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Sammanfattning 

Stadsodling är ett aktuellt ämne som är relativt outforskat. Världens städer växer i och med ökad 

urbanisering och befolkningstillväxt samtidigt som fossila bränslen och andra ändliga resurser sinar. 

Det innebär att sättet maten som konsumeras i städerna produceras på måste förändras, stadsodling 

kan vara en del av denna förändring. Den här rapporten syftar till att undersöka stadsodlingens roll i 

den hållbara staden – vilka ekonomiska, ekologiska och sociala effekter ger den upphov till och har 

den betydelse för stadens matbehov? I framtiden kommer matproduktionen att behöva öka för att 

mätta den ökande befolkningen. Att använda outnyttjade platser i städerna för odling kan minska 

behovet av att utöka andelen jordbruksmark, något som skulle innebära att värdefulla naturområden 

försvann. Stadsodling leder till minskade transporter, mindre användning av gifter i odlingen och en 

mer levande stad. Ökade grönområden bidrar till bättre luft, minskad översvämningsrisk vid häftiga 

regnväder och minskad värmeeffekt på sommaren. Gröna tak och väggar på byggnader fungerar 

isolerande och kan minska behovet av uppvärmning på vintern och kylning på sommaren. 

Stadsodling kan även öka biodiversiteten i städerna då pollinerare, fåglar och andra arter lockas av 

heterogena odlingar. Den har även positiva ekonomiska och sociala effekter. En stadsodlingsmarknad 

kan skapa nya arbetstillfällen och kollektivt skötta odlingar leder till tryggare områden då människor 

lär känna varandra. Stadsodlingar har även positiva pedagogiska effekter då stadsbor lär sig mer om 

livsmedelsproduktion och lokala ekosystem. Mycket tyder på att stadsodlingen har en viktig roll att 

spela i framtidens hållbara städer.  



Abstract 
Because of population growth and urbanization the population in cities all over the world is 

increasing, at the same time fossil fuels and other finite resources dwindle. This means that the way 

food is consumed and produced in cities today need to change and urban farming can be an 

important part of that change. This report aims to study the role of urban farming in the sustainable 

city. What ecological, economic and social effects does it contribute to and does it have important 

impact on the city's nutritional needs? In the future, food production will have to increase in order to 

feed the growing population. Using vacant places in the city for farming can decrease the need to 

expand the proportion of agricultural land, which might lead to loss of valuable natural areas. Urban 

farming lead to reduced transports, less use of pollutants in agriculture and a more vibrant city. More 

green areas in the cities are contributing to better air, reduced flood risk during heavy rain and 

reduced heat outputs in the summer. Green roof and walls work as isolation and can reduce the 

need of heating in winter and cooling in summer. Urban farming can also increase biodiversity in 

cities, because pollinators, birds and other species are attracted by heterogeneous cultures. Urban 

farming also has positive economic and social impacts. An increasing market for urban food and 

urban farming will create new jobs and collectively managed plantations leads to safer areas when 

people in the area get to know each other. Urban farming has positive educational effects; citizens 

learn more about food production and local ecosystems. Because of this, urban farming probably has 

an important role to play in sustainable cities in the future. 
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1 Inledning/introduktion 

Denna rapport behandlar stadsodlingens roll i den hållbara staden. Det är ett aktuellt ämne som 

fortfarande är relativt outforskat. Städernas livsmedelsproduktion kräver mycket transporter något 

som en utökad stadsodling skulle kunna ändra på. Stadsodlingen skulle även kunna användas som ett 

socialt verktyg för ökad integration och miljömedvetenhet. Den skulle kunna ha en stor roll i den 

framtida hållbara stadsutvecklingen. Idag startas många odlingar upp av miljöengagerade stadsbor 

som vill se en förändring. De är ofta en del av den så kallade omställningsrörelsen vilka arbetar för en 

omställning från vårt energiintensiva samhälle till ett mer hållbart. Entreprenörer och politiker har 

börjat intressera sig för stadsoling men utvecklingen går ändå ganska långsamt. Frågan är hur 

stadsodling bäst kan integreras i en hållbar stadsutveckling och vilka nyttor den bidrar med. 

1.1 Bakgrund 

Redan under tidigt 1900-tal odlades det i staden; under första och andra världskrigen var stadsodling 

en viktig källa till matproduktion på grund av de minskade transportbehoven (Armstrong, 2000). Idag 

är det vanligast med stadsodling i utvecklingsländer då kvinnorna kan jobba med detta nära 

hemmen. Familjen får då nyttig, färsk mat och en liten inkomst vid eventuell överskottsförsäljning. 

Men på senare år har stadsodlingen kommit igen även i välbärgade städer. UNDP uppskattar att 

femton procent av världens mat redan produceras i urban miljö (Mougeut, 2006). Detta tyder på att 

stadsodling är möjlig för att lösa en del av stadens matbehov. 

1.2 Den hållbara staden 

Hållbar utveckling är viktig i dagens samhälle och med tanke på att ungefär hälften av jordens 

invånare bor i städer så är det viktigt att dessa städer är hållbara (WWF, 2012). En hållbar stad bör 

vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. För att uppnå en hållbar stad och hållbar utveckling i 

staden krävs det att man kontrollerar samt minskar material- och energianvändningen. Viktiga 

områden att se över för att skapa hållbarhet i staden är transporter, energi, stadsplanering, 

vattenanvändning samt återvinning och återanvändning. Det är väldigt viktigt att ha koll på material- 

och energiflöden in och ut ur staden och att dessa optimeras. Genom att jobba lokalt med hållbarhet 

i städerna kan man förbättra den globala hållbarheten betydligt (Wessel, et al., 2005). 

1.3 Begreppet stadsodling 
Stadsodling kan innebära många saker och dess enklaste form är att ha en låda att odla i på en 

innergård eller att odla på den egna balkongen. Att odla på en kolonilott kan också räknas som 

stadsodling. Det finns även föreningar och företag som jobbar med stadsodling på en högre nivå, till 

exempel finns det företag som sätter upp stora vertikala växthus inne i städerna och sedan 

massproducerar livsmedel. Stadsodling innebär helt enkelt att man odlar inne i staden. I dagens 

samhälle köps mat in från hela världen och matproduktionen bidrar till stor miljöpåverkan. Det är 

främst transporter av mat och matproduktionen som bidrar till koldioxidutsläpp och som därmed ger 

ökad växthuseffekt. På grund av en kraftigt ökande befolkning på jorden kommer matproduktionen 

dessutom att tvingas öka i framtiden. Detta kommer att orsaka problem då stora delar av jordens 

odlingsmarker redan används (Brown, 2008). Stadsodling kan därför komma att bli viktigt i framtiden, 

för att det skapar nya odlingsytor men även för att det kan minska matproduktionens påverkan på 

miljön.  

Det är inte de enda anledningarna till det ökade intresset för stadsodling; många stadsbor vill känna 

en närhet till naturen och vill gärna odla sina egna grönsaker, många mår bättre av att komma ut och 
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odla och samtidigt träffa nya människor. Stadsodling är dock inte ett helt nytt begrepp; det är redan 

många av världens städer som har satsat på stadsodling.  År 2008 försedde jordbrukare runt om i 

världen sjuhundra miljoner stadsbor med mat som producerades i städerna eller i nära anslutning till 

dem (Brown, 2008). I London har stadsodlingen redan hunnit utvecklas en hel del, åtta procent av 

befolkningen i London odlar en del av sina egna livsmedel och i Vancouver är motsvarande siffra hela 

fyrtiofyra procent.   

1.4 Syfte och mål 

Syftet med rapporten är att ta reda på vilken roll stadsodling har i den hållbara staden. 

Frågeställningarna är huruvida stadsodling är viktigt ur ett matförsörjningsperspektiv? Vilka sociala, 

ekologiska och ekonomiska effekter ger stadsodling upphov till? Har stadsodlare, berörda företag, 

kommuner och stadsplanerare olika syn på stadsodling? Hur kan stadsodling integreras i hållbar 

stadsutveckling och är det viktigt att planera för? 
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2 Metod 

Metoderna som använts i arbetet med denna rapport är intervjuer och litteraturstudier. Nedan följer 

en beskrivning av hur urvalet av intervjupersoner och sökningen efter litteratur har gått till. 

2.1 Intervjuer 

Intervjuer kändes tidigt som ett bra metodval för denna rapport; detta eftersom vi är intresserade av 

att ta reda på vilken roll stadsodling spelar i den hållbara staden, varför den är viktig och hur den kan 

integreras i staden. Därför ville vi prata med människor som är engagerade i dessa frågor. Det är ett 

relativt nytt område och det finns inte mycket forskning om stadsodling, speciellt inte i 

Stockholmsområdet, därför är intervjupersoner viktiga delar i informationsinsamlingen. För att ringa 

in vilka som skulle kontaktas skrev vi en lista på odlingar och odlingsprojekt i Stockholmsområdet. De 

flesta odlingarna hade hemsidor och på så sätt kunde kontaktuppgifter hittas.  

Även stadsodlingsprojekt utanför Stockholm är intressanta varför sökningar gjordes även efter 

sådana. Lyckade och mycket intressanta projekt hittades då i Malmö och Göteborg. En av frågorna 

som rapporten vill ge svar på är vilka sociala effekter stadsodlingen kan ge och projekten i Malmö 

verkade vara mer fokuserade på integration och andra sociala aspekter än andra projekt som vi 

hittade. 

Ett viktigt mål med rapporten är att se hur synen på stadsodling skiljer sig mellan olika aktörer; har 

stadsplanerare samma syn på varför stadsodling är viktigt som gräsrotsorganisationerna? Därför har 

även sökningar gjorts om vilka kommuner och företag som är engagerade inom stadsodling. Det 

visade sig att flera kommuner startar projekt för att stödja stadsodlandet. De ekologiska effekterna 

är även de något som studeras i denna rapport. För att få veta mer om dessa togs kontakt med 

forskare på Stockholm Resilience Centre som studerat detta ämne i flera olika projekt.  

Personerna vi hittade delades in i grupper; kommuner och stadsplanerare, stadsodlare, företag och 

forskare.  För att begränsa arbetet bestämdes att åtta personer skulle kontaktas, helst två från varje 

grupp. Vi valde att kontakta fastighetskontoret i Göteborg eftersom de är ansvariga för Göteborgs 

stads satsning på stadsodling, den största satsningen som görs av någon kommun i Sverige än så 

länge. Haninge kommun kontaktades eftersom de nyligen sjösatt ett projekt för att få boende 

intresserade av odling i odlingslådor på parkmark. Organisationen Tillväxt som planterar ätbara 

växter på offentliga platser i Stockholm kontaktades liksom den mer organiserade stadsodlingen 

Trädgård på spåret. Vi tog kontakt med en av personerna bakom det lyckade projektet Odla i Stan i 

Malmö. Plantagon som vill bygga höghusväxthus kontaktades och en forskare på Stockholm 

Resilience Centre. Det visade sig när vi läste på om Trädgård på spåret att arkitektfirman White 

intresserat sig för projektet så de kontaktades för frågor om stadsodling och stadsplanering. 

De flesta som kontaktades svarade med undantag för forskaren på Stockholm Resilience Centre. 

Däremot tipsade White arkitekter om en annan forskare på Stockholm Resilience Centre samt om en 

annan arkitektbyrå, KIT, som engagerat sig mycket inom stadsodling och hållbart byggande. Tyvärr 

svarade inte arkitekterna där, men forskaren var snabb på att svara. Han hade tyvärr inte tid för en 

intervju men han skickade över ett antal publikationer om ämnet.  

Vi valde att göra mer avslappnade intervjuer med öppna frågor och utrymme för följdfrågor. 

Frågorna kretsade kring vad projekten går ut på, om stadsodling är viktigt, varför de satsar på 

stadsodling, hur intresset har varit för projekten, kommer det satsas mer i framtiden? Till 

kommunerna ställdes frågor om planering för stadsodling och hur det kommer se ut i framtiden. Till 
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White arkitekter ställdes mest frågor om hållbar stadsutveckling och stadsodlingens roll och inte om 

specifika projekt. Till Odla i Stan, där det visade sig att ett företag inom stadsodling stod bakom 

projektet, ställdes frågor om hur staden bemött projektet och vad det gett för sociala effekter. Till 

Trädgård på spåret och Tillväxt ställdes frågor om hur samhället kan underlätta för stadsodlingen, 

vad de vill se för satsningar och hur de ser på framtiden för stadsodlingen. 

2.2 Litteraturstudie 

Utöver intervjuer har även en litteraturstudie gjorts, dels för att få en översikt över ämnet och dels 

för att göra en fördjupning i de frågor som ska besvaras. Sökningar gjordes i databasen World of 

Knowledge med utgångspunkt i ”urban gardening” och ”urban agriculture”. Det var svårt att hitta 

rapporter som knöt an med rapportens ämne därför fick vi även använda andra söktjänster. Mycket 

forskning kring stadsodling sker i utvecklingsländer där människor tvingas till stadsodlandet på grund 

av fattigdom och matbrist. Det är svårt att applicera på den stadsodling som sker här och i övriga 

västvärlden. Andra rapporter verkar fokusera på så kallade community gardens eller 

koloniträdgårdar, men stadsodling i den form som sker nu – på innergårdar, för närmare 

matproduktion, av ekologiska eller klimatrelaterade skäl, för att göra städer grönare och mer hållbara 

– verkar vara ett relativt nytt fenomen och bred forskning saknas på området.  

För att hitta relevant information har vi letat efter tips på rapporter på olika forum för stadsodling, vi 

har även fått rapporter från Stephan Bartel som vi ville intervjua från Stockholm Resilience Centre 

samt från Ulrika Stenkula på White arkitekter. En del av rapporterna om community gardens och 

koloniträdgårdar kan appliceras även på stadsodling då de handlar om ekologiska och sociala effekter 

av odling i allmänhet. Ytterligare litteratur har hittats då den refererats till i rapporter som har lästs. 

Förutom rapporter och artiklar har även böcker använts, dessa är inte vetenskapliga till sin struktur 

men anses ändå ge tillförlitlig information i ämnet. Saker som vi främst har tittat på är odlingens 

ekologiska, ekonomiska och sociala effekter samt hur stadsodling kan integreras i hållbar 

stadsutveckling. 
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3 Resultat 
Här presenteras resultatet i form av sammanfattade intervjuer och resultat från litteraturstudier.  

3.1 Intervjuer 
Intervjuerna presenteras I sammanfattad form eftersom de då blir enklare att analysera utifrån 

frågeställningarna. Intervjuobjektens egna ord har använts i så stor utsträckning som möjligt. 

3.1.1 Intervju med fastighetskontoret i Göteborg 

Fastighetskontoret har fått direktiv från politiker i kommunfullmäktige i Götebors stad om att 

förbättra möjligheterna till stadsodling. Det är inte ett projekt med start och slut, utan en 

långtgående uppgift integrerad i det ordinarie arbetet. Ett politiskt maktskifte i kommunen skulle 

kunna ändra direktiven. Fastighetskontoret ska utöka möjligheten till odling och förtäta bland 

odlings- och koloniområden. Det ska även hittas nya områden att odla på där föreningar kan skriva 

skötselavtal med staden varpå staden sköter markberedningen och därefter lämnar över 

skötselansvaret. Man ger även bidrag till föreningar för privata odlingsprojekt, till exempel 

bostadsrättsföreningar eller idrottsföreningar som vill odla. Bidraget är på upp till tjugofemtusen 

kronor. Fastighetskontoret ansvarar också för jordbruksmarken i Göteborgs kommun då det handlar 

inte enbart om odlingar inne i staden utan även i peri-urbana områden. 

Det ska finnas möjligheter för stadsodling vid nyproduktion, ämnet ska integreras i 

samhällsplaneringen. Man arbetar också med informationsspridning mot chefer i organisationer och 

liknande, inte mot allmänheter. Det handlar om föreläsningsserier och olika kurser. Det finns även 

funderingar om att införa odlarens marknad i stil med bondens marknad där stadsodlare kan sälja 

överskotten från sin odling.  

Intresset har varit stort och det är en viktig fråga. 2012 hade man 10 projekt med skötselavtal och 

bidrag, år 2013 har man hittills beviljat 6 projekt. Stadsodlingen är en stor fråga i Göteborg och man 

är stolt över utmärkelsen från tidningen Allt om trädgård som utsett Göteborg till Sveriges bästa stad 

för stadsodling (Gustavsson, 2013).  

3.1.2 Intervju med parkingenjör från Haninge kommun 

De försöker ordna så att det händer roliga saker i parkerna hela tiden för att uppmärksamma 

parkmarken. Det var även en politiker som hörde av sig från stadsdelsnämnden och frågade om de 

kunde göra någonting. Nu har de startat ett projekt där boende i kommunen kan få ett paket med två 

odlingslådor som ska stå på parkmark. Tanken var att det skulle vara något enkelt som inte är så 

krävande för dem som vill vara med och som inte är så komplicerat för de som arbetar med 

parkskötsel. De kom fram till att man kunde teckna avtal för ett år i taget och använda odlingslådor 

som lätt kan plockas bort om det inte fungerar.  

Det finns även en miljöverkstad i kommunen som också gillar stadsodling och de har öppna 

stadsodlingsträffar sedan i vintras. De drog igång ett stadsodlingsnätverk under hösten och har nu 

öppna möten varannan vecka. Det gör att folk kan komma dit om de vill ha mer stöd och pepp, då 

kan de träffas där och få hjälp med att låna odlingslådor. De har tittat på hur det ser ut i andra 

kommuner och tittat på olika sorters brukaravtal. Sara säger att det är häftigt när det bildas grupper 

och föreningar som vill starta projekt men att hon inte ville vänta på att något sådant ska växa upp 

utan peppa boende att komma igång genom att bjuda in till det. 

I början tänktes det mycket på föreningar men det blev privatpersoner som projektet riktar sig till. I 

och med att miljöverkstadens odlingsträffar dök upp så blev det enklare att rikta sig mot enskilda 
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personer. Det är bara tillåtet att sätta lådorna på kommunal parkmark och det kan vara svårt att se 

vilken mark som gäller för en privatperson. Bostadsrättsföreningar och liknande kan köpa lådor själva 

till gården, det är inte så stora summor det handlar om.  

Parkverksamhete har inte någon väl formulerad vision kring hur projektet ska utvecklas i framtiden, 

men Sara anser att det handlar om folkhälsa. Odling är hälsofrämjande och man får en minskad 

vandalisering när fler människor träffas i området. Att göra projektet större är ett politiskt beslut och 

inget som är på gång just nu. Att byggherrar planerar för odling i nya bostadsområden blir ett 

bekymmer för parkskötarna då de vill att detaljplanen ger plats för parkmark. Det går inte att göra 

odlingslotter för utvalda personer på offentlig parkmark. 

Eftersom projektet är så nytt är det svårt att avgöra intresset. Det kommer en del folk på 

odlingsträffarna och det finns information om projektet på kommunens hemsida. Andra 

informationskampanjer har inte genomförts. Hittills har sju-åtta personer hört av sig och visat 

intresse (Ström, 2013).  

3.1.3 Intervju med odlingskonsult i Malmö 

Har tidigare jobbat utomlands där stadsodling varit mer integrerat i samhället. Jobbade senare i 

fastighetsbolag men saknade en praktisk tillämpning av vad privatpersoner kan göra för miljön i sin 

vardag. Hon började sedan arbeta med stadsodling och var med i ett projekt ”Barn i Stan” 2009. Det 

var väldigt lyckat och när det lades ned så startade hon sitt nuvarande jobb i konsultbolaget Odla i 

Stan. Syfte är att fler ska börja stadsodla, att fler får upp ögonen för stadsodling. Hon vill att 

människor får mer kunskap om mat och därmed får bättre matvanor. Vill man förtäta städer är det 

bra om outnyttjade områden kan användas till odling, till exempel gröna tak, väggar och gråa 

områden där det tidigare bara vuxit några buskar. Staden blir då mer attraktiv och får positiv 

uppmärksamhet. Staden har varit positiv till stadsodlandet och kommunen är en av deras 

uppdragsgivare, andra kunder kan vara föreningar eller bostadsbolag. 

Det skulle vara bra om kommunerna kunde planera in stadsodlingar i framtida bostadsområden. Det 

borde också sättas av pengar till stadsodling som en post i budgeten. Då kan privatpersoner, 

föreningar och företag söka bidrag för olika projekt. Många vill gärna stadsodla men saknar 

resurserna. Det har redan gjorts i Göteborg där sju miljoner har avsatts till stadsodling. Att jobba mer 

med stadsodling borde även vara intressant för staten och kommunerna då det ger mer integration i 

städerna, kan minska vandalism och ger fler nya jobb. 

Intresset för deras tjänster är stort och företaget har fått många uppdrag från alltifrån företag till 

kommuner. Det är många olika personer och grupper som är intresserade. Stadsodling kan vara 

positiv för integration och grannsamverkan då man odlar tillsammans och lär känna varandra. När 

man känner sina grannar bättre vågar fler gå ut på kvällarna. Det har gjorts projekt i ”jobbiga 

områden” och där har man märkt att det ger en trygghetskänsla när man känner sina grannar oh 

man får en bättre grannsamverkan. Fastighetsägare har märkt att vandalismen minskar när de startat 

gemensamma stadsodlingsprojekt. Stadsodlingen bidrar också till att lära människor om mat. Barn 

får bättre matvanor när de lär sig vad säsongsodlad man är då de börjar tänka mer på vad de äter. 

Det är bra om barn får lära sig var mat kommer ifrån (Wettermark, 2013). 

3.1.4 Intervju med arkitekt från White arkitekter 

Boende i staden vill ha tillgång till odlingsmöjligheter och det är viktigt med gröna bostadsgårdar och 

parker. Det blir mötesplatser där människor socialiserar sig. Tar man hand om sitt område bygger 

man upp en känsla av omhändertagande vilket leder till fler som vill bo kvar i området och andra 
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positiva effekter. Det blir även en minskad kostnad för förvaltningen av grönområden om man inför 

odlingar mellan husen eftersom behovet av gräsklippning minskar. Stadsodling kan också bidra till 

fler ekosystemtjänster, det ökar förbindelser och rörelsemöjligheter i staden för olika arter. I USA 

hittar man ofta fler arter i städerna än i jordbruket med dess stora monokulturer, det blir en kontrast 

till staden där arter kan vara ifred. Det kan också ha en pedagogisk roll att människor förstår, särskilt 

att barn förstår, hur mycket kraft, energi och engagemang det tar att få fram livsmedel och att man 

då får en större respekt för livsmedel. 

White arkitekter funderar mycket över olika typer av stadsodling i arbetet. Bland annat hur man 

ställer sig till mark som städerna växer på, det är ofta jordbruksmark. Det finns en konflikt mellan 

urbaniseringen och städernas växande och att staden ofta växer på jordbruksmark. I Lund har det 

undersökts om man kan bygga femtio procent reversibelt i det nya området som växer upp kring 

elektronacceleratorn som ska etableras där. Hur kan man bygga reversibelt, är det över huvud taget 

möjligt? Kommer bebyggelse att rivas bara för att man vill börja odla där? I Malmö finns ett projekt i 

Holma där man vill integrera odlingen i projektet. Det ligger nära ett koloniområde och integrerad 

odling i bostadsområdet bygger vidare på den befintliga identiteten.  

Ulrika försöker få in agroforestry, en odlingsmetod där träd och buskar används i jordbruket för att 

ge skugga och skydda mot torka och jorderosion, i projekt i Nairobi. VI-skogen planterar träd runt 

Viktoriasjön och håller på hur man odlar i samverkan med träd. Det skulle kunna etableras även inne 

i staden, i ett industriområde för att få in grönska och blanda upp den urbana densiteten med den 

rurala identiteten. Stadsodlingen inne i staden skulle inte bara vara för produktion eller för att ge 

skugga utan även för att den rurala identiteten ska få fäste i staden, dit många från landsbygden 

flyttar.  

Arkitekter tittar även mycket på gröna tak, kanske inte främst för att odlas på med för att göra tak 

och väggar aktiva och bli bärare av ekosystemtjänster. Det finns ett forskningsprojekt just nu som 

tittar på urbana ekosystemtjänster, Care of City. Kan man skaffa gröna väggar och tak, vad krävs för 

att det ska kunna göras, vad kan man göra i praktiken och kan det gröna samspela med byggnaden 

(Stenkula, 2013)? 

3.1.5 Intervju med Plantagon 

Stadsodling är viktigt och en naturlig följd av den utveckling vi har haft, vi kommer inte att kunna 

undvika stadsodling i framtiden. Det finns många nya rörelser som vill odla i städer, det är kul och en 

bra business. Både den personliga och den industriella odlingen är viktig. Det bör finnas möjligheter 

att kunna odla eget där man bor. Den industriella delen handlar om att kunna odla stora mängder i 

höga växthus inne i städerna. Det är viktigt att stora städer kan tillgodose en del av sitt matbehov 

med egen produktion, det håller inte att transportera mat så mycket som vi gör idag. 

 

Plantagon är aktiva inom den industriella delen av stadsodling och utvecklar höga växthus för att 

kunna odla mycket. Tanken är att det ska ge mycket mat på ett energisnålt sätt och utan gifter i 

odlingen. Det ska inte satsas på bulkvaror som sädeslag, potatis eller majs, sådant kan fortsätta odlas 

på fält utanför staden. Då helst på ett mer hållbart sätt än vad som sker idag med monokulturer, 

bekämpningsmedel och konstgödsel. I staden kan man odla snabbväxande matväxter som 

bladgrönsaker, kryddor, tomat, gurka och paprika. 

Ett problem är att marken i städer är dyr och att det är svårt att få samma lönsamhet i ett växthus 

som i till exempel ett kontorshus. Plantagon har tänkt att det kan gå att kombinera kontorshus med 
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växthus genom att en växthusfasad hänger på kontorshuset, växthusdelen tar inte så mycket plats 

med det blir en stor odlingsyta i och med att huset är högt. Det finns också tankar på att hitta 

outnyttjade ytor som platta tak eller parkeringsplatser. Parkeringsplatser tar upp stora ytor i staden, 

det skulle vara möjligt att bygga växthus ovanför bilarna och på så sätt nyttja ytan bättre. 

Ett annat problem är att växthus kräver mycket energi för att värmas upp. Plantagon har utvecklat 

konceptet PlantaSymbioSystem®, ett systemtänk där växthus ska byggas nära byggnader som släpper 

ut sådant växthuset behöver. På så sätt kan man använda resurser som annars bara skulle släppas ut 

outnyttjade, till exempel värme, kyla, vatten eller koldioxid. Sport-, sim- och ishallar släpper ut 

mycket värme och vid biogasverk bildas koldioxid som idag bara släpps ut. Tanken är att koppla ihop 

växthusen med befintliga system. 

 

I framtiden kommer människan vara centrum i staden. Dagens städer är ofta uppbyggda kring bilen, 

det är den som dominerar staden men i framtiden kommer städerna vara roligare och mer 

inbjudande. Stadsbilden ska vara mer livsbejakande, det är här man lever och det är här man ska ha 

sin mat. Staden kommer att vara i princip självförsörjande på många typer av bär och grönsaker och 

vi kommer att behöva äta mer efter säsong. Världen kommer att vara annorlunda med högre 

temperatur och fler väderfenomen som torka och översvämningar. Skördar i länder som tidigare 

expoterat mycket kommer att slå fel oftare och de behöver då behålla sin produkt i det egna landet. 

Transporterna kommer att behöva minska när vi måste minska utsläppen. Då är det viktigt att vi kan 

producera mat nära städerna, vi kommer att ha en annan livsmedelsdistribution. 

Plantagon vill vara ledande på området stadsodling men visionen är att fler börjar med deras typ av 

produktion. Världen är stor och Plantagon kan inte ensamt utveckla tillräckligt med anläggningar och 

system för att täcka världens behov. Det är också bra om fler stadsodlingsföretag är uppbyggda som 

Plantagon. De är en kompanisation – ett företag och en förening i ett. Föreningen äger tio procent av 

företaget och utser halva styrelsen, på så sätt kan medlemmarna påverka företaget och känna sig 

delaktiga. Det är viktigt att samhället främjar stadsodling genom att tänka på möjligheterna redan i 

planeringen av nya områden. Intresset för detta är redan väldigt stort, många kommuner inser att 

stadsodling skapar nya arbetstillfällen och nya möjligheter. Även intresset för Plantagons lösningar är 

stort. Speciellt de stora häftiga växthusen gör att uppmärksamheten blir extra stor då de sticker ut 

och är speciella. Även när man diskuterar affärer rent konkret så är det ett stort intresse. Alla 

behöver mat och alla vill ha bra mat. 

Stadsodling kan ge många effekter i staden. Det blir en roligare och mer levande stad med mycket 

odling. Om odlingar är skapade som kompanisationer eller föreningar får människor ett eget ansvar 

och känner sig mer delaktiga i projekten, det finns en möjlighet att påverka. Det kan också vara 

positivt för integrationen då människor som har svårt att komma in i samhället idag får en annan 

möjlighet att göra det. Det finns också möjligheter att ta till vara människors olika kulturella 

bakgrunder, vi kan odla nya grönsaker som vi inte brukar odla och få lära oss att laga mat från andra 

matkulturer. Istället för att se integration som ett problem ser man det som en potential (Modig, 

2013). 

3.1.6 Intervju med Trädgård på Spåret 

Det är viktigt att kunna odla när man inte har något eget, om man bor i stan och har varken balkong, 

kolonitlott eller lantställe. Men trädgården är också ett ställe att träffa människor på, ett ställe för 

alla att vara på och de pedagogiska aspekterna fyller många funktioner. Två av grundarna flyttade hit 

från Berlin år 2006 och tog med sig idén med en stadsträdgård därifrån. De har även inspirerats av 
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High Line i New York som också är ett stort projekt. De upptäckte spåret och tyckte att man kunde 

göra något roligt av den bortglömda platsen och att det var viktigt att få mer odlingskunskap i stan, 

så de kontaktade staden och på den vägen är det. De tyckte att en trädgård är en positiv grej och det 

var lätt att hitta folk som ville engagera sig. Det är en förening med en styrelse som tidigare bestod 

av tre personer, men som i år har utvecklats till sju personer. Utöver det har man olika 

arbetsgrupper, en odlingsgrupp, en kommunikationsgrupp, en markgrupp och en kafégrupp. Staden 

har varit positiv till projektet och låter dem arrendera marken för tolvtusen kronor om året, de får 

också hjälp att kontakta rätt personer om vatten och el. Kontraktet är på ett år i taget, något som en 

del medlemmar tycker är problematiskt eftersom det blir svårt att planera långsiktigt och att man 

inte kan odla perenna växter i särskilt stor utsträckning. 

Tanken är att alla medlemmar ska få chansen att göra vad de känner är roligt, alla ska släppas in och 

gå göra vad de känner. Olika medlemmar har olika visioner. Allt från att utveckla en trädgård till att 

utveckla den pedagogiska verksamheten med skolor. Alla olika visioner måste samsas så vi får se vad 

som händer i framtiden. Eftersom projektet bara har pågått något år är det svårt att säga något om 

effekterna det gett. Tidigare har de bara fått odla i odlingslådor då tanken är att odlingen ska vara 

mobil, men i år har de även fått tillåtelse att odla lite på marken kring spåren.  De får vara med på 

exploateringskontorets möten och vara en del av utvecklingen som kommer ske i området. 

Förmodligen kommer det att byggas i området i framtiden men det kommer nog inte hända något de 

närmaste åren. Då är det bra att odlingen är mobil, så att de inte ska behöva göra om allt utan kan 

flytta till en annan plats. I dagsläget utnyttjar Trädgård på spåret ganska mycket av platsen på 

spårområdet med många odlingslådor, växthus, odlingstunnor och kafé. En vision är att få vara kvar 

och skapa en grön promenad längs hela spåret, en vacker promenad. Det finns en tunnel som är 

avstängd men spåret fortsätter på andra sidan, om man fick använda tunneln och resten av spåret 

skulle den gröna promenaden kunna skapas. 

Stadsodling är en trend som kommer utvecklas jättemycket. Redan idag är det många av de stora 

byggbolagen som vill att de som flyttar in i nybyggda områden ska kunna odla. Staden tvingas ta med 

det nu när de ska förtäta att det finns gröna områden och områden med plats för odlingsinitiativ. Nu 

när det visat sig att människor själva vill ta tag i det här så kommer utvecklingen explodera mer än vi 

ser idag i förlängningen. En av grundarna anser att det inte är stadens eller samhällets uppgift att 

skapa platser för odling utan att det ska vara initiativ av några med personligt engagemang. Däremot 

är det viktigt att få hjälp med tillgängligheten till odlingar när de väl finns, till exempel ramper för 

barnvagnar. Man borde få hjälp när man har ett konkret behov. Däremot är det alltid viktigt att 

planera för tillräckligt med grönområden i staden. Odling i staden är viktigt av pedagogiska skäl men 

det bör komma inifrån, från folk som vill ta hand om det.  

Intresset har varit stort, förra säsongen hade de omkring trehundramedlemmar varav 15-20 personer 

var aktiva och ytterligare ett antal som kommer ned och jobbar då och då. Förmodligen kommer 

intresset att öka i år. Det är en bra blandning av människor som är aktiva i projektet, i den mest 

aktiva gruppen sträcker sig åldrarna mellan tjugo till sextiofem och det är blandat män och kvinnor. 

Det är verkligen en plats för alla och inte en utvald homogen grupp (Olsmeyer & Anonym, 2013). 

3.2.7 Intervju med Tillväxt 

Stadsodling är ett sätt att göra samhället mer hållbart. Det är möjligt att göra något själv och arbeta 

på gräsrotsnivå. Ofta bryr man sig mer om sin närmiljö än vad kommunen gör, de hanterar större 

områden än den som själv vill hålla innergården fin. Stadsodling gör att man kan vara delaktig och 

bidra till en vackrare stad. Har man lite växter över hemma om man odlar så kan man plantera ut 
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dem på allmän plats eller ge dem vidare till en odlingsgrupp. Stadsodlingen bidrar till renare luft och 

bättre hälsa hos människor som bor i staden. Att vara i naturen och bo i en vacker omgivning får 

människor att må bra. 

De flesta är positiva till guerillaodlingen och blir glada. En del vill vara med och andra tycker mest att 

de gör ett bra jobb. Intresset för stadsodling är högt just nu, speciellt som det är lite inne. Det dyker 

upp många odlingar i staden och Tillväxt har omkring sexhundra mer eller mindre aktiva medlemmar. 

Staden är också positiv till vad de gör. De har fått vara med på ett möte angående projektet Den 

Gröna Promenadstaden som Stockholms stad håller på med just nu där de fick prata om odling. 

Projektet ska bidra till en grönare samhällsbild och det ska planteras fler träd. De fick bra kontakt 

med ansvariga för Stockholms stadsplanering och de stöttar varandra. 

Det bästa vore om det planerades för stadodling när det ska anläggas nya bostadsområden, det 

behövs mer utrymme för odling. Som det är nu finns det för få gröna ytor och för många höghus och 

parkeringsplatser. I framtiden kommer det nog inte behövas lika många parkeringsplatser eftersom 

bilanvändandet minskar. De flesta vet att det inte är miljövänligt att köra bil, man gör det mest för att 

man måste. När folk odlar själva minskar också bilåkandet eftersom man inte vill smutsa ner miljön 

där man odlar sina växter, det ger en annan verklighetsuppfattning och mer miljömedvetenhet. I 

framtiden kommer fler att promenera, cykla och vara med i bilpooler och då behövs inte lika mycket 

yta till parkeringar. Det är viktigt att planera framtidsinriktat, att planera in grönt. 

Stadsodling kan vara en viktig del för stadens matförsörjning, det blir mer miljövänligt om en del av 

maten odlas i staden. Om mer mat ska odlas i staden skapas möjligheter för de som är intresserade 

att få odlingslotter och det blir fler gemensamhetsodlingar. Om det skulle finnas fler möjligheter till 

det skulle alla som är intresserade odla. Men en undersökning som gjorts visade att det bara är 

möjligt att odla upp tio procent av Stockholms innerstad och det skulle inte fylla behovet för hela 

staden, det behövs fortfarande odlingar utanför (Stuguland, 2013). 

3.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien har delats upp i underrubriker efter de olika frågeställningarna för att underlätta 

analys och diskussion. Litteraturen som har lästs behandlar olika typer av odlingar; koloniträdgårdar, 

gemensamhetsträdgårdar och så kallade PAC-trädgårdar. Koloniträdgårdar är små lotter i 

koloniområden där odlaren arrenderar lotten från kommunen och får sköta den som en egen, privat 

trädgård. Gångar mellan lotterna och allmänna ytor är publika, men resten privat. 

Gemensamhetsträdgårdar är trädgårdar där en grupp eller förening tar över skötseln av en bit mark i 

staden genom att ett brukaravtal upprättas, därefter får gruppen odla på marken tills avtalet hävs. 

PAC-trädgårdar är trädgårdar som ägs av ett företag eller en förening och dit alla är välkomna. Det är 

oftast en styrelse eller ägare som är ansvariga och sköter alla stora beslut men medlemmarna får 

gärna genomföra sina idéer. Ofta är det en grupp medlemmar som är kontinuerligt aktiva och en stor 

del medlemmar som kommer och går när de har tid eller helt enkelt känner för att vara med. 

Litteraturen behandlar även stadsodling i växthus, på tak och i andra innovativa former. 

3.2.1 Möjligheter till matproduktion i staden 

Stadsodling skulle kunna bli en viktig del av arbetet mot utsläpp av växthusgaser och 

klimatförändringar och även arbetet för en bättre miljö. Matproduktionen är en av de sektorer i 

dagens samhälle som genererar högst utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Mat köps in från 

hela världen, ofta från andra kontinenter, och långa transporter är därmed vanliga. Dessutom odlas 

mycket av våra livsmedel i växthus uppvärmda med fossila bränslen. Energianvändningen vid 
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tillverkning och transport av livsmedel är mycket hög, maten beräknas stå för en tredjedel av ett 

hushålls totala energianvändning (Israelsson, 2004). För att kunna nå uppsatta miljömål kommer 

stora förändringar behöva göras gällande dagens matvanor, speciellt när det gäller att minska 

tranporten av livsmedel. En allt större del av världens befolkning flyttar in i städerna och ökar 

därmed behovet av livsmedel där. Enligt FN kommer två tredjedelar av världens befolkning bo i 

städer 2050 (FN, 2012). Detta betyder att behovet av att odla mat i städerna kommer att öka. 

Innan fossila bränslen började användas var urban odling och lokal distribution vanligt eftersom 

kostnaden och arbetet som krävdes för transporter var hög, det var då logiskt att odla i och nära 

staden (Queiroz, 2009). I framtiden kommer vi behöva minska transporterna dels för att minska våra 

utsläpp av växthusgaser och dels för att vi kommer att behöva hushålla bättre med resurserna då 

fossila bränslen är ändliga och priserna stiger (Helmfrid, 2012). Befolkningsökningen i världen går fort 

och kommer fortsäta att öka även i framtiden om inget oförutsett inträffar. År 2050 kommer jordens 

matproduktion behöva öka med sjuttio procent om alla på jorden ska ha det bra (Ladner, 2011). Åttio 

procent av all odlingsbar mark används redan idag (Modig, 2013). Jordbrukare kämpar med att öka 

produktiviteten genom användning av mer konstgödsel och olika genmodifierade grödor, men detta 

kommer inte att räcka för att livnära all jordens befolkning i framtiden (Brown, 2008), det är heller 

inte det bästa alternativet för miljön. Detta innebär att det måste skapas nya odlingsområden. För att 

skapa ny odlingsmark måste man hugga ner värdefull skog som regnskogsområden eller odla på fler 

av jordens grässlätter, vilket skulle innebära att flera arter riskerar att utrotas. Stadsodling skulle 

kunna vara ett möjligt alternativ för att undvika detta (Modig, 2013). Det finns många oanvända 

områden i städerna som skulle kunna användas för odling; platta tak, parkeringsplatser, delar av 

parker, markplättar som inte utnyttjas samt möjligheten att bygga vertikala växthus. 

Under tidigare krisperioder har stadsodlingen bidragit till livsmedelsförsörjningen i städerna i bland 

annat Storbritannien, USA och Sverige. Världskrigen under 1900-talet ledde till livsmedelskriser och 

kampanjer startades för att få människor att odla lokalt. Sista året under första världskriget bidrog 

brittiska koloniträdgårdar med två miljoner ton grönsaker (Barthel, et al., 2010). Under andra 

världskriget, år 1945, producerades tio procent av amerikanernas mat på landets koloniträdgårdar. 

Idag har vi tillgång till bättre teknik och förutsättningarna för att odla i städer ökar. En studie som 

genomfördes i Toronto visade att det finns tillräckligt med outnyttjad mark och platta tak för att tio 

procent av grönsakerna som konsumeras skulle kunna odlas där. En annan studie undersökte hur 

mycket mat som skulle kunna produceras i Detroit om all befintlig teknik användes; hönshus, 

utbildade stadsbönder, bra lagring och bio-intensiva odlingstekniker. De kom fram till att det skulle 

räcka med en landyta på drygt två kvadratkilometer för att förse staden med sjuttio procent av 

grönsakerna som konsumerades och fyrtio procent av frukten (Ladner, 2011). 

En teknik som utvecklas är växthus i form av höghus där växterna odlas i en väl avvägd 

näringslösning, så kallad hydroponisk odling. Näringsämnena och vattnet ska kunna återanvändas i 

ett slutet system och det behövs inga bekämpningsmedel. Vid denna typ av odling går det åt upp till 

trettio gånger mindre vatten än vid konventionell odling. Däremot behöver växthusen värme och att 

använda olika former bränslen för att värma dem kräver stora mängder energi (Ladner, 2011). En 

lösning på detta är att använda spillvärme från andra byggnader i växthusets närhet för att värma 

det. Tanken är att det ska gå att odla stora mängder grönsaker i hydroponiska växthus, ett 

höghusväxthus på fyra tusen kvadratmeder ska kunna producera upp till ett och ett halvt ton 

bladgrönsaker per dag (Modig, 2013).  
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3.2.2 Stadsodlingens ekologiska effekter 

Stadsodling innebär fler gröna ytor i staden, något som ger upphov till ett flertal positiva 

miljöeffekter. Odlas maten närmre konsumenterna minskar behovet av transporter och därmed 

utsläppen kopplade till dessa. När odlingen sker lokalt och närboende är medverkande vid odlingen 

kan de också påverka produktionen på ett annat sätt än vid stora kommersiella odlingar. Små 

stadsnära odlingar undviker ofta konstgödsel och miljöfarliga bekämpningsmedel eftersom de 

boende inte vill ha gifter i sina kvarter (The Conservation Law Foundation, 2012). Dessutom är 

stadsodlare ofta miljömedvetna och vill odla med ekologiska metoder. Detta leder till mindre gifter i 

odlingen och en mer näringsrik jord (Colding & Barthel, 2013). En annan positiv effekt av stadsodling 

är att behovet av livsmedelsförpackningar minskar. Livsmedel har alltid förpackats innan de säljs 

vidare i butikerna, vid privata stadsodlingar kan man undvika detta då produkterna oftast säljs direkt 

på lokala marknader. Själva paketeringsprocessen drar självklart energi som kan sparas in och 

mängden sopor minskar (Kulak, et al., 2013). 

Det är dock inte alltid sant att närproducerad mat är ett bättre alternativ. Att odla frukt och 

grönsaker i uppvärmda växthus på vintern i norra Europa orsakar i vissa fall en större påverkan på 

miljön än om grönsaken eller frukten importeras från ett land med mildare klimat. Till exempel så är 

det under vinterhalvåret i Storbritannien bättre för miljön att köpa äpplen odlade i Nya Zeeland än 

att köpa de äpplen som är odlade i det egna landet. Det beror delvis på att två tredjedelar av energin 

som produceras i Nya Zeeland kommer från förnybara källor och därmed inte leder till särskilt stora 

utsläpp av koldioxid. Vid stadsodling kan man ofta använda sig av spillvärme från husen intill för att 

få den energi som behövs för att värma upp växthusen. Den energi som används för att värma upp 

dessa växthus ger därför ingen extra miljöpåverkan, det ger istället ett mer effektivt utnyttjande av 

stadens befintliga energi (Ladner, 2011).  

Stadsodlingen orsakar också ett antal ekosystemtjänster som leder till en bättre stadsmiljö. Jorden 

som används fungerar som kolsänka och lagrar koldioxid som annars skulle hamna i luften (The 

Conservation Law Foundation, 2012). Växterna renar även luften från koldioxid genom fotosyntesen. 

Forskning har visat att luftföroreningar minskar med åttiofem procent omkring parker jämfört med 

luft i bebyggda områden. Det har också visat sig att träd längs med gator kan minska föroreningar 

med upp till sjuttio procent (Colding, 2011). Fler gröna ytor gör att översvämningsrisken vid häftiga 

regnväder minskar då jorden är genomtränglig och växterna suger åt sig vattnet. Det gör även så att 

temperaturen hålls på en mer jämn nivå och minskar risken för värmeböljor. Städer blir gärna 

varmare än sin omgivning på grund av sina stora asfaltstäckta ytor och många värmegenererande 

verksamheter, fler gröna ytor minskar denna värmeeffekt (The Conservation Law Foundation, 2012). 

Gröna tak och väggar på byggnader ger bra isolering och gör inomhustemperaturen mer stabil, det 

ger en kylande effekt under sommaren och en isolerande under vintern (KTH/SCR/KIT, 2010). 

Odling i städerna skulle kunna vara ett sätt att skydda och bevara biodiversiteten i världen. Det skulle 

minska behovet av ny odlingsmark och därmed skydda värdefulla naturområden som regnskog och 

artrika grässlätter, en omvandling av dessa marker till jordbruksmark skulle innebära att flera arter 

riskerar att utrotas. Stadsodlingen kan även skydda och bevara biodiversiteten på en mer lokalnivå, 

odlingar lockar till sig fåglar och framför allt insekter som ger oss viktiga ekosystemtjänster 

(Andersson, et al., 2007). Studier av koloniträdgårdar har visat att dessa stöttar förekomsten av vilda 

bin, humlor och flera fågelarter. Bin och humlor ger värdefulla pollineringstjänster som leder till 

utdelning i odlingarna. Fåglarna lockas av insekter och hjälper till att reglera förekomsten av 

skadeinsekter (Barthel, et al., 2010). Vissa arter sprider även fröer då de gärna äter frukter och bär. 
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För att pollinerare ska trivas behövs växter som blommar i omgångar så att blomningssäsongen blir 

lång, de vill också ha hög blomtäthet och passande boställen. Fåglarna lockas av mängden insekter 

och annat ätbart samt förekomsten av boplatser. Många koloniodlare har kunskap om detta och 

odlar gärna blommor som lockar till sig pollinerare och sätter gärna upp fågelholkar och fågelbad. 

Ekosystemtjänsterna som dessa arter utför ger landskapseffekter eftersom humlor och fåglar gärna 

rör sig över stora områden, lokala odlingar ger därför upphov till ökad pollinering, förspridning och 

skadeinsektsbekämpning även i omkringliggande områden (Andersson, et al., 2007). Pollinering är en 

mycket viktig tjänst, två tredjedelar av den mat vi äter är beroende av en fungerande pollinering 

(KTH/SCR/KIT, 2010). 

3.2.3 Stadsodlingens sociala effekter 

Odling har bevisats vara hälsofrämjande och leder till möten mellan människor som annars inte hade 

träffats (Delshammar & Fors, 2010). Odling i staden kan därför bidra till ökad trygghet och en bättre 

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

trygghet, även nedskräpning och vandalism minskar i områden med kollektiva odlingar (Queiroz, 

2009). Trädgårdsarbetet kan även minska stress samt bidra till lägre puls och blodtryck (Israelsson, 

2004). Det har också en terapeutisk effekt då det involverar känslomässiga och fysiska relationer. 

Odling ger bra motion då det krävs fysiskt arbete för att få en produktiv trädgård, det kopplas även 

samman med en ökad konsumtion av frukt och grönsaker samt ett allmänt hälsosamt leverne (Hale, 

et al., 2011). 

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

vart maten egentligen kommer ifrån (Jimenez, 2012). Det finns projekt där odling sker på skolgårdar 

just för att på ett pedagogiskt sätt lära ut kunskap om odling och ge information om hur vår mat 

egentligen produceras. Det är också ett sätt att få barn i städer att komma ut mer och få ta del av 

praktisk undervisning (Delshammar & Fors, 2010). Skolträdgårdar förbättrar även relationen mellan 

eleverna och omgivningen och eleverna lär sig teamwork och får bättre matvanor då de odlar egna 

grönsaker (Ladner, 2011). 

Public-access community gardens eller PAC-trädgårdar är kollektivt ägda och öppna för allmänheten. 

Dessa trädgårdar kan vem som helst besöka för att odla eller lära sig mer om odling. Medlemmarna i 

denna typ av trädgårdar lär sig om hur ekosystem fungerar samt om social organisation och 

entreprenörskap. De är ett gott exempel på platsskapande initiativ i städer. Trädgården är ofta en 

plats för olika aktiviteter arrangerade av medlemmarna som konserter, konstevenemang, föredrag 

och filmvisningar. Dessa trädgårdar för samman människor med ett gemensamt intresse för odling 

och trädgårdskötsel, men i övrigt olika intressen. Det ger möjlighet att skapa integration mellan 

människor med olika ursprung, då PAC-trädgårdar intresserar personer från många olika kulturella 

bakgrunder (Colding & Barthel, 2013). Det är en bra form att engagemang då medlemmarna kan välja 

att aktivera sig i olika grad. Rörligheten hos stadsbor gör att de gärna deltar i korta perioder när de 

har tid och befinner sig i närheten. Det är då svårt att gå med i en organisation som kräver stort 

engagemang och mycket ansvar (Bendt, et al., 2013). 

När grönområden i staden minskar eller försvinner blir stadsbor bortkopplade från ekosystemen 

(KTH/SCR/KIT, 2010). Studier visar att stadsbor som inte tidigt och regelbundet upplever naturen är 

mindre sannolika att utveckla känslor kring bevarandet av ekosystem och ekosystemtjänster i 

städerna (Barthel, et al., 2010). Kollektiva trädgårdar i staden har en viktig roll när det gäller 

bevarande av kulturer och kunskaper gällande odling. Många som odlar har stor kunskap när det 

gäller ekologisk odling och hur man odlar för att på bästa sätt bevara ekosystemtjänster och hur man 
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utnyttjar dessa på ett effektivt sätt. Det är kunskaper som har växt fram under flera generationer och 

som kan läras ut till de människor som odlar tillsammans i dessa parker (Barthel & Isendahl, 2013). 

Medverkande i en gemensamhetsträdgård bidrar även till ett allmänt ökat samhällsengagemang och 

en större medvetenhet kring miljöfrågor (Colding & Barthel, 2013). 

3.2.4 Stadsodlingens ekonomiska effekter 

Fler grönområden i staden som sköts kollektivt kan minska stadens kostnader för parkskötsel då 

ansvaret för skötseln hamnar på gruppen som brukar marken (Andersson, et al., 2007). Stadsjordbruk 

kan även leda till fler arbetstillfällen i staden; vinstdrivna odlingar behöver anställa stadsbönder, det 

behövs företag som förädlar råvarorna och det kan skapas paraplyorganisationer som sköter flera 

små odlingar vilket skapar behov av administrativ personal. Det leder även till en mer blomstrande 

lokal ekonomi då pengarna stannar i området när produktion och handel sker nära varandra (The 

Conservation Law Foundation, 2012). 

Studier visar på att fastighetsvärdet ökar i områden med kollektiva trädgårdar. Mycket tyder även på 

att kriminalitet, nedskräpning och vandalisering i dessa områden minskar något som leder till att 

samhällets kostnader för detta avtar (Ladner, 2011). Stadsodling lockar många i dagens samhälle och 

det kan därmed göra staden mer attraktiv för inflyttning samt öka turismen, vilket leder till högre 

ekonomisk omsättning i staden (Delshammar & Fors, 2010). Stadsodlingen genererar även viktiga 

ekosystemtjänster som värderas högt ekonomiskt. Pollinering och bättre luft är svåra att mäta 

ekonomiskt men ekosystemtjänster som dessa ger stora samhällsvinster (Colding, 2011). 

3.2.5 Hur stadsodling kan integreras i hållbar stadsutveckling 

Hållbar stadsplanering handlar dels om att utveckla en tät stad eftersom energiåtgången blir lägre 

när människor och de verksamheter människor vill ha tillgång till finns nära varandra. Jämfört med en 

gles stad blir energiåtgången lägre för transporter och uppvärmning. Dels handlar det om att se 

staden som ett kretsloppssystem där näringsämnen och material tas till vara och återanvänds i 

produktionen. Stadsplanerare måste ta hänsyn till båda dessa delar för att utveckla en hållbar stad 

(Helmfrid, 2012). 

Grönstruktur är otroligt viktigt i en hållbar stad; grönområden ger staden liv och bidrar till en hög 

trivselnivå. De ökar både den sociala och den ekologiska hållbarheten. Parker ger människor platser 

att mötas och umgås på och trevliga innergårdar kan ge en ökad möjlighet till grannsammanhållning 

(WWF, 2012). Grönstrukturen kan även bidra till ekosystemtjänster. Om grönstrukturen i staden är 

strategiskt placerad så kan dessa områden ta hand om dagvatten och begränsa risker för 

översvämningar, det kan även bidra till att den biologiska mångfalden i staden bevaras (Boverket, 

2010). Genom att ha en strategisk planering av grönområden kan man därmed vinna en hel del 

ekosystemtjänster och få en hållbar stad. I Stockholm idag värnas det om de så kallade gröna kilarna, 

större grönområden som hänger samman med gröna korridorer och möjliggör förflyttning mellan 

områden för de arter som lever dör. Idag är många grönområden lokaliserade utanför kilarna och 

inkluderas därför inte i den gröna planeringen trots att även dessa områden genererar viktiga 

ekosystemtjänster (Andersson, et al., 2007). En aktiv integrering av stadsodling i hållbar 

stadsutveckling kan förbättra de ekosystemtjänster som grönstrukturen bidrar till. Ett 

planeringsverktyg som börjat användas i Stockholm är den så kallade grönytefaktorn som bidrar med 

systemlösningar där grönstruktur används för att stärka lokala ekosystem, bidra till ett bättre 

stadsklimat och skapa vackra utemiljöer (Stenkula, 2013). 



15 

En form av stadsodling som visat sig medverka till en hållbar stadsutveckling är de så kallade PAC-

trädgårdarna. Studier har visat att de medverkar till positiva effekter som ökat samhällsengagemang, 

social integration och även ökade fastighetsvärden. En fördel med den typen av kollektiva odlingar är 

att flytande former av medverkande är möjligt, något som gör att fler människor från olika grupper 

känner sig lockade att engagera sig i projekten. Å andra sidan tyder mycket på att mer formella 

former av medverkan, som i koloniträdgårdsföreningar, leder till en djupare inlärning om lokala 

ekosystem och odlingsmetoder vilket är viktigt för att ett kollektivt minne ska skapas. Ett annat 

problem är att gemensamshets- och PAC-trädgårdar ofta har korta hyrestider vilket leder till ett 

osäkert markanvändande. Många drar sig för att investera i platser som det inte är säkert att 

projektet får vara kvar på (Colding & Barthel, 2013). Det planteras inte heller många perenna växter 

eller fruktträd i den typen av trädgårdar, något som däremot är väldigt vanligt i koloniträdgårdar där 

hyresavtalen ofta sträcker sig upp till tjugofem år framåt (Barthel, et al., 2010). Vad som däremot är 

negativt med koloniträdgårdsområden är att endast gångarna mellan trädgårdslotterna är öppna för 

allmänheten, själva odlingarna är privata och hör till de som arrenderar lotten vilket betyder att 

utomstående inte får beträda ytan (Colding & Barthel, 2013). Idag är det vanligt att parker sköts 

passivt av olika entreprenörer, i framtiden bör istället allmänt deltagande i skötseln av parkerna 

stöttas (KTH/SCR/KIT, 2010). 

På grund av den kraftiga urbaniseringen är konkurrensen om marken i städerna hög, det finns ett 

mycket stort behov av nya bostäder och kontorsbyggnader för den ökade befolkningen. Ett problem 

med stadens tillväxt är att den ofta breder ut sig på jordbruksmark, mark som kan behövas för odling 

i framtiden då efterfrågan på livsmedel ökar. Det utvecklas tekniker för att kunna bygga reversibelt så 

att det går att få tillgång till odlingsmarken igen om behovet skulle uppstå (Stenkula, 2013). Ett annat 

sätt att öka tillgången på livsmedel är att planera för en ökad stadsodling i staden. För att odling ska 

kunna få en integrerad del i staden är det därför viktigt att områden som inte utnyttjas och platser 

som är olämpliga för bostäder används för odlingsprojekt (Jimenez, 2012).  

Designen av dessa urbana odlingar måste inte begränsas till outnyttjad mark, allmänna parker eller 

kolonilotter, de kan även vara en del av uppbyggda strukturer i staden (Colding & Barthel, 2013). Nya 

byggnader kan planeras för att klara av större odlingar på taken. Platta tak kan utnyttjas som 

odlingsyta så länge taket tål vikten av jorden och människorna som ska arbeta med odlingen. Om 

hänsyn tas till detta redan under planeringen kan husen byggas för att klara av denna extra tyngd, 

platta tak på befintliga byggnader kan behöva stärkas för att kunna vara platser för större odlingar 

(Ladner, 2011). Det skulle även vara möjligt att designa takväxthus eller växthusfasader på nya 

byggnader i samarbete med stadsodlingsföretag som kan sköta odlingarna (Modig, 2013). Ett sätt att 

få in stadsodling i stadsplaneringen är att identifiera dessa ytor och möjligheter i översiktsplaner och 

GIS-databaser (Queiroz, 2009). Det finns även idéer om att städer bör sätta upp strategier som 

bevarar och gynnar de ekosystemtjänster som staden behöver (Stenkula, 2013). 
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4 Diskussion 

Diskussionsdelen är uppdelad i en diskussion kring resultaten, en kort presentation av slutsatserna av 

rapporten samt en diskussion om rapportens begränsningar och betydelse. 

4.1 Diskussion kring resultaten 
Diskussionen är uppdelad i samma underrubriker som litteraturstudien för att ge en översikt. 

Ytterligare en rubrik representerar de olika sätten att se på stadsodling som finns hos stadsplanerare, 

kommuner, företag och stadsodlare. Därefter diskuteras vilken roll stadsodlingen har i den hållbara 

staden. 

4.1.1 Möjligheter till matproduktion i staden 

Stadsodling har potential att bli en viktig del i arbetet för en bättre miljö. Matproduktionen är en av 

de sektorer som genererar högst utsläpp av växthusgaser. När fler människor flyttar in i städerna blir 

också behovet av att odla i städerna större. I framtiden kommer man att behöva minska mängden 

transporter och utsläpp av växthusgaser, både på grund av ökade klimatproblem men även för att 

hushålla med resurserna. 

Befolkningsökningen går fort och kommer av allt att döma fortsätta öka, matproduktionen behöver 

därför öka även den i framtiden. Stadsodling kan också komma att bli viktigt när det gäller att hitta 

nya odlingsytor. Då åttio procent av jordens odlingsbara mark redan används kommer det krävas nya 

odlingsområden. Istället för att skapa nya odlingsområden genom att hugga ner värdefull skog så kan 

ytor inne i städerna användas. Det finns mycket outnyttjad mark inne i städerna så möjligheterna att 

använda sig av stadsodling för att möta de ökade matbehoven finns absolut, särskilt som tekniker för 

takodling och takväxthus utvecklas. Studier som visar att tio procent av marken i städer kan användas 

för odling tar inte hänsyn till övriga ytor som kan användas för odling i lådor eller hydroponisk odling. 

Om dessutom vertikala växthus används för odling av grönsaker i städerna kan odlingsmöjligheterna i 

bli stora. Enligt Plantagon så skulle städer mycket väl kunna bli så gott som självförsörjande när det 

gäller bär och grönsaker, något som bekräftas av studien från Toronto. 

Stadsodling har tidigare under krisperioder bidragit till livsmedelsförsörjning i städerna, så det skulle 

inte vara så konstigt om det kommer att bli viktigt även nu, med dagens klimat- och miljöproblem. 

Sinande reserver av fossila bränslen och andra ändliga resurser kan komma att tvinga fram en 

förändring av livsmedelsproduktionen som den ser ut idag, stadsodlingen kommer att vara en del i 

denna förändring liksom införandet av mindre energikrävande odlingsmetoder.  

4.1.2 Stadsodlingens ekologiska effekter 

Stadsodlingar leder till en ökad biodiversitet i staden då de lockar till sig pollinerare, fåglar och andra 

arter. Bekämpningsmedel och konstgödsel används för det mesta inte i stadsodlingar då odlarna är 

miljömedvetna och inte vill ha onödiga kemikalier i sina kvarter. Ekologiska odlingsmetoder innebär 

en mer näringsrik jord och ofta en större mångfald av växter. Stadsodlare lär sig mycket om de lokala 

ekosystemen och många planterar blommor med avsikten att locka till sig humlor, bin och fåglar för 

att gynna pollinering och fröspridning och därmed få en större skörd. Pollinering är en mycket viktig 

och värdefull ekosystemtjänst som behöver skyddas genom minskad användning av gifter och större 

heterogenitet i jordbruket. En ökning av pollinerare i städerna ger effekter även i det peri-urbana 

jordbruket då insekter och fåglar rör sig över stora områden.  

Fler grönområden i staden leder till en bättre stadsmiljö med renare luft, jämnare temperatur och 

minskad översvämningsrisk. Gröna tak och väggar isolerar byggnader och minskar behovet av 
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uppvärmning på vintern och kylning på sommaren, något som annars skulle kräva mycket energi. När 

maten odlas nära konsumenterna minskar behovet av transporter vilket betyder att närproducerad 

mat har mindre påverkan på klimatet. Kritiker påpekar att vissa livsmedel på vintern kan vara 

klimatmässigt bättre att importera från länder med mildare klimat, men detta hänger ihop med att 

växthusen värms upp med hjälp av fossil energi i många kalla länder. Om växthusen istället är en del 

av ett system med andra byggnader och nyttjar spillvärme från dessa blir klimatpåverkan från 

produktionen nästintill obefintlig.  

4.1.3 Stadsodlingens sociala effekter 

Stadsodling ger upphov till ett stort antal sociala effekter. Odling kan öka stadsbors hälsa då det 

innebär motion, minskad stress och bidrar till en hälsosam livsstil. Det känns roligare att äta 

grönsaker då man odlar de själv och ny kunskap bidrar till ökad konsumtion. Fler och fler stadsbor vet 

inte hur maten produceras, stadsodling kan ändra på denna trend. Det är viktigt att lära barn om hur 

livsmedelsproduktion går till och vad grönsaker är för något. Skolträdgårdar lär barn om matvanor, 

samarbete och innebörden av odlingssäsonger. Flera av de som intervjuades påpekade 

stadsodlingens pedagogiska uppgift. 

Kollektiva odlingsprojekt där medlemmar kan engagera sig den utsträckning som passar dem är ett 

viktigt inslag i stadsodlandet då många stadsbor inte har tid eller lust att ha för mycket ansvar. Denna 

typ av trädgårdar lockar många olika sorters människor och bidrar till ökad integration. Ofta tillåts 

medlemmarna skapa olika evenemang i trädgården som konserter eller föreläsningar vilket gör att 

inte enbart odlingsintresserade samlas. När människor träffas på detta sätt och lär känna varandra 

skapas en trygghet och en bättre grannsamverkan. Några intervjuade nämnde att denna typ av 

umgänge bidrar till att människor vill ta hand om sitt område, vandaliseringen och nedskräpningen 

minskar. 

Det är viktigt att stadsbor har tillgång till gröna områden där de kan vara aktiva i skötseln då detta 

göra att kunskap om ekosystem lever vidare. Många stadsbor har idag mycket dålig kunskap om 

ekosystem och dess tjänster till staden och miljön i stort. Detta motverkas då människor samlas i 

gemensamma trädgårdar och delar med sig av sin kunskap. 

4.1.4 Stadsodlingens ekonomiska effekter 

Resultaten i rapporten tyder på att stadsodling kan ge ett flertal positiva ekonomiska effekter till 

staden. Förvaltningskostnaderna för parkområden som omvandlas till kollektiva odlingar minskar då 

ansvaret för skötseln hamnar på gruppen som odlar. En framtida stadsodlingsmarknad leder till nya 

arbetstillfällen och eftersom denna marknad är lokal hamnar vinsterna i närområdet. Gemensamma 

odlingar leder också till att omkringboende lär känna sina grannar och att fler vistas ute. Detta gör att 

många känner sig tryggare i området och viljan att ta hand om platsen ökar, något som sparar 

samhällskostnader kopplade till nedskräpning och vandalisering. Även ekosystemtjänster som 

stadsodlingar medför genererar stora samhällsvinster. Fler gröna ytor och gemensamt skötta 

odlingar är ett billigt sätt att förbättra stadens hållbarhet ur ett systemperspektiv. 

4.1.5 Hur stadsodling kan integreras i hållbar stadsutveckling 

För att få hållbara städer är det bra om man kan utveckla en tät stad. Energiåtgången i en tätare stad 

blir lägre, eftersom man kan utnyttja material och energi på ett effektivare sätt och transporter blir 

inte lika långa. Grönstrukturen i städerna är också en viktig del i en hållbar stad. Grönstrukturen ger 

staden liv och en högre trivselnivå. Dessutom bidrar grönstrukturen i staden till många viktiga 
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ekosystemtjänster, genom strategiskt planerad grönstruktur kan stadens hållbarhet stärkas 

ytterligare. 

Stadsodling i form av PAC-trädgårdar har visats kunna medverka till en hållbar stadsutveckling genom 

att dessa ökar samhällsengagemang, social integration och även kan ge ökade fastighetsvärden. Det 

betyder att man med en aktiv planering av stadsodling i hållbar stadsutveckling kan förbättra de 

positiva effekterna som grönstruktur bidrar till. De flesta av personerna som intervjuats anser att det 

är positivt om det tas hänsyn till stadsodling redan i planeringsfasen av nya stadsdelar, mycket på 

grund av stadsodlingens sociala och pedagogiska effekter men även för att säkra stadens matbehov i 

framtiden. 

Kraftig urbanisering gör att konkurrensen om marken i städerna blir hög. Den kraftigt ökande 

befolkningen i städerna gör att behovet av nya bostäder och kontorsbyggnader blir stort. Ett problem 

med detta är att städer ofta utbreder sig över jordbruksmark. En möjlig lösning skulle kunna vara att 

bygga reversibelt för att kunna få tillbaka marken om behov skulle uppstå. Stadsodling är ett annat 

alternativ, främst kan man använda sig av mark som inte lämpar sig för bostäder eller 

kontorsbyggnader och man kan även planera byggnader som ger möjlighet till större odlingar på 

taken, takväxthus och växthusfasader. Marken i städerna kan då utnyttjas på ett effektivare sätt.  

4.1.6 Skillnader i synen på stadsodling hos olika engagerade parter 

De flesta verkar tycka att det är bra att få in stadsodling redan i planeringsfasen i nya områden. 

Småskalig stadsodling skulle, enligt odlingskonsulten vi intervjuade, behöva mer stöd och bidrag 

eftersom många vill odla men saknar resurser. Arkitekten påtalade problemet med att staden ofta 

växer på jordbruksmark och att det är en konflikt. Från Plantagon ansågs det att staden borde 

planeras med människor i centrum, inte som idag utifrån bilism och onödiga transporter. Det var 

något som även personen från Tillväxt påpekade. De tyckte också att det var viktigt med 

odlingsmöjligheter i bostadsområden och att möjligheter till stadsodling borde ses över redan i 

planeringen. Medlemmar i Trädgård på spåret ansåg att staden redan nu tvingas ta med stadsodling 

och grönområden då de ska förtäta. Det viktiga för dem var att initiativ kom från engagerade 

stadsbor och inte från stadsplanerare, däremot är det viktigt att planera för grönområden. I 

Göteborg planeras det redan för stadsodling i nya bostadsområden. Flera nämner att det är politiska 

beslut som avgör. 

Alla intervjuade tror att stadsodling ger positiva sociala och miljömässiga effekter. Företagen är mer 

inne på gröna tak och andra mer tekniska lösningar än övriga tillfrågade medan kommuner och 

stadsodlare pratar mer om de sociala och pedagogiska effekterna. Stadsodlarna är också mer inne på 

att odlingar ska vara lokala initiativ från stadsbor och inte drivas av vinstintresse eller komma 

uppifrån. Parkingenjören från Haninge talade däremot om att hon inte ville vänta på att en rörelse 

eventuellt ska uppstå i området utan hon ville peppa boende att komma igång med odling. 

4.1.7 Stadsodlingens roll i den hållbara staden 

Informationen vi har hittat tyder på att stadsodling har en viktig roll att fylla i den hållbara staden. 

Frågan är om det ens går att utveckla hållbara städer utan att integrera stadsodling, den är en 

nödvändig del för att minska transporter och öka odlingsytan utan att riskera värdefulla 

naturområden i andra delar av världen. En hållbar stad bör fungera som ett kretslopp där resurser 

kan återvinnas och återinvesteras i ny produktion, även matförsörjningen bör vara en del av detta 

synsätt. Det är inte hållbart att stora städer är beroende av ett högintensivt jordbruk i andra delar av 

landet, en stor del av städernas matbehov måste tillgodoses i staden både för att säkra matbehovet 
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och för att öka andelen gröna ytor. Stadsodling leder till en mer hållbar social utveckling i städerna då 

fler människor engagerar sig, lär känna varandra och skapar en tryggare stad. Det leder också till en 

väsentligt bättre stadsmiljö eftersom gröna ytor renar luften, reglerar temperaturen och bidrar till en 

hälsosammare befolkning. 

4.2 Slutsatser 
Stadsodlingen har en viktig roll i den hållbara staden; den är en nödvändig del i ett kretsloppsamhälle 

där resurser tas tillvara och återanvänds i produktionen. Ur ett matförsörjningsperspektiv kommer 

stadsodlingen att bli allt viktigare då urbaniseringen och befolkningen ökar. Det kommer behövas 

mer mark att odla på och för att undvika att värdefulla naturområden försvinner måste outnyttjade 

ytor i staden användas.  

Stadsodlingen bidrar till att stärka den sociala, ekonomiska och ekologiska utvecklingen i staden. När 

människor träffas och sköter om gröna ytor lär de sig om ekosystem, får en ökad kunskap om 

miljöfrågor, engagerar sig gärna i andra samhällsfrågor och lär känna sina grannar. Detta leder till 

tryggare områden med mindre vandalisering. Med en minskad vandalisering och nedskräpning 

minskar även stadens kostnader för detta. Andra kostnader som försvinner är de som tidigare gått åt 

till skötseln av grönområden som nu sköts av kollektiva odlingsgrupper. Stadsodlingen ger ökade 

arbetstillfällen och dess lokala karaktär gör att vinsterna stannar i staden. Ekologiska effekter är 

ökade ekosystemtjänster inom staden som pollinering, klimatreglering, renare luft och ökad 

biodiversitet. Det ger också effekter utanför staden då pollinerare och fåglar rör sig över stora 

områden.  

Synen på stadsodling och varför det är viktigt skiljer sig inte särskilt mycket mellan olika berörda 

grupper. Kommuner kan tycka att det är problematiskt med stadsplanerare som planerar in 

stadsodling i detaljplaner, men detta beror på direktiven de har från politiker. Politiska beslut är 

viktiga för att öka stadsodlandet i staden. Samtidigt påpekar särskilt stadsodlare vikten av personliga 

initiativ. Alla är överrens att kollektiv odling stärker grannskapet och bidrar till viktiga sociala och 

pedagogiska effekter. Det är främst företag inom stadsodling som ser stadsodlandet som en viktig del 

av stadens matförsörjning än så länge. 

Stadsodling kan integreras i hållbar stadsplanering genom att se över de outnyttjade platserna i 

staden och stödja stadsodlingsprojekt där. Det är också viktigt att planera för gröna tak och väggar 

där detta är möjligt. Nya byggnader kan konstrueras för att klara av tyngden från större takodlingar, 

takväxthus och växthusfasader. Våra resultat tyder på att det är viktigt att planera för stadsodling i 

utvecklingen av staden. 

4.3 Begränsningar med studien 

Eftersom det inte finns särskilt mycket forskning om stadsodling i form av kollektiva odlingar med 

syftet att odla mat så har det varit svårt att hitta bra, relevant information. Studien genomfördes 

tidigt under året innan odlingar som finns i Stockholm startat sina säsonger, det har begränsat 

möjligheterna till studiebesök och platsobservationer. Många stadsodlingar är relativt nya vilket 

försvårat arbetet med att se vilka effekter de gett upphov till på plats. Istället har rapporten baserats 

på andras iakttaganden av odlingar i andra städer och länder, samt flera rapporter som behandlar 

ekologiska effekter av koloniträdgårdar. Intervjuerna ger inte heller en helt korrekt bild av hur olika 

engagerade personer inom stadsodlingsområdet tänker kring stadsodling eftersom endast sju 

personer intervjuades, det krävs en mer omfattande studie för att få mer tillförlitliga resultat. 
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4.4 Studiens betydelse 

Denna studie är en översikt över betydelsen av stadsodling i hållbara städer. Förhoppningsvis kan 

den visa på att stadsodling är ett viktigt verktyg för att skapa hållbarhet på flera plan; staden blir en 

mer levande plats med många gröna ytor, det ger positiva miljöeffekter, ökar den sociala 

integrationen och kunskapen om ekologiska system hos stadsbor samt minskar kostnader relaterade 

till parkskötsel, transporter och vandalisering. 

 

  



21 

Referenser 
Andersson, E., Barthel, S. & Ahrné, K., 2007. Measuring social-ecological dynamics behind the 

generation of ecosystem services. Ecological Applications, V(17), pp. 1267-1278. 

Armstrong, D., 2000. A survey of community gardens in upstate New York: Implications for health 

promotion and community development. Health & Place, I(6), pp. 319-327. 

Barthel, S., Folke, C. & Colding, J., 2010. Social-ecological memory in urban gardens - Retaining the 

capacity for management of ecosystem services. Global Environmental Change, Issue 20, pp. 255-

265. 

Barthel, S. & Isendahl, C., 2013. Urban gardens, agriculture, and water management: Sources of 

resilience for long-term food security in cities. Ecological Economics, Issue 86, p. 224–234. 

Bendt, P., Barthel, S. & Colding, J., 2013. Civic greening and environmental learning in public-access 

community gardens in Berlin. Landscape and Urban Planning, Issue 109, pp. 18-30. 

Boverket, 2010. Låt staden grönska - klimatanpassning genom grönstruktur, u.o.: Lenanders Grafiska. 

Brown, L., 2008. Plan B 3.0 Uppdrag rädda jorden. Stockholm: Addera förlag. 

Colding, J., 2011. Ekosystem sliter i städer. [Online]  

Available at: http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/Oktober-

2011/Innehall/Temaartiklar/Ekosystem-sliter-i-stader/ 

[Använd 6 Maj 2013]. 

Colding, J. & Barthel, S., 2013. The potential of 'Urban Green Commons' in the resilience building of 

cities. Ecological Economics, Issue 86, pp. 156-166. 

Delshammar, T. & Fors, H., 2010. Gröna och blå strukturer för en hållbar stadsutveckling, Uppsala: 

Landskapsutveckling, SLU. 

FN, 2012. World Urbanization Prospects - The 2011 Revision, New York: United Nations. 

Gustavsson, A., 2013. Projektledare för Stadsnära odling, Fastighetskontoret Göteborg [Intervju] (10 

April 2013). 

Hale, J. o.a., 2011. Connecting food environments and health through the relational nature of 

aesthetics: Gaining insight through the community gardening experience. Social Science & Medicine, 

Issue 72, pp. 1853-1863. 

Helmfrid, H., 2012. Växer framtidens mat mellan höghusen? Exempel från Addis Abeba och Göteborg, 

Stockholm: Naturskyddsföreningen. 

Israelsson, L., 2004. Cityodling. Stockholm: Albert Bonniers Förlag AB. 

Jimenez, J., 2012. Staden som åkermark. Malmö: Eklundhpaglert Förlag. 

KTH/SCR/KIT, 2010. Q-BOOK ALBANO 4 Sustainability 2010-09-13 PREVIEW, Stockholm: Akademiska 

Hus. 



22 

Kulak, M., Graves, A. & Chatterton, J., 2013. Reducing greenhouse gas emissions with urban 

agriculture: A Life Cycle Assesment perspective. Landscape and Urban Planning, Issue 111, pp. 66-78. 

Ladner, P., 2011. The Urban Food Revolution - Changing the Way We Feed Cities. Kanada: New 

Society Publishers. 

Modig, A., 2013. Chief Visionary Officer på Plantagon International AB [Intervju] (18 April 2013). 

Modig, A., 2013. Chief Visionary Officer, Plantagon International AB [Intervju] (3 Maj 2013). 

Mougeut, L. J., 2006. Growing better cities: Urban agriculture for sustainable development, Ottawa: 

International development research centre. 

Olsmeyer, P. & Anonym, 2013. Stadsodlare, Trädgård på Spåret [Intervju] (1 Maj 2013). 

Queiroz, M., 2009. Urban Agriculture/Agricultural Urbanoty - Om stadsodling, urban och peri-urban 

agrikultur, för en mindre klimatbelastande och energikrävande matproduktion, Uppsala: Institutionen 

för stad och land, SLU. 

Stenkula, U., 2013. Arkitekt, White Arkitekter [Intervju] (17 April 2013). 

Stenkula, U., 2013. Staden & Maten - omvärldsbevakning. Stockholm: Opublicerad, White Arkitekter. 

Ström, S., 2013. Parkingenjör, Haninge Kommun [Intervju] (16 April 2013). 

Stuguland, M., 2013. Stadsodlare/Guerillaodlare, Tillväxt [Intervju] (6 Maj 2013). 

The Conservation Law Foundation, 2012. Growing greed: Measuring Benefits, Overcoming Barriers, 

and Nurturing opportunities for Urban Agriculture in Boston, Boston: CLF Ventures, Inc.. 

Wessel, O. B., Tunström, M. & Bradley, K., 2005. Bor vi i samma stad? : om stadsutveckling, mångfald 

och rättvisa. Kristianstads: Kristianstads Boktryckeri AB. 

Wettermark, L., 2013. Odla i Stan, Malmö [Intervju] (12 April 2013). 

WWF, 2012. Fem utmaningar för hållbara städer, Stockholm: Norrmalmstryckeriet. 

 

 


