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I uppsatsen har fallstudier gjorts för att undersöka hur stadsodling kan fungera 
som appropriation av stadsrum, på vilket sätt den kommunala organisationen 
påverkar stadsodlingens förutsättningar liksom om stadsodling kan bli en del av 
planeringen. 

Stadsodling har mer eller mindre varit närvarande i svenska städer sedan 
medeltiden. Syftet och uttrycket har dock kommit att variera över tiden. 
Stadsodlingsformen som uppsatsen undersökt handlar om kollektiva odlingar i 
dagens stadskärnor eller i dess periferi. 

För att undersöka detta har fyra fallstudier i Sverige gjorts, två i Lund, en i 
Malmö och Umeå. Där observationer kompletterat intervjuer med deltagare, 
kommuner och Boverket. I analysdelen sätts fallstudierna mot utvalda teorier 
och begrepp. Analyserna följs av analysresultat och slutsatser för att slutligen 
diskuteras. 

Uppsatsen visar att det förekommer en appropriation av stadsrummen i 
de flesta fallstudierna samt att vissa inte riktigt lyckats appropriera rummen 

liksom att det finns stora svårigheter att få tillgång till mark inne i städerna. Den 
kommunala organisationen kan både bromsa och underlätta för stadsodlingars 
förutsättningar. Markfrågor kan fungera som en bromskloss med tillfälliga 
odlingar som lösningar, samtidigt som kommunen kan underlätta odlingarna i 
fråga om material och kapital. 

Det finns en stark önskan till samarbete från kommunernas sida och tendenser 
till detta från stadsodlarnas sida. Stadsodling är i grunden en självorganiserande 
rörelse som anammats av kommuner och är på väg att lyftas upp på den 
politiska agendan. 

Om det finns någon plats för stadsodling i planeringen återstår att vidare 
utredas. Inom både detaljplan och översiktsplan finns det rum för stadsodling, 
men den senare används endast till detta i dagsläget. En egen markanvändning 
kanske inte är det ultimata för stadsodling, utan där kan allmän plats istället 
fungera som ett alternativ. Dock finns det i dagsläget inga tydliga riktlinjer för 
stadsodling när de är självorganiserade utan ett tydliggörande och en större 
säkerhet kring hanteringen av stadsodling är eftersträvansvärt.

SAMMANFATTNING
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Vid en sökning på internet skapas en bild av stadsodlingens visuella uttryck. 
Det handlar om stora kontraster mellan gråa betongkomplex och prunkande 
odlingar, liksom hård stenbeläggning i vilken grönska tar sig upp ur. Men hur ser 
det ut i verkligheten? Och vilken plats har stadsodling i planeringen? 

Det finns en stor skillnad i hur uppdelningen mellan stad och landsbygd ser 
ut i världens länder. Där gränsen är tydlig i nordliga delar av världen medan 
detta flyter ihop i syd. Det gör även avkall på hur morgonen låter, där de 
sydliga städernas läten karaktäriseras av golande tuppar och bräkande getter 
medan dessa läten försvunnit i norr. Stadsodling är inte ovanligt i sydliga länder 
utan är ett högst närvarande inslag. Dess rötter går att härleda till Europas 
medeltida städer, det Romerska imperiet, Aztekernas städer och Machu Picchus 
terrassodlingar i Anderna (Mougeot 2005:1-3). Även i Sverige har stadsodling 
varit mer eller mindre konstant närvarande sedan medeltiden (Queiroz 
2009:5). I mitten av 1800-talet var de svenska städerna fortfarande präglade 
av stadsjordbruk (Wärneryd 2009:43). I slutet av århundradet kom städerna 
att urbaniseras och all mark behövdes till bostäder, stadslantbruken fick mindre 
plats och jordbruken började flytta ut på landet (Wärneryd 2009:44). 

Industrialiseringen medförde en immigration från landsbygd till stad. 
Immigranterna hade en annan syn på naturen som resurs och utförde 
stadsjordbruk, men i och med att städerna växte så kom stadsjordbruken att 
ersättas av alléer och parker. Detta var en ny syn på naturens inslag i staden som 
levt kvar under tidens gång (Wärneryd 2009:45-46). I den alltmer förtätade 
staden kom trångboddhet och osanitära förhållanden att skapa en emigration 
till landsbygden. I och med detta kom naturen i staden att romantiseras och 
koloniträdgårdsrörelsen växte fram i slutet av 1800-talet (Wärneryd 2009:48-
49). Det skedde ett skifte i synen på stadens natur under första världskriget, 
i samband med krisen som följde, och naturens nyttoaspekt kom åter att bli 
relevant. Bland annat omvandlades Karlaplan i Stockholm till kålodling för att 
kunna mätta en hungrig befolkning (Wärneryd 2009:50). 

1. INLEDNING

I dagens Sverige är odling i staden återigen aktuellt vilket går att urskilja ur 
det stora stadsodlingsintresset (Hedlund 2012). Det finns även ett stort 
politiskt intresse då fyra motioner till riksdagen 2014 underströk möjligheten 
och vikten av stadsodling. Fokuset var riktat på stadsodling som skapare av 
hållbarhet och trivsel i staden. Syftet med motionerna var att främja stadsodling 
genom berörda myndigheter och länsstyrelser och lyfte att stadsodling i 
dagsläget inte har stöd eller ansvar hos någon myndighet och att de statliga 
myndigheterna som ansvarar för odling och jordbruk endast ansvarar för 
landsbygden. Civilutskottet avstyrkte motionerna och hänvisade till tidigare 
ställningstaganden i liknande frågor. De menar att frågorna uppmärksammats 
och behandlats genom speciella satsningar (Civilutskottet 2014:20, 73). Att 
fyra motioner till riksdagen fokuserade på stadsodling tyder på att det är en 
aktuell fråga i dagens Sverige samt att dess organisering och ansvarsfördelning 
är ett generellt problem. Att stadsodling är ett aktuellt fenomen är också tydligt 
genom det stora mediala intresset (Delshammar 2013:1). Media och politik 
har utslag på planering och stadsodling har också börjat synas i planeringen. I 
den fördjupade översiktsplanen för Södra Hyllie nämns nämligen stadsodling 
åtskilliga gånger (Malmö stad 2014:29).
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Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om och hur stadsodling används 
som redskap för att appropriera rum i staden liksom om den kommunala 
organisationen påverkar dess förutsättningar och om stadsodling håller på att 
bli en del av planeringen.

1.2 PROBLEMFORMULERING OCH 
FRÅGESTÄLLNING

Från att ha varit jägare och samlare övergick vi för 10 000 år sedan till att bruka 
jorden, odling och bofasthet är beroende av varandra och odling i svenska 
städer går att datera till medeltiden. Odling är tätt sammanlänkat med städer 
och i samband med att de första städerna uppstod, uppstod även odling i dem 
(Berg 2011, Queiroz 2009:5-6). Stadsodling kan i många fall ta karaktären av 
direkthandlande, något som står utanför planeringens kontroll. Det finns även 
fall där stadsodlingen är helt kommunstyrd. Uppsatsen kommer att undersöka 
hur stadsodling uttrycks, om det finns någon plats för stadsodling i dagens 
planering och hur denna skulle kunna se ut. Detta görs för att skapa en bättre 
förståelse för stadsodling i en svensk kontext. För att studera detta undersöks 
fallen Odla i Lund, Odla i stan, Concrete farming och gerillaodling i Umeå. 
Följande frågor ställs:

Hur kommer appropriering av stadsrummet till uttryck genom kommunalt 
organiserad och självorganiserad stadsodling?

På vilket sätt påverkar den kommunala organisationen den självorganiserade 
och den kommunalt organiserade stadsodlingens förutsättningar? 

Håller stadsodling på att bli en del av planeringen och i så fall hur?

1.1 SYFTE
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2. METOD OCH AVGRÄNSNING

2.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Metoderna har överlappat varandra och fungerat som närande åt varandra, 
genom så kallad metodtriangulering för att öka träffsäkerheten och validiteten 
hos uppsatsen (Denscombe 2011:184, 186). Kvalitativ data har legat till 
grund för uppsatsen, i vilken teori och data kan bygga på varandra liksom att 
dataanalysen infört nya teorier (Denscombe 2011:368-369). Detta har varit 
fallet i denna uppsats där teori och begrepp omvandlats, vartefter fallstudierna 
genomförts. Det har varit omöjligt att veta vart fokuset skulle riktas innan 
fallstudierna genomförts. Det har således varit en läroprocess under arbetets 
gång. Fallstudier har använts som övergripande strategi och forskningsdesign. 
Teori, begrepp, intervju och observation har utformats efterhand och utvecklats 
parallellt med uppsatsens utveckling. Teorin och begreppen har framtagits 
genom innehållsanalys.  

I ett tidigt skede riktades fokus mot Skåne, Malmö och Lund. Bakgrunden till 
regionval handlar om förförståelse via media. Gerillaodlare har utan framgång 
eftersökts i Skåne. Fokuset riktades då istället utåt, mot andra platser. Det visade 
sig vara mycket svårt att få kontakt med gerillaodlare i Sverige och därmed har 
informanter eftersökts i den egna bekantskapskretsen med lyckat resultat. 

Fallstudierna skiljer sig åt i fråga om tillvägagångssättet där olika metoder använts. 
Fall, 1-3 är gjorda genom observationer på plats, i egenskap av forskare, under 
april månad 2014 (genom dokumentering av platsen via fotografi, kartmaterial 
och fältanteckningar) medan Fall, 4, är gjord genom observation av kartor, bilder 
och filmmaterial liksom genom ett tidigare besök på platsen, dock ej i egenskap 
av forskare. De olika metoderna i fallstudierna var avgörande för att fallstudierna 
skulle kunna genomföras. Det går att rikta kritik mot differentieringen av 
fallstudiemetoderna liksom den metod Fall 4, undersökts genom. Dess validitet 
kan ifrågasättas eftersom undersökningsmaterialet består av dokumentationer 
som deltagaren själv gjort, därmed blir det endast dennes bild av fallet som  
studeras. Att olika metoder använts i fallstudierna kan göra dess jämförbarhet 
tvivelaktig.  

Eftersom kvalitativa metoder använts i uppsatsen finns det alltid med ett mått 
av tolkning och forskarinblandning. Datan går genom forskaren för att tolkas 
och undersökas och därmed blir frågan om ”forskarens jag” relevant. Det vill 
säga forskarens bakgrund, identitet och värderingar, vilka undermedvetet kan 
komma att påverka forskningen (Denscombe 2011:323). Både vid intervjuer 
och observation spelar ”forskarens jag” en viktig roll och för att datan skall 
bli trovärdig måste forskningsprocessen redogöras mer ingående än andra 
metoder (Denscombe 2011:381). ”Forskarens jag” har i denna uppsats försökts 
hållas neutral till undersökningsfallen samtidigt som det finns en medvetenhet 
om att fullständig objektivitet är omöjlig att nå. 

2.3 INNEHÅLLSANALYS

Innehållsanalys är en analys över olika texters innehåll. Vanligtvis används 
ett strukturerat tillvägagångssätt där texten bryts ner, kategorier utformas 
till hjälp för dataanalys, varefter ord och meningar kodas och dess frekvens 
räknas. Denna procedur genomförs för att hitta omedvetna budskap i texter 
(Denscombe 2011:307-308). I denna uppsats har innehållsanalys använts för 
att få fram begrepp och teoretiska utgångspunkter. För att hitta litteratur till 
uppsatsen har sökmotorn Summon använts. Sökorden har varit urban agriculture, 
stadsodling, temporary uses, appropriation och guerilla gardening. Övrig litteratur 
har framtagits genom förförståelse från tidigare kurser där Mats Franzén, Lina 
Olsson och Henri Lefebvre använts som kurslitteratur. 

Litteraturen har sedan behandlats genom innehållsanalys för att få fram 
arbetets teoretiska utgångspunkter. Analysen har inte varit utformad som en 
renodlad innehållsanalys utan har varit uppbyggd genom en systematisering 
av begrepp och teorier som sedan använts i fallstudien. I innehållsanalysen 
har de huvudsakliga begreppen och teorierna varit kompassen. I arbetet med 
de teoretiska utgångspunkterna har det framkommit vilka begrepp som bör 
definieras. Det som sökts efter har varit tillfälliga användningar, temporära 

2.2 FORSKARENS JAG
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användningar, självorganisering, rum, appropriation, gerillaodling, stadsodling, 
privatisering, privat, offentligt, allmän plats, kvartersmark, koloniträdgård, park, 
Boverket, översiktsplan, detaljplan, planering, den kommunala organisationen och 
odling samt de sökord som använts för sökningen i sökmotorn Summon. 

2.3.1 OM TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Henri Lefebvre har valts ut till beskrivningen av rum och appropriation. Lina 
Olssons och Mats Franzens tolkningar av Lefebvres tankar har dock valts ut 
som grund till uppsatsen. Detta eftersom att Lefebvre är en så pass komplicerad 
filosof att feltolkningar lätt görs. För övrigt skall det poängteras att Lefebvre 
kommer från en marxistisk skola. Lina Olsson har valts ut eftersom hon varit ett 
återkommande namn under utbildningen liksom att hennes doktorsavhandling, 
Den självorganiserade staden: appropriation av offentliga rum i Rinkeby, avhandlar 
appropriation i en svensk kontext. Claire Colomb har en bakgrund som sociolog 
och urban planerare, vilket ger en intressant synvinkel på tillfälliga användningar 
av platser. Antje Havemann och Magrit Schild har likaså avhandlat tillfälligheter 
och dess problematik. De arbetar både med forskning och praktik inom 
tillfälligheter. Tim Delshammars beskrivning av stadsodling används i uppsatsen 
och han är universitetslektor i landskapsarkitektur, planering och förvaltning 
vid Sveriges lantbruksuniversitet. Även Marina Queiroz är anställd av Sveriges 
lantbruksuniversitet och hon har skrivit en masteruppsats om stadsodling. Luc 
Mougeot är senior specialist på The international development research centre 
i Canada, är expert på stadsodling och har en PhD i geografi. 

Adams och Hardmans artikel om gerillaodling är purfärsk och David Adams 
är forskare vid Brimingham School of the built enviroment medan Michael 
Hardman är doktor och undervisar i geografi. 

Mycket av den litteratur som använts till uppsatsen har varit skriven på engelska. 
Något som kan vara av vikt att understryka är att viss precision av innehåll kan 
missas vid en översättning mellan olika språk genom så kallad språkförbistring. 
Skriftliga dokument har framförallt använts till uppsatsen förutom en visuell 
källa i form av en kortfilm. Webbplatser på internet har använts för att 
komplettera observationen till fallstudien, även Boverket, Regeringens och 
Nationalencyklopedins webbplatser har använts. Webbplatser har valts mot en 
bakgrund att de skall vara från en auktoritär källa, att de skall vara trovärdiga 
och vara uppdaterade (Denscombe 2011:304). Webbplatserna till fältstudierna 
innehar dock inte samma mått av trovärdighet och auktoritet som till exempel 
Regeringens hemsida. Denna medvetenhet har funnits, men de har ändå valts 
på grund av att deras innehåll varit av stor vikt för uppsatsen. 

Vidare är det av vikt att undersöka de skriftliga källornas validitet när de används 
i forskningssammanhang. Mot den bakgrunden har framförallt expertgranskade 
artiklar valts ut. Det är också viktigt att litteraturens avsändare skall vara 
uppmärksammade (Denscombe 2011:301-302). Avsändarnas bakgrund har 
därför undersökts till uppsatsen. Fördelar med dokumentbaserad forskning är 
att dokuments validitet är lätt att undersöka liksom att det finns stora mängder 
information att tillgå. Det finns dock saker att se upp med, vilka är trovärdigheten 
hos källan liksom att det finns en medvetenhet om att dokument ej handlar om 
förstahandskällor samt att de sällan ger en objektiv bild av världen (Denscombe 
2011:316-317). 
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Fallstudier innebär studier av enskilda fall och fokuserar på det enskilda i ett 
fåtal studier än det breda. Fallstudier används för att genom det enskilda och 
detaljerade belysa generella företeelser (Denscombe 2011:59-60). Genom en 
fallstudie kan också den bakomliggande orsaken studeras och svara på ”varför”. 

Fallstudier har valts ut genom förkunskaper, efterforskning och personliga 
kontakter. Alla odlingar skiljer sig åt, men gemensamt för Odla i Lund, Odla 
i stan och Concrete farming är att de alla har någon slags kontakt med 
kommunen. Fall 1, Odla i Lund, är beläget i Lunds utkant i gränsen mellan 
stad och landsbygd och valdes ut eftersom det är en helt kommunorganiserad 
stadsodling. Resterande fall är självorganiserade. Fall 2, Concrete farming, valdes 
ut eftersom dess grundare har stora erfarenheter i stadsodlingsrörelser och 
eftersom att odlingen i dagsläget är belägen på landet, vilket gör det till ett 
intressant fall i sammanhanget. Fall 3, Odla i stan, är belägen i ett bostadsområde 
i centrala Malmö och valdes ut för att det är den stadsodlingen som mest svarar 
på ”bilden av stadsodling” i och med dess stadsmässighet. Fall 4, Gerillaodling, 
Umeå, valdes ut eftersom gerillaodling står som en intressant konstrast mot 
planering i och med dess direkthandlande karaktär. 

Fallstudier som forskningsdesign har vissa fördelar, vilka innefattar möjligheten 
att blanda olika metoder för att kunna göra en noggrann studie och undersöka 
subtiliteter. Fallstudien gör det möjligt att undersöka ett fenomen i dess 
naturliga förhållanden (Denscombe 2011:71). Dess nackdelar behandlar 
speciellt trovärdigheten i att generalisera utifrån fallstudiens resultat och fallen 
måste därmed inneha liknande kännetecken. Det kan också vara problematiskt 
att förtydliga fallets gränser liksom att den naturliga miljön kan påverkas av 
forskarens närvaro (Denscombe 2011:69, 72). Risken att den naturliga miljön 
påverkats i uppsatsens fall är liten på grund av fallens natur. Stadsodlingarna är 
utformade genom att de är tillåtande för besökare och det rör sig hela tiden 
människor på platserna. 

2.4.1 OBSERVATION

Enligt forskningshandboken är observationer uppdelade i systematisk 
och deltagande observation (Denscombe 2011:271). Inom fältet fysisk 
planering förekommer dock andra slags observationer som har mer av en 
inventeringskaraktär och varken är deltagande eller systematiska. Som tidigare 
nämnda observationer bygger även uppsatsen på så kallad direkt observation, 
som innebär en närhet till handlingen som undersöks. I Fall 4, Gerillaodling, 
Umeå, har dock observationen en delvis indirekt karaktär. 

Observation användes till att undersöka hur appropriationen av rum tar 
sig i uttryck genom stadsodling och för att komplettera intervjuerna där 
berättelser undersöks. I en observation undersöks istället den fysiska miljön 
och hur handlingar utformat den (Denscome 2011:271). Observationen 
genomfördes med hjälp av en inventering, i vilken kartunderlag, fotografering 
och fältanteckningar användes. Det var den fysiska miljön som var fokus för 
undersökningen och resulterade i illustrativa kartor och en beskrivning av 
platserna. 

Vid bilddokumentation finns ett inslag av procedurmässig reaktivitet, vilket innebär 
att forskarens synlighet blir större i och med kamerautrustningen, synligheten 
kan i sin tur påverka beteendet hos de som blir fotograferade. Det finns även en 
personlig reaktivitet som innebär att den personliga identiteten hos forskaren 
kan påverka fotografisituationen (Denscombe 2011:312) Mot denna bakgrund 
har observationssituationen, i vilken fotografier använts, försökt minimera 
påverkan av forskaridentiteten genom att minimera kamerautrustningen. Syftet 
med observationerna har dock inte varit att undersöka beteenden. 

Vid en observation är frågan om forskarens perception aktuell, vilket innebär att 
forskarens identitet och bakgrund kan färga observationsresultatet. Förklaringen 
bakom perceptionen ligger i att människans minne är selektivt och att det är 
omöjligt att minnas allt från en situation, att endast viss information upptas och 
att perceptionen är selektiv (Denscombe 2011:272-273). Det en forskare ser 

2.4 FORSKNINGSDESIGN: FALLSTUDIE METODER I FALLSTUDIEN
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och uppfattar i en miljö kan skilja sig från en annan forskare, vilket gör 
observationen svår att validera. Observationens fördelar innefattar att de 
är resurssnåla. Observation av platser är dock beroende av själva tillgången 
till platsen ifråga (Denscombe 2011:292-293) Något som varit påfallande i 
uppsatsens studie där Fall 4, delvis observerats på distans. 

2.4.2 INTERVJUER

Tio intervjuer har genomförts till uppsatsens empiri-del. Två intervjuer med 
anställda från Boverket, två från Malmö kommun, två från Lunds kommun, en 
med deltagare från Concrete farming, Odla i Lund, Odla i stan och Gerillaodling, 
Umeå. Kontakt med nyckelinformanter vid Umeå kommun har även varit 
ambition för uppsatsen, tyvärr utan framgång. För att svara på frågeställningen 
behövdes intervjuer vara med, både från deltagare och kommuner. Att Boverket 
är med beror på att det är den myndighet som ansvarar för fysisk planering 
och har en stor insyn i Plan- och bygglagen liksom i hur den tillämpas i Sverige. 
Intervju som metod valdes för att kunna få insikt i åsikter, uppfattningar och 
erfarenheter (Denscombe 2011:232).

Valet av deltagarinformanter skedde med hjälp av efterforskning om vilka 
som kan tänkas vara nyckelinformanter och drivande i stadsodlingsprojekten 
(Denscombe 2011:251). I Fall 4, Gerillaodling, Umeå, baserades valet på 
personliga kontakter. När det gäller valet av informanter på kommuner och 
Boverket gjordes efterforskning via telefon. Det är av vikt att poängtera att 
informanten från Odla i Lund både är deltagare och projektanställd av Lunds 
kommun. Det hade möjligen varit mer fördelaktigt med en informant som 
endast fungerar som deltagare, men med tanke på att informanten i fråga är 
en nyckelperson i sammanhanget var det svårt att hitta någon med lika mycket 
kunskap om projektet.

Intervjuernas form var semistrukturerade för att kunna inneha en viss flexibilitet i 
intervjusituationen. Frågornas ordning har kunnat justerats liksom att följdfrågor 
har uppstått i vissa av intervjuerna. Semistrukturerade intervjuer har också valts 
för att kunna ge plats åt informanten att utveckla sina tankar (Denscombe 
2011:234-235). Nackdelar med semistrukturerade intervjuer som metod ligger 
i problematiken i den ”öppna” informationen som produceras, vilken kan vara 
svår att generalisera (Denscombe 2011:268). Frågorna har varit styrda utifrån 
arbetets syfte men har också varit utformade för att passa intervjusituationen 
och inleda med enkla frågor för att efterhand öka dess komplexitet.

Beroende på fallstudiens karaktär och informantens bakgrund har intervjufrågorna 
varierats. Intervjuerna skedde via telefon, för att kunna genomföra dem under 
tiden som fanns till förfogande, under intervjun fördes fältanteckningar. När 
fältanteckningar förs, går de genom antecknaren och omvandlas till minnen 
och tolkningar och en objektiv källa finns ej att tillgå. Det finns svårigheter vid 
fältanteckningar eftersom de kan möjliggöra att informanten kan neka till vad 
som sagts (Denscombe 2011:258). I alla intervjuer är det av vikt att understryka 
intervjuareffekten, vilken innebär att informationen som produceras genom 
intervjuer är beroende av och påverkas av forskarens personlighet. Detta 
är något som sker trots telefonbaserade intervjuer (Denscombe 2011:244). 
Det grundar sig i att det finns stora svårigheter i att vara objektiv eftersom 
att vi alltid tolkar och bedömer människor och ting (Denscombe 2011:245). 
Intervjuareffekten kan också leda till att det som informanten säger inte behöver 
stämma överens med hur den i praktiken handlar (Denscombe 2011:269). 
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För att undanröja eventuella feltolkningar och direkta missar har sammanställningar 
över intervjuerna skickats till informanterna för godkännande. Detta för att 
anteckningar vid en telefonintervju går igenom “forskarens jag” och således inte 
är objektiv (Denscombe 2011:380). Vid intervjuerna har också möjligheten att 
vara anonym funnits och endast en informant har bett om anonymitet. Detta 
för att kunna skydda informanterna när känsliga frågor behandlats liksom att 
vissa intervjuer behandlat olagliga handlingar. 

Fördelar med intervjumetoden är att den kan producera stor, djup och 
detaljerad information och att informationen kan leda till insikter. Utrusningen 
är enkel och data som framkommer ur intervjuer handlar om åsikter och 
synpunkter (Denscombe 2011:267), något som problemformulering sökt efter. 
Intervjuer innehar också en hög flexibilitetsfaktor, liksom en hög svarsfrekvens 
(Denscombe 2011:268). Båda faktorerna har varit av stor vikt vid valet av 
intervjuer som metod. Det faktum att intervjuerna har kunnat bestämmas 
under arbetets gång, vartefter uppsatsens form har utvecklats, har varit av vikt. 
Att få svar på intervjuerna har också varit av stor vikt med tanke på det ringa 
antalet. 

Denscombe skriver om nackdelarna hos intervjumetoden som tidsödande, 
att dess tillförlitlighet kan ifrågasättas och om intervjuareffekten och 
resursbegränsningar (Denscombe 2011:268-269). Detta har märkts i arbetet med 
uppsatsen genom att organisationen bakom intervjuerna och själva intervjuerna 
i sig tagit mycket tid i anspråk. Att söka efter informanter, upprätta kontakter, 
intervjua och bearbeta intervjuerna har varit en tidsödande del av uppsatsens 
process. Intervjuareffekten har redan understrukits och resursbegränsningar i 
form av tid har begränsat intervjuernas form till telefonintervjuer.

2.5.1 ÄMNESAVGRÄNSNING

Uppsatsen avgränsas till att behandla hur medborgare och kommuner kan 
påverka staden genom kommunorganiserad och självorganiserad stadsodling. 
För att göra detta används teori, tre fallstudier i Skåne från kommuners och 
deltagares perspektiv liksom en fallstudie över gerillaodling i Umeå. 

Uppsatsen kommer inte att behandla stadsodling som fenomen i ett vidare 
perspektiv utan snarare hur stadsodling kan användas som redskap för att 
appropriera rum och hur relationen ser ut mellan kommun och deltagare. 
Uppsatsen kommer vidare inte att behandla andra tillvägagångssätt som invånare 
använder för att appropriera rum. Uppsatsens syfte behandlar inte gestaltning 
av stadsodlingar, därför görs endast en dokumentation av dem. Stadsodling 
kommer inte heller att behandlas som odlingsprocess. Kolonilotter kan enligt 
vissa definitioner förklaras som en form av stadsodling, men avhandlas inte i 
denna uppsats.

2.5.2 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING

Uppsatsen är avgränsad till att behandla stadsodling i Malmö, Seved, Lund, 
Hardeberga och Brunnshög och Umeå, Teg och Konstnärligt campus. Övriga 
Sverige och Världen kommer inte att behandlas i denna uppsats.

2.5 AVGRÄNSNING



3. 
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3. BEGREPPSDEFINITIONER

3.1 PARK
Park syftar till ett anlagt område med planterade buskar, gräs, blommor och träd 
som även kan innehålla gångvägar, dammar, fontäner och byggnader. Tidigare 
innebar park ett inhägnat område, men ordet har idag en vidare betydelse 
och omfattar offentliga grönområden (NE 2014). När det gäller park som 
användning av allmän plats i Plan-och bygglagen så avses anlagd park, vilket 
bland annat inrymmer olika slags parkanläggningar så som lekplatser, gång- och 
cykelvägar och planteringar. Vidare bestäms parkskötseln efter ”ortens sed” 
(Boverket, a 2013).

3.2 ODLING

Odling innefattar platsen på vilken växter odlas liksom själva uppdrivningen 
av växterna och växtbeståndet (NE 2014). I Plan- och bygglagen finns odling 
beskrivet som en användning i detaljplan (L) och det som ingår är trädgårds- 
och koloniodling och jordbruk liksom djurhållning. Odling innefattar växtodling, 
men även om de byggnader som behövs för odlingen (Boverket, b 2013).

3.3 KOLONITRÄDGÅRD

Koloniträdgårdsodling uppstod på 1800-talet och sedan dess har intresset 
växlat. En koloniträdgård innefattar en kolonilott som befinner sig i ett 
koloniträdgårdsområde. Det går att skilja på odlingslott och koloniträdgård, där 
den första innefattar möjligheten att bygga ett växthus eller en kolonistuga 
och den senare saknar byggrätt. Det är vanligt förekommande att en förening 
bildas, vilka arrenderar mark av kommunen och skapar arrendekontrakt med 
medlemmarna i koloniträdgårdsföreningen (NE 2014). 

Odling i svenska städer är inte en ny företeelse utan något som pågått, i 
olika former, under historiens gång. Tim Delshammar är forskare vid Sveriges 
lantbruksuniversitet och har gjort en sökning i Retriever på ”stadsodling”. 
Av sökningen framgår att det idag handlar om mer kollektiva odlingar som 
görs på halvoffentliga eller offentliga platser. Han beskriver att platserna som 
parker och bostadsgårdar (Delshammar 2012:6-7). Vidare menar Delshammar 
att stadsodling gått från att vara viktigt på ett samhällsplan till att vara viktigt 
för individen och för gemenskap mellan stadsinvånare samt att på senare tid 
lyftas upp högre och ses som viktigt i ett framtidsperspektiv, som en del i att 
förändra beteenden. Delshammar drar kopplingar till gatukonst och menar att 
stadsinvånare med hjälp av stadsodling kan ”ta staden i besittning” (Delshammar 
2012:7). Marina Queiroz beskriver genom Annika Björklund vad stadsodling 
innebär. Att stadsodling innefattar odling av ätbara grödor i staden. Den kan ta sig 
i uttryck som frilandsodling, odlingslotter och som balkongodling och kan även 
innefatta småskalig djurhållning. Det går att dela upp stadsodling i urban odling 
inne i staden och i peri-urban odling som innefattar odling i städernas periferi 
(Queiroz 2009:6). Bägge definitioner av stadsodling är av vikt för uppsatsen, 
dock endast med fokus på kollektiva odlingar och således har balkongodlingar 
och uppdelade kolonilotter uteslutits. 

3.5 ALLMÄN PLATS

Allmän plats är beskrivet i Plan- och bygglagen som en detaljplanelagd plats 
som syftar till att uppfylla gemensamma behov. Den allmänna platsen får endast 
temporärt omfatta enskild verksamhet. Kommunen liksom privata aktörer kan 
vara huvudman för en allmän plats. När kommunen är huvudman för en allmän 
plats bär de ansvaret för underhållet och skötseln. Vid annat huvudmannaskap 
ansvarar inte kommunen för underhåll utan det sköts av huvudmannen i fråga. 
När det gäller användningen av den allmänna platsen så är den endast avsedd 
för det som anges i planbestämmelserna (Boverket, b 2013).

3.4 STADSODLING
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Offentlig beskriver något som är till för allmänheten och inkluderar alla och kan 
också handla om kommunen eller staten. Vidare finns det offentliga platser som 
bland annat innefattar för allmänheten tillgängliga gator, parker och torg (NE 
2014).

3.7 KVARTERSMARK

Kvartersmark är den mark som i detaljplan inte används till allmän plats eller 
vattenområde och syftar till att bebyggas (NE 2014).

3.8 PRIVAT OCH PRIVATISERING

Privat innebär motsatsen till offentligt, kommunalt eller statligt och benämner 
något enskilt. Privatisering handlar om att något offentligt görs privat, att 
ägoförhållandet går från offentligt till privat (NE 2014).

3.9 SJÄLVORGANISERING

Självorganisering innebär en strävan till omvandling och dess mål är appropriation 
av rummet och att ta sig ”rätten till staden”. Till stor del är självorganiseringen 
självständig, dock kan stöd komma utifrån (Olsson 2008:52, 54, 219). För 
resurssvaga grupper är det offentliga rummet av stor vikt för självorganisering 
eftersom platserna är tillgängliga för alla (Olsson 2008:50). Självorganisering syftar 
på rörelser som skapats och uppkommit på initiativ av invånare, ”underifrån”. 
Det finns oftast inte en tydlig väg att gå för självorganisering utan det kan te sig 
annorlunda från fall till fall (Olsson 2008:219).

Den kommunala organisationen bestäms av kommunallagen liksom kommunens 
befogenheter, ekonomifrågor och arbetet i nämnder och fullmäktige. Kommunen 
ansvarar för frågor om allmänt intresse. Vidare finns det speciallagstiftningar 
som gäller för kommunens uppgifter. Kommunen har rätt att bestämma lokala 
föreskrifter i form av till exempel ordningsstadga. Kommunen har självstyre 
enligt grundlagen, vilket innebär att de har bestämmanderätt (Regeringen 2011). 
Kommunen ansvarar för vissa obligatoriska uppgifter genom speciallagstiftningen, 
vari plan- och byggfrågor ingår (Regeringen 2013). Hur den kommunala 
organisationen är organiserad kan skilja sig från kommun till kommun men för 
Lunds kommun gäller att planfrågor avhandlas på stadsbyggnadskontoret och 
den tekniska förvaltningen ansvarar för vägar, torg, park, natur, skog, mark och 
exploatering (Tekniska förvaltningen 2014, stadsbyggnadskontoret 2014). Över 
förvaltningarna finns kommunalnämnder, vilka leds av kommunstyrelsen, där 
beslut tas gällande speciallagarna (NE 2014). 

3.11 BOVERKET

Boverket är en förvaltningsmyndighet som ansvarar för frågor om bebyggelse, 
mark- och vattenområdeshushållning och fysisk planering. I dess uppgifter ingår 
att ge råd till länsstyrelser och kommuner, de ansvarar även för tillsyn över 
planinstrumenten liksom att samordna myndigheters arbeten om ämnen i 
fråga. Boverket skall också svara på regeringens arbete med plan-, bostads- och 
byggfrågor (NE 2014). 

3.6 OFFENTLIGT 3.10 DEN KOMMUNALA ORAGISATIONEN



18

3.12.1 ÖVERSIKTSPLAN

Genom fysisk planering bestäms hur mark och vatten skall användas. Det är en 
verksamhet vars handlande mynnar ut i bland annat detaljplan och översiktsplan 
(NE 2014). 

Enligt Plan- och bygglagens 3 kap 1-3§ ska alla kommuner ha en aktuell, 
kommunövergripande översiktsplan. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande 
men skall verka som vägledande för den fysiska miljöns utveckling och för beslut 
(SFS 2010:900). Mark- och vattenområdens användning skall, i enighet med Plan- 
och bygglagens 3 kap 4-6§, ta hänsyn till allmänna intressen och riksintressen 
skall understrykas och tillgodoses liksom belysa hur miljökvalitetsnormerna följs. 
Översiktsplanen skall även belysa hur den fysiska planeringen beaktar regionala 
och nationella mål av relevans liksom till hållbar utveckling och LIS-områden. 
Konsekvenserna av planen skall också redogöras (SFS 2010:900). Enligt Plan- 
och bygglagens 3 kap 7, 9 och 19§ skall kommunen i planeringsprocessen 
samråda med länsstyrelsen, grannkommuner, regionala samverkansorgan och 
övriga berörda parter. Därefter förändras förslaget och granskas under ett 
minimum av två månader för att slutligen antas av kommunfullmäktige (SFS 
2010:900).

3.12.2 DETALJPLAN

I Plan- och bygglagens 4 kap 2§ står det beskrivet att en detaljplan skall 
uppföras vid ny sammanhållen bebyggelse, om en bebyggelse skall bevaras eller 
omvandlas och vid en ny bygglovspliktig byggnad (ej för vindkraftverk). Dess 
syfte är att undersöka ett mark- eller vattenområdes bebyggelselämplighet (SFS 
2010:900). Det som skall bestämmas med detaljplan är utskrivet i Plan- och 
bygglagens 4 kap 5§ och innebär att kommunen skall bestämma om gränserna för 
kvartersmark, vattenområden och allmänna platser och dess användning samt 
utformningen av de allmänna platserna, där kommunen har huvudmannaskap 
(PBL SFS 2010:900). Därefter är det i Plan- och bygglagen beskrivet i 4 kap 
9-11§ om vad som får planeras för, som bland annat innefattar att bestämma 

3.12 PLANERING OCH PLANINSTRUMENT

om markens vegetation, dess utformning stängsel och byggnaders användning 
(PBL SFS 2010:900). Kommunen får också bestämma över byggnaders och 
tomters placering och utformning i enighet med Plan- och bygglagens 4 kap 
16§ (PBL SFS 2010:900). I 5 kap 6 och 11§ står att läsa om detaljplaneprocessen 
som inleds med ett framtagande av planförslag. Därefter hålls samråd för att de 
som är berörda skall kunna påverka förslaget. Vilka som är berörda skiftar från 
fall till fall, dock skall samråd alltid hållas med länsstyrelsen, berörda kommuner, 
lantmäterimyndigheten och sakägare (SFS 2010:900). Därefter kungörs och 
granskas planförslaget för att sedan, om möjligt, antas i enighet med Plan- och 
bygglagen 5 kap 19 och 27§ (SFS 2010:900). 



4. 
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4. TEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER
De teoretiska utgångspunkterna har valts ut för att kunna svara på syfte, 
frågeställning och problemformulering. De tar avstamp i rum och plats som behövs 
för att kunna reda ut appropriation, vilket är det sättet som stadsodlingarna tar 
rum i besittning på. Några av stadsodlingarna finns endast under en begränsad 
tid och mot den bakgrunden har även tillfälliga användningar av platser valts ut. 
Odling i staden undersöks i självorganiserad och kommunorganiserad form. 

4.1 RUM OCH PLATS

Den marxistiska filosofen Henri Lefebvre har utvecklat tankar om rummet. Mats 
Franzén och Lina Olsson har tolkat hans tankar och det är dessa uppsatsen 
utgår från. Rummet och samhället kan ses som beroende av varandra och 
att rummet både skapas av och skapar samhället (Johansson red, 2003:49-50, 
Olsson 2008:58). Rummet kan ses som en process där naturen ingår liksom 
även kroppens plats i rummet, hur rummet tas i anspråk och den byggda miljön 
kan ses som en social produkt i sig. Vidare beskrivs plats som rum tillskriven 
mening, staden ses som en plats, vilken innehåller åtskilliga platser (Johansson 
red, 2003:53). 

För att i sin tur förklara det sociala rummet beskrivs Lefebvres spatiala triad. 
Vars sociala och rumsliga element benämns som rumsliga praktiker, rummets 
representationer och representationernas rum mellan vilka motsättningar finns 
och vilka i sin tur producerar rum. I rummet görs skillnad mellan praktiker 
och representationer. Representationer handlar om en sammanblandning 
av ideologi och kunskap som bildar föreställningar (Johansson red, 2003:54). 
Praktiker handlar om det materiella, om handlandet och det vi gör i rummet. 
Det är kroppen som utför praktiker och skapar således en plats – rumsliga 
praktiker, det rum som syns med blotta ögat (Johansson red, 2003:55). Rummets 
representationer (det tänkta rummet) handlar om abstrakta bilder av rum som 
arkitekter använder sig av i syfte att skapa framtida miljöer. Det är ett logiskt och 
rationellt rum som till exempel förkroppsligas genom modeller. 

Representationernas rum (det levda rummet) handlar om erfarenhetsgrundade 
föreställningar i konkret form. Det är i spelet och motsättningen mellan dessa tre 
elementen som platser skapas över tiden (Johansson red, 2003:55-57, Olsson 
2008:57). Platser planeras således för ett visst ändamål, vilket kanske inte blir 
realitet när platsen väl blir verklig och börjar användas av människan. Rummets 
praktiker går således inte att förutspå och bestämmas helt genom planering 
(Johansson red, 2003:56-57). 

4.2 APPROPRIATION

Lina Olsson har tolkat Lefebvres beskrivning av appropriation från The 
production of space (1974) mot vilken han sätter dominering som motsats och 
dess innebörd är likaså nödvändig att förstå (Olsson 2008:62). 

Det dominerade rummet är ett materiellt rum som genom appropriation kan 
tas i besittning. Lefebvre menar att invånarna i en stad har ”rätt till staden”, 
alltså att de har rätt att appropriera och delta i den (Olsson 2008:56). Att rum 
domineras kan förklaras som att människan förhöjt sig ovanför naturen med 
hjälp av vetenskap och teknik, vilket i sin tur har gjort det möjligt att skapa rum 
som dominerar människan (Olsson 2008:62). Lefebvre beskriver historiens 
förlopp, som han menar, förskjutit makten till kapitalet och nationalstaten, 
genom vilket handeln förskjutits till att omfatta staden, detta menar han, har 
påverkat invånarnas natursyn. Från att i begynnelsen se på naturen ”som en 
spegling av jaget” till att se den som ett ting. Vidare har speciellt matematiken 
kommit att påverka synen på rummet som något neutralt, vilket lett till att det 
rum som vetenskapen producerar, det föreställda rummet, även tycks återge 
det sociala rummet (Olsson 2008:63). 

Detta har i sin tur lett till att det sociala rummet domineras av representationerna. 
Det dominerade rummet fungerar som ett verktyg för att dominera. Det 
vetenskapliga och tekniska synsättet har formgett den moderna staden som 
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funktionsuppdelad och fragmenterad, medan de äldre städerna karaktäriserats 
av en rumslig helhet där funktionerna sammanblandads (Olsson 2008:64). 
Denna funktionsuppdelning, menar Lefebvre, dominerar staden. Kopplingar 
kan dras till det ”abstrakta rummet” som förkroppsligas av uppdelade  
bostadsområden (Olsson 2008:65). Lefebvre hänvisar till vad han kallar för 
en ”tyst överenskommelse” som skapas i de abstrakta rummen med hjälp av 
fysiska medel vilka dominerar rummet (Olsson 2008:66). 

Domineringens motsats, appropriation, betyder att ett rum används som 
något eget och omformas av invånarna. Att städerna av idag, som kantas av 
fragmentering, kan approprieras och omskapas till meningsfulla rum. Olsson 
förklarar att invånarna ”tar staden i besittning” och gör den till sin egen. Dock 
inte egen, i form av ägande, utan  appropriering handlar istället om att tillåta 
en gemensam påverkan på stadsrummet över tidens gång. Detta menar 
Lefebvre handlar om “rätten till staden”, att invånarna deltar i dess omformande 
och approprierar den (Olsson 2008:68-69, 53). Det är en slags produktion 
av rum som kan försvåras eller understödjas. De moderna städerna som 
karaktäriseras av fragmentering beskrivs försvåra appropriering på grund av 
deras inneboende individualisering. Dess uppdelning av rena bostadsområden, 
i form av höghusområden och småhusområden, fungerar idag mer som objekt 
som förr eller senare skall bytas och konsumeras  (Olsson 2008:67-68). För att 
på riktigt appropriera måste invånarna vara med i omformandet av rummet 
socialt och matriellt (Olsson 2008:53).

I Pushing the urban frontier : Temporary uses of space, city marketing and the creative 
city discourse in 2000s Berlin skriver Claire Colomb om tillfälliga användningar 
av platser i Berlin. Berlin är en stad som karaktäriserades av ett överflöd av 
övergivna platser och tomma byggarbetsplatser, vilket, enligt tjänstemän och 
politiker, tidigare ansågs som en negativ del av staden (Colomb 2012:134-135, 
138). Platserna omvandlas ofta av resurssvaga personer till att inhysa tillfälliga 
användningar i form av stadsodlingar, bostäder och barer. Processen detta sker 
genom karaktäriseras av en så kallad ”bottom-upp”-process där invånare tar 
staden i besittning utan att gå genom byråkrati (Colomb 2012:138). Dessa 
tillfälligheter ansågs motverka nyetableringar och investerare och hotade 
ekonomin i området där de fanns (Colomb 2012:138, 132).

Begreppet ”Den kreativa staden” kom att bli allmänt känt under 2000-talet i 
samband med att de tillfälliga användningarna började ses som en tillgång och 
användes i marknadsföring och politik (Colomb 2012:132, 138). En ytterligare 
tillgång, som började uppmärksammas, var att de tillfälliga användningarna 
minskade vandalismen av platserna de var på och att oskötta områden 
”förbättrades” (Colomb 2012:140). De tillfälliga användningarna satte Berlin 
på kartan genom marknadsföringen, det lockade till sig besökare och andra 
intresserade vilket i sin tur ökade hyrorna och en gentrifierinsprocess var igång 
(Colomb 2012:141, 144). Det som de kreativa och kapitalsvaga grupperna 
gjorde, genom att omvandla till synes öde ytor till tillfälliga användningar, var 
att bidra till sin egen förflyttning, på grund av att dessa platsers behov av stöd, 
när hyrorna pressades upp förbisågs. Den tillfälliga användningen av platsen 
försvinner till förmån för investerare. För att bryta den ”onda spiralen” där 
kapitalsvaga tvingas längre och längre ut från stadskärnan anser Colomb att de 
tillfälliga användningarna bör stödjas (Colomb 2012:147).

4.3 TILLFÄLLIGA ANVÄNDNINGAR AV 
PLATSER
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Havemann och Schild har skrivit You can use my tights or : The phenomenon 
of temporary solutions (2007) som handlar om tillfälliga användningar, där 
kopplingar dras till planering, film och konst. De sätter ett behov att agera 
istunden mot framtidsplanerade, att det står mot varandra och ofta hamnar 
i konflikt (Havemann, Schild 2007:45). De beskriver det tillfälliga och 
provisoriska som lösningar på problem där en förändring är akut och kräver 
handling i stunden. Detta skapar improvisatoriska lösningar där material och 
plats är begränsade (Havemann, Schild 2007:46-47, 49). De menar också att 
de provisoriska lösningarna kan undersöka vilken plats som är den rätta för 
vilken användning och hur och därmed kan vara av vikt i planeringsprocessen. 
Att tillfälliga lösningar också kan fungera som en del av den ofta långdragna 
processen (Havemann, Schild 2007:48). Tillfälliga lösningar kan vara en hållplats 
mellan kaos och planering. Deras syfte är inte alltid att bli beständiga och hålla 
under årens lopp. Det finns dock en fara med detta synsätt, att göra ett event av 
allt. Att deras syfte endast blir att tjäna som turistattraktion utan större mening, 
vilket kan stå mot mot skaparnas syfte och idéer (Havemann, Schild 2007:52). 
Ett annat problem är att själva tillfällighetens karaktär kan göra det lätt att få 
tillgång till mark och om en önskan om en mer permanent användning uppdagas 
så skapas genast konflikter (Havemann, Schild 2007:53). De beskriver det som 
lättare att få igenom temporära än permanenta användningar (Havemann, 
Schild 2007:54).

4.4.1 STADSODLING

Mougeot är senior specialist på The international development research centre 
i Canada. Han är expert i urban agriclture och har en PhD i geografi (IDRC 
2014). Han har skrivit Growing better cities, urban agriculture for sustainable 
development och avhandlar två decenniers forskning inom urban agriculture. De 
motgångar stadsodling kan möta, lyfts och handlar bland annat om motstridiga 
myndigheter, tjänstemän och mark-konflikter. Stadsodling i parker kan även 
möta kritik. Mougeot förklarar att det beror på att parker inte är utformade 
för att uppodlas eller inneha djurhållning. Även markens beskaffenhet kan 
vara problematisk och i fall där förorenad mark uppodlas utsätts de som äter 
grödorna för hälsorisker (Mougeot 2005:8-9). Mougeot ger också exempel 
på stadsodlingar som fungerat väl. I de fallen har stadsstyret uppmuntrat till 
stadsodling istället för att motarbeta den. En kontroll över stadsodlingarna och 
ett samarbete kan fungera som ett steg i rätt riktning. Goda exempel finns 
att hämta från Asien, där stadsodling har en lång tradition, samtidigt som det 
uppmärksammats av planerare. I vissa fall har stadsodling varit medräknad i 
planering av städer och satt ramarna för dess utbredning (Mougeot 2005:10). 
Andra exempel finnas att hämta från Afrika och Kinondoni, där stadsodling 
kommit att bli en del av staden. Kinondoni har utarbetat riktlinjer och regler för 
odling och det finns även information på stadens hemsida. Det finns dock brister 
som innebär att de regler och förordningar som finns, inte uppmärksammas av 
stadens medborgare och stadsodlingen har också hamnat utanför planeringen 
(Mougeot 2005:30). Mougeot förklarar att det som främst behövs för att 
stadsodling skall bli ett lyckat inslag i staden är att den integreras i planeringen 
och att mark avsätts för stadsodling (Mougeot 2005:31). Det handlar om 
ägandet över marken, vem som kan använda den och om den är säker, liksom 
hur mycket mark som egentligen finns att tillgå. Han menar att det ofta finns 
mer mark än vad som uppfattas av stadens styrande. Inventering av all mark i en 
stad, liksom dess beskaffenhet kan vara en väg framåt (Mougeot 2005:50-51). 
Det borde också finnas en inbyggd flexibilitet i odlingarna som gör att mark kan 
användas när den finns att tillgå liksom att mark säkerställs för framtida flyttar 
(Mougeot 2005:52-53). 

4.4 ODLING I STADEN
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Guerrilla gardening är ett engelskt begrepp som även används i Sverige och 
någon officiell översättning finns ej att tillgå i Nationalencyklopedin, dock 
förekommer direktöversättningen gerillaodling i muntlig form. Om ordet 
delas i två beskrivs ”gerilla” som dolda militära smågrupper som gör uppror 
mot förtryckande makthavare (NE 2014). Odling beskrivs som den plats vari 
växterna planteras på liksom själva handlingen i att sköta om växterna (NE 
2014). David Adams och Michael Hardman beskriver i Observing Guerrillas in 
the wild: Reinterpeting practices of urban guerrilla gardening gerillaodlare som 
människor som frivilligt planterar växtlighet på offentliga eller privata platser 
utan tillstånd (Adams & Hardman 2014:1103-1104). I deras text beskrivs 
gerillaodlarnas påverkan på staden som ”beautification” alltså som en olaglig 
försköning av annars försummade platser. De beskriver ett fall i England där 
gerillaodling ses som ett passande inslag till platsens tänkta användning (Adams 
& Hardman 2014:1104). Författarna drar kopplingar till vad de beskriver som en 
trend inom stadsplanering, att förvandla oanvända områden och marknadsföra 
dem till unga konsumenter (Adams & Hardman 2014:1105). Det handlar också 
om att marken som uppodlas skall komma till allmän vinning och inte enbart 
för odlarna (Adams & Hardman 2014:1107). De tar upp studier som visar 
på att gerillaodling handlar om att marginaliserade grupper kan understryka 
deras ”rätt till staden”. Adams och Hardman utför en fallstudie och intervjuer 
med gerillaodlare. Det olagliga i handlingen kommer på tals och gerillaodlarna 
menar att det handlar om att gör något för ”allmännyttan” (Adams & Hardman 
2014:1108). 

Gordon Douglas skriver om olika sätt genom vilka invånare i städer ”förbättrar” 
sina miljöer genom en slags illegal gör-det-själv-stadsplanering, varav ett exempel 
är gerillaodling (Douglas 2011:1). Gerillaodling beskrivs som illegal odling på 
öde tomter (Douglas 2011:5). Douglas ger en historisk överblick och beskriver 
att gerillaodling först uppkom 1973 i samband med andra motreaktioner mot 
gentrifiering i New York. Termen kom på nytt att uppdagas 2004 och gerillaodling 
kan idag ses i många av världens städer (Douglas 2011:9). 

Gerillaodlarnas  motivation handlar delvis om att förbättra staden (Douglas 
2011:7). Douglas poängterar också att samtidigt som gerillaodling kan fungera 
som ett motstånd mot gentrifiering, så kan det vara en del av själva processen. 
Att informanterna i hans studie till stor del består av en ung, kreativ medelklass 
som förkroppsligar gentrifieringen och att deras inverkan på stadsrummet 
hjälper till att öka fastighetsvärden (Douglas 2011:10-11). Douglas beskriver de 
olovliga ”förbättringarna” av staden som ett sätt för deltagarna att förklara sin 
”rätt till staden” (Douglas 2011:12). Douglas menar också att de förändringar 
som medborgarna gör av stadsrummen faktiskt kan fungera som en lärdom för 
stadsbyggare att dra nytta av, liksom som ett riktmärke till hur medborgarna vill 
att staden skall formas (Douglas 2011:15). Stadsrummen fungerar normalt inte 
som något ”vem som helst” kan förändra utan regleras och definieras genom 
lag och av professionella. Detta är dock inte fallet hos det Douglas undersökt, 
där vem som har rätt att forma staden är otydligt (Douglas 2011:12). Douglas 
pekar på att medborgarnas inverkan på stadsrummet faktiskt kan utmana hur vi 
uppfattar privat och offentlig plats och ifrågasätta vem som har rätt till att forma 
staden (Douglas 2011:15).

4.4.2 GERILLAODLING
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Både samhället och rummet är beroende av och skapas med hjälp av varandra, 
rummet är inte statiskt utan består av en process där kroppen och naturen 
ingår. En plats är ett rum som tillskrivs mening. Det sätt genom vilket rummet 
tas i anspråk liksom bebyggelsen ses som sociala produkter (Olsson 2008:58, 
Johansson red 2003:53). Det sociala rummet beskrivs med hjälp av Lefebvres 
spatiala triad, där de rumsliga elementen benämns som praktiker, rummets 
representationer och representationernas rum som i sin tur producerar 
rum (Johansson red, 2003:54). Appropriation av rum innebär att invånarna, 
gemensamt ”tar staden i besittning” och gör rummet till sitt eget liksom att 
rummet fylls med mening och omvandlas till en plats (Olsson 2008:68-69, 53). 
För att helt appropriera rum, måste detta ske både materiellt och socialt (Olsson 
2008:53). Appropriation kan fungera som själva målet för självorganisering, som 
innebär att invånarna i en stad strävar efter förändring. Organiseringen kan vara 
helt eller delvis självständig och innebär att initiativ uppkommer ”underifrån” 
(Olsson 2008:52, 54, 219). Att medborgarna underifrån ”tar staden i besittning” 
kan göras under en tillfällig tid. Detta kan skapa tillfälliga användningar som blir 
en del av staden. I Berlins fall har det tillfälliga initialt setts som ett hot mot 
ekonomin (Colomb 2012:138, 132). För att senare komma att bli ett positivt 
bidrag, för att därefter pressas undan. Det är viktigt att stödja de tillfälliga 
användningarna så att deras närvaro i staden inte endast blir i evenemangssyfte 
(Colomb 2012:141, 144, 147). Det påstås samtidigt att dess syfte ej är att bli 
permanent men att det skapas problem om tillfälligheterna har ambitioner 
att bli långvariga (Magrit Schild & Antje Haveman 2007:52, 54). De tillfälliga 
användningarna kan också fungerar som improviserade, provisoriska lösningar 
på ett problem och kan vara viktig i planeringsprocesser genom att undersöka 
vad platser bäst passar till (Magrit Schild & Antje Haveman 2007:46-48). 

Definitionen av stadsodling kan innefatta kollektiva odlingar på halvoffentliga 
eller offentliga platser som till exempel kan bestå av bostadsgårdar eller parker. 
Det finns även en bredare definition som innefattar odling av ätbara grödor i 
staden liksom att den kan vara urban och peri-urban (Delshammar 2012:6-7, 

Queiroz 2006:3). Gerillaodling innebär en illegal plantering av växter på offentliga 
eller privata platser (Adams & Hardman 2014:1103-1104). För att stadsodling 
skall bli ultimat så behöver den dels vara en del av planeringen samtidigt som 
den måste vara flexibel (Mougeot 2005:31, 52-53). Om stadsodling ej planeras 
kan den förekomma på förorenad mark och kan således medföra hälsorisker 
(Mougeot 2005:9). Vidare tjänar också ett samarbete mellan kommun och 
odlare som ett underlättande för odlingen för att motarbeta motstridiga 
myndigheter (Mougeot 2005:8, 10, 31). 

Gerillaodlarna menar att deras odlingar är till för alla och att deras odling syfar till 
”allmännyttan” (Adams & Hardman 2014:1107-1108). Stadsrummen definieras 
av lagen och professionella och gerillaodlingen undersöker och tänjer gränserna 
på vad invånarna ”har rätt till”, om de har rätt att forma staden (Douglas 2011:12, 
15). De som stadsodlar beskriver att de ”förskönar” försummade platser i 
staden (Adams & Hardman 2014:1104, Douglas 2011:3). Stadsodlingshandling 
som egentligen handlar om att förbättra den stad medborgarna lever i kan 
samtidigt tjäna som bortdrivande av de som utför ”försköningen” genom att 
bidra till en gentrifieringsprocess (Douglas 2011:10-11).

4.5 SAMMANFATTNING AV TEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER



5. 
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5. FALLSTUDIER

    Odla i Lund          Concrete farming        Odla i stan         Gerillaodling Umeå

Kommun-
organiserad

Självorganiserad

Privat mark

Offentlig mark

Detaljplanelagd

Ägare

Kommun-
kontakt

Laglig

Tillfällig

Permanent

Marksvårigheter

Frilandsodling

Pallkrageodling

Växthus

Växtvägg

Djur

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lunds kommun

X

X

X

X

X

X

X

Lunds Waldorfskola

X

X

X

X

  X

X

Fastighetsägare

X

X

X

X

X

/

Umeå kommun/Baltic

X

ÖVERSIKT

X

X

X

X

X

X

Nedan följer essensen ur intervjuresultatet, intervjuerna i sin helhet och de 
ställda frågorna går att finna i bilagan. Ett urval av det som sades är gjort för att 
underlätta för läsaren där det relevanta för analysdelen finns med. Intervjuerna 
redovisas dock också i sin helhet för att skapa en transparens i uppsatsen.

FALL 1. ODLA I LUND

FALL 2. CONCRETE FARMING

FALL 3. ODLA I STAN

FALL 4. GERILLAODLING, UMEÅ

FALL 4. GERILLAODLING, UMEÅ
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5.1 FALL 1. ODLA I LUND
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5.1.1 BAKGRUND

Odla i Lund är ett stadsodlingsprojekt som är beläget i Lunds utkant vid 
Brunnshögsområdet på en yta om cirka 19400 kvadratmeter. Projektet drivs av 
Lunds kommun och har fått stöd från Delegationen för Hållbara städer. Det är 
ett tillfälligt projekt med möjlighet att odla på platsen tills 2017. Det ingår som 
en del i planerandet av en ny hållbar stadsdel som skall byggas på Brunnshög i
kontakt med de nya forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Odlingslotterna 
är i dagsläget uppbokade men det går att bli medlem i odlingsgrupper (Lunds 
kommun 2014). 

Platsen kan nås via cykel- och bilvägar och karaktäriseras i dagsläget av att 
ligga i brytningen mellan landsbygd i norr och stadsbygd i söder. Stadsodlingen 
märks tydligt i landskapet då den dels består av en stor uppodlad yta, dels av 
ett växthus som syns långväga i det flacka landskapet. Odlingen är uppdelad i 
olika sektioner med gemensamma odlingslotter, växthus, provodling, hönsbur, 
pallkragar, verktygsskjul och samlingsplats. Det finns information om platsen och 
kontaktuppgifter samt kursverksamhet.

ODLA I LUND
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Lena Ingvad, Odla i Lund.

Lena Ingvad är både brukare och kommunanställd i projektet Odla i Lund 
som fått statliga medel från Delegationen för hållbara städer. Det är en 
kommunstödd stadsodling där 30% av medlen kommer från kommunen 
och 70% från staten. Stadsodlingen är placerad hos Tekniska förvaltningen på 
kommunen och politiska beslut har legat till grund för dess bildande. Lena 
berättar att stadsodlingsprojektet ”hamnade i hennes knä” och funderade över 
hur de skulle kunna locka folk ut till Brunnshög. När projektet väl var igång var 
det en lång, komplicerad process på ett år att få markåtkomst. Det var tack 
vare att arrendatorn kunde tjäna pengar på marken som de till slut fick tillgång 
till mark.

Under projektets gång har de som arbetar med Brunnshögs utveckling velat 
avhysa projektet när de insåg att Odla i Lund blev väldigt populärt. Lena menar 
att de blev och är väldigt rädda för att deltagarna skall hålla fast i platsen, därför 
får de till exempel inte odla träd där. Projektet har endast fått tillfällig tillgång till 
platsen eftersom att den är detaljplanelagd med skolor och bostäder som skall 
börja byggas 2017. Marken ägs av Lunds kommun och stadsodlingen fungerar 
som en väldigt bra marknadsföring för att etablera platsen. Lena förklarar att 
de skall få en ny plats att odla på när projektet är klart, var är dock oklart. 
Deltagarna är medvetna om att odlingen endast är tillfällig, men Lena förklarar 
att det kanske inte är säkert att det räcker. Responsen på stadsodlingen har varit 
övervägande positiv. Vidare tror Lena att det är viktigt att kommunen finns med 
någonstans i stadsodlingen, att de kan hålla i dess styrning och organisation. 

Maria Lindvall, Lunds kommun.

Maria Lindvall är landskapsarkitekt på planavdelningen i Lunds kommun 
och arbetar med stödfunktioner till planarkitekter och bygglov, liksom med 
grönstruktur. I sitt arbete märker hon en ökande efterfrågan på möjligheter att 
odla i staden. De försöker se till efterfrågan i planeringen, speciellt vid planering 
för ”gröna” områden.  Initiativen kommer både från kommun och invånare. Med 
viss osäkerhet förklarar hon att de ej har någon handlingsplan för stadsodling 
på kommunen. Maria har generella tankar om gerillaodling som baseras på 
hur de genomförs, på undanskymda platser med eftersatt underhåll, är det 
oproblematiskt. Det kan däremot bli problematiskt om gerillaodlingen uppförs 
på ett område som det är planerat och planterat på. 

Karl-Oscar Seth, Lunds kommun. 

Karl-Oscar Seth är stadsträdgårdsmästare i Lunds kommun och ansvarar för 
park, skog och rekreation i kommunen. Karl-Oscar tycker det är viktigt att 
stadsodlingar är organiserade i någon form. När det gäller gerillaodling så finns 
det en hårfin balansgång, det är viktigt att deltagarna inte tar offentliga rum i 
anspråk och privatiserar dem och den risken blir aktuell när privatpersoner 
börjar odla upp en plats.

Initiativ till stadsodling i Lund kommer dels från kommun, dels från engagerade 
invånare. Odla i Lund är ett sätt att samla engagerade, odlingsintresserade 
människor under kommunparaplyet där kommunen står för mark, vatten, jord 
och växthus och deltagarna står för engagemanget och odlingen. Kontakten 
till stadsodlarna sker bland annat genom projektledaren för Odla i Lund. Han 
menar att det finns en tidpunkt när kommunpåverkan kan minska och odlarna 
kan bli självständiga. De får generellt positiva reaktioner på stadsodlingarna. Det 
kan dock vara problematiskt med tillfälliga stadsodlingar. Där det är viktigt med 
tydlighet och så småningom flytta odlingen, vilket kan skapa konflikter mellan 
deltagare och markägare.

5.1.3 INTERVJU MED KOMMUNANSTÄLLDA5.1.2 INTERVJU MED DELTAGARE
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5.2 FALL 2. CONCRETE FARMING
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Concrete farming är ett kooperativ med bas i Malmö. De erbjuder tjänster 
i stadsodling liksom utbildning och planering. Kooperativets medlemmar är 
miljövetare, permakulturister, trädgårdsingenjörer och samhällsentreprenörer 
(Concrete farming, a 2014). De arbetar aktivt för att få tillgång till mark i Malmö 
stad och kommer så småningom att börja odla i staden. De har i dagsläget tillgång 
till mark i Hardeberga utanför Lund på en yta om ungefär1800 kvadratmeter. 

Platsen ligger på lansbygden och karaktäriseras av ett antal byggnader och 
åkermark. Marken tillhör Lund Waldorfskola och de samarbetar med Råby 
Biogrönt och odlar grönsaker till Waldorfskolan (Conrete farming, b 2014). 
Odlingen består av två frilandsfält, ett växthus, ett byggprojekt och odlingar i 
stenlagda konstellationer. 

5.2.1 BAKGRUND

CONCRETE FARMING
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Johan Andebratt. Concrete farming. 

Johan Andebratt är social entreprenör, idealist, fotograf och nörd inom ätliga 
växter. Han arbetar främst med Odlingstv och Concrete farming. Concrete 
farming är ett kooperativ och socialt företag som inte tar ut någon vinst. De har 
en permanent odling i Hardeberga utanför Lund. De odlar inte i  Malmö stad, 
vilket är ett jättestort problem. Detta beror på att kommunen är alltför långsam 
med att ge markåtkomst. Det börjar dock lossna och år 2015 kommer de börja 
odla i staden. I Hardeberga odlar de ätbara växter för att visa att de klarar av att 
producera. Det kan vara problematiskt med detaljplaner vid stadsodling som 
innebär att detaljplanelagd parkmark inte kan uppodlas. De är också oroliga för 
om det finns förorenad mark där de skall odla eftersom mark har schaktats 
runt i staden. 

Concrete farming är tänkt att fungera genom samarbete med bostadsrätts-
föreningar genom att odla upp olika innergårdar. Concrete farming vill inte att 
odlingarna skall finansieras med skattemedel, samtidigt som de ser kommunen 
som deras viktigaste kund. Kommunen har gett Concrete farming två miljöanslag 
till förstudier och för också ett samtal med dem. Det positiva med Malmö 
kommun är deras stadsodlingsgrupp som samlar stadsodlingsaktörer, ekonomiska 
föreningar, studieförbund, gatukontoret och en politiskt ansvarig. I gruppen förs 
ett samtal om stadsodling. De upplever kommunen som både stöttande och 
bromsande. Concrete farmning har haft kontakt med gatukontoret och skall  
lämna in en plan till Malmö stad 2015.  Planerare och arkitekter frågade dem 
vad de ville ha för konkreta hjälpmedel till odlingen. De får alltid respons på 
stadsodlingarna när de odlar i staden. När Johan var med i Mykorrhiza, en före 
detta stadsodlingsgrupp, ville de skapa en dialog med boende i anslutning till 
odlingarna. Det var dock svårt och de pratade förbi varandra. Detta har gett 
stadsodling i Malmö dåligt rykte och detta är något som Concrete farming vill 
återuppta. 

Eva Delshammar. Malmö kommun. 

Eva Delshammar är landskapsarkitekt och arbetar som projektledare på 
Gatukontoret i Malmö. Hon arbetar framförallt med planering och genomförande 
av Hyllie. Utgångstankarna i Hyllieprojektet var att de ville ge platsen ”ett hjärta” 
och där anser hon att stadsodling fyller en viktig funktion. I dagsläget är det 
främst kontor och handel som finns i Hyllie och det planeras för bostäder. Hon 
ser stadsodling som ett sätt bryta av mot detta och skapa sociala mötesplatser. 

För tillfället arbetar de med en fördjupad översiktsplan för Hyllie och i den finns 
mycket att läsa om stadsodling i form av en övergripande vision. Under arbetet 
med planen har de varit i kontakt med stadsodlare genom odlingsnätverket 
i Malmö. Hon ser ett samarbete med ”eldsjälar” som en nödvändighet för 
projektets genomförbarhet. Det problematiska ligger i vem som skall driva det 
hela, på vilket sätt och vart pengarna kommer från. De väntar på eventuellt 
anslag från en projektansökan till Vinnova för att finansiera stadsodlingen. 

Vidare förklarar Eva att Malmö är väldigt strikta med att ej stadsodla i 
detaljplanelagd parkmark eftersom parkerna skall vara tillgängliga för 
allmänheten, men att de ger dispens ibland. Hon säger samtidigt att detta skiljer 
sig från stad till stad och att Göteborg är mer öppna för stadsodlingar i parker. 
Eva inser att det också finns problem med stadsodling, att de kan få klagomål 
på att det ser ”skräpigt” ut. Hon menar att det därmed kan vara enklare att 
från början ha med stadsodling i en ny park än att gå in och börja stadsodla 
i en redan befintlig. Eva anser också att det kan vara märkligt att planera för 
stadsodling i detaljplan, att det måste gå att vara mer flexibel och att det kan 
bli svårt att ändra från stadsodling till något annat om det är detaljplanelagt för 
stadsodling. Det bästa hade varit om det går att lägga stadsodlingen i parkmark 
för att behålla en viss flexibilitet. 

5.2.2 INTERVJU MED DELTAGARE 5.2.3 INTERVJU MED KOMMUNANSTÄLLDA
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5.3 FALL 3. ODLA I STAN
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Odla i stan figurerar i Malmö sedan 2009 med sin bas i stadsdelen Seved (Odla i 
stan a 2014). Odla i stan är en ekonomisk förening bildat ur projektet Barn i stan. 
Föreningen samarbetar med boende, föreningar, fastighetsägare och kommuner 
för att utveckla stadsodling. I deras verksamhet ingår även undervisning av 
ekologisk odling (Odla i stan b 2014). Grundare är Linnea Wettermark och 
Göran Larsson. De fungerar som medlare mellan fastighetsägare och odlare. På 
odlingarna har de regelbundna möten med workshops, studiebesök 

och föreläsningar (Odla i stan c 2014). Odlingen i Seved är placerad 
på kvartersmark, är synlig från gatan och upptar en yta på ungefär 570 
kvadratmeter samt 30 kvadratmeter växtvägg. Den består av ett hus med grönt 
tak, odlingslotter inhägnade av staket, en växtvägg med örter och ätbara växter, 
pallkrageodlingar och av två frilandsodlingar på gården till ett flerfamiljshus. 
Området är ett bostadsområde i södra Sofielund, Malmö (Odla i stan d 2014).

5.3.1 BAKGRUND

ODLA I STAN
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Linnea Wettermark. Odla i stan. 

Linnea Wettermark driver företaget och den ekonomiska föreningen Odla i 
stan som arbetar med stadsodling. Linnea är också grundare av odlingsnätverket 
Seved, en ideell förening som arbetar för att boende och malmöbor skall lära 
sig odla ekologiskt. De arbetar med fastighetsägare, boende och organisationer 
som efterfrågar deras tjänster. De odlar framförallt på kvartersmark och det 
är fastighetsägaren som äger marken. Fastighetsägarna har att vinna mer nöjda 
och glada boende och mindre vandalism. Malmös kommunala bostadsföretag 
använder också stadsodlingarna som marknadsföring eftersom det lockar nya 
boende. 

Kommunen har varit delaktig i arbetet med växtväggen genom Serviceenheten, 
men också Kulturförvaltningen och Malmö museer. De har inte varit i kontakt 
med planerare, utan oftast med miljöförvaltningen. De får mestadels positiva 
reaktioner på stadsodlingarna, de flesta blir sugna på att själva börja stadsodla 
och anser att stadsrummen blir vackrare. Någon enstaka gång har de fått 
negativa kommentarer som handlar om estetik, att odlingarna ger ett ”skräpigt” 
och ovårdat intryck. Odla i stan skulle vilja ha bättre kontakt med kommunen 
och vara med i planeringsprocessen istället för att alltid odla på mark som är 
planerad till något annat. 

Sten Göransson, Malmö kommun. 

Sten Göransson arbetar som projektledare vid stadsmiljöavdelningen på 
gatukontoret i Malmö. Han är landskapsarkitekt och arbetar med olika typer av 
projekt som behandlar allmänna platser, upprustning och omgestaltning liksom 
planering. Han är själv väldigt intresserad av stadsodling och hans personliga 
åsikt är att kommunen borde tänka om när det gäller stadsodling och att det 
borde ske en förändring i synen på hur de förhåller sig till staden. Att sättet 
att organisera skötseln i staden måste förändras liksom att det inte endast 
skall handla om att ”sköta staden” utan också om att odla den, att fokusera på 
ekosystemtjänster och öka biodiversiteten. 

Initiativen till stadsodling i Malmö kommer i stort sett från invånare och på 
kommunen har de kontakt med stadsodlare genom ett odlingsnätverk. 
Odlingsnätverket består av tjänstemän, politiker, enskilda personer och företag 
som arbetar eller är intresserade av odling och parkverksamhet. 

I Malmö har de tidigare haft problem med stadsodling genom nätverket 
Mykorrhiza i Enskifteshagen. Till en början fungerade projektet bra, men 
kontakten mellan kommunen och nätverket blev sämre, luckrades upp och 
stadsodlingen utsattes för kritik från boende i området som menade att det 
började se ”skräpigt” ut. De tar lärdom av händelsen och inser att stadsodling 
behöver organiseras och att kommunen behöver ha en överenskommelse med 
stadsodlarna. När invånare vill stadsodla i Malmö finns det idag platser utmärkta 
för detta, bland annat i Rosengård, Lindängen i Lund och Enskifteshagen. Hur 
de på kommunen skall bistå stadsodlarna är något som får utvecklas under 
tidens gång. Det finns tankar om att kunna bistå med vatten, verktygsbodar etc. 
I dagsläget finns dock ingen budget till stadsodling, utan det är nåt som Tekniska 
nämnden får avgöra. 

5.3.2 INTERVJU MED DELTAGARE 5.3.3 INTERVJU MED KOMMUNANSTÄLLDA
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Just nu arbetar Malmö kommun med ett program som skall upp i Tekniska 
nämnden. Programmet syftar till att försöka få politiker till att bilda en 
förvaltningsövergripande grupp som skall ansvara för stadsodling i staden. Sten 
förklarar att stadsodling berör flera olika förvaltningar, vilket är problematiskt 
i dagsläget, då organisationen komplicerar att få till stadsodling. Han menar 
att problemet med stadsodling ligger i när den behandlar allmän platsmark 
och inte kvartersmark. Den allmänna platsmarken förutsätter att odlingen 
skall vara öppen för alla och att den ej får ta över andra kvaliteter med 
allmänna platser, som till exempel rekreation. Platserna måste därmed vara 
inbjudande och locka människor till odlingarna. Med programmet vill de skapa 
stadsodlingskoordinatörer som skall verka och koordinera stadsodlingsgrupper 
i varje stadsdel. I stadsdelarna vill de arbeta med stadsdelsträdgårdar, i vilka 
områden utses till stadsodling. 
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5.4 FALL 4. GERILLAODLING, UMEÅ. 
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Gerillaodlingen i Umeå är utförd av konsthögskolestudenten Matti Sumari och 
består av pallkrageodlingar med lin längs Umeå älv vid Konstnärligt campus 
sommaren 2013. Gerillaodlingen tog också formen av ett uppodlat linfält på 
25 kvadratmeter vid Gamla slakteriet på Teg, på en till synes övergiven tomt. 
Gerillaodlingen var en del i en utställning som Matti gjorde, där han även visade 
en film av odlingsförloppet på linåkern där han använde sig av gamla metoder 
så som till exempel plöjning (Vimeo 2013). 

5.4.1 BAKGRUND

GERILLAODLING, KONST-
NÄRLIGT CAMPUS

GERILLAODLING, TEG
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Matti Sumari. Gerilladoling, Umeå. 

Matti Sumari beskriver sig själv som konstnär och gerillaodlare och säger att 
idéerna kommer från samma grund som andra initiativ till att använda sin miljö, att 
göra nåt mer av miljön än att konsumera i den, att istället utnyttja möjligheterna 
som finns i en stad. Han gerillaodlar potatis och lin på kommunens offentliga 
platser. Linet odlade han på en övergiven industritomt till en utställning. Det var 
en åker på ca 25 kvm. Han odlade även lin i pallkragar vid konstnärligt campus 
på privatägd mark. Han har även gjort diverse utplanteringar och ser det som 
är spännande med stadsodling som, att istället för att styra upp något fysiskt 
avancerat från kommunens håll, kasta ut ”fröbomber” och lämna dem åt sitt 
eget öde. Växter klarar sig själva i viss mån. 

Bakgrundstankarna till att han ville odla är många. Det handlar dels om att 
omvandla oanvända, tråkiga platser som till exempel en gräsmatta, dels om 
att bli mer oberoende. Det handlar om att ta tag och handla direkt och göra 
motstånd istället för att gå via en kommun. Eftersom Matti odlar på allmän plats 
menar har att det därmed inte går att åberopa ägande över odlingen. Att det 
istället är ett slags kollektivt ägande och att vem som helst kan vara med och 
skörda. Han menar också att en privatisering av marken skulle innefatta att han 
tar ut en vinst av odlingen. Det är detsamma som att någon odlar eller gör konst 
på en allmän plats, att den tillhör alla. Han menar att det är mer privatiserande 
med en offentlig aktör, eftersom de har rätten att riva upp och förstöra om 
någon annan varit där och odlat, vilket han tidigare råkat ut för. 

Matti har undersökt om det går att få brukarrätt till att odla på kommunens 
ytor och det är relativt lätt att få. Han är intresserad av att få en godkänd plats 
beroende på om den är tillgänglig för honom. Han har varit i kontakt med 
kommunen angående biodling, då han ville placera bikupor på industritomten, 
vilket måste anmälas till kommunen. Vid Konstnärligt campus var han i kontakt 
med konsthögskolan. Han skulle dock vilja ha mer kontakt med kommunen. Det 
skulle kännas roligare att ha en bra plats att odla på, där han ej skulle behöva 
oroa sig för att kommunen skulle förstöra odlingen. 

5.4.2 INTERVJU MED DELTAGARE
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Anställd vid Boverket. 

Informanten är anställd vid Boverket och förklarar sin syn på stadsodling som 
en del av grönstrukturen och att det är en trend, liksom att det hela tiden finns 
trender i hur man skall använda staden. Det är en stor skillnad om odlingen sker 
på det som i detaljplan heter allmän platsmark eller kvartersmark. Boverket 
kan inte uppmuntra gerillaodling om det sker på allmän platsmark, eftersom 
denna mark enligt Plan- och bygglagen är till för alla och inte skall privatiseras. 
Gerillaodling är sannolikt i juridisk mening en privatisering av allmänna ytor, men 
det är osäkert om detta prövats i rättslig instans. Kommunerna kan ha olika 
inställning till skötsel och förvaltning av allmän platsmark, och därmed även 
gerillaodling. Det är till stor del en lokal fråga. 

Däremot finns det stor frihet att tillämpa denna typ av markanvändning på 
kvartersmark. Vissa kommuner uppmuntrar möjligen till stadsodling och tar 
egen ställning till fenomenet. 

5.5 INTERVJU MED BOVERKET

Klara Falk, Boverket.  

Klara Falk arbetar som planarkitekt på Boverket. Hon vägleder i frågor om 
detaljplan, skriver texter till kunskapsbanken och arbetar med bygglovsfrågor. 
Hon ser stadsodling som ett intressant sätt, genom vilket invånarna använder 
staden. Det är dock oklart huruvida stadsodling är förenligt med Plan- och 
bygglagen, hon menar att utrymmet i lagen kanske inte alltid är lika stort som 
det skulle behövas i praktiken. Stadskärnorna planlades för länge sedan, under 
en tid då det fanns en annan syn på odling i staden. När det gäller Klaras 
tankar om gerillaodling så gör Plan- och bygglagen det möjligt vad marken skall 
användas till. Det är en fastighetsrättslig fråga vem som nyttjar marken. Mot 
den bakgrunden är det fördelaktigt om kommunen planlägger odlingen istället 
för att individen odlar direkt. Det kan skapa märkliga resultat och vid odling på 
övergiven mark så kan det finnas en anledning till att marken är övergiven, vilket 
kan bero på att den kanske är förorenad, därmed kan det vara fördelaktigt att 
samhället planerar.

Vidare skulle det vara möjligt att planera för stadsodling, men det ligger i viljan. 
Det finns ingen lönsamhet i stadsodling, vilket kanske gör att kommuner inte 
vill planlägga. Istället går det att titta på äldre detaljplaner och försöka hitta 
lösningar. Samtidigt kan det dock vara svårt att tolka in någonting som inte var 
tänkt från första början. Klara ger exempel på hur det skulle kunna gå att planera 
för stadsodling genom att i nya planer lägga in små odlingslotter som stråk i 
allmän platsmark, det kan dock inte handla om inhägnade odlingar på allmän 
platsmark. Vidare kan planteringar och parker upplåtas till odlingsgrupper. Det 
finns möjligheter att lägga in stadsodling som kvartersmark och användningen 
(L) odling, som bland annat används för koloniområden. Sen förklarar hon att 
det går att placera in som egenskap under bostad, centrumändamål eller vård. 
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KONTAKTDIAGRAM
Nedan visas kontaktvägarna mellan kommuner och 
stadsodlingar. De streckade linjerna innebär svag kontakt 
medan de heldragna linjerna innebär starkare kontakt. 



6. 
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6. ANALYS

I analysdelen sätts teorier och begrepp mot fallstudie för att undersöka vart 
de skiljer sig och var det går att finna samband. Ur analyseringen har teman 
kunnat urskiljas, vilka är stadsodlingens form, appropriering genom stadsodling, 
stadsodling genom planering, markåtkomst och markens användning, 
organisering av stadsodling och dess ansvar, stadsodling och tidsaspekten samt 
uppfattningen om stadsodling. De olika temana undersöks i analysen för att 
sedan godkännas eller förkastas i analysresultaten. 

6.1 STADSODLINGENS FORM 

När det gäller själva definitionen av stadsodling så kan den innefatta kollektiva 
odlingar på halvoffentliga eller offentliga platser, som till exempel kan vara 
bostadsgårdar eller parker (Delshammar 2012:6-7). Det finns även en mer bred 
definition som beskriver stadsodling som innefattar odling av ätbara grödor i 
staden liksom att den kan vara urban och peri-urban (Queiroz 2006:3). Med 
Delshammars relativt snäva definition förefaller Fall 3, Odla i stan, liksom Fall 4, 
Gerillaodling, Umeå, att hamna inom dess gränser. Fall 1, Odla i Lund, och Fall 
2, Concrete farming, kan enligt den första definitionen inte karaktäriseras som 
stadsodling, även om de titulerar sig som så. Genom att applicera den andra 
definitionen hamnar Fall 1, inom dess ram, men Concrete farming har i dagsläget 
en mer rural form. Detta är de medvetna om och ser det som problematiskt. När 
det gäller definitionen av gerillaodling, hamnar Fall 4, Gerillaodling, Umeå, inom 
ramarna. Gerillaodling innebär, enligt Adams och Hardman, att illegalt plantera 
växter på offentliga eller privata platser (Adams & Hardman 2014:1103-1104).

6.1.2 ANALYSRESULTAT

När det gäller stadsodlingens form och definition så finns det tydliga skillnader 
mellan teori och empiri. Där fallen som studerats titulerar sig som stadsodlingar 
samtidigt som vissa inte sker inom stadens gränser eller ens i dess omedelbara 

närhet. Deltagarna och kommuner är även medvetna om denna svårighet och 
försöker arbeta fram lösningar. Fall 4, Concrete farming skall få tillgång till mark 
i staden och kan först då börja stadsodla. Fallet har ändå varit av betydelse för 
uppsatsen då den pekar på svårigheter som kan finnas för stadsodlingsambitioner. 

6.2 APPROPRIERING GENOM 
STADSODLING

Appropriation av rum förklaras som att invånarna ”tar staden i besittning”, 
gör den till sin egen och att staden omvandlas gemensamt av dess invånare 
(Olsson 2008:68-69, 53). Samt att vissa av dagens städer som karaktäriseras 
av en uppdelning av bostad och arbete försvårar möjligheten att appropriera 
(Olsson 2008:67-68). Appropriering görs endast ”på riktigt” om medborgarna i 
staden kan vara med och omforma rummet både socialt och materiellt (Olsson 
2008:53). Alla fallen karaktäriseras av appropriation på olika sätt och i olika 
skala. Det har dels gått att utmynna ur intervjuerna, där informanterna på olika 
sätt har påpekat att odlarna omvandlat stadsrummet. Det handlar om en social 
appropriation, i och med att fallen utför sociala aktiviteter på de olika odlingarna, 
liksom en materiell appropriation, där platsens användning förändrats. 

I Fall 1, Odla i Lund, syns stadsodlingen mycket tydligt i landskapet och 
appropriationen av rummet har gått långt. Odlingen tar en stor yta i anspråk och 
breder ut sig i både höjdled och sidled och från att ha varit ett mellanrum i staden 
har det blivit en plats. Odlingen består av växthus, hönsgård, pallkrageodlingar 
och frilandsodlingar. I Fall 2, Concrete farming, har approprieringen en något mer 
modest karaktär, där odlingen inte är lika utbredd liksom att dess uttryck inte 
är lika tydligt i landskapet. Odlingen består av växthus, odling i stenformationer, 
frilandsodling och ett bygge på en markremsa mellan en odling och byggnader. 
Rummet har likaså här blivit till en plats, om än inte i lika stor utsträckning som 
i Fall 1. 
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I Fall 3, Odla i stan, har approprieringen likaså tagit en liten yta i anspråk, men 
denna är mer tydlig och sticker ut från den omgivande miljön. Växtväggen 
fungerar som en tydlig markör för stadsodlingen, även denna odling består av 
frilandsodlingar, odlingar i pallkragar och stenformationer. Rummets användning 
har förändrats liksom dess platsmässighet. 

Fall 4, Gerillaodling, Umeå, som tagit minst yta i anspråk, har delvis lyckats 
approrpiera de rum den funnits i. När det gäller frilandsodlingen vid Gamla 
slakteriet så smälter appropriationen nästan samman med den omgivande 
miljön när det väl börjat växa där. Det är inte en tydlig appropriering, och 
det går att ifrågasätta om rummet blivit till en plats. Odlingen vid Konstnärligt 
campus består av tillfälliga pallkrage-odlingar som sticker ut från den annars 
sterila miljön. Det är likaså där fråga om odlingarna förändrat platsens mening, 
utan det är endast fråga om en delvis appropriering där rummet till viss del 
”tagits i besittning” (Olsson 2008:68-69, 53). Den huvudsakliga användningen av 
rummet har inte omskapats socialt eller materiellt. 

6.2.1 ANALYSRESULTAT

 
Det förekommer en appropriering av rummen både socialt och materiellt i de 
flesta fallstudier. Rummens stadsmässighet varierar dock. Appropriationen tar 
sig olika uttryck och varierar från fall till fall där Fall 1, Odla i Lund, tar mest mark 
i anspråk och rummets omvandling till plats är mest påtaglig. Fall 2, Concrete 
farming, har inte approprierat rummet i lika stor utsträckning som Fall 1. Fall 
3, Odla i stan, har lyckats appropriera rummet och förändrat dess användning. 
Fall 4, Gerillaodling, Umeå, har endast delvis approprierat rummen. Odlingarna 
har, endast för deltagarna, lyckats omvandla platsernas användning. En materiell 
appropriering förekommer dock i viss mån. Rummen har inte heller omvandlats 
till platser i samma mån som i övriga fall. 

Med hjälp av den fysiska planeringen och verktygen översiktsplanering 
och detaljplanering kan kommuner tillskriva platser tänkta användningar. 
Användningarna kan sedan komma att förändras när platsen blir verklig och 
det går således inte att förutbestämma vad rummets praktiker kommer att 
bli (Johansson red. 2003:56-57). Detta går att ställa mot Fall 2, Odla i stan, och 
Fall 4, Gerilla odling Umeå, där bägge fallen odlar på detaljplanelagd mark som 
egentligen inte är tänkt att fungera som stadsodling men som ändå gör det. 
Användningarna av rummet har således blivit en annan än vad som var tänkt 
från första början. 

I intervjun med med Klara Falk på Boverket framkom att det skulle kunna gå att 
detaljplanera för stadsodling. Hon ger exempel på att stadsodling bland annat 
skulle kunna planeras under användningen (L) odling i detaljplan. Samtidigt 
poängterar hon att det inte finns någon direkt lönsamhet i stadsodling, vilket 
gör det svårt att planera för liksom att hon inte känner till något fall där detta 
faktiskt gjorts. Klara poängterar också att det är tveksamt om stadsodling 
går att applicera genom Plan- och bygglagen och att utrymmet i lagen inte 
alltid överensstämmer med verkliga behov. Enligt Plan- och bygglagen är det 
kommunen skall bestämma över i detaljplan relativt begränsat medan det går 
att finna åtskilliga saker som kommunen får bestämma över, detta är bland 
annat markens vegetation. Detaljplaner är också juridiskt bindande (PBL SFS 
4:900 5§ 9§). Här finns en tydlig koppling mellan vad informanten från Boverket 
förklarar och vad lagen säger. Det går att bestämma om en plats skall användas 
för odling samtidigt som det inte är ett måste. Det finns vidare ingen renodlad 
stadsodlingsbestämmelse utan det går att tolka in i de bestämmelser som redan 
existerar. 

Eva Delshammar, vid Malmö kommun, är projektledare för Hyllie och har 
varit med och tagit fram den fördjupade översiktsplanen för området, i vilken 
stadsodling är planerad. Därmed går det att dra kopplingar till Mougeot som 
menar att stadsodling, för att den skall fungera på bästa sätt, måste vara en del 

6.3 STADSODLING GENOM PLANERING
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av planeringen. Det finns dock en motsägelse i hans beskrivning då han dels 
förklarar att stadsodling måste vara flexibel samtidigt som den måste få en egen 
markanvändning (Mougeot 2005:31, 52-53). Det är ett paradoxalt argument 
som går att finna i fallstudien. I Hyllieprojektet har, som sagt, stadsodling planerats 
på en översiktlig nivå som inte har rättslig verkan utan endast är vägledande 
(Boverket 2014a). Vid detaljplanering av området har inte stadsodling funnits 
med i beräkningarna och Delshammar beskriver också att det behövs mer 
flexibilitet än vad som går att få genom detaljplan. På samma gång som de 
har planerat för stadsodling har de inte säkerställt dess användning och det är 
osäkert om det i praktiken kommer ske. 

Vidare framkom det genom fallstudien andra orsaker till varför stadsodling 
borde vara en del av planering. Klara Falk vid Boverket menar att det finns 
stora fördelar med planering av stadsodling, vilka innefattar en säkerhet kring 
markens beskaffenhet. Vid oplanerad stadsodling finns det osäkerheter kring 
markföroreningar. Även deltagare i stadsodlingar, som Johan Andebratt, är inne 
på samma spår och menar att det finns en rädsla hos deltagarna om markens 
status. Detta går även att finna hos Mougeot som menar att stadsodling på 
förorenad mark kan medföra hälsorisker (Mougeot 2005:9).

Hos de flesta stadsodlare finns en önskan om mer kommunkontakt samt att 
vara med i planeringsprocessen, något som ytterligare kan kopplas till Mougeots 
beskrivning av samarbete och stadsodling som en integrerad del av planeringen 
(Mougeot 2005:10, 31). Hos gerillaodlaren finns även en önskan om dialog med 
kommunen för att kunna säkerställa att hans odlingar inte förstörs, vilket han 
råkat ut för tidigare. Även detta påpekar Mougeot som ett av stadsodlingens 
problem, att myndigheter kan bli motstridiga (Mougeot 2005:8). Samtidigt 
finns det också en önskan hos gerillaodlaren att direkthandla istället för att gå 
genom en kommun. Detta går även att finna i Colombs beskrivning av tillfälliga 
användningar av platser. Att processen karaktäriseras av att medborgarna arbetar 
sig nerifrån och upp och ställer sig utanför byråkratin (Colomb 2012:138). Likaså 

finns kopplingar till Schild och Havemanns text, där de beskriver ett behov av 
att agera i stunden istället för att planera (Havemann, Schild 2007:45).

Det finns tydliga tendenser till att stadsodlare vill ha kontakt med kommunen 
på något sätt. I vissa fall endast genom att få tillgång till godkänd mark och i 
andra fall vill de vara med i planeringsprocessen. Samtidigt kan kontakt med 
kommunen fungera som bromsande för markåtkomst och det kan ta längre tid 
att etablera stadsodling än till exempel genom illegal direkthandling. 

Vilket forum som är mest passande för stadsodling är oklart. Det finns en inbyggd 
paradox i resonemanget om stadsodlingens vara eller icke vara i planeringen. 
Att det är fördelaktigt om stadsodlingen har en egen markanvändning samtidigt 
som den måste vara flexibel. I detaljplaner kan stadsodlingen komma att 
bli för oflexibel jämfört med översiktsplan samtidigt som översiktsplanen 
inte säkerställer markåtkomst. Kanske kräver stadsodlingen ett annat forum 
än dagens detaljplanering samtidigt som det är av vikt att den är delaktig i 
planeringen. Kanske borde det gå att planera för mer flexibla användningar i 
detaljplan enligt Plan- och bygglagen? 

6.4 MARKÅTKOMST OCH MARKENS 
ANVÄNDNING

Genom fallstudierna gick det att skönja snarlika problem hos både 
självorganiserade och kommunalt ograniserade stadsodlingar. Problemen 
grundar sig i svårigheter att få markåtkomst och osäkerheter kring markens 
status. Fall 1, Odla i Lund, genomgick en komplicerad och långdragen process 
för att få tillgång till mark. Detsamma kan sägas för Fall 2, Concrete farming, som 
i dagsläget ännu inte fått tillgång till mark i staden utan är hänvisad till mer agrar 
mark. Fall 4, Gerillaodling, Umeå, har ”tagit sig rätten”, direkthandlat och på så 
sätt fått tillgång till mark. Samtidigt har deltagaren haft svårigheter med 

6.3.1 ANALYSRESULTAT
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kommunen som en gång förstört dennes odling. Den enda stadsodlingen som 
inte påvisat marksvårigheter är Fall 3, Odla i stan. Det som skiljer Fall 3 från 
resterande fall är dess fokus på fastighetsägare och odling på kvartersmark. Fall 
2, har dock också påvisat en vilja att odla på kvartersmark, men har ändå inte fått 
tillgång till mark i staden. Konflikter om mark och motstridiga myndigheter går 
att koppla till Mougeot, han förklara samtidigt att samarbete med kommunen 
kan fungera som ett steg i rätt riktning (Mougeot 2005:8-10) vilket inte är helt 
tydligt i alla fallstudier.  

Fall 1, Odla i Lund, stadsodlar på offentlig mark, Fall 2, Concrete farming, odlar 
på privat mark, Fall 3, Odla i stan, odlar på privat och offentlig mark liksom Fall 
4, Gerillaodling, Umeå. När det gäller markens användning så innebär parkmark 
offentliga, anlagda grönområden med planteringar (NE 2014). Park finns 
även som användning av allmän plats i Plan- och bygglagen, vilket har samma 
betydelse som i Nationalencyklopedin och innefattar anlagda grönområden. 
Allmänna platser finns likaså beskrivet i Plan- och bygglagen och handlar om 
detaljplanelagd mark som uppfyller gemensamma behov och endast tillfälligt 
enskilda behov (Boverket 2013). Det allmänna är i sin tur offentligt och skall 
inkludera alla. Motsatsen till offentlig är privat och vid en privatisering omvandlas 
offentlighet till privat. Kvartersmark är den mark som bebyggs och inte används 
till allmän plats eller vattenområde (NE 2014). 

I fallstudier och teorier går det att skönja en motsättning i användandet av 
parkmark till stadsodling. Adams och Hardman beskriver att gerillaodlarnas 
odlingar syftar till att komma till allmän vinning och att de gör något för 
”allmännyttan” (Adams & Hardman 2014:1107-1108). Maria Lindvall vid Lunds 
kommun menar att det kan bli problematiskt om gerillaodling uppförs på redan 
planterade och planerade platser. Karl-Oscar Seth understryker att det finns 
en hårfin balansgång mellan att ta offentliga rum i anspråk och att privatisera 
dem. Han menar att odling på allmän plats kan medföra att inte alla känner sig 
välkomna, vilket är ett måste för allmänna platser. Sten Göransson anser likaså 

att det kan bli problematiskt med stadsodling på allmän plats, något som inte 
är fallet på kvartersmark. Han kan dock tänka sig stadsodling på allmän plats 
om den är öppen för alla och har en inbjudande karaktär. Samtidigt menar Eva 
Delshammar att Malmö stad är strikta med att inte stadsodla i parkmark på 
grund av dess allmänna karaktär, men att de ger dispens ibland. Delshammar 
menar också att stadsodling i park borde ske vid anläggandet av en ny park för 
att det skall bli ändamålsenligt. Samtidigt innebär definitionen av Stadsodling ur 
Tim Delshammars text att det kan handla om odling i parkmark (Delshammar 
2012:7). Klara Falk från Boverket känner också till fall där det förts en diskussion 
om stadsodling i parkmark och när hon ger exempel på stadsodlingar på allmän 
plats är hon dock noga med att poängtera att de ej får inhägnas. 

Gerillaodlaren menar samtidigt att hans odling på offentliga platser inte innebär 
privatisering eftersom han ser det som ett kollektivt ägande då han inte tar 
ut vinst från odlingen. Samtidigt har inte hans odling en inhägnande karaktär. 
Detta går att koppla till Adams och Hardman som hänvisar till att odlarna låter 
odlingen komma till allmän vinning (Adams & Hardman 2014:1108). 

Fall 1, Odla i Lund, som odlar på offentlig mark, har en inbjudande karaktär 
samtidigt som växthusodlingen är låst. Fall 2, Concrete farming, har likaså en 
inbjudande karaktär trots att de odlar på privat mark. Fall 3, Odla i stan, har en 
inhägnad odlingsdel, men odlar också på privat mark. Den andra informanten 
vid Boverket är tydlig med skillnaden om odlingen uppförs på allmän- eller 
kvartersmark. Där Boverket inte kan uppmuntra till gerillaodling på allmän 
plats, då det sannolikt är en privatisering av allmänna ytor samtidigt som 
informanten menar att det är en lokal fråga. Det finns däremot större frihet 
vid odling på kvartersmark. Det går att dra kopplingar till Douglas som menar 
att stadsrummen egentligen regleras och definieras av lag och professionella, 
samtidigt som gerillaodlingsfallen han undersökt, tänjer på gränserna och vem 
som har rätt att forma staden ifrågasätts (Douglas 2011:12, 15). 
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När det gäller markåtkomst så kan teori och empiri sammankopplas i de fall 
det handlar om konflikter om mark och möjlighet att få tillgång till mark. I teorin 
finns det ett tydligt samband mellan kommunsamarbete och underlättande av 
stadsodling. Detsamma går dock inte att se när det gäller markåtkomst, där ett 
samarbete mer eller mindre verkar bromsa markåtkomsten eller åtminstone 
försena dess förlopp. 

I både teori och empiri finns en tydlig bild över vad som gör stadsodling 
problematiskt. Vilket är motsättningen mellan stadsodlingens privata karaktär när 
den sker på allmän platsmark, som till exempel i en park. Samtidigt framkommer 
det att parkmark mer eller mindre är mest adekvat för stadsodling men att dess 
karaktär måste omvandlas till att bli mindre privat och mer inbjudande. 

De olika odlingarna innehar olika grader av offentlighet där Fall 1 till 3 har 
tendenser till privatisering, samtidigt som Fall 4 saknar detta. Det finns också 
en tydlig motsats mellan gerillaodlarens syn på privat och Boverkets och 
kommunanställdas syn på detta. Att gerillaodlaren ser sin odling som allmän och 
till för allmännyttan, något som också går att urskilja i teorin. Vidare går det att 
skönja olika tendenser i Boverkets syn på gerillaodling på allmän plats. Dels att 
det ej kan uppmuntras, dels att det skulle kunna vara möjligt om odlingarna inte 
har en privat karaktär. Enligt teorin är stadsodlingens karaktär avgörande för 
om den privatiserar eller inte privatiserar allmän platsmark och det är kanske 
där som fokus och lösningen går att finna? Det går även att hitta tendenser till 
att teorins gerillaodlare har samma syn på att deras odling är kollektiv som i 
fallet. Fallen kan även kopplas till teorin i fråga om dess utmanande karaktär där 
gränserna om vad som är privat och offentligt ifrågasätts liksom vem som får 
forma staden. 

När det gäller själva organiseringen av stadsodlingarna så är Fall 4, Gerillaodling, 
Umeå, helt självorganiserad utifrån Lina Olssons beskrivning av självständig 
organisering av en rumslig appropriation (Olsson 2008:52, 54). Genom 
självorganisering eftersträvas ”rätten till staden” (Olsson 2008:219) och det 
är även ett genomgående tema hos stadsodlingarna. Fall 2, Concrete farming, 
och Fall 3, Odla i stan. har också ett visst mått av självorganisering eftersom 
de skapats på initiativ från medborgarna (Olsson 2008:219). I Fall 2 och 3 
finns även kommuninblandning i fråga om projektmedel och markåtkomst. Fall 
2 har även varit med i planeringsprocesser som dock inte blivit av ännu. Fall 
1, Odla i Lund, kan däremot inte kopplas till självorganisering utan har helt 
organiserats på initiativ av Lunds kommun, från vilka de fått kapital och även från 
Delegationen för hållbara städer. Stadsodlingen är organiserad genom Lunds 
kommun som har anställt en projektledare och 200 personer som är aktiva i 
odlingen, vilken är lokaliserad till Tekniska förvaltningen på kommunen. Fall 2, 
Concrete farming, är organiserat som ett kooperativ och ett socialt företag 
och drivs av sex personer som samarbetar med Lunds Waldorfskola och 
Råby Biogrönt. För att finansiera Concrete farming har de fått miljöanslag från 
kommunen och tar inte ut någon vinst. Fall 3, Odla i stan, är organiserat som en 
ekonomisk förening som samarbetar med boende, föreningar, fastighetsägare 
och kommuner. Inom företaget arbetar ett antal personer professionellt med 
stadsodling. Fastighetsägaren står för kostnader till jord, redskap och vatten och 
de som odlar står för plantor och fröer. Projektet finansieras genom projektmedel 
och fastighetsägarna. Fall 4, Gerillaodling, Umeå, är organiserad genom att 
gerillaodlaren själv tar hand om odlingarna samtidigt som medhjälpare ibland 
bjuds in. Vidare är gerillaodlingen en del av ett konstprojekt. 

Det finns även tydliga tendenser på kommunerna till att organisering 
av stadsodling är positiv liksom ett kommunsamarbete, framförallt från 
kommunernas perspektiv. Lena Ingvad anser till exempel att det är av vikt 
att kommunen finns med någonstans i processen och att de kan hålla i dess 
organisation och styrning. Detta går även att skönja hos Karl-Oscar Seth som 

6.4.1 ANALYSRESULTAT 6.5 ORGANISERING AV STADSODLING 
OCH DESS ANSVAR
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menar att stadsodling borde organiseras samt att kommunen vid en 
kommuninblandning så småningom kan dra sig tillbaks och att stadsodlingen 
kan klara sig själv. Även Sten Göransson är inne på ett liknande spår och 
anser att stadsodlingar behöver organiseras och att kommunen borde ha en 
överenskommelse med odlarna. När detta uteblivit har han erfarenheter av 
klagomål. Även Eva Delshammar ser ett samarbete med stadsodlingseldsjälar som 
en förutsättning för att de skall kunna fungera och de har även med stadsodlare 
i planeringen av den fördjupade översiktsplanen för Hyllie. Från deltagarnas sida 
går det även att finna en vilja till kommunsamarbete. Linnea Wettermark skulle 
till exempel vilja medverka i planeringsprocessen. Gerillaodlaren uppskattar dels 
direkthandlingen men skulle samtidigt vilja få kommungodkänd mark att odla 
på. I teorin går det att läsa om samarbete och kontroll över stadsodlingarna 
som något i stadsodlingens tjänst (Mougeot 2005:10). 

När det gäller ansvaret för stadsodling fungerar det allmänt som så att när 
kommunen är huvudman för allmän plats skall de stå för underhåll och skötsel 
(Boverket 2013). Detta kan ses som problematiskt när stadsodling sker på allmän 
plats eftersom medborgarna i de fallen står för skötsel och underhåll. Samtidigt 
går det att koppla detta till inledningen, där motionen till riksdagen påpekade att 
stadsodling i dagsläget hamnar utanför de myndigheter som finns samtidigt som 
det avstyrktes mot bakgrunden att särskilda satsningar gjorts (Civilutskottet 
2014:20, 73). Detta kan kopplas till Fall 1, Odla i Lund, där odlingen fått medel 
från Delegationen för hållbara städer. 

I Malmö stad finns ambitionen att blida en förvaltningsövergripande grupp 
som skall ansvara för stadsodling. De vill skapa odlingskoordinatorer som skall 
koordinera stadsodlingsgrupper i varje stadsdel. I stadsdelarna skall det finnas 
stadsdelsträdgårdar, i vilka platser för stadsodling. skapas Detta grundar sig i att 
det inte finns någon budget till stadsodlingen på Malmö kommun idag liksom 
att dess organisering idag behandlar alldeles för många förvaltningar. Genom 

den fördjupade översiktsplanen för Hyllie kan också stadsodling bli realiserat 
om de får projektanslag. Ur fallstudierna gick det även att utläsa att det inte 
fanns någon direkt handlingsplan för stadsodlingar på kommunerna i dagsläget. 
Stadsodlingens ansvar finns inte direkt utskrivet i teorierna men det går att 
urskilja tendenser till lyckade exempel där stadsodlingen varit en integrerad del 
av staden och planeringen (Mougeot 2005:10, 31). 

6.5.1 ANALYSRESULTAT

Det förekommer både självorganisering av stadsodlingar och kommunorganisering. 
Oavsett vilket finns samma problembild om markåtkomst, även om den lösts 
för den planerade stadsodlingen. Själva stadsodlingarnas organiseringsform 
skiljer sig åt från fall till fall i form av kooperativ, förening, företag eller som 
konstutövning. 

Det finns tydliga tecken på att kommuner gärna ser ett samarbete med 
stadsodlare och att det även fungerar som en mer eller mindre nödvändighet. 
Detta kan tyckas självklart, då det handlar om att ta kontroll över stadens 
användning. Det är samtidigt inte lika tydligt från stadsodlarnas perspektiv men 
tendenser till kommunsamarbete finns även där. Det faktum att alla odlingar 
utom en samarbetar med kommunen kan tyckas som en antydan till ett behov 
av detta. Detta går även att koppla till teorin. 

Ansvaret för stadsodling är i dagsläget oklart och faller på flera olika platser på 
kommunen. Något som verkar bromsande för själva stadsodlingsprocessen. Det 
går dock att söka medel utifrån för att finansiera stadsodlingsprojekt samtidigt 
som dess ansvar är ovisst. I Lunds kommun har detta lösts genom att den ligger 
under Tekniska förvaltningen. Det finns inte ett speciellt stort stöd att hämta ur 
teorierna utan svaren är relativt unika i fråga om ansvarsfördelningen.
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I teorin går det att finna att stadsodlingar ofta kan ta karaktären av tillfälliga 
användningar som formas av medborgarna i en stad. De tillfälliga användningarna 
fungerar som ett sätt att ”ta staden i besittning” samtidigt som de har upplevts 
som ett hot mot ekonomin med Berlin som exempel (Colomb 2012:138, 132). 
Detta blev dock inte fallet, utan de tillfälliga användningarna, kom i Berlins fall att 
bidra till en bättre ekonomi som i sin tur pressade ut resurssvaga och således 
också de tillfälliga användningarna. Mot den bakgrunden menar Colomb att 
dessa användningar, på något sätt måste stödjas för att kunna vara en del av 
staden (Colomb 2012:141, 144, 147). Detta kan kopplas till fallen där vissa av 
fallstudierna används som marknadsföring. Alla stadsodlingar har dock inte en 
tillfällig karaktär utan det är endast Fall 1, Odla i Lund, och Fall 4, Gerillaodling, 
Umeå, som är tillfälliga. 

De tillfälliga användningarna har inte ett permanent syfte, enligt teorin, och 
fungerar som improviserade, provisoriska lösningar på ett problem och kan vara 
av vikt i planeringsprocesser genom att undersöka vad platser passar bäst till 
(Schild & Haveman 2007:46-48, 52). De tillfälliga stadsodlingarna i fallstudierna 
har en provisorisk karaktär, där containers fungerar som verktygsbod och 
vattendunkar och pallkragar är flyttbara. Att dess syfte ej är permanent går dock 
inte helt att urskilja, då både Fall 1 och Fall 4 har önskningar om att stanna kvar 
eller åtminstone att inte bli bortkörda. 

Det problematiska med tillfälligheter, enligt teorin, är att event endast görs för 
turisternas åsyn samt att själva tillfälligheten blir ett måste för att få tillgång till 
mark och när anspråk om mer permanent karaktär uppdagas blir det genast 
problem (Schild & Haveman 2007:52, 54). Detta går även att finna i fallstudierna 
där Fall 1, Odla i Lund, mött en delvis orolig kommun som är rädd för att 
odlarna ska stanna kvar på platsen när tiden väl är ute. 

Det går att finna både permanenta och tillfälliga stadsodlingar i fallstudierna och 
i de tillfälliga fallen har dess karaktär mer eller mindre varit en förutsättning för 
dess existens. Det är av stor vikt att följa upp och stödja de tillfälliga odlingarna 
när de tvingas bort från en plats och inte se stadsodling som ett event endast 
i marknadsföringssyfte. 

6.7 UPPFATTNING AV STADSODLING

När det gäller uppfattningar av stadsodling så finns det teorier som beskriver 
en ”försköning” av försummade platser och försök att bidra till att förbättra 
stadens rum (Adams & Hardman 2014:1104, Douglas 2011:3). Detta kan även 
kan vara den bakomliggande motivationen hos stadsodlarna (Douglas 2011:7). 
Denna försköning kan härledas till de flesta fall, där Fall 4, även använder det 
som en del av motivationen. Samtidigt finns det en motsättning i att det även 
framkommit klagomål som handlar om att stadsodlingarna ser ”skräpiga” ut. 

Stadsodlingshandlingen som kan syfta till att förbättra den stad medborgarna 
lever i, kan samtidigt tjäna som bortdrivande av de som utför ”försköningen” 
genom att bidra till en gentrifieringsprocess som trissar upp hyror i området 
(Douglas 2011:10-11). Detta går att koppla till Fall 3, Odla i stan, där viljan i att 
anlägga stadsodlingar, från fastighetsägarnas sida, handlar om att skapa en positiv 
marknadsföring av deras bostäder och tjänar till att minska vandalism i dess 
närhet. Även Fall 1, Odla i Lund, använder stadsodling som ett redskap till att 
marknadsföra dess plats inför framtida bostadsbyggande. 

6.6 STADSODLING OCH TIDSASPEKTEN 6.6.1 ANALYSRESULTAT
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Det finns inget enhetligt svar om stadsodling bidrar till försköning av en plats 
eller ej, utan det handlar om tycke om smak, som allt som oftast varierar från 
person till person. Det finns dock en tydlig koppling mellan stadsodling och 
att skapa en positiv bild av en plats. Att stadsodling i flera fall används som 
marknadsföring kan tolkas som detta. Samtidigt som det finns tendenser till 
gentrifiering är det på tok för lite underlag till att förkasta eller godkänna att en 
gentrifieringsprocess kan kopplas till stadsodling.

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om och hur stadsodling används 
som redskap för att appropriera rum i staden liksom om den kommunala 
organisationen påverkar dess förutsättningar och om stadsodling kan bli en del 
av planeringen. Utifrån de olika temanas analysresultat går det att dra slutsatser 
som kopplar an till den inledande problemformuleringen och frågeställningen 
för att urskilja i vilken mån uppsatsen svarat på dem. 

Hur kommer appropriering av stadsrummet till uttryck genom kommunalt 
organiserad och självorganiserad stadsodling?
I vissa av stadsodlingsfallen finns det stora svårigheter att få tillgång till mark 
i staden. Detta påverkar stadsodlingens form och möjlighet att appropriera 
rum i staden, det finns också tydliga skillnader mellan empiri och teori. Vissa 
stadsodlingar faller utanför stadens gränser, vilket gör att dess stadsmässighet 
kan ifrågasättas. En appropriation av rummen förekommer i de flesta fallen, men 
likaså där, i varierande grad. Fall 1, Odla i Lund, har lyckats appropriera dess rum 
i längst utsträckning, både materiellt och socialt och Fall 4, Gerillaodling, Umeå, 
har endast delvis approprierat rummet materiellt, men inte helt ändrat dess 
användning och platsmässighet. 

På vilket sätt påverkar den kommunala organisationen den självorganiserade och 
den kommunalt organiserade stadsodlingens förutsättningar? 
Bland deltagarna finns viss vilja till kommunsamarbete som handlar om att vara 
en del av planeringen eller att få tillgång till godkänd mark att odla på. En 
kommuninblandning kan påverka stadsodlingens förutsättning i positiv riktning 
som i Fall, 1, Odla i Lund, där kommunen bland annat bidragit med jord och 
kapital. I Fall 2, Concrete farming kan kommunens inblandning istället ses 
som negativ eftersom de varit bromsande i markfrågan. Där kan den illegala 
direktodlingen i form av gerillaodling ses som en ”lösning”.  Samtidigt har Fall 
4, Gerillaodling, Umeå, också haft negativa erfarenheter av kommunen där 
deltagarens odling förstörts av dem. 
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I frågan om markåtkomst sammanvävs teori och empiri och konflikter om mark 
är vanligt när stadsodling kommer på tal. Det finns dock inte ett lika tydligt 
samband mellan kommunsamarbete och underlättande av stadsodling i fallen 
som i teorin. Då detta, som sagt, istället kan fungera som en ”bromskloss”. Det 
finns dock en vilja till samarbete hos kommunerna och att detta ses som en 
nödvändighet samt att stadsodling bör organiseras i någon form. I fallstudierna 
innehar alla stadsodlingar, utom Fall 4, någon form av samarbete. 

Själva ansvaret för stadsodling förefaller i dagsläget vara oklart och hamnar på flera 
olika platser hos kommunen, något som i sin tur försvårar stadsodlingsprocessen. 
Detta går dock ej att finna mycket underlag för i teorierna. Vidare kan 
kommunen påverka stadsodlingens förutsättningar i fråga om tid, där tillfälliga 
markupplåtelser, i vissa fall, är en nödvändighet för dess existens. Samtidigt så 
poängterar både teori och empiri att dess överlevnad måste säkerställas om, 
det så handlar om en flytt. Detta är dock osäkert i de tillfälliga stadsodlingsfallen 
i fråga. Det finns också olika ambitioner på kommunerna i stadsodlingsfrågor 
där Lunds kommun inte har en direkt handlingsplan men ändock finansierar 
stadsodling och Malmö kommun eftersträvar en tydligare ansvarsfördelning 
och har stadsodlingskoordinatorer som förslag till Tekniska förvaltningen. 

Håller stadsodlingen på att bli en del av planeringen och i så fall hur? 
När det gäller stadsodlingens vara eller inte vara i planeringen så finns det 
önskningar om bättre kontakt med kommunen från stadsodlarnas håll. Det är 
samtidigt oklart om stadsodling kan vara en del av planeringen på grund av 
paradoxen att stadsodlingar borde vara flexibla samtidigt som de borde få en 
egen markanvändning, vilket det finns stöd för i både teori och empiri. Frågan är 
om det finns plats för stadsodling i dagens planering, där detaljplanen är relativt  
oflexibel och översiktsplanen inte säkerställer dess användning? 

Problematiken uppdagas när det blir fråga om stadsodling på detaljplanelagd 
allmän platsmark i både teori och empiri. Problemet i fråga grundar sig på när 
stadsodling tar en privat karaktär på en plats som är till för allmänheten. Vissa 
menar att stadsodling inte hör hemma på allmän plats medan andra menar att 
dess karaktär kan omvandlas för att möjliggöra detta. Det har också framkommit 
att allmän plats, med exemplet park, kanske ändå är den mest adekvata platsen 
för stadsodling, dock endast om dess karaktär görs allmän. Vidare skiljer sig 
både teorins bild av privat och fallstudiernas bild av detsamma. Där Plan- och 
bygglagen och, till viss del, Boverket är noga med att poängtera att odling av 
allmän plats är privatisering samtidigt som detta förmodligen inte prövats 
rättsligt. Gerillaodlarens syn på detta i teori och fall är däremot att odlingen 
är till för alla. Boverket har samtidigt inte en enhetlig syn på stadsodlingsfrågor 
utan förkastar odling av allmän plats samtidigt som de ser vissa möjligheter vid 
en allmän karaktär.  

Det är fullt möjligt att detaljplanera för stadsodling i enighet med Plan- och 
bygglagen även om detta i dagsläget inte görs. Problemet ligger inte hos 
detaljplanen utan när stadsodling förekommer på allmän platsmark som 
kommunen är huvudman för. Där behövs förtydligande göras om vilken 
karaktär odlingen får ha liksom för ansvarsfördelningen. Vidare behövs mer 
kommunikation på kommunen och mellan kommun och medborgare. Det är 
där bristerna finns idag liksom där mer forskning behövs.
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Resultaten av uppsaten är beroende av de fall som undersökts och det är viktigt 
att poängtera att diskussionen utgår ifrån den studie som gjorts till uppsatsen. 
Stadsodlingarnas rumsliga appropriering förekommer i olika grad. Att det är så 
pass stora skillnader mellan de olika stadsodlingarna kan bero på dess resurser, 
hur många som är aktiva och dess syften. Fall 1, Odla i Lund har approprierat 
mest och även varit en helt kommunalt organiserad stadsodling som haft mycket 
resurser och ett syfte att marknadsföra rummet liksom att omvandla det till en 
plats. I fall 4, Gerillaodling, Umeå, som inte riktigt lyckats appropriera dess rum, 
handlar det istället om en helt självorganiserad stadsodling med en deltagare 
som haft helt andra syften än Fall 1. Syftet har istället för att ”sätta platsen på 
kartan” varit att göra ett verk till en konstutställning. Metoden kan även ha 
påverkat de olika resultaten eftersom det inte funnits möjlighet att, i egenskap 
av forskare, besöka Fall 4. Det kan också ifrågasättas i vilken grad kommunalt 
organiserade och självorganiserade stadsodlingar kan jämföras. Det går dock 
att dra lärdomar av resultaten som handlar om att stadsodlingars begränsningar 
och syften också ger utslag på deras möjligheter att appropriera rummen och 
omvandla dem till platser. 

Vidare finns det en tydlig tendens till att den kommunala organisationen kan 
påverka stadsodlingars förutsättningar. Denna påverkan kan dock vara både 
positiv och negativ. Den positiva påverkan handlar om att bistå med material 
och kapital liksom att säkerställa markåtkomst. Samtidigt som processen 
att säkerställa mark kan motverka och bromsa stadsodlingar, där tillfällig 
markåtkomst är lättare att säkerställa än mer permanent. När tillfällig mark 
upplåts till stadsodlingar måste det också finnas en långsiktig handlingsplan där 
stadsodlingarnas öde inte lämnas åt slumpen och där dess enda syfte inte får 
vara ett slags kortsiktig turistattraktion. Stadsodlingens bidrag till stadsinvånarna 
måste också uppmärksammas och inte endast användas som en ”bricka i ett 
spel”. Att den kommunala organisationen kan ”bromsa” stadsodlingarna borde 
uppmärksammas och undersökas för att ytterligare kunna utreda hur detta kan 
undvikas. På grund av den vilja som finns till samarbete, hos framförallt 

kommuner, måste marken kunna utredas i förtid för att kunna avsätta lämplig 
mark till stadsodlingar så att inte markåtkomst-frågan blir en ”hållplats” med 
oviss fortsättning. 

Vidare är det också av vikt att undersöka var ansvaret för stadsodling hamnar, 
där det finns stor problematik med ett delat ansvar över olika förvaltningar, vilket 
i sin tur försvårar möjligheten att stadsodla med kommunens godkännande. 
Om det nu är så viktigt som det verkar, för kommunerna med någon form av 
organisation och samarbete, måste detta också speglas i ansvarsfördelningen 
hos den kommunala organisationen. Om ingen har ansvar för stadsodling eller 
det inte finns något stöd för denna i planeringen är det lätt att stadsodlingen 
hamnar ”mellan stolarna” på kommunen. Det faktum att det finns olika syn 
på stadsodlingsfrågan på Boverket kan indikera på att Boverket inte har en 
genomarbetad strategi när de uttalar sig i stadsodlingsfrågor. Detta understryker 
ytterligare ansvarsfrågan och skulle kunna undersökas vidare. 

Frågan om markåtkomst, planering och illegal stadsodling måste ses som 
sammanvävt. Markåtkomstproblematiken kan ses som ett syfte att ”ta saken 
i egna händer” och stadsodla utan att föra en dialog med kommunen. Sådan 
odling förekommer ofta på öde platser i staden, platser som kanske är övergivna 
på grund av markens beskaffenhet. Det kan förekomma föroreningar i marken 
på dessa platser och vid frilandsodling utsätts deltagarna för hälsorisker. Detta 
är något som hade kunnat undvikts med någon form av planering eller dialog. 
Markåtkomstproblematiken skall dock inte ses som ett ensamt syfte att odla 
illegalt, utan det finns åtskilliga syften till detta men det kan vara en bidragande 
orsak.  

Det finns stora fördelar med att planera i tätbebyggda områden men 
”planeringshysteriken” får inte sätta stopp för självorganiserade rörelser som 
stadsodling ofta innebär. De borde uppmuntras och underlättas genom den 
kommunala organisationen. Detta kan göras genom ett utformande 
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av handlingsplaner eller, som i Malmös fall, program, för att förtydliga 
ansvarsfördelningen och underlätta stadsodlingens appropriering av 
stadsrummen. 

Med tanke på att mark i staden ofta är detaljplanelagd kan detta sätta stopp 
för stadsodlingar i staden, då marken egentligen är tilltänkt till något annat. Om 
stadsodling på allmän platsmark är privatisering eller ej finns det olika åsikter 
om, men i mångt och mycket har det framkommit att det handlar om odlingens 
karaktär. Om nu odlingen tar en mer allmän karaktär skulle det vara möjligt 
att upprätta den på allmän plats. Detta måste dock undersökas ytterligare och 
förtydligas, men framförallt handlar det också om att denna information når 
ut till de som faktiskt odlar. Information som stannar på kommunernas kontor 
tjänar inte till att utveckla staden. 

Stadsodling är inget nytt fenomen, men dess kollektiva form är relativt ny, vilket 
speglas av Plan- och bygglagen som inte är anpassat till denna sorts användning 
av allmänna platser. Samtidigt har fallstudierna påvisat att det kan gå att stadsodla 
i enighet med dagens ramverk. Kanske är planeringen inte rätt forum för 
stadsodling, kanske går det att odla i redan planlagd parkmark. Att stadsodling 
uppmärkammats i den fördjupade översiktsplanen måste ses som ett steg mot 
att stadsodling på ett eller annat sätt hör hemma i planeringen. Oavsett vilket 
måste frågan lyftas och undersökas vidare för att motarbeta ett godtyckligt 
bedömande, tvivel kring markens beskaffenhet och den osäkerhet som idag 
påvisas kring stadsodlingsfrågor. Grunden till ett gynnsamt stadsodlingsklimat 
ligger i dialogen. Även frågan om invånarnas rätt till staden måste lyftas och 
planering kan inte ses som stadens ”slutstation” utan självorganiserade rörelsers 
möjlighet att appropriera rum måste uppmärksammas och underlättas. 
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Lena Ingvad, Odla i Lund och Lunds kommun.

Beskriv dig själv kortfattat?

Beskriv Odla i Lund?

Hur är stadsodlingen organiserad?

Varför stadsodlar ni utanför Lund? 

Varför just den platsen? 

Vem äger marken?

Är det detaljplanelagd mark ni odlar på? 

Hur länge får ni odla där? 

Har kommunen varit delaktig på något sätt?

Har ni upplevt dem som stöttande eller har de haft invändningar?

Har ni haft kontakt med någon planerare? 

Har ni fått några reaktioner på stadsodlingarna utifrån? 

Har ni behov av något mer på stadsodlingen eller är ni nöjda?

Räcker den tiden du är anställd på?

Maria Lindvall, Lunds kommun.

Beskriv dig själv kortfattat?

Har du uppmärksammat någon stadsodling? 

Har du uppmärksammat någon gerilla odling?

Vad är dina tankar om stadsodling i din yrkesroll?
  
Har du/ni på kontoret fått förfrågan om stadsodling?

Har ni någon handlingsplan för stadsodlingar? 

Vad är dina tankar om gerillaodling i din yrkesroll? 

Har ni fått några reaktioner på stadsodlingarna eller gerillaodlingarna? 

Varifrån kommer initiativen till stadsodling?  

Karl-Oscar Seth, Lunds kommun.

Vad arbetar du som?

Vad är dina arbetsuppgifter?

Har du uppmärksammat någon stadsodling?

Har du uppmärksammat någon gerilla odling? 

Vad är dina tankar om stadsodling i din yrkesroll?  

Vad är dina tankar om gerillaodling i din yrkesroll? 

Varifrån kommer initiativen till stadsodling? (Kommun eller invånare?)

INTERVJUFRÅGOR
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Har ni kontakt med stadsodlare på kommunen?

Hur hanterar ni stadsodling på kommunen? 

Hur skulle du vilja att stadsodling hanterades? Vad skulle underlätta?

Har ni fått några reaktioner på stadsodlingarna? 

Vad kan vara problematiskt med stadsodling?

Vad anser ni på kommunen om stadsodlingar i parker?

Hur gör ni om stadsodlare vill ha mark att odla på? 

Hur bistå stadsodlarna på nåt annat sätt än mark?

Johan Andebratt, Concrete farming.

Beskriv dig själv kortfattat? (Ålder, sysselsättning etc)

Beskriv concrete farming?

Var kan man hitta concrete farming?

Vad är det för plats?

Vad anser du är stadsodling?

Har kommunen varit delaktig på något sätt?

Har ni upplevt dem som stöttande eller har de haft invändningar? 

Har ni haft kontakt med någon planerare, eller annan yrkesgrupp på kommunen? 

Har ni fått några reaktioner på stadsodlingarna utifrån? 

Har ni behov av något mer på stadsodlingen eller är ni nöjda?

Skulle ni vilja ha ett större samarbete med kommunen eller är ni nöjda? 

Är det detaljplanelagd mark ni odlar på? 

Linnea Wettermark, Odla i stan.

Beskriv dig själv kortfattat? 

Beskriv Odla i Stan?

Hur märks efterfrågan på stadsodling?  

Vad anser du är stadsodling?

Varifrån och hur uppkom initiativet till Odla i stan?

Vad var bakgrundtankarna och idéerna till att ni ville börja stadsodla? 

Hur är stadsodlingen organiserad?

Har kommunen varit delaktig på något sätt?

Har ni upplevt dem som stöttande eller har de haft invändningar?
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Har ni haft kontakt med någon planerare, eller annan yrkesgrupp på kommunen? 

Har ni fått några reaktioner på stadsodlingarna utifrån? 

Skulle ni vilja ha ett större samarbete med kommunen eller är ni nöjda? (hur?)

Är det detaljplanelagd mark ni odlar på? 

Är odlingen i Seved permanent eller tillfällig?

Sten Göransson, Malmö kommun.

Vad arbetar du som?

Vad är dina arbetsuppgifter?

Har du uppmärksammat någon stadsodling?

Har du uppmärksammat någon gerilla odling? 

Vad är dina tankar om stadsodling i din yrkesroll?  

Vad är dina tankar om gerillaodling i din yrkesroll? 

Vad för platser?

Vad anser ni om att stadsodla i parker? 

Varifrån kommer initiativen till stadsodling? (Kommun eller invånare?)

Varifrån söker ni pengar till programmet?

Har ni kontakt med stadsodlare på kommunen? 

Hur skulle du vilja att stadsodling hanterades? Vad skulle underlätta?

Vad kan vara problematiskt med stadsodling?

Hur gör ni om stadsodlare vill ha mark att odla på? (Fallet Concrete farming)

Vilken karaktär tar stadsodlingarma, permanenta eller tillfälliga? 

Vart och hur gör ni med marken? 

Är det detaljplanelagd mark som stadsodlas på? Hur behandlas det?

Bistår ni stadsodlarna på nåt annat sätt än med mark?

Vad är responsen på programmet? 
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Vad arbetar du som?

Vad är dina arbetsuppgifter?

Vad är dina tankar om stadsodling i din yrkesroll? 

Har du varit med i något projekt där det planerats för stadsodling? 

Hur är projektet formulerat, som en vision? Eller mer konkretiserat?

Har ni kontakt med stadsodlare?

Är de planerade stadsodlingarna av permanent eller temporärt karaktär? 

Går det att stadsodla i detaljplanelagd parkmark?

Behövs det mer planläggning för stadsodling än genom fördjupade 
översiktsplaner?

Matti Sumari, gerillaodling, Umeå.

Beskriv dig själv kortfattat? 

gerillaodlar du?

Vad var bakgrundtankarna och idéerna till att du ville börja odla? 

Vad gör man motstånd mot? 

Hur är odlingen organiserad? (hur många är ni?)

Hur ser du på vem som äger odlingen? 

Privatiserar du marken?

Var kan man hitta din gerilla odling?

är du intresserad av att få en godkänd plats att odla på?

Varför odlar du just där (vad är det för plats)? 

Har du fått några reaktioner på din odling? 

Har du någon kontakt med kommunen?

Skulle du vilja ha kontakt med kommunen eller är du nöjd?

Anställd vid Boverket.

Vad arbetar du som?

Vad är dina tankar om stadsodling i din yrkesroll? 

Vad är dina tankar om gerillaodling i din yrkesroll?

Varifrån kommer initiativen till stadsodling? (Kommun eller invånare?)

Går det att planera för stadsodling? 

Hur ser det politiska intresset för stadsodling ut?

Eva Delshammar, Malmö kommun. 
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Vad heter du?

Vad arbetar du som?

Vad är dina arbetsuppgifter?

Vad är dina tankar om stadsodling i din yrkesroll? 

Vad är dina tankar om gerillaodling i din yrkesroll? 

Går det att planera för stadsodling? (I detaljplan eller översiktsplan?) 

Vilka beteckningar kan användas i detaljplan? 

Vet du om det planeras för stadsodlingar i detaljplan? 

Hur ser det politiska intresset för stadsodling ut?

Lena Ingvad, Odla i Lund. 2014-04-29.

Lena Ingvad är både brukare och kommunanställd i projektet Odla i Lund. 
Hon är anställd på park- och naturförvaltningen och arbetar med olika 
utvecklingsprojekt inom den gröna sektorn. Med naturvård, parkprojekt och 
odlingsprojekt. Hennes roll är utåtriktad och innebär också kunskapshöjande 
åtgärder och pedagogik. Odla i Lund är ett av flera projekt som fått statliga medel 
från Delegationen för hållbara städer. Lena berättar att stadsodlingsprojektet 
“hamnade i hennes knä” och att hon inte var med från första början. När hon 
väl började arbeta med projektet funderade hon över hur de skulle kunna 
locka folk ut till Brunnshög som ligger i Lunds ytterkant och är utsatt för väder 
och vind. Det fanns ett hårt tryck på att få igång projektet och en vilja i att 
dela in området i odlingslotter. Lena ville dock att det skulle bli något nytt och 
annorlunda med Odla i Lund och projektet utmynnade i föreläsningar, event, 
och stormöten där samtal om hur deltagarna ville odla fördes. Deltagarna var 
till stor del under 35 år och hade olika skäl till att börja odla, de ville inte belasta 
klimatet, få närproducerade och obesprutade grödor, lära sina barn att odla och 
underlätta den personliga ekonomin. 

När projektet väl var igång var det en lång, komplicerad process på ett år att få 
markåtkomst. Det var tack vare att arrendatorn kunde tjäna pengar på marken, 
genom en stor del av medlen från Delegationen för hållbara städer, som de till 
slut fick mark. Odla i Lund är inne på sitt andra år och på platsen sker det kurser 
och workshopar. En folkhögskolekurs odlar på platsen och det är en enorm 
tillgång, enligt Lena, som förklarar att deras entusiasm smittar av sig. Det är 200 
personer som är med i Odla i Lund och de är indelade i olika odlingsgrupper 
och en hönsgrupp som har hand om stadsodlingens höns. Många kände inte 
varandra från början och Lena förklarar att lika mycket som det handlar om 
ekologisk hållbarhet är även den sociala hållbarheten viktig. 

Under projektets gång har hon blivit uppringd och utskälld och en gång ville de 
som arbetar med Brunnshögs utveckling avhysa projektet. De hade insett att 
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Odla i Lund blev väldigt populärt och Lena menar att de blev och är väldigt 
rädda för att deltagarna skall hålla fast i platsen, därför får de till exempel inte 
odla träd där. Projektet har endast fått tillfällig tillgång till platsen eftersom 
den är detaljplanelagd med skolor och bostäder som skall börja byggas 2017. 
Marken ägs av Lunds kommun och stadsodlingen fungerar som en väldigt bra 
marknadsföring för att etablera platsen. Lena förklarar att de skall få en ny plats 
att odla på när projektet är klart. Deltagarna är medvetna om att odlingen 
endast är tillfällig, men Lena förklarar att det kanske inte är säkert att det räcker. 

Stadsodlingen är organiserad genom att Lena är anställd som projektledare 
och två andra är anställda på 30%. Det är en kommunstödd stadsodling där 
30% av medlen kommer från kommunen och 70% från staten. Av tiden de har 
till förfogande går en stor del till administration. Stadsodlingen är placerad hos 
Tekniska förvaltningen på kommunen och politiska beslut har legat till grund för 
dess bildande och responsen på stadsodlingen har varit övervägande positiv. 
Lena tror att det är viktigt att kommunen finns med någonstans i stadsodlingen, 
att de kan hålla i dess styrning och organisation. 

Lena förklarar att de är väldigt nöjda med platsen trots tveksamheter i projektets 
inledning. Odlingen är full, de har jättefin jord och det går kollektivtrafik till 
platsen. Hon menar samtidigt att de kan bygga upp det hela någon annanstans 
i stan också. 

Maria Lindvall, Lunds kommun. 2014-04-17.

Maria Lindvall är landskapsarkitekt på planavdelningen i Lunds kommun, där 
hon arbetat i ett halvår. Hon arbetar med stödfunktioner till planarkitekter 
och bygglov liksom med grönstruktur. Hon berättar att stadsodling för henne 
är väldigt brett och rymmer all odling i staden, även odling som planeras av 
kommunen. Hon har uppmärksammat stadsodlingar men har inget specifikt 
exempel. Hon har även uppmärksammat gerillaodling, dock ej i Lunds kommun 

utan i Tyskland och i andra städer. Det har handlat om solrosor i någon 
undanskymd rabatt. När det gäller hennes tankar om stadsodling i sin yrkesroll ser 
hon det som ett positivt fenomen. Fler och fler invånare efterfrågar möjligheter 
att odla i stan och odlingslotter och det finns ett allmänt tryck på stadsodling. 
De försöker ha med denna efterfrågan i planeringen och den lyfts med jämna 
mellanrum. Speciellt när det skall planeras för ”gröna” eller ekologiska områden 
kan det hända att stadsodling kommer upp på agendan från planerarnas håll. 
Hon beskriver hur stadsodling även kan handla om att odla på balkongen och 
att det därmed är viktigt att fundera över vad för slags hus som det planeras 
för. Vidare förklarar hon att, i den mån hon vet, har de ej någon handlingsplan 
för stadsodlingar utan att det kanske mer syns i översiktsplaneringen som 
områden lämpliga för koloniodling. Initiativen till stadsodling kommer både från 
kommunen och invånarna. Ibland är det invånarna som efterfrågar och ibland 
har kommunen som eftersträvar stadsodling i vissa projekt. 

När det gäller gerillaodling och hennes tankar om fenomenet beskriver hon hur 
hon inte direkt kommer i kontakt med det, då hon ej jobbar med drift. Däremot 
har hon rent generella tankar om att det helt beror på hur gerillaodlingen 
genomförs. Om den genomförs på undanskymda platser där underhållet är 
eftersatt är det inte problematiskt. Det kan däremot bli problematiskt om 
gerillaodlingen uppförs på ett område som det är planerat och planterats på. 
Det beror helt enkelt på hur, när och var. 

Karl-Oscar Seth, Lunds kommun. 2014-04-29.

Karl-Oscar Seth är stadsträdgårdsmästare i Lunds kommun och ansvarar för 
park, skog och rekreation i kommunen. Stadsodlingar, som Karl-Oscar känner 
till, är bland andra Odla i Lund på Brunnshög samt diverse initiativ i Göteborg 
och genom mediarapportering. Han har även uppmärksammat gerillaodlingar 
och ger exempel från Freiburg i Tyskland, där en gerillaodling hade “brett ut sig” 
över en byggarbetsplats. Han tycker att det är spännande, roligt och att det 
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är viktigt ur miljösynpunkt, han menar samtidigt att gerillaodling är mer vanligt 
söderöver i form av uppodlad mark i närheten av bostäder. Liknande tankar 
finns om stadsodling men det beror även på var det sker och han tycker att 
det är viktigt att de är organiserade i någon form. När det gäller gerillaodling så 
finns det en hårfin balansgång, att det är viktigt att deltagarna inte tar offentliga 
rum i anspråk och privatiserar dem. Det finns en risk när engagerade människor 
börjar odla upp en plats, att inte alla känner sig välkomna.

Initiativ till stadsodling i Lund kommer från kommunen och från engagerade 
invånare. Odla i Lund är ett sätt att samla engagerade och odlingsintresserade 
människor under kommunparaplyet där kommunen står för mark, vatten, jord 
och växthus och deltagarna står för engagemanget och för själva odlingen. 
Kontakten till stadsodlarna sker bland annat genom projektledaren för Odla i 
Lund, Lena Ingvad. Det är främst hon som svarar på frågor om stadsodling som 
kommer in till kommunen och Karl-Oscar hanterar förfrågningar om mark. 

Vidare menar Karl-Oscar att det finns en tidpunkt när påverkan från kommunen 
på stadsodlingen kan minska och odlarna kan “stå på sina egna ben”, samt att 
det hela tiden måste vara ett flöde av nya människor för att vitalisera grupperna. 
Generellt får Lunds kommun positiva reaktioner på stadsodlingarna. Det som 
kan vara problematiskt är tillfälliga stadsodlingar. Det är viktigt att vara tydliga 
i tillfälligheten och att de så småningom måste flytta odlingen. Det kan uppstå 
konflikter när deltagare “byggt upp” en odling och engagerat sig i en plats, vilket 
är viktigt att vara medveten om. 

Johan Andebratt, Concrete farming. 2014-04-18.

Johan Andebratt är social entreprenör, idealist och fotograf. Han har inte någon 
formell utbildning inom trädgård men är ändå en “nörd” inom ätliga växter. Han 
arbetar främst med Odlingstv och Concrete farming. Concrete farming är ett 
kooperativ och ett socialt företag som inte tar ut någon vinst. Medlemmarna 

träffades genom Mykorrhiza, han kom på att han ville arbeta med stadsodling 
och samlade ihop likasinnade, det blev en grupp på sex personer. Alla är 
egenföretagare och driver Concrete farming tillsammans. När Johan började 
stadsodla var det inte en trend, vilket han menar att det är idag. Det handlade 
mer om en ideologisk tanke och om miljöengagemang. Han började stadsodla 
genom Mykorrhiza och de hade en “grön” aktivistisk sida kring att förändra 
synen på mat och förhållandet till mat, detta finns även i Concrete farming. 
Mykorrhiza odlade inne i staden på öde tomter och ibland direkt på giftig mark. 

Concrete farming är idag ett relativt “flytande” projekt med en permanent odling 
i Hardeberga utanför Lund. De odlar inte i stan eftersom Malmö kommun är 
långsamma på att ge markåtkomst. Att de inte har tillgång till mark i Malmö 
ser de som ett jättestort problem. De har skissat på förslag till platser som 
inte blivit realsierade. Det börjar dock lossna och år 2015 kommer de börja 
odla i staden. I Hardeberga odlar de ätbara växter för att visa att de klarar av 
att producera. Concrete farming är tänkt att fungera som ett samarbete med 
bostadsrättsföreningar där stadsodling sker på innergårdar. Concrete farming vill 
inte att deras odling skall finansieras av skattemedel samtidigt ser de kommunen 
som deras viktigaste kund. 

Kommunen har varit delaktiga i Concrete farming genom två miljöanslag för 
förstudier liksom att de börjar föra en dialog med kommunen. Det som är bra 
med Malmö är att de har viljan och har en stadsodlingsgrupp som samlar olika 
stadsodlingsaktörer, ekonomiska föreningar, studieförbund, gatukontoret och en 
politiskt ansvarig. Där för de ett samtal om vart de är på väg med stadsodling. 
De upplever kommunen som stöttande men också som bromsande. Att det 
tar alldeles för lång tid att få igenom saker och att andra städer “sprungit före” 
på senare år som till exempel Göteborg. De har haft kontakt med gatukontoret 
och de skall lämna in en plan till Malmö stad 2015. det var planerare och 
arkitekter som frågade dem vad de ville ha för hjälp med  
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till exempel bearbetning, jord och kompost. När Johan var med i Mykorrhiza 
ville de ha en dialog med de boende där de odlade men det var svårt eftersom 
de pratade förbi varandra och talar olika språk. Stadsodling i Malmö har fått 
ett dåligt rykte genom detta och det vill Concrete farming återuppta. Johan 
menar också att de som främst kan påverka stadsodling är politikerna som står 
över tjänstemännen. Just nu menar han att de har ett politiskt stöd, att de har 
en positiv syn på stadsodling. Han menar också att det kan vara problematiskt 
med detaljplaner vid stadsodling, att en detaljplanelagd park till exempel inte 
kan börja uppodlas. 

Vidare menar Johan att de är i behov av mark i staden. De är också oroliga för 
om det finns förorenad mark där de skall odla eftersom mark har shacktats 
runt i staden. Det finns också en utmaning med stöld och skadegörelse. Att 
slottsträdgården är utsatt för detta, det grävs upp plantor och stals.

Linnea Wettermark, Odla i stan. 2014-04-17.

Linnea Wettermark driver företaget Odla i stan som arbetar med stadsodling. 
Inom företaget arbetar ett flertal personer professionellt med stadsodling. 
Hon är också grundare av odlingsnätverket Seved, som startade 2009, en 
ideell förening vilka jobbar för att boende och malmöbor skall lära sig att odla 
ekologiskt. Linnea är i grunden miljövetare och socialantropolog med kunskaper 
i ekologisk odling och permakultur. Odla i stan är en ekonomisk förening som 
jobbar med att dra igång och inspirera till olika stadsodlingsprojekt. De arbetar 
med fastighetsägare, boende och organisationer där det finns en efterfrågan 
på deras tjänster. De odlar växtväggar och ätbara grödor både inomhus och 
utomhus samt har biodlingar i Malmö, de odlar i pallkragar och på friland. De 
märker efterfrågan på boende som blir inspirerade och talar om att de också 
vill odla, liksom att fastighetsägare tar kontakt. Det är fastighetsägaren 

som äger marken på innergårdarna, och det är de som godkänner odlingen. 
Fastighetsägarna har att vinna nöjdare och gladare boende som i sin tur minskar 
vandalism. MKB använder också stadsodling som marknadsföring, då det lockar 
nya boende. 

Linnea anser att stadsodling handlar om den mesta odlingen i staden som är 
ätbar liksom medicinalväxter, dock ej blommor. Det kan handla om odling i 
pallkragar, balkong, väggar eller direkt på marken. Initiativet till Odla i stan kom 
år 2009 då hon blev anställd av en förening att undersöka om stadsodling kunde 
fungera som mötesskapande, vilket de insåg att det kunde. Projektet hette Barn 
i stan och fick pengar via Allmänna arvsfonden. Projektet växte under två år och 
folk ville börja odla, det blev en succé. Utifrån projektet bildades ett nätverk och 
2011 blev det till den ideella föreningen Odla i stan. 

Stadsodlingen är organiserad som så att fastighetsägarna, som har boende som 
vill börja odla, står för kostnader för jord, redskap och vattenutkast. De som 
odlar står för fröer och plantor och Odla i stan står för undervisning och stöd 
och får till viss del sin lön från fastighetsägarna och via projektmedel. Odlingen 
i Seved är permanent. 

De har samarbetat med kommunen i olika projekt samt när det gällt 
växtväggen har Serviceenheten varit inblandat liksom Kulturförvaltningen och 
Malmö museer. De har inte direkt haft kontakt med planerare utan oftast 
miljöförvaltningen och minst kontakt med gatukontoret. De får mest positiva 
reaktioner på stadsodlingarna, de flesta blir sugna på att själva börja stadsodla 
och anser att de gör stadsrummen vackrare. Någon enstaka gång har det 
kommit negativa kommentarer som handlar om estetik, att det ser ”skräpigt” ut 
och inte så vårdat som parkmiljöer. Linnea anser att allt samarbete är stärkande 
och att de skulle vilja vara med i planeringsprocessen istället för att komma in 
efteråt när allt redan är bestämt. Hon är frågande till varför gatukontoret inte 
nappat på stadsodlingen. 



69

Eva Delshammar är landskapsarkitekt och arbetar som projektledare på 
Gatukontoret i Malmö. Hon arbetar framförallt med planering och genomförande 
av Hyllie. Eva tycker att stadsodling är väldigt intressant, speciellt den sociala 
aspekten, som hon tror är den viktigaste. Hon menar att det kanske inte är lika 
viktigt att odla sin egen mat inne i städerna i Sverige, utan att stadsodlingen 
främst fyller en social funktion. Hyllie är en helt ny stadsdel i södra Malmö 
liksom en stor byggarbetsplats. Utgångstankarna var att de ville ge platsen ett 
hjärta och få in liv på platsen och där anser hon att stadsodling fyller en viktig 
funktion. I dagsläget ligger det främst kontor och handel i Hyllie och det planeras 
för bostäder, stadsodlingen ser hon som ett sätt bryta av mot detta och skapa 
sociala mötesplatser. 

De har pratat om stadsodling sedan hon började arbeta med projektet 
2007. Just nu arbetar de med en fördjupad översiktsplan för Hyllie och i 
den finns mycket att läsa om stadsodling i visionsform. Hon beskriver att det 
finns en stor detaljplan för bostäder i Hyllie, där det finns kvalitetsprogram, 
hållbarhetsprogram och olika dokument som bilagor till detaljplanen och att 
dessa hanteras i bygglovsprocessen. I dessa finns möjligen stadsodling beskrivet. 
Det är dock inte planerat i detaljplan för stadsodling. 

Just nu väntar de på anslag från en projektansökan till Vinnova och om den 
går igenom kan Malmö stad investera kapital i att iordningställa odlingsytor 
och skapa en anställning. Hon beskriver också att det problematiska ligger i 
vem som skall driva det hela, på vilket sätt och vart pengarna kommer från till 
stadsodlingen. De har haft kontakt med stadsodlare genom odlingsnätverket 
i Malmö i arbetet med den fördjupade översiktsplanen. Odlarna bjöds in till 
ett samtal om stadsodling. Eva ser det som en nödvändighet att arbeta med 
eldsjälar om något sånt här skall fungera.

När det gäller vilken karaktär odlingen skall ta så skall den både vara temporär 
och permanent. De har hittat en plats som ej är detaljplanelagd och benämns 

som stadsdelspark i den fördjupade översiktsplanen. De valde den platsen för 
att de ville sätta en plats ”på kartan” i ett tidigt skede. Platsen skall till en början 
ha tillfällig karaktär och kan bli permanent om den blir lyckad. När det gäller 
vad för slags odling som kan bli aktuell så är de på kontoret intresserade av 
pallkrageodlingar medan stadsodlarna vill odla på friland. Eva menar dock att 
bägge delarna är positiva.

Vidare är Malmö stad väldigt strikta med att inte stadsodla i detaljplanelagda 
parker. Parkerna skall vara tillgängliga för allmänheten, men ibland ger de 
också dispens. Hon säger samtidigt att detta skiljer sig från stad till stad och 
att Göteborg är mer öppna för stadsodlingar i parker. Eva inser att det också 
finns problem med stadsodling, att de kan få klagomål på att det ser ”skräpigt” 
ut. Hon menar att det ur den synpunkten kan vara bra att från början ha med 
stadsodling i en ny park än att gå in och börja stadsodla i en redan befintlig. Eva 
anser också att det kan bli konstigt att planera för stadsodling i detaljplan, att det 
måste gå att vara mer flexibel och att det kan bli svårt att ändra från stadsodling 
till “gräs” om det är detaljplanelagt. Det bästa hade varit om det går att placera 
stadsodlingen i parkmark för att det skall kunna vara flexibelt. 

Sten Göransson, Malmö kommun. 2014-04-24.

Sten Göransson arbetar som projektledare på stadsmiljöavdelningen på 
gatukontoret i Malmö. Han är landskapsarkitekt och arbetar med olika typer 
av projekt som handlar om allmänna platser, upprustning och omgestaltning 
liksom med planering av staden. Sten har uppmärksammat stadsodling i Malmö 
från år 2009. På gatukontoret gick tankarna kring hur de skulle ta ställning till 
och hantera stadsodling. Sten har även uppmärksammat gerillaodlingar, men då 
främst genom media och hörsägen. Han har från början varit väldigt intresserad 
av stadsodling, men menar att det finns vissa som är oroliga för vad det kan leda 
till, att stadsodlingar kan riskera att spåra ur och bli problematiska. Han säger att 
det både finns personer som tycker att stadsodling är bra och de som anser att 

Eva Delshammar, landskapsarkitekt, gatukontoret, Malmö 
kommun. 2014-04-22.
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det ser ”skräpigt” ut och att det handlar om personlig smak. Stens personliga 
åsikt är att kommunen borde “tänka om” när det gäller stadsodling och att 
det borde ske en förändring i synen på hur de förhåller sig till staden. Att 
sättet att organisera skötseln i staden måste förändras liksom att det inte 
endast skall handla om att ”sköta staden” utan också om att odla den, att 
fokusera på ekosystemtjänster och öka biodiversiteten. Forskning har bevisat 
att det behövs mer artrikedom i naturen, för till exempel pollinatörernas skull. 
Vilket kan skapas av en mer trädgårdsinriktad grönstruktur. Han menar dock 
inte att all grönstruktur skall ha en trädgårdskaraktär utan att den skall vara 
kompletterande. 

När det gäller Stens tankar på gerillaodling så anser han att Malmö varit rätt bra 
på att försöka undvika förbud och möta upp. Han menar att det är uppenbart 
att plantering “var som helst” kan skapa vissa komplikationer. Han jämför 
gerillaodling med skejtande och menar att i dess begynnelse skejtades det 
överallt på markbeläggningar som tog illa vid sig, vilket skapade problem. Det 
sattes upp förbud-skyltar mot skejtande. Kommunen började föra en dialog 
med skejtarna vilket ledde till att Malmö skapade en av de bästa skejtparkerna 
i Norden. Sten drar paralleller till stadsodling och menar att den också skall 
hanteras på liknande sätt. Att de skall möta upp efterfrågan, skapa en dialog och 
speciella platser i staden där odling tillåts. 

I Malmö har de tidigare haft problem med nätverket Mykorrhiza i Enskifteshagen. 
Till en början fungerade projektet bra, men kontakten mellan kommunen och 
nätverket blev sämre och luckrades upp och stadsodlingen utsattes för kritik 
från boende i området som menade att det började se skräpigt ut. De tar 
lärdom av händelsen och inser att stadsodling behöver organiseras och att 
kommunen behöver ha en överenskommelse med stadsodlarna. När invånare 
vill stadsodla i Malmö finns det idag platser märkta för detta, bland annat i 
Rosengård, Lindängen i Lund och Enskifteshagen. De vill också skapa 

provodlingar där intresserade får prova på att stadsodla och se om det passar 
dem. Hur de på kommunen skall bistå stadsodlarna är något som får utvecklas 
med tiden. Det finns tankar på att kunna bistå med vatten, verktygsbodar etc. 
men i dagsläget finns ingen budget till stadsodling utan det är nåt som Tekniska 
nämnden får avgöra. 

Vidare förklarar Sten att de arbetar med ett program som skall upp i Tekniska 
nämnden. Programmet syftar till att försöka få politiker till att bilda en 
förvaltningsövergripande grupp som skall ansvara för stadsodling. Han menar 
att stadsodling berör flera olika förvaltningar, vilket är problematiskt i dagsläget, 
då organisationen komplicerar att få till stadsodling. Problemet med stadsodling 
uppdagas när den förekommer på allmän platsmark istället för kvartersmark. 
Den allmänna platsmarken förutsätter att odlingen skall vara öppen för alla 
och att odlingen ej får ta över andra kvaliteter med allmänna platser, som till 
exempel rekreation. Platserna måste vara inbjudande och locka människor till 
odlingarna när de sker på allmän platsmark. Med programmet vill de skapa 
stadsodlingskoordinatorer som skall verka och koordinera stadsodlingsgrupper 
i varje stadsdel. I stadsdelarna vill de arbeta med stadsdelsträdgårdar, i vilka 
områden utses för stadsodling. Han tar Slottsträdgården i Malmö som exempel 
och förklarar att det är den modellen de utgår från. Att Slottsträdgården 
fungerar väldigt bra idag och står som förebild. 

Initiativen till stadsodling kommer mestadels från invånare och kommunen har 
kontakt med stadsodlare genom ett odlingsnätverk som bildades för ett antal 
år sedan. Odlingsnätverket har ungefär 60 personer på mail-listan och består 
av tjänstemän, politiker, enskilda personer och företag som arbetar eller är 
intresserade av odling och parkverksamhet. Sten förklarar också att stadsodling 
kan ses som en “nyckel” i Malmös framtida utveckling där översiktsplanen stakat 
ut vägen för förtätning och samtidigt förespråkar mer grönt. Det gäller att göra 
de gröna ytorna ”grönare” genom att förändra deras användning till till exempel 
odling. 
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Matti Sumari beskriver sig själv som konstnär och förklarar att han gerillaodlar. 
Idéerna kommer från samma grund som andra initiativ till att använda miljön 
i staden, att göra nåt mer i staden än att konsumera i den. Att utnyttja 
möjligheterna som finns i en stad. Att bruka, odla och samla saker som redan 
växer där.  Han samlar in ätliga grödor som redan växer och odlar potatis och 
lin. Linet odlade han på en övergiven industritomt till en utställning. Det var en 
åker på ca 25 kvm. Han odlade även lin i pallkragar vid Konstnärligt campus på 
privatägd mark och har även gjort diverse utplanteringar. Han ser det roliga 
med stadsodling som att, istället för att styra upp något fysiskt avancerat från 
kommunens håll, kasta ut ”fröbomber” och lämna dem åt sitt eget öde. Växter 
klarar sig själva i viss mån.

Bakgrundstankarna till att han odlar är många. Det handlar dels om att omvandla 
oanvända, tråkiga platser, som till exempel en gräsmatta, dels om att bli mer 
oberoende. Som att en stad kan bli helt självförsörjande genom att ha odling i 
städerna. Han menar också att handlingarna blir symboliska och marginella men 
att det ändå är ett ställningstagande på ideologiska grunder. Det handlar om att 
ta tag och handla direkt och göra motstånd istället för att gå via en kommun. 
Motståndet handlar om hur produktionssystemet ser ut. Han odlar främst själv 
och bjuder ibland in medhjälpare. Det är en ohierarkisk relation och vem som 
helst kan odla utan att det behöver vara en organisation bakom. 

Matti har kollat upp om det går att få brukarrätt till att odla på kommunens 
ytor och det är relativt lätt att få. Han är intresserad av att få en godkänd 
plats beroende på om den är tillgänglig för honom. Matti har haft kontakt med 
kommunen angående biodling. Han ville placera bikupor på industritomten, vilket 
måste anmälas till kommunen. Han skulle vilja ha mer kontakt med kommunen 
eftersom det skulle kännas roligare att ha en bra plats att odla på där han inte 
behöver oroa sig för om kommunen skulle förstöra. Vid konstnärligt campus var 
han i kontakt med konsthögskolan. 

Platsen på Teg är en väldigt bra plats som är halvt inhägnad och ligger mellan 
ett bostadsområde och ett industriområde och har liksom blivit överbliven mitt 
i stan. Det är ett mycket avskilt område som främst används till hundrastning. 
Han har mest fått positiva reaktioner på odlingen, att de tycker att det är bra 
och fint, dock har han endast hört med bekanta och det kanske är annorlunda 
om han frågat en främling. 

Matti odlar på allmän plats och han menar att det därmed inte går att åberopa 
ägande över odlingen. Det är ett slags kollektivt ägande, att vem som helst kan 
vara med och skörda. Att privatisera marken skulle innefatta att han tar ut en 
vinst av odlingen. Det är detsamma som att någon odlar eller gör konst på en 
allmän plats, att den tillhör alla. Han menar att det är mer privatiserande med 
en offentlig aktör eftersom de har rätten att riva upp och förstöra om någon 
annan varit där och odlat. 

Han menar också att det handlar om hur man ser på världen och på huruvida 
mark kan vara ägd eller ej. Att även om vi som människor försöker kontrollera 
marken och naturen så lever den sitt eget liv, vilket är lätt att glömma. Att vi 
försöker stå över naturen men att vi egentligen är en del av den. Och bara 
för att det handlar om en oreglerad handling utanför byråkratin, en anarkistisk 
handling, så är det provocerande. Det provocerande i handlingen är att någon 
gör det utanför byråkratin på eget initiativ. 

Matti Sumari, Gerillaodling, Umeå. 2014-04-18. 
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Informanten är anställd vid Boverket och förklarar sin syn på stadsodling som 
en del av grönstrukturen och att det är en trend liksom att det hela tiden finns 
trender i hur man skall använda staden. Informanten menar att det finns många 
positiva effekter med stadsodling, till exempel olika sorters ekosystemtjänster. 
Det är en stor skillnad på om odlingen sker på det som i detaljplan heter allmän 
platsmark eller kvartersmark. Boverket kan inte uppmuntra gerillaodling om 
det sker på allmän platsmark, eftersom denna mark enligt Plan- och bygglagen 
är till för alla och ska inte privatiseras. Gerillaodling är sannolikt i juridisk mening 
en privatisering av allmänna ytor, men det är osäkert om detta prövats i rättslig 
instans. Kommunerna kan ha lite olika inställning till skötsel och förvaltning av 
allmän platsmark, och därmed även gerillaodling. Det är till stora delar en lokal 
fråga. 

Däremot finns det stor frihet att tillämpa denna typ av markanvändning på 
kvartersmark. Hon tror att vissa kommuner uppmuntrar till stadsodling och tar 
egen ställning. Brukarmedverkanavtal i Stockholm stad är ett sådant exempel. 
Det politiska intresset för stadsodling varierar från kommun till kommun. Mycket 
beroende på hur tät staden är och hur mycket mark kommunen äger. Ju tätare 
den är, ju hårdare konkurrens om marken och ju mer pengar står på spel. Dock 
kan det vara så att även kommuner med täta stadskärnor kan se positivt på 
stadsodling eftersom de ser det som ett medborgarinitiativ.

Klara Falk, Boverket. 2014-04-22.

Klara Falk arbetar som planarkitekt på Boverket. Hon vägleder i frågor om 
detaljplan, skriver texter till kunskapsbanken och arbetar med bygglovsfrågor. 
När det gäller hennes tankar om stadsodling i hennes yrkesroll ser hon det 
som ett intressant sätt, genom vilket invånarna använder staden. Dock är det 
en annan sak om stadsodling är förenligt med Plan- och bygglagen, hon menar 
att utrymmet i lagen kanske inte alltid är lika stort som det skulle behövas i 
praktiken. Stadskärnorna planlades för länge sedan, under en tid då det fanns 

en annan syn på odling i staden. Stadsodling är, bortsett från vad lagen säger, ett 
bra sätt att effektivt använda ytor i staden som kan skapa mer hållbarhet. När 
det gäller Klaras tankar om gerillaodling så gör Plan- och bygglagen det möjligt 
vad marken skall användas till. Det är en fastighetsrättslig fråga vem som nyttjar 
marken. Mot den bakgrunden är det fördelaktigt om kommunen planlägger 
odlingen istället för att individen odlar direkt. Det kan skapa märkliga resultat, 
till exempel vid odling på övergiven mark, så kan det finnas en anledning till att 
marken är övergiven, vilket beror på att den kanske är förorenad och därmed 
kan det vara fördelaktigt att samhället planerar.

Klara säger att det skulle kunna gå att planera för stadsodling, men att det ligger 
i viljan. Det finns ingen lönsamhet i stadsodling, vilket kanske gör att kommuner 
inte vill planlägga stadsodling. Istället går det att titta på gamla detaljplaner och se 
hur det går att lösa. Samtidigt kan det dock vara svårt att tolka in någonting som 
inte var tänkt från första början. Klara ger exempel på hur det skulle kunna gå att 
planera för stadsodling genom att i nya planer lägga in små odlingslotter som stråk 
i allmän platsmark, det kan dock inte handla om inhägnade odlingar på allmän 
platsmark. Vidare kan planteringar och parker upplåtas till odlingsgrupper. Det 
skulle vara möjligt att lägga in stadsodling  som kvartersmark och användningen 
(L) odling, som bland annat används för koloniområden, men att det inte 
är något som hindrar från att använda beteckningen (L) till stadsodling. Sen 
förklarar hon att det går att lägga som egenskap under bostad, centrumändamål 
eller vård. Det finns dock inget konkret fall som hon känner till där stadsodling 
detaljplanerats.

Anställd vid Boverket. 2014-04-17.




