlingar är nödvändigt för 

mänsklighetens framtida överlevnad. De har insett att dagens matindustri inte är en möjlighet 

utan snarare ett hot. 

 

Stadsodling kan kopplas till kriser. Dagens ekonomiska kriser kan antagligen kopplas till 

stadsodlingstrenden. Den arbiska våren, med våldsamheter och flertalet krig som följd, sägs 

ha förhöjda matpriser som tändande gnista. Kuba gick igenom en kris då Berlinmuren föll. 

Landet, som Nina Gunne beskriver i tidskriften Arkitekten, var tvungna att ställa om till 

självförsörjning av mat på grund av yttre omständigheter - då landet var utsatt för blockader 

och inte längre hade Ryssland bakom sig. Snart är kanske övriga världen tvungna att följa i 

Kubas spår på grund av en annan typ av yttre omständighet tillika global kris – ett förändrat 

klimat. 

 



 

88 

 

Slutsats 
Stadsodling innebär att outnyttjade platser i staden tas i anspråk för odling. Stadsodling 

omfattas dessutom av all odling som sker inom stadens gränser. Hit räknas det traditionella 

villaodlandet och odlandet vid koloni- och odlingslotter. Men även det allt mer omfattande 

odlandet på bostadsgårdar, lägenhetsträdgårdar, balkonger, i eventuella stadsdelsträdgårdar 

och i andra stadsodlingsprojekt. I de sistnämnda stadsodlingsprojekten är det odlings-

kooperationer och föreningar som hyr mark av kommunerna. Det så kallade ”gerillaodlandet”, 

där odling sker utan lov på annans mark och verkar som gräsrotsrörelse för den moderna 

stadsodlingen, ingår också i begreppet. Stadsodling börjar även dyka upp på tak samt 

inomhus, där det vid den senare mer och mer handlar om hydroponisk och aquaponisk odling. 

 

Det finns fem större drivkrafter bakom samtida stadsodlingsinitiativ. För det första beror de 

på dagens högaktuella klimatförändringar. För det andra på en ohållbar matindustri. En tredje 

drivkraft bakom initiativen är stadsodlingens bidrag till hållbar stadsutveckling. En fjärde 

drivkraft, kopplat till de tre tidigare, är ett minskat transportbehov. Den femte drivkraften 

finns i att på nytt sammanföra land och stad, och därigenom öka städers självförsörjningsgrad, 

för att stärka banden mellan stadens invånare och maten. 

 

Det stadsodling kan lära stadsplanering kan ses i de positiva nationalekonomiska 

följdeffekter, externaliteter, beskrivna i diskussionsdelen. Stadsodling ska lära stadsplanering 

att en framtida planering måste utgå mer från matens roll, genom att med ett Sitopiskt 

tänkande skapa mer lokala matkedjor. Vi kan inte förlita oss på en kontinuerlig ström av mat 

från omvärlden till våra matbord, utan behöver i större utsträckning producera maten inom 

städer för att uppnå och sedan upprätthålla en hållbar utveckling. Överlag kan stadsodling 

skapa social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

 

Stadsodlingsinitiativens effekter för social hållbarhet innebär att gemenskapen ökar då 

planering, plantering, skötsel och skörd sker tillsammans. Ett ökat deltagande är bra för 

medborgarnas hälsa på alla sätt. Odlingarna ökar populariteten för hållbart designade 

områden, ger trivsammare och mänskligare städer och ökar därmed livskvalitén. Stadsodling 

lär stadsplanering i Sverige att i dagsläget bidrar detta odlande först och främst till social 

hållbarhet som starkt leder till en ökad samhällelig hållbarhet. Stadsodling kan även lära 

stadsplanering att det är ett bra sätt för ökad integration samt att människan och hennes behov 

sätts i centrum för en tid framöver. Detta kan verkligen leda till ökad samhällelig hållbarhet. 

 

Effekterna som stadsodlingsinitiativen har för ekologisk hållbarhet är att transportbehovet 

minskar. Beroendet av en fossilbränslebaserad matindustri minskar och i längden kan globala 

miljömål nås. Våra sjöar, vattendrag och hav mår bättre på grund av mindre gifter och 

konstgödsel. Grönstrukturen och därmed biologisk mångfald ökar i våra städer på grund av 

stadsodlingarna, vilket leder till bättre luft och betydande hälsoeffekter för dess invånare. En 

annan ekologisk effekt är att omhändertagandet av dagvatten ökar, trycket på städers 

vattenreningsverk minskar och därmed minskar även risken för översvämningar. 

 

Stadsodlingsinitiativens effekter för ekonomisk hållbarhet är att vi får en ny arbetsmarknad. 

Människor kan jobba inom denna stadsjordbrukssektor där många jobb inte nödvändigtvis 

behöver en lång akademisk utbildning. Arbetslösheten bland unga är ett problem i Sverige 

och inte minst i Europa. Denna grupp kan då jobba med stadsodling. 

 

Föreningsledd stadsodling, likt Trädgård på Spåret, är en lämplig organisationsform för att 

först och främst främja ett socialt hålbarhetsperspektiv. Det ekologiska perspektivet främjas 

också. I Sverige kan stadsodling lära stadsplanering att föreningsledd stadsodling, med 
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placering i gränslandet mellan stad och land likt Matparken, erbjuder bäst förutsättningar för 

lokal odling ur ett hållbarhetsperspektiv i dagsläget. Stadsjord, med organisationsformen 

företag/ideel förening, bidrar huvudsakligen med ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv, följt av 

ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Placeringen av Kvartersodlat på en byggarbetsplats är 

mycket intressant och lämplig för att göra dessa områden trivsammare och mer hållbara under 

byggprocessen. Plantagon och The Plant, med en företagsanpassad organisationsform, kan 

vara väldigt lämpligt ur ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Ur ett ekologiskt perspektiv är 

de också lämpliga då de har stora möjligheter att snabbare påverka en ohållbar matindustri. En 

lämplig placering i staden, för denna organisationsform, är vid lokala centra för närhet till 

marknaden. Här kan även ett utvecklat kollektivtransportsystem transportera varor runt om i 

staden. The Plant placeras lämpligen i en äldre industribyggnad i ett hamnområde, då området 

ska utvecklas till stad. Stadsdelen behåller då ett kulturhistoriskt värde i byggnaden och fyller 

dess innehåll med mat som produceras lokalt. Placeringen av Plantagon och The Plant är mest 

lämplig där de kan dra nytta av/samarbeta med andra verksamheter för att underlätta ett 

självförsörjande kretsloppstänkande. 

 

För att stärka stadsodlingstänkande i planeringen av Norra Djurgårdsstaden kan mitt 

framtagna koncept om stadsodling i olika skalor i Hjorthagen användas. Detta skulle 

verkligen skapa en Sitopisk ny stadsdel, med den spektakulära föreningsledda 

takstadsodlingen som pricken över i:et. Stadsodling och kopplingen mellan land och stad 

skulle bli ett naturligt inslag i stadsdelen. Detta koncept skulle sedan kunna utvecklas då 

byggandet av Norra Djurgårdsstaden fortskrider, med t.ex. eventuella inslag av Plantagons 

alternativt The Plants verksamheter då dessa har utvärderats. Stadsodlingstänkandet i 

planeringen av denna stadsdel skulle även stärkas om stadsodling ges mer utrymme i Den 

Gröna Promenadstaden, som är ett tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden. 

Större vikt för stadsodling i Stockholm stads kravhandling Grönytefaktorn skulle även det 

stärka detta stadsodlingstänkande.  

 

Stadsodling kan lära stadsplaneringen att den inte bara har uppstått som något mysigt inslag i 

städerna utan har kommit till människans räddning. Vikten av skapandet av ”food security” 

behöver uppmärksammas av våra politiker, för att främja ett dialogskapande. Alla varianter av 

stadsodling bidrar på sitt sätt till en hållbar stadsutveckling och tillsammans kan de ge effekter 

för samtliga hållbarhetsaspekter. Genom möjligheter att på ett hållbart sätt föda världens 

framtida urbana befolkning, i samverkan med krafter att dela på saker, kan stadsodling bidra 

till minskad klimatpåverkan. En sak är säker. Att låta matindustrin fortsätta förse oss med mat 

som vanligt, samtidigt som vi fortsätter med dagens konsumtionssamhälle, går inte. 
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