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Sammanfattning 
Transporter, resursslöseri och okunskap hos konsumenter tyder på att den globala matindustrin är 
ohållbar och ett alternativ till den industrialiserade matproduktionen är att konsumera mer 
närproducerat och ekologiskt och öka medvetenheten om hur vår mat hamnar på bordet. Därför är 
det intressant att studera fenomenet stadsodling som uppstår på allt fler ställen runtom i världen. 
Syftet med detta arbete är att undersöka de ekologiska, sociala och ekonomiska 
hållbarhetsaspekterna med stadsodling och frågeställningen lyder: ”Hur kan stadsodling bidra till 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet?” För att besvara frågeställningen studeras litteratur och 
ett fall i verkligheten, Trädgård på spåret. !!
Resultatet visar att det finns olika typer av stadsodling och att Trädgård på spåret är en variant som 
har flera sociala och ekologiska aspekter. Det visar sig att stadsodling som ett medel till att försörja 
en stads invånare med mat är orealistiskt men att stadsodling har många andra aspekter inom 
hållbarhet. Stadsodling kan verka för social hållbarhet genom att vara en plats för rekreation och 
sociala möten. Det kan även bidra med identitet och lokalt engagemang. Även ekologisk hållbarhet 
kan uppstå genom att biologisk mångfald främjas och pedagogiska värden kring livsmedel och 
ekologi uppstår. Drivkraften bakom stadsodling är i de flesta fall inte ekonomisk och stadsodling för 
generering av vinst är en utmaning.!!
Abstract!
Transport, waste of resources and ignorance among consumers indicate that the global food industry 
is unsustainable. An alternative to the industrialized food production is to consume more locally 
grown and organic products and raise awareness of how our food ends up on the table. It is 
therefore interesting to study the phenomenon of urban farming that occurs in more and more places 
around the world. The purpose of this work is to investigate the ecological, social and economic 
aspects of sustainability with urban farming and the question is: ”How can urban farming contribute 
to ecological, social and economic sustainability?” To answer this question, i study literature and a 
case in reality, Trädgård på spåret (english: Garden on the Track).!!
The result shows that there are different types of urban farming and Trädgård på spåret is a version 
that has several social and ecological factors. It turns out that urban farming as a means to supply a 
city's inhabitants with food is unrealistic but that urban farming has many other aspects of 
sustainability. Urban agriculture can promote social sustainability by being a place of recreation and 
social encounters. It can also help with identity and community engagement. Even ecological 
sustainability can arise through biodiversity promotion and educational values around food and 
ecology arises. The driving force behind urban farming is usually not economical, urban farming to 
generate profit is a challenge.!!
English title: Urban farming - a means for sustainability? !
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Bakgrund 
För att begränsa klimatförändringarna krävs att utsläppen av växthusgaser minskar. I Sverige svarar 
transporter för 27% av koldioxidutsläppen (WWF, 2014). En avgörande faktor för mängden 
koldioxidutsläpp är konsumtionsbeteende då cirka en fjärdedel av den klimatpåverkan som svenska 
hushåll orsakar kommer från maten vi äter (Livsmedelsverket, 2013). Utöver transporter och 
utsläpp leder matindustrin även till stora mängder matavfall, cirka en tredjedel av all mat som 
produceras slängs (Livsmedelsverket, u.å.). Att minska transporter och ändra 
matkonsumtionsbeteendet är alltså av betydelse för att minska människans klimatpåverkan. !
Idag består världen av 7,2 miljarder människor och år 2050 beräknas världspopulationen nå 9,6 
miljarder (United Nations, 2013). Sedan 2008 lever majoriteten av jordens befolkning i städer och 
om femtio år beräknas två tredjedelar vara bosatta i urbana miljöer (Sida, 2009). Att leva i en urban 
miljö innebär ett större avstånd till den mat som äts, både geografiskt och känslomässigt. Livsmedel 
transporteras världen över för att till slut nå matbutiken och konsumenter. Produktionskedjan från 
producent till konsument innehåller otaliga steg vilket försvårar för konsumenten att veta hur 
livsmedlen har framställts. Det är lätt att välja det billigaste alternativet vilket ofta är det som är 
mest industriellt framställt och oekologiskt. !
Transporter, resursslöseri och okunskap hos konsumenter tyder på att den globala matindustrin är 
ohållbar och att det i grunden är människors beteende som ligger bakom. Ett alternativ till den 
industrialiserade matproduktionen är att konsumera mer närproducerat och ekologiskt och öka 
medvetenheten om hur vår mat hamnar på bordet. Ett sätt att göra detta är genom matproduktion 
närmre konsumenten. Därför är det intressant att studera fenomenet stadsodling som uppstår på allt 
fler ställen runtom i världen. Kan stadsodling bidra till en mer hållbar livsmedelsindustri?  !
Inom dagens stadsplanering pratas det mycket om förtätning och en frågeställning som här uppstår 
är huruvida det går ihop med stadsodling eller inte. Konkurrensen om marken är hård och både 
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ska uppfyllas vid planering av markens användning. 
Hur kan stadsodling bidra till dessa hållbarhetsaspekter? !
Syfte och frågeställning 
Syftet med arbetet är att undersöka de ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekterna 
med stadsodling genom att studera litteratur och ett specifikt fall i verkligheten. Frågeställningen 
lyder: ”Hur kan stadsodling bidra till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet?” !!
Disposition!
Uppsatsen börjar med en redogörelse för arbetets metod. Därefter definierar jag begreppet 
stadsodling och redogör för olika typer av stadsodling och vad forskning inom området säger. Sedan 
följer resultatet av fallstudien. Resultatet analyseras utifrån hållbarhetsaspekter och följs av en 
avslutande diskussion kring hur kunskaperna från analysen kan användas.!!
Metod 
För att besvara min frågeställning studerar jag litteratur inom ämnet stadsodling och gör en 
fallstudie av ett stadsodlingsprojekt i Stockholm: Trädgård på spåret som fortsättningsvis i min 
uppsats förkortas TPS. I fallstudien görs tre besök på platsen. Först besöker jag platsen för 
observation när inga medlemmar är på plats. Mitt andra besök består också av en observation, men 
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den här gången finns medlemmar på plats och därmed gör jag en mer deltagande observation. En 
deltagande observation innebär att forskaren beskriver ett skede, en process eller en organisation 
som han eller hon deltar i (Ejvegård, 2009). Jag följer medlemmarna och intervjuar 
kommunikationsansvarig och föreningsansvarig i föreningen. Under mitt tredje platsbesök 
intervjuas återigen föreningsansvarig och dessutom sex andra medlemmar. Intervjuerna med 
medlemmarna är semistrukturerade, detta innebär att likadana frågor ställs till respondenterna men 
ibland förekommer följdfrågor som kan skilja sig åt (Eriksson, 2010). Intervjuerna med 
kommunikationsansvarig och föreningsansvarig är mer ostrukturerade, här är frågorna planerade 
men jag låter ändå respondenten guida inom ämnet. Under mitt tredje besök får jag även chansen att 
sitta med under ett kort möte som föreningsansvarig håller för medlemmarna på plats. Förutom att 
göra platsbesök hämtas information från föreningens hemsida och jag studerar även vad som 
skrivits om TPS i media. Intervjuer via mail med samarbetspartners till TPS har även genomförts.  !
För att studera fenomenet stadsodling och kunna sätta in TPS i ett sammanhang studeras litteratur 
kring ämnet. Bland annat läser jag en rapport från SLU där flera forskare är med och skriver om 
olika perspektiv på stadsodling. Böckerna Hungry City, Food and the City och Gatsmart odling är 
till hjälp för att få en tankeväckande introduktion till ämnet. Boken Farming the City är skriven av 
flera författare och ger en inblick i forskningen inom stadsodling med dess fördelar och utmaningar. 
Förutom litteratur studerar jag även två filmer från UR på temat ”Odla i stan” med forskaren 
Kristina Schaffer från Stockholms universitet respektive landskapsarkitekten Linda Pettersson. 
 !
Begreppet hållbarhet!
I detta arbete studeras ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet som är breda begrepp utan 
absoluta definitioner och det råder delade meningar kring vad som är hållbart. Jag använder mig av 
värderosen som är framtagen av Ekologigruppen och Arken Arkitekter för analys av 
hållbarhetsaspekter (Ekologigruppen, u.å.).!

Bild 1: Värderosen (Ekologigruppen, 2014)!
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!
Värderosen används vid planarbete för att utvärdera hur hållbara olika planalternativ är. Den ger en 
övergripande bild av hållbarhet inom stadsplanering med 15 klasser inom ekologisk, ekonomisk, 
social och fysisk hållbarhet. I mitt arbete tittar jag på de tre områdena ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet. I min analys letar jag efter klasserna under dessa områden: kretslopp och 
miljöteknik, grönstruktur för ekosystem, grönstruktur för rekreation, identitet, möten och social 
mångfald, trygghet, lokalt engagemang, lokala verksamheter och lokal ekonomi, samhällsekonomi 
och långsiktig ekonomi och projektekonomi. Värderosen och dess olika klasser är till hjälp när jag 
analyserar hur stadsodling kan bidra till hållbarhet.!!
Stadsodling 
Stadsodling är ett brett begrepp som inbegriper olika typer av odling i staden. Begreppet kan på 
engelska översättas till urban agriculture som i boken Food and the City beskrivs av författaren på 
följande vis: ”The act of growing and, according to some definitions, distributing food in a defined 
urban area. The idea is to produce food closer to where the majority of consumers are, in 
cities.” (Cockrall-King, 2011). I detta sammanhang innebär stadsodling alltså att medvetet odla i en 
urban miljö för att producera livsmedel närmre konsumenten. Jag använder mig av denna 
beskrivning genom att definiera stadsodling som odling i staden med idén att producera mat närmre 
konsumenterna.  !
Stadsodling kan yttra sig i olika former. Länge har vi haft kolonilotter i staden men i modern tid har  
nya typer av odlingar uppkommit. Allt från gerillaodling där privatpersoner tar initiativ att odla på 
gröna plättar i staden till kommersiella företag med syfte att producera mat och gå med vinst dyker 
upp både i Sverige och i utlandet. Forskaren Kristina Schaffer (2014) kategoriserar olika typer av 
odling med fem huvudkategorier: vanliga köksland, skogsträdgårdsodling, innovativa odlingar, 
kommersiella odlingar och ”tillsammansodling” (Schaffer, 2014). Nedan följer en redogörelse för 
de olika kategorierna och olika projekt som jag anser hör till respektive kategori. Jag har även lagt 
till två kategorier: gerillaodling och stadsodling på nationell nivå. !
Vanliga köksland 
Det är lätt att tänka sig att stadsodling är ett nytt fenomen som dykt upp de senaste åren men odling 
har funnits i staden länge. Även om matförsörjning i staden i princip har försvunnit det senaste 
århundradet finns ändå privata trädgårdar, kolonilotter och odling i fönster och på balkonger runtom 
i stan. Dessa odlingstyper klassas av Schaffer som vanliga köksland (Schaffer, 2014). Kolonilotter 
finns bland annat vid Årstaviken i Stockholm. Stockholms stad upplåter marken till de 
koloniträdgårdsföreningar som ansvarar för verksamheten (Stockholms stad, 2014). Att ha en 
kolonilott innebär att vara med i en förening men ändå ändå ha en egen markplätt att ta hand om.  

Bild 2: Kolonilotter mellan Södersjukhuset och Årstaviken i Stockholm. Foto: Sofia Gregorsson (2014) 
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Skogsträdgårdsodling 
Enligt Kristina Schaffer (2014) är skogsträdgårdsodling en typ av odling som försöker efterlikna 
hur naturen själv gör. En blandning av ätbara växter i olika nivåer odlas. Denna typ av odling är 
plöjnings- och grävfri och bygger upp jorden. Det krävs lite näringstillförsel och odlingen passar i 
stadsmiljö då den kräver små ytor. I Fisksätra finns Odla Med Solen (OMS) som använder sig av 
metoden skogsträdgårdsodling. Det är ett socialt företag vilket innebär att det övergripande målet är 
att integrera människor som har stora svårigheter att få eller behålla ett arbete (Sofisam, 2010). 
OMS står både för Odla Med Solen och Omställning. Med stöd av Naturskyddsföreningen anlades 
under 2011 en skogsträdgård vid sporthallen i Fisksätra. Ett växthus på 50 kvm har uppförts där 
med hjälp av skolungdomar och en plantskola växer nu fram. OMS använder ledorden ”lära genom 
att göra”. De stöds av Tillväxtverket och i samverkan med Studiefrämjandet har en studiecirkel 
”lokal mat och hälsa” genomförts. (OMS, u.å.)  
 

Bild 3: Skogsträdgårdsodling i Fisksätra (Tillväxt, 2014) !
Innovativa odlingar 
Under kategorin innovativa odlingar samlar Schaffer (2014) ihop nytänkande och tekniskt 
avancerade typer av odlingar. Här inryms bland annat aquaponics som kombinerar odling och 
akvarium i ett kretsloppstänk, biodling på tak, svampodling i källaren, salladsväxthus på tak och 
vertikal odling (Schaffer, 2014). Tanken med vertikal odling är att förse en stads befolkning med 
mat genom att odla på höjden. Ett antal amerikanska forskare, de flesta knutna till Columbia 
University menar att detta är ekonomisk och energimässigt hållbart. Enligt forskaren Erik 
Alexandersson (2012) är dock skyskrapor som skulle kunna försörja hela städer i dagsläget en utopi 
och att det inte är särskilt ekonomiskt och miljömässigt hållbart, snarare tvärtom. Bland annat 
kräver vertikal odling betydligt mer energi per producerad kiloJoule än vid konventionellt jordbruk. 
Dock kan vertikal odling på ett iögonfallande sätt dra till sig allmänhetens uppmärksamhet för hur 
jordbruk bedrivs idag, vilka markytor som avsätts för jordbruk och vilka resurser som krävs. 
Vertikal odling kan alltså bidra till ekologisk hållbarhet genom att öka medvetenheten hos 
människor (SLU, 2012). 
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Bild 4: Exempel på vertikal odling (Sweco, 2014)   
 
Ett exempel på vertikal odling är ett växthus som ska byggas vid E4:an strax utanför Linköping. 
Bakom idén står företaget Plantagon och teknikkonsultföretaget Sweco arbetar med utformningen 
och de tekniska lösningarna (Sweco, u.å.). Växthuset kommer vara 54 meter högt och utnyttja 
överflödig koldioxid från Tekniska Verkens biogasanläggning och spillvärme från 
fjärrvärmesystemet (Sweco, 2012). !
Vertikal odling är en del av så kallad ZFarming, ett begrepp som forskare på Leibniz Centre for 
Agricultural Landscape och Tecnische Universität Berlin och Institute for Resource Management 
Berlin introducerar. ZFarming står för Zero farming, vilket innebär att den yta som odlingen upptar 
begränsas. Begreppet inkluderar trädgårdar på tak, växthus på tak, inomhusodling och andra 
byggnadsrelaterade former av odling. I sin studie av ZFarming kommer författarna fram till det 
finns en del ”win-win”-scenarion men att ZFarming i sig självt inte är hållbart. (Agric Hum Values, 
2013). !
Kommersiella odlingar 
Odlingstyper som kan klassas som innovativa hamnar i en del fall även under kategorin 
kommersiella odlingar. Enligt Schaffer (2014) finns kommersiell odling i pytteliten skala i 
Stockholm men  ett exempel är Bee Urban som upplåter fadderskap av bikupor till företag i 
storstadsmiljö. Utplacering sker på företagens egna områden eller fastigheter. Bee Urban sköter drift 
och underhåll av kuporna och honungen som genereras tillfaller företaget. Honungen paketeras i ett 
format som förmedlar budskapet om företagets insats för miljön på ett positivt, påtagligt och 
nytänkande sätt (Bee Urban, u.å.). Bee Urban stöds av Center för socialt entreprenörskap 
Stockholm (CSES) (Stockholms universitet, 2013).  

Bild 5: Bee Urban utför biodling på tak (Bee Urban, 2014)  !
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”Tillsammansodling”  
Community Garden översätts av Kristina Schaffer (2014) till ”tillsammansodling” och handlar om 
att odla just tillsammans med andra människor. Inom ramen för den här typen av odling väcks 
frågor kring demokrati och planering eftersom det handlar om människors egna initiativ till att i 
praktiken påverka hur allmänna platser ska användas. Schaffer menar att tillsammansodling är en 
del i hållbar stadsutveckling. Tillsammansodling kan ses som en metod att lösa sociala problem 
genom dess effekt på människor. Hon beskriver av egen erfarenhet hur en spade i handen får andra 
människor att börja prata med varandra. Även forskning visar på att tillsammansodling kan ses som 
ett medel för trygghet, gemenskap och hälsa. Gemenskapen skapas både inom odlingsgruppen, för 
förbipasserande och för fasta verksamheter runtomkring. (Schaffer, 2014). !
Odla Med Solen som ovan beskrivs som en typ av skogsträdgårdsodling kan även kategoriseras 
som tillsammansodling på grund av dess sociala aspekter. Ett annat projekt inom området för 
tillsammansodling är Prinzessinnengärten i Berlin. Denna trädgård anlades 2009 på Moritzplats i 
Kreuzberg som i över ett halvt sekel hade varit en övergiven plats. Grundarna är filmskaparen 
Marco Clausen och bartendern Robert Shaw. De som vistas i trädgården är vänner, entusiaster, 
aktivister och grannar. I en intervju säger de att en viktig sida av trädgården är interaktion mellan 
trädgården och staden som är tydligare än hos vanliga kolonilotter. De belyser att det finns mycket 
splittringar i staden mellan olika människor och att trädgården är ett instrument för att sammanföra 
människor. Mat är något vi alla behöver och som vi alla kan prata om. Odlingen är en så kallad 
mobil odling och grundarna säger att de är beredda att flytta om staden skulle sälja marken för 
annan typ av användning. De menar dock att det inte behöver vara dåligt, konceptet är att vara 
mobila och det är vackert att ha det där tillfället att få skapa något med människorna som bor på 
platsen. (Prinzessinnengärten, 2014). 

Bild 6: Moritzplats 2006 (t.v.) och 2012 (t.h.) (Prinzessinnengärten, 2014)  !
Gerillaodling 
Ytterligare en odlingstyp där man odlar tillsammans är så kallad gerillaodling. Här ligger fokus 
däremot inte på att skapa gemenskap och sociala värden utan på ekologiska hållbarhetsaspekter. 
Den nya rörelsen Tillväxt kan benämnas som gerillaodling. De vill göra Stockholm till en mer 
hållbar stad genom att plantera ut träd och buskar med ätbar frukt i parker, på trottoarer, gator och 
andra platser i staden. Tillväxt skriver på sin hemsida: ”Matindustrin är beroende av gigantiska 
ekonomiska bidrag och är destruktiv för människor, djur och ekosystemen. Detta måste förändras.”  
 (Tillväxt, u.å.). Genom att odla på markplättar runtom i staden vill man synliggöra problemen med 
matindustrin och förmedla budskapet att den behöver förändras.  !
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Stadsodling på nationell nivå 
Cockrall-King (2012) skriver om Kuba som ett exempel på stadsodling på nationell skala. Kuba 
gick 1950-1980 som många andra länder igenom en utveckling mot ett industrialiserat jordbruk och 
en drastisk urbanisering. Landets matförsörjning präglades av enformigt jordbruk av var beroende 
av både import och export med Sovjetunionen. När Sovjetunionen sedan föll drabbades landet av 
brist på bland annat mat och bränsle. Fabriker stängdes, elektricitet försvann, grödor ruttnade och 
boskap svälte. USA stramade åt sina sanktioner mot Kuba ytterligare och landets lösning för att 
kunna försörja sin befolkning blev att själv producera livsmedel. Bristen på bränsle gjorde att 
närodlat var en nödvändighet och därmed började varje övergiven markplätt att utnyttjas för odling 
med lokal handel på plats. För Havanna gav dessa markplättar i och omkring staden 90 procent av 
stadens färskvaror i början på 2000-talet. Dock har processen inte varit en lätt omställning med 
ransonering på kött och utbud av frukt och grönt som är beroende av säsong. Spannmål importeras 
fortfarande och dessutom går en stor del av hushållskassan hos invånarna till mat. (Cockrall-King, 
2012). !
Hållbarhetsaspekter i litteraturen 
En del av mitt arbete är att studera vilka hållbarhetsaspekter som tas upp i litteratur. Nedan följer 
resultatet av denna litteraturstudie. !
Lokala kretslopp och resiliens 
Den ohållbara livsmedelsindustrin kan kopplas till hur våra städer är uppbyggda. Mattias Qviström 
(2012) från SLU beskriver hur modernismens funktionsuppdelning i staden är ohållbar med 
åtskillnad mellan stad-land och fritid-nöje. Qviström beskriver hur den pågående urbaniseringen i 
Afrika och Asien främst inte leder till traditionella städer utan till peri-urban bebyggelse, det vill 
säga en gles bebyggelse i stadens närhet där lantbruk och stadens kommers blandas. Istället för att 
ta tillvara på värdena i att ha odling blandat med bebyggelse har planerare eftersträvat förtätning 
och funktionsuppdelning där jordbruk inte längre är möjligt. När detta sker går ekonomiska och 
sociala värden för invånarna förlorade genom att möjligheten att arbeta deltid och fritidsodla deltid 
försvinner. Här har stadsodling enligt Qviström en sprängkraft i dess överskridande av våra 
inbundna föreställningar om stad-land, konsumtion-produktion, fritid-arbete. Studier av stadsodling 
och andra vardagliga aktiviter som formar staden och dess samspel med naturen kan ge en ny 
förståelse för hur en hållbar utveckling kan ske. Stadsodlingen luckrar upp bilden av staden och 
möjliggör nytänkande. (Qviström, 2012).  !
Matproduktion är inte endast ett ruralt fenomen enligt professorn Kevin Morgan (2013) eftersom 
urban odling alltid har existerat  i Afrika och Sydamerika. Morgan beskriver precis som Qviström 
problemet i att stadsplanerare har haft som mål att bli av med dessa stadsodlingar. Men numera har 
inställningen att omvandla peri-urbana miljöer till rent urbana miljöer dock fått en vändning och 
idag försöker stadsplanerare istället integrera lokal matproduktion i städerna (Morgan, 2013). !
Även forskaren Paul de Graaf (2013) skriver hur stadsodling är väl förankrat i U-länder och hur det 
bidrar till både försörjning och ett gott leverne för invånarna. Denna insikt och även det faktum att 
stadsodling uppstår i moderna hållbara städer i västvärlden är ett tecken på att stadsodling kan bidra 
med hållbarhet. De Graaf skriver om samarbete och ökad medvetenhet. I projektet Eetbaar 
Rotterdam finns visionen om stadsodling som gör städer mer hållbara och för människor närmre 
matens naturliga kretslopp. Inom ramen för projektet försöker man hitta platser för stadsodling och 
enligt de Graaf innebär detta att vid första anblick se asfalt, betong och sådant som traditionellt sett 
tillhör staden, men vid en närmre titt så synliggörs möjligheterna för att ta tillvara på outnyttjade 

!  av !9 24



resurser: spillvärme, regnvatten och avloppsvatten med mera. Stadsodling kan ta tillvara på dessa 
resurser och erbjuda staden fördelar i form av mat och behagligare klimat. (de Graaf, 2013). !
Att stadsplanering med åtskillnad mellan stad och land och även funktionsuppdelning leder till 
negativa konsekvenser gör att närhet till livsmedel och stadsodling ses som ett medel att ändra den 
negativa trenden. Stadsplaneraren Pim Vermeulen (2013) studerar matförsörjningen i Amsterdam 
och pekar på olika dimensioner för att komma till rätta med dagens problem. Han menar att ett 
närmre samarbete mellan olika aktörer inom den regionala matförsörjningen är nödvändigt för att 
realisera ett mer hållbart matsystem. Han pekar även på vikten av att göra konsumenter mer 
medvetna om ursprung, kvalitet och kostnad hos livsmedel. (Vermeulen, 2013).  !
Även Jan Jongert (2013) som driver arkitektbyrån 2012Architecten skriver om hur segregation av 
aktiviteter leder till ineffektiva städer med zoner som är beroende av flöden och ökad trafik. Han 
menar att för en hållbar stad krävs integrerade flöden i bärkraftiga kretslopp. Som exempel ur 
historien beskriver han hur en väderkvarn tog tillvara flöden av både energi, grödförvaring, 
bearbetning av livsmedel och även försäljning av mat på plats. Ett mer samtida fall är Gro Holland 
som tar tillvara på kaffesump för odling av svamp. (Jongert, 2013).  !
Utöver att bidra med ekologisk resiliens genom kretsloppstänk bidrar stadsodling även med 
biologisk mångfald på grund av att den småskalighet som odling i staden innebär (Pettersson, 
2014). Det industrialiserade jordbruket där en och samma gröda odlas över stora ytor, så kallad 
monokultur gynnar inte mångfalden av insekter (Flodin Furås 2012). De blommor och boplatser 
som insekterna behöver försvinner nämligen när en varierad växtlighet ersätts med en monokultur. !
Ovan nämns att stadsodling inte är ett nytt fenomen utan i många länder, framförallt i 
utvecklingsländer och peri-urbana miljöer en självklarhet både som försörjning och gemenskap. 
Hos länder där stadsodling har fått ge vika för modernistisk funktionsuppdelning har den ändå 
återuppstått i kristider. En metod för invånare att trots dålig ekonomi och hög arbetslöshet ändå få 
mat på bordet är att helt enkelt odla den själv i staden. Derek A Denckla (2013) är ordförande för 
”Slow Money NYC” som förespråkar långsiktigt hållbara ekonomiska modeller för stadsodlare. 
Han beskriver hur stadsodling exploderade i USA under ekonomisk kris på 1970-talet. Även 
arkitektskolerektorerna Katrin Bohn och Andre Viljoen (2013) skriver om stadsodling i samband 
med kriser. De menar att stadsodling följer en utveckling från att vara en nödlösning i 
krissituationer till ett medel att förebygga kriser. Genom slutna kretslopp, mindre deponerat avfall, 
färre mattransporter, begränsning av hetta i staden och rekreationsmöjligheter fungerar stadsodling 
som ett krisförebyggande medel (Bohn & Viljoen, 2013).  !
Stadsodling kan alltså fungera som ett medel att förebygga matkriser och säkerställa en hållbarare 
matförsörjning. Tim Delshammar (2012) från SLU skriver om stadsodling och matsäkerhet. Inom 
begreppet matsäkerhet inkluderar Världshälsoorganisationen fyra aspekter: tillgång, tillgänglighet, 
användning och stabilitet (Delshammar, 2012). Enligt Delshammar råder inga brister vad gäller 
tillgång till mat i Sverige, snarare överkonsumeras livsmedel. Tillgängligheten till mat handlar 
däremot om att alla människor oavsett socioekonomisk status ska kunna få tag på den mat som 
tillgås. Att stadsodling skulle kunna underlätta denna tillgänglighet har Delshammar svårt att se. 
Vad gäller användning av mat ser han stadsodling som ett medel för förbättring. Att mat 
överkonsumeras är ett tecken på att användningen av livsmedel är ohållbar och stadsodling kan 
bidra till hållbarhet i utbildningssyfte. Stabilitet handlar om att säkerställa en stabil tillgång till mat 
oavsett årstid eller kriser. Denna aspekt kopplas ofta till svältkatastrofer i U-länder men är även 
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relevant i Sverige och andra I-länder. Författaren Carolyn Steel (2008) skriver om hur 
livsmedelsindustrins beroende av transporter är en riskfaktor vad gäller matsäkerhet. Mycket av den 
mat som vi planerar att äta nästa vecka har inte ens nått landet än (Steel, 2008). !
Pedagogiska och sociala aspekter 
Förutom att stadsodling direkt kan bidra till en starkare lokal matförsörjning med slutna kretslopp 
finns även en pedagogik inom stadsodling som bidrar med både sociala och ekologiska värden. 
Märit Jansson (2012) från SLU skriver om skolträdgården och hur den under flera decennier kring 
sekelskiftet 1900 varit närmast en självklarhet i svenska skolor. Barn lärde sig om trädgårdsskötsel 
samtidigt som många lärare odlade sin egen mat. I modern tid har denna odling fått ge vika på 
grund av begränsat utrymme och tid. Men på olika håll återinförs skolträdgårdsodlingen av 
pedagogiska skäl men också för hälsa och miljö. I sammanhanget tas utomhuspedagogik upp som 
en metod för barn att få förstahandskunskap i ett ämne. Genom handlingsinriktade lärandeprocesser 
där helhetsupplevelse, tematisk integration och direktkontakt mellan den lärande och föremålet för 
lärande erhålls så kallade tysta kunskaper som inte går att läsa sig till utan endast kan fås genom 
praktik. Samtidigt kan sammanhang och motivation till lärande hittas. Forskning visar även att 
naturliga miljöer och trädgårdsodlingar har särskilda värden för barns miljöinriktade lärande. 
(Jansson, 2012). !
Utöver att vara en pedagogisk plattform för barn bidrar skolträdgården även med sociala fördelar. 
Forskningsstudier visar att barns självkänsla och förmåga att samarbeta utvecklas genom att delta i 
skolträdgårdsodling. Odlingen fungerar som en mötesplats ur flera aspekter, den är ett socialt nav 
där elever och pedagoger lär sig utvecklas tillsammans. I miljön skapas olika typer av sociala 
situationer vilket gör att barn kan skapa nya relationer och roller. (Jansson, 2012). Odling som 
social plattform beskrivs även av Jennifer Summer (2013) från University of Toronto, enligt henne 
kan stadsodling bidra med gemenskap genom platser där människor samlas och socialiserar. Även 
Debra Solomon och Mariska van den Berg (2013) som jobbar med projektet Urbaniahoeve skriver 
om stadsodling som social mötesplats. I odlingsprojektet får grannar och lokala institutioner med 
flera möjlighet att involvera sig i ett gemensamt intresse  och värderingar. Genom engagemang 
bildas här sociala band som över tid stärks blir betydande för projektets framfart. Engagemanget 
bidrar också till att ge en känsla av att höra hemma i grannskapet. Projektet Urbaniahoeve fungerar 
inte endast som ett sätt att producera mat utan lika viktigt är de sociala relationerna som skapas 
(Solomon & van den Berg, 2013).  !
Ekonomi 
Stadsodling i en liten skala är viktigt ur ett socialt och ekologiskt perspektiv men för att även 
ekonomisk bärkraft ska uppstå krävs enligt Bohn och Viljoen (2013) att stadsodling utförs i 
kommersiell skala. Samtidigt menar de att det är känt att stadsodling aldrig kommer kunna möta 
hela stadens behov av matförsörjning. Jan Jongert (2013) beskriver hur stadsodling kan bidra till 
resiliens hos städer genom att koppla ihop flöden av mat, energi vatten och pengar. Vid en fallstudie 
av tre grannskap i Herleen, Holland studerades hur dessa flöden kunde förkortas. Exempelvis visade 
det sig att inget av den mat som producerades på de lokala jordbruken bearbetades på plats, istället 
transporterades den ut från området och bearbetades för att sedan säljas i supermarkets. Studium av 
effekterna hos pengaflöden visade på möjligheten att minska beroendet av externa intäkter genom 
en framväxande lokal ekonomi (Jongert, 2013). !
Paul de Graaf (2013) skriver även han om den ekonomiska aspekten av stadsodling. Han menar att 
stadsodling ligger i gränslandet mellan vinst och altruism. Det enda som odling kräver är egentligen 
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det som naturen kan erbjuda: jord, vatten med mera. Det som är svårare att få tag på är utrymme. 
Eftersom marken i staden är eftertraktad och dyr drabbas stadsodling av fysiska begränsningar. 
Derek a Denckla (2013) beskriver det som att stadsodlare använder väldigt lite yta som utnyttjas 
intensivt och att denna fysiska begränsning är ett hinder för odlare i staden att gå med vinst. Att det 
är svårt att få ekonomisk vinning i stadsodling framgår även i a Dencklas exempel som nämns ovan, 
under kristider uppstår stadsodling på övergivna platser i staden men när ekonomin i staden blir 
starkare får stadsodlingen ge plats åt mer lönsamma verksamheter. !
På grund av den begränsade tillgången till mark innehar planeraren enligt de Graaf (2013) en viktig 
roll i att integrera odling med resten av staden. Även om ett hinder för stadsodling är begränsad yta 
finns enligt Derek a Denckla (2013) ändå en del ekonomiska fördelar. Den begränsade ytan skapar 
incitament för att odla mer effektivt och närheten till konsumenten ger minskade transportkostnader. 
Men generellt är det dyrare att odla i staden än vid konventionellt jordbruk och denna kostnad yttrar 
sig genom högre priser för konsumenten. För att stadsodling ska vara lönsamt krävs alltså att 
konsumenter tycker att det är värt att betala ett högre pris för mat med högre kvalitet. Alternativet är 
att stadsodling får stöd av exempelvis kommunen på grund av de värden som stadsodling bidrar 
med. Forskaren Oran B Hesterman (2013) pekar på det faktum att en enorm summa bidrag går till 
jordbruk och att denna summa borde fördelas så att lokala odlare uppmuntras. !!
Fallbeskrivning av Trädgård på Spåret !
På Södermalm i Stockholm har den ideella föreningen Trädgård på spåret (TPS) startat en odling på 
ett gammalt övergivet järnvägsspår. Nedan beskrivs resultatet från min fallstudie av TPS som består 
av besök på platsen med observation och intervjuer. Mina egna iakttagelser kompletteras med 
information från föreningens hemsida pasparet.org. !!
På föreningens hemsida kan man läsa ”Tillsammans omvandlar vi ett bortglömt spårområde till en 
grön och levande del av Södermalm: Trädgård på Spåret”. Visionen är att göra platsen grönare och 
mer levande och få en närmre kontakt med livsmedel: ”Vår trädgård ligger på ett gammalt 
järnvägsområde på Södermalm i Stockholm. Vår idé är att förvandla den bortglömda och övergivna 
platsen till en grön och levande del av stan.” och ”Målet är inte att bli självförsörjande utan snarare 
att kunna uppleva hur livsmedel växer”. På hemsidan framgår TPS:s uttalade syfte:  

1. att bedriva en mobil ekologisk trädgård där medlemmarna kan odla själva, 
2. att sprida kunskap om odling, ekologi och livsmedel (odlingskola och bibliotek) och 
3. att utveckla en hållbar framtidsstrategi för området där trädgården placeras.  

(Trädgård på spåret. u.å.) !
TPS är ett temporärt koncept då deras kontrakt för marken förlängs årsvis . År 2011 fick de tillstånd 1

från Stockholm stad att bedriva en mobil, temporär och ideellt driven trädgård på spårområdet vid 
Eriksdal (Trädgård på spåret. u.å.). Trots att projektet kan tyckas kortsiktigt menar föreningen att 
verksamheten ändå demonstrerar hur området kan användas på ett socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt hållbart sätt - även i framtiden. De menar även att TPS representerar en annan form av 
park som utvecklas, byggs, sköts och till stor del även finansieras genom en ideell förening. Även 
platsens identitet tas hänsyn till och så kallade tidsvittnen integreras i trädgården (Trädgård på 
spåret. u.å.). Vid besök på platsen observerar jag att spåret är ett centralt element i trädgårdens 
arkitektur och kommunikation och graffiti, järnvägsföremål och vilda växter integreras i trädgården.!!
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TPS kan observeras från ovan om man följer gång- och cykelbron från Ringvägen till 
Eriksdalsbadet. Jag går förbi platsen en fredag i början av april och ser att cirka 100 lastpallar med 
pallkragar är utplacerade längs det gamla järnvägsspåret. Bland lådorna finns även en container med 
två handmålade skyltar på taket: ”Spåret” respektive ”Stadsodling”. Denna dag är inga människor 
på plats men senare får jag reda på att containern innehåller kaféverksamhet.!

Bild 7: Karta över området vid TPS (Trädgård på spåret, 2014)        Bild 8: TPS i april. Foto: Sofia Gregorsson!!
Mitt andra besök på TPS är en solig tisdag, 22 april 2014. Tisdagar och söndagar är medlemskväll 
så denna dag är det människor på plats. Cirka 15 medlemmar ägnar sig åt diverse pysslande på 
området, några bygger på ett växthus och några andra fixar med kaféet. Jag slår mig ner bland tre 
nya medlemmar och två skolpojkar som är intresserade av verksamheten. Odlingsansvarig Estelle 
berättar för oss om TPS och vi får även en guidad tur bland odlingslådorna. Cirka 100 lådor fyllda 
med jord är utplacerade, vissa innehåller kryddor och andra grönsaker. Enligt föreningens hemsida 
prioriteras variation framför stora skördemängder (Trädgård på spåret. u.å.).!!
Efterhand dyker fler medlemmar upp på platsen, vissa verkar fortsätta på pågående projekt, andra 
frågor någon av de ansvariga vad de kan hjälpa till med. Den ideella föreningen bestod 2013 av 141 
medlemmar (Trädgård på spåret. u.å.) och TPS drivs av medlemmarna gemensamt, dock finns det 
en styrelse. Andreas Fredriksson  som sitter i styrelsen som föreningsansvarig berättar för mig om 2

organisationen. I styrelsen sitter sex personer med ansvarsområdena kommunikation, förening, 
odling, plats, samarbeten & kafé och odlingsskola & biodling. Det finns även undergrupper av 
ansvar, i odlingsgruppen finns det till exempel en böngrupp, en kryddgrupp etcetera. !!
Genom styrelsen får jag även chansen att intervjua en av grundarna till TPS, 
kommunikationsansvarig Philipp Olsmeyer . Philipp berättar att det hela började med att han såg 3

det övergivna området vid Eriksdalsbadet och tänkte att man borde kunna göra något roligt av det. 
Därför skickade han ett mail till Stockholms stad om tillstånd för att få bedriva odling. Inspiration 
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till odling i staden hade han fått från Prinzessinengärten i Berlin som beskrivs tidigare i den här 
uppsatsen. Även High Line i New York har varit en inspirationskälla. High Line är en allmän park 
byggd på ett gammalt järnvägsspår som ringlar ovanför gatorna i västra Manhattan (High Line, 
u.å.). !
Philipp berättar att TPS främst fyller ett föreningssyfte genom att skapa en mötesplats, en slags stor 
kolonilott. Det sociala perspektivet är viktigt för föreningen, TPS ska vara en gemensam trädgård 
där alla är välkomna. Ingen har en egen odlingslåda utan istället läggs gemensamma planer inför 
varje säsong för hur odlingen ska skötas. Philipp berättar att medlemmarna delar på det som 
skördas. På hemsidan kan man läsa att inget ideologiskt ställningstagande förekommer utan 
medlemmarna får vara med så mycket eller lite de vill. TPS är en kul, social och praktisk grej 
(Trädgård på spåret. u.å.).!!
Under mitt tredje besök, tisdag 29 april intervjuar jag sex medlemmar som är på plats. De flesta 
säger då att de kommer till TPS 1-2 gånger i veckan för att det är kul och för att träffa folk. Endast 
en av de tillfrågade kände någon i föreningen sedan innan och alla säger att de har lärt känna nya 
människor. Medlemmarna berättar att de kommer till platsen för att det är kul, det är trevligt folk, 
man träffar kompisar, det är bra häng och socialt. Två av medlemmarna betonar också att det är 
skönt att göra något praktiskt efter jobbet, något som är konkret jämfört med vanliga arbetslivet. En 
medlem tycker att den här typen av odling ger mer gemenskap än kolonilotter. Det framgår även att 
TPS uppfattas som en kul idé som är lockande om man vill hitta på något nytt. Jag ställer frågan om 
de har varit med om problem eller konflikter. I svaren framgår att det ofta uppstår utmaningar som 
man måste hitta lösningar på vilket är kul, att organisationen är platt och att medlemmarna därför 
får hitta lösningar på problem. En medlem menar att det finns olika viljor i föreningen kring vad 
fokus ska ligga på: producera grönsaker, umgås eller göra området fint. Jag får även svaret att 
stämningen är kollektiv och avslappnad och att man i en ideell förening får vara beredd på att inte 
alltid få som man själv vill.!!
Trots att föreningen har många medlemmar framgår det i årsredovisningen för 2013 att det ofta är 
ett mindre antal medlemmar som engagerar sig mer än andra (Trädgård på spåret, u.å.). Till exempel 
var bevattningen en utmaning då sommaren var väldigt varm och två personer behövde vara på 
plats för att vattna varannan dag. Tanken var här att alla skulle hjälpa till men i praktiken var det en 
rätt liten grupp som tog hand om trädgården (Trädgård på spåret. u.å.). Under mitt tredje besök hos 
föreningen är det regn i luften och ungefär ett dussin medlemmar är på plats. Föreningsansvarig 
Anders samlar ihop medlemmarna för ett kort möte där han går igenom vad som kommer hända på 
säsongspremiären kommande söndag. Anders påminner medlemmarna om att betala 
medlemsavgiften och affischer delas ut till medlemmarna för uppsättning, även jag får affischer att 
sätta upp. När jag pratar med Anders kommenterar han att jag ju inte fick chansen att hjälpa till med 
odlingen vid mitt förra besök. Jag får här intrycket av att stämningen i föreningen är avslappnad och 
öppen för nya medlemmar.  !
Förutom att vara en social mötesplats har TPS även en ekologisk vision: att skapa ett grönt område 
och sprida kunskap om mark och odling. Philipp berättar att jorden och den största delen av 
grödorna är ekologiska och att inga bekämpningsmedel används. Han menar att verksamheten fyller 
en pedagogisk funktion: genom att få kunskap om hur grönsaker växer kan man även uppskatta en 
ekologisk odlingsprocess. Ett uttryck som används på hemsidan är ”Learning by odling” vilket 
innebär att man lär sin odla genom att odla. Bland medlemmarna finns både de med 
trädgårdsutbildning men även hobbyodlare. Philipp menar att genom ökad kunskap väcks 
förhoppningsvis en skepticism när man står i matbutiken och grönsaker är orimligt billiga. Philipp 
tror även att barns förståelse för odling är viktigt och berättar om att de numera samarbetar med 
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skolor och förskolor i projektet: ”Barnens Trädgård på Spåret”. Den ekologiska pedagogiken 
återfinns även i föreningens hantering av spillvatten från kaféet. På mitt tredje besök visar Anders 
deras infiltrationsanläggning med damm som renar vattnet.!

Bild 9: Föreningsmöte på spåret (Facebook, 2014)               Bild 10: Hantering av spillvatten.  
                    Foto: Sofia Gregorsson !
När jag frågar medlemmarna om deras ekologiska medvetenhet får jag lite olika svar. En medlem 
menar att han har blivit mer medveten om ekologiskt och närodlat genom att lära sig om odling, att 
han har utvecklat det intresset han hade sedan tidigare och att han nu handlar mer ekologiskt och 
närodlat i matbutiken. Två medlemmar säger att de var medvetna om ekologiskt och närodlat innan 
de kom i kontakt med TPS, och att de redan innan handlade ekologiskt och närodlat i butiken. En 
medlem menar att hon har fått upp ögonen för närodlat och tror att hon kanske handlar mer 
medvetet efter att ha gått med i föreningen. En annan medlem säger att han blivit lite mer medveten 
om närodlat och ekologiskt och att han handlar mer medveten i matbutiken, men kan inte avgöra 
om det beror på just TPS. 

!
Bild 11: Vision om stadsutveckling (Trädgård på spåret, 2014)  !
Under min intervju med Philipp berättar han om deras vision av en stadsutveckling där 
grönområden bevaras och skapas. Föreningen har en dialog med staden och Philipp menar att de 
gillar det som TPS gör och står för. På hemsidan kan man läsa om föreningens tankar vad gäller 
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stadsutveckling. De vill ha en grön promenad från norra Hammarbyhamnen till Södersjukhuset, 
med pedagogiska trädgårdar, växthus, marknader, fikamöjligheter, rum för kultur, evenemang och 
utställningar. (Trädgård på spåret. u.å.) !
År 2013 fick föreningens ordförande Philipp motta WWF:s pris Årets Miljöhjälte (WWF, 2013). 
När jag frågar honom vad de har för framtidsplaner för TPS berättar han att de inte har några planer 
på att bygga ut verksamheten utan istället förbättra den som finns med bättre information och 
ordning. Philipp ler och ger ifrån sig en suck när jag jag ställer mina frågor om hur föreningen 
grundades, hur den fungerar och vad de har för vision. Han säger att han har svarat på den här typen 
av frågor så många gånger att han börjar tröttna på sina egna svar. Och det har skrivits en del om 
TPS. I samband med att verksamheten sattes igång våren 2012 skrevs det om den i flera stora  !
tidningar, DN På Stan: ”Riktiga bönder imponeras av hipsterodlarna” (Lagerwall 2012), SvD: 
”Odling lockar till nya möten” (Sjöström, 2012), Metro: ”Så ska Eriksdal bli som High Line Park i 
New York” (Bendz, 2012). Och nyligen kunde man läsa i Mitt i Södermalm: ”Stjärnkrögare odlar på 
spåret” (Mitt i, 2014). TPS bedriver numera ett samarbete med stjärnkocken Nicklas Ekstedt och 
ytterligare ett samarbete är med Gudrun Sjödén vars sommarkollektion är inspirerad av stadsodling 
och TPS (Gudrun Sjödén, u.å.) Att det är mycket uppmärksamhet kring TPS bekräftas under mitt 
tredje besök, då ser jag Philipp bli intervjuad för en podcast. !!
Anders Fredriksson som är föreningsansvarig berättar att han får en känsla av att TPS har blivit 
större än vad det egentligen är. När han en gång fick kommentaren att han var med och skapade 
något jätteviktigt och revolutionerande kände han inte alls igen sig. Han tycker inte att han har blivit 
mer medveten om ekologiskt och närodlat och berättar att skörden från det som odlas inte räcker 
särskilt långt, möjligtvis kan vissa medlemmar under en viss tid under sommaren få en viss grönsak 
från spåret istället för att handla den i matbutiken. Däremot har Anders börjat reflektera över hur 
man kan använda staden, att grönområden kan vara något mer än park- och filthäng. Anders menar 
att TPS är ett exempel på hur övergiven mark kan utnyttjas. Samtidigt tar han upp att marken inte 
var helt övergiven utan att det faktiskt hängde en del människor på platsen innan som nu är 
bortkörda, till exempel sov folk i växthuset men blev bortkörda när säsongen satte igång. !!
TPS är en ideell förening och Philipp berättar att ett medlemsskap kostar 200 kr/säsong men att jag 
som student kan få 100 kr rabatt. Förutom medlemsskap kan man även bidra som växtfadder vilket 
innebär att man för 500 kr finansierar en odlingslåda. Det gör inte att man får bestämma över vad 
som ska odlas i lådan men man får ett diplom och sitt namn vid lådan. Föreningen betalar 12000 kr/
år till Stockholm stad för 5000 kvm mark, detta ses som en symbolisk subventionerad summa 
(Trädgård på spåret, u.å.). Ekonomiskt stöd får föreningen även från olika företag, bland annat från 
Rölunda Gård som bidrar med lastpallar och med odlingsjord. Rölunda Gård säger via mail att de är 
med på några likartade projekt tack vare att de vill uppmuntra det tilltagande odlingsintresset. De 
menar att det finns en stor outnyttjad potential både bland odlare och utrymmen där man kan 
utveckla glädjen med att odla. Ett projekt som TPS får stor publicitet och kan inspirera andra och de 
kommer att fortsätta att stötta dem. Från Runåbergs Frön får TPS ekologiska fröer och enligt 
företaget sponsrar de åtskilliga projekt runt om i Sverige och att TPS är en av många fina idéer, så 
därför hjälper de till. Dock säger de även att de är ett litet företag med begränsade resurser, så 
framöver måste de begränsa vad de kan skänka bort. Fler och fler vill bli sporrade och önskelistorna 
kan bli väl långa ibland (Skriftlig intervju, Runåbergs Frön). Från Fiskars har TPS fått olika redskap 
och från Mercado Medic har de fått lastpallar och lastkragar. TPS har även fått stipendium från 
Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling och Ottoboni har hjälpt föreningen med 
deras webbsida (Trädgård på spåret, u.å.).   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Analys!
Efter att ha studerat litteratur inom ämnet stadsodling och även ett fall i verkligheten kan jag nu 
analysera resultatet utifrån hållbarhetsaspekter. Min frågeställning lyder ”Hur kan stadsodling bidra 
till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet?” och nedan framgår vad jag har kommit fram till. !!
Vid första anblick kan tänkas att stadsodling är en lösning på dagens ohållbara livsmedelsindustri. 
Den långa produktionskedjan med långa avstånd och liten eller obefintlig kontakt mellan producent 
och konsument skulle med stadsodling ersättas med kortare avstånd och bättre kontakt mellan olika 
aktörer. Men att odling i staden skulle kunna försörja hela dess befolkning visar sig vara orealistiskt 
då markytan i staden begränsas. Detta framgår av Bohn och Viljoen (2013) och exemplifieras av 
TPS. TPS är dock en typ av odling vars främsta syfte inte är att producera stora mängder mat. 
Innovativa odlingar såsom aquaponics och vertikala växthus är däremot exempel på stadsodling 
som är mer yteffektiva och ger mer produktion (Schaffer, 2014). Men även dessa odlingar har stora 
svårigheter att stå för en stads matförsörjning. Det exempel i litteraturen som mest talar för att det är 
möjligt att försörja en stad med stadsodling är Kubas omställning till ett traditionellt lokalt jordbruk. 
I Kuba lyckades man lösa en kris genom att odla i och omkring städerna (Cockrall-King, 2012). 
Landet är dock fortfarande beroende av spannmål och kostnaderna för den närodlade maten drabbar 
invånarnas hushållskassa.   !
Även om stadsodling inte är ett alternativ som skulle kunna ersätta konventionell odling kan den 
ändå bidra med ekologisk hållbarhet i andra avseenden. Ekologigruppens värderos tar inom området 
ekologisk hållbarhet upp bland annat grönstruktur för ekosystem vilket stadsodling kan bidra med. 
Enligt Pettersson (2014) och Flodin Furås (2012) bidrar småskalig odling i staden till biologisk 
mångfald. Detta är TPS ett exempel på genom att omvandla ett övergivet och nedskräpat gråområde 
till en grön kil i staden med ekologiska värden. Att föreningen prioriterar en variation av grödor 
framför stora skördemängder är ett tecken på att den biologiska mångfalden gynnas.   !
Inom ramen för ekologisk hållbarhet är även den pedagogiska aspekten återkommande vid 
litteraturstudier. Genom att odla i staden kommer invånarna i kontakt med livsmedel och lär sig hur 
odling av grönsaker går till. En av visionerna för TPS är att just öka medvetenheten om odling och 
livsmedel. Uttrycket ”Learning by odling” som TPS använder kan tyckas vara en kliché men denna 
pedagogik styrks av Märit Janssons (2012) artikel om skolträdgårdsodling som fyller ett 
pedagogiskt syfte för barn. Med odlingslådor för skolbarn utövar de den utomhuspedagogik som 
hon beskriver. Odlingen på spåret innebär just handlingsinriktade lärandeprocesser där 
helhetsupplevelse, tematisk integration och direktkontakt. Denna utomhuspedagogik applicerar TPS 
även på vuxna medlemmar med sin metod ”learning by odling”. Även Pim Vermeulen (2013) pekar 
på vikten av att öka medvetenheten kring livsmedel. !
Både litteratur och intervju med medlemmar visar att engagemang i odling ökar medvetenheten om 
ekologiskt och närodlat. Men det som medlemmarna framförallt framhäver som orsak till sitt 
engagemang är däremot den sociala aspekten. Efter att ha studerat TPS och även Kristina Schaffers 
(2014) kategorisering av olika stadsodlingar drar jag slutsatsen att TPS kan kategoriseras som 
”tillsammansodling”. En viktig del i föreningens verksamhet är att odla just tillsammans och de 
beskriver själva att de tillsammans omvandlar ett övergivet område. Denna beskrivning och även 
medlemmarnas beskrivning av att de kommer till platsen för att träffa folk går ihop med Schaffers 
beskrivning av tillsammansodling. Till exempel säger en av de intervjuade medlemmarna att det ger 
mer gemenskap att odla hos TPS än på en vanlig kolonilott vilket belyser skillnaden mellan dessa 
typer av odlingar där den ena är väldigt öppen och den andra mer sluten. !!
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Inom ramen för social hållbarhet men på gränsen till ekologisk hållbarhet belyser Ekologigruppens 
värderos grönstruktur för rekreation vilket är något som finns hos TPS. Genom att vara en grön kil i 
staden är det inte bara ett område för biologisk mångfald utan även en plats för människor att vistas 
på. Platsen fungerar som rekreationsområde både för medlemmar som kommer dit och påtar i 
jorden men även för utomstående som promenerar förbi eller tar en fika på kaféet. Odlingen kan ge 
mervärden för besökare genom sin variation av växter och upplevelser. Intervju med medlemmarna 
styrker att platsen fungerar som rekreationsområde och som en mötesplats vilket också är en aspekt 
av social hållbarhet. Även problemlösning och samarbete är sociala färdigheter som odling 
tillsammans med andra människor kan bidra med. Detta yttrar sig hos TPS där medlemmarna 
beskriver hur de samarbetar och löser problem. En annan aspekt av social hållbarhet är social 
mångfald vilket kan kopplas till TPS som är uttalat öppet för alla och fungerar som en mötesplats. 
Att stadsodling kan fungera som mötesplats beskrivs även i litteraturen av Summer (2013) och 
Solomon och van den Berg (2013).!!
Ytterligare två aspekter inom social hållbarhet som stadsodling kan bidra med är lokalt engagemang 
och identitet. TPS visar hur en ideell förening kan få lokalbefolkningen att engagera sig i sin 
närmiljö och rusta upp ett övergivet område. Samtidigt som området ristas upp läggs ändå vikt i att 
behålla och förstärka identiteten på platsen (Trädgård på spåret, u.å.). TPS är alltså inte en 
verksamhet som överexploaterar området och försummar de värden som fanns på platsen innan utan 
integreras med omgivningen med målet att ta tillvara på resurser, förbättra området och göra det 
mer lättillgängligt för stadens invånare. Genom detta lokala engagemang kan områdets identitet 
stärkas. TPS har fått inspiration från Prinzessinnengärten och även där bidrar odlingen till lokalt 
engagemang och stärkt identitet (Prinzessinnengärten, 2014).  !
Den hållbarhetsaspekt som det råder mest osäkerhet kring för stadsodling är inom ekonomi. 
Värderosen tar upp lokala verksamheter, lokal ekonomi och projektekonomi som olika områden för 
ekonomisk hållbarhet. När det gäller TPS är inställningen till ekonomi ganska avslappnad. Den 
ideella föreningens verksamhet bygger inte på att gå med ekonomisk vist utan istället är det andra 
värden som står i fokus. Verksamheten går runt genom medlemsavgifter, sponsorer och 
subventionerad avgift för kommunens mark. De är alltså beroende av utomstående hjälp för att 
kunna bedriva verksamheten och här kan då diskuteras huruvida det är ekonomiskt lönsamt i 
längden. Eftersom marken i staden är eftertraktad och förtätning är policy när det gäller planering är 
det troligt att kommunen ser platsen som lämpligare för mer ekonomiskt bärkraftigare 
verksamheter. Att TPS får förlängt kontrakt årsvis riskerar att verksamheten kommer upphöra på 
platsen. Samma situation kan ses hos den liknande odlingen Prinzessinengärten i Berlin där 
grundarna är beredda att flytta på sin mobila odling när staden säger upp kontraktet för marken. 
Tillsammansodlingar på övergivna platser i staden är alltså ekonomiskt hållbara så länge 
markägaren prioriterar de värden som verksamheten ger upphov till istället för att upplåta marken 
till mer ekonomiskt lönsamma verksamheter. Att det är svårt att få ekonomisk lönsamhet i 
stadsodling visar sig även av Derek a Dencklas (2013) analys av stadsodling för produktion och 
försäljning. Här yttrar sig de höga markpriserna i höga produktpriser så för att stadsodling ska vara 
lönsamt krävs alltså att konsumenter tycker att det är värt att betala ett högre pris för maten. !
Sammanfattningsvis är min analys att TPS och stadsodling inte är ett medel för matförsörjning men 
att det ändå kan bidra till ekologisk och social hållbarhet. I analysen visar det sig att stadsodling kan 
bidra till grönstruktur för ekosystem och rekreation, identitet, möten och social mångfald, trygghet 
och lokalt engagemang. Den ekonomiska hållbarhetsaspekten råder det däremot oklarhet kring. 
Stadsodlingsprojekt såsom TPS är beroende av subventioner och sponsorer, därmed saknas 
långsiktig ekonomisk hållbarhet. !!
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Diskussion 
I analysen ovan kommer jag fram till hur stadsodling kan bidra till ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet. Nedan följer en diskussion kring hur man kan ta tillvara på de värden som stadsodling 
ger.  !
Förutom att de hållbarhetsaspekter som tas upp i analysen är värdefulla i sig kan de även tänkas 
bidra till en hållbar stadsutveckling genom att öka medvetenheten hos människor och skapa 
långsiktigt hållbara värderingar kring miljö och livsmedel. Odling i vår närhet kan påminna oss om 
att göra medvetna val, till exempel välja mer närproducerade och ekologiska produkter i butiken. 
Att odla i staden ses som något banbrytande och import av livsmedel från utlandet är standard men 
valet behöver inte stå mellan dessa motpoler. Vi kan välja mat som inte är odlad i staden men som 
ändå är producerad och transporterad på ett hållbart sätt. Att ha odling i vår närhet i staden kan 
påminna oss om att göra dessa medvetna val. !!
Stadsodling är ett fenomen som har fått mycket uppmärksamhet och uppfattningen är ibland att 
odling i städer rent konkret är en lösning för framtidens matförsörjning. Dock visar det sig att 
stadsodling, särskilt den typ av stadsodling som TPS bedriver inte kan stå för matförsörjning och 
föreningsansvarig för TPS beskriver hur han får en känsla av att TPS har blivit större än vad det 
egentligen är. Här kan man då ställa sig frågan om stadsodlingsprojekt såsom TPS har fått större 
uppmärksamhet än de förtjänar? En ideell förening som har börjat odla på ett övergivet spår kanske 
inte är så revolutionerande som det ibland framställs. Att TPS och stadsodling har fått så mycket 
uppmärksammat kanske säger en del om hur trångsynta vi är kring vad som hör hemma i staden. 
Vad har tidigare hindrat att en park förutom vackra blommor även innehåller ätbara grödor eller att 
en odlingslåda placeras på en outnyttjat markplätt?!!
Vid planering för en hållbar stadsutveckling ses ofta förtätning som det övergripande medlet. Här 
kan då ställas viss skepticism kring huruvida det finns plats för stadsodling i staden när det inte 
uppenbart är lönsamt. Den rent ekonomiska lönsamheten som inte finns i stadsodling kan dock 
vägas upp av de ekologiska och sociala värdena. Kanske kan dessa bidra med samhällsekonomisk 
lönsamhet genom att förebygga kostnader för sociala och ekologiska problem? På grund av att 
markpriserna i staden är höga och vi samtidigt vill ha en funktionsblandning är det extra viktigt att 
planera yteffektivt och ge plats för verksamheter som inte kan hävda sig rent ekonomiskt. Eftersom 
marknaden inte tillåter ekonomiskt svaga verksamheter på den dyra marken i staden kan det 
behövas politiska åtgärder för att ge plats åt stadsodling. !!
För att uppmuntra odling i staden borde i första hand inget hindra att bortglömda ytor används för 
mobil odling eller liknande. Odlingar som uppstår på övergivna områden är dock ofta temporära 
och de hållbarhetsaspekter som uppstår är därmed kortsiktiga. För en mer långsiktigt hållbar stad 
bör därför de värden som uppstår tas i beaktande innan marken planeras för annan användning. 
Långsiktig hållbarhet kan även planeras för i kommuners planarbete. I visioner om hållbara och 
gröna städer med rekreationsområden för människor och biologisk mångfald bör finnas utrymme för 
stadsodling. I planarbeten såsom program och planer kan konventionella parker kompletteras med 
odling. Vid integrering av grönska i staden kan rabatter och blomlådor även innehålla ätbara växter. 
Att få plats med odling i staden borde inte vara ett problem om det planeras för multifunktionella 
ytor där en plats kan innehålla odling och samtidigt vara ett rekreationsområde och en mötesplats.!!
Förutom de ekologiska hållbarhetsaspekterna som stadsodling bidrar med bör även se sociala 
värdena tas i beaktande vid stadsplanering. Att stadsodling fungerar som en mötesplats och bidrar 
med integration, gemenskap, lokalt engagemang och identitet är en kunskap som kan tas i 
beaktande för socialt utsatta områden. För segregerade områden kan stadsodling fungera som en 
mötesplats öppen för alla där människor med olika bakgrund kan mötas. Att ha en gemensam 
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mötesplats där invånarna engagerar sig lokalt kan bidra till en förbättring av närområdet. 
Engagemang som konkret är kopplat till platsen kan bidra till en starkare identitet. !!
Stadsodling kan vara ett första steg mot hållbara städer genom att vara en social mötesplats där 
värderingar kring hållbarhet delas. Här skapas medvetenhet och därefter en vilja till omställning 
mot ett hållbart samhälle. Mat är en stor del av våra liv och kräver mycket resurser, därför har det en 
stor påverkan på våra städer och vår miljö. Samtidigt är mat en gemensam nämnare som skrider 
över alla kulturer, därför kan det även verka som ett viktigt medel för att uppnå hållbarhet.!!
Slutsats!
Frågeställningen som har stått i fokus för denna studie lyder ”Hur kan stadsodling bidra med 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet?” I resultatet framgår att det finns olika typer av 
stadsodling, och att min studie av framförallt ”tillsammansodling” visar att odling i stan kan bidra 
till flera ekologiska och sociala hållbarhetsaspekter. Inom dessa två områden kan stadsodling bidra 
till grönstruktur för ekosystem och rekreation, identitet, möten och social mångfald, trygghet och 
lokalt engagemang. När det gäller ekonomisk hållbarhet råder det däremot mer oklarheter eftersom 
marken i staden är dyr och odling därmed har svårt att konkurrera mot andra mer ekonomiskt 
lönsamma verksamheter. För att då ändå ta tillvara på de ekologiska och sociala aspekterna krävs att 
ytor planeras multifunktionellt och att politiska verktyg och planering tillämpas för att ge plats åt 
stadsodling.  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