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Sammanfattning 

Grönstruktur och parker har betydelse för livsmiljön i en stad. Urbana trädgårdar 

och informell påverkan på grönstrukturen är en allt mer vanlig syn i städer. Ofta 

tar dessa verksamheter mark i anspråk utan att ägandeskap föreligger men 

rätten till marken kan med tiden förändras. Uppsatsen undersöker vilka motiv som 

ligger bakom initiativ till urbana trädgårdar genom fyra fallstudier i Berlin. 

Intervjuer med initiativtagare och deltagare undersöker om de urbana 

trädgårdarna är mötesplatser, hur de upplevs påverka sin omgivning och varför 

informanterna väljer att tillbringa tid i trädgårdarna. Diskussion av resultatet 

belyses genom teori kring offentliga platser, självorganisering, appropriering och 

rätten till staden samt en historisk jämförelse med koloniträdgårdsrörelsen. 

Uppsatsen visar att stadsinvånare har ett behov av kontakt med naturen, och att 

det behovet kan tillfredställas på ytor i staden som inte behöver vara stora. 

Trädgårdarna påverkar sin omgivning genom en förändrad dynamik av 

människor som rör sig på platserna de finns på. Dock är de en del av större 

förändringar som sker i dess omgivning. Urbana trädgårdar skiljer sig från parker 

på så sätt att de är inkluderande i formandet av platsen, vilket skapar positiva 

sociala effekter för de som deltar. De urbana trädgårdarna kan komplettera 

grönstrukturen, fylla tomma mellanrum i staden och är ett uttryck för att 

stadsinvånare inte nöjer sig med vad staden erbjuder utan själv förändrar den för 

att uppfylla sina behov.  
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Städer förknippas med sina parker, Stockholm med Kungsträdgården, New York 

med Central Park och Berlin med Tiergarten. De har en funktion som landmärken, 

mötesplatser och är en del av stadens identitet, precis som den lilla 

kvartersparken. I allt tätare städer har grönområden en viktig ekologisk funktion 

som ger plats för flora och fauna och som dämpar effekter av klimatväxlingar. 

Grönska är motsatsen till de hårdgjorda ytor som främst karaktäriserar vad som är 

en stad. Samtidigt är stadens grönstruktur en central aspekt att beakta för att 

undersöka livsförhållanden i en stad. 

 

Gränsen mellan vad som är stad och vad som är land blir otydlig när 

stadslandskapet breder ut sig. Urbanitetens och landsbygdens kännetecken 

smälter samman i städers periferi men samtidigt är grönska en exklusivitet i 

staden.  Kolonirörelsen ville på sin tid möjliggöra kontakt med naturen för 

stadsbon, och idag finns en utvecklad och förändrad närvaro av grönska i 

städer. Privata initiativ som vill öka grönskan i staden finner plats för det på tak, 

kring träd på trottoarer, i stadens mellanrum och på oanvända tomter. 

 

I Sverige finns exempelvis projektet Stadsjord i Göteborg som har en odling vid 

Brunnsparken i väntan på att tomten permanent exploateras. I Stockholm gör 

projektet Trädgården På Spåret om ett bortglömt spårområde på Södermalm till 

en trädgård och mötesplats och i Malmö vill nätverket Mykhorrhiza skapa 

uppmärksamhet om lokal matförsörjning. Att urbana trädgårdar är ett nutida 

fenomen visar sig också genom att Stockholms Universitet nu erbjuder en kurs i 

stadsodling. 

 

I de fall då mark tas i anspråk utan tillåtelse och används som om den vore 

offentlig kan konflikter uppstå. Mellan ägaren av marken, andra som har anspråk 

på platsen och de informella förvaltarna, i detta fall odlare. Att en plats 

approprieras av en grupp som förändrar platsen efter sina önskemål kan skapa 

en utestängning och segregation eftersom det förhindrar annan användning. En 
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trädgård tillåter inte fotbollsspel eller lek med hund. Att en plats får en ny 

betydelse och funktion kan skapa värden för fler än de som förändrat platsen 

och leda till nya mötesplatser. Dock kan en förändrad användning leda till att 

skapa en ny dynamik av vilka som rör sig på platsen och i stadsdelen och på så 

sätt byta och förändra den kulturella gruppen och gemenskapen. 

 

Är intresset för odling och trädgårdar i städer en kulturell vändning mot en mer 

medveten hållning till stad och lands samspel? Eller är det en trend för 

kontorsarbetande stadsbor som vill ha autentiska upplevelser och därför ser 

praktiskt arbete i naturen som en lyx? Är det en ökad medvetenhet om 

miljöfrågor och en vilja att producera sin egen mat eller handlar det om en 

strävan att tillägna sig och själv forma staden som är anledningarna till att 

urbana trädgårdar skapas? Bidrar de urbana trädgårdarna till att skapa en 

tydligare identitet för platsen de finns på och hur påverkar deras tillkomst hur de 

uppfattas? Vilka typer av möten sker på platsen och möjliggör de urbana 

trädgårdarna rum för möten med annat primärt syfte än odling? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka rumsliga och sociala förutsättningar 

som urbana trädgårdar ger vad gäller upplevelsen av platsens identitet och 

integration mellan människor.  

 

Vilka motiv finns till engagemang i urbana trädgårdar? 

På vilket sätt tar sig engagemanget uttryck? 

 

Hur påverkas den urbana trädgårdens förvaltning de engagerades upplevelse 

av den? 

 

Vilken funktion som mötesplats har den urbana trädgården? 

För den egna gruppen respektive möten mellan främlingar? 
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1.3 Begreppsdefinitioner 

Det finns olika typer av urbana trädgårdar och därför olika ord för liknande 

begrepp. Begreppet urbana trädgårdar är ett samlingsnamn för de olika 

odlingsaktiviteter som sker i städer med ursprung i privata initiativ.  Den 

gemensamma nämnaren för det som beskrivs med begreppet urbana 

trädgårdar är aktiviteten och handlingen i odlingen. Administrationen av 

trädgården är inte av betydelse för definitionen. 

 

Urban trädgård – Ett definierat markområde i en storstad för odling av växter. 

Urban – Som har att göra med den större stadens sätt att fungera (NE, 2013). 

Trädgård – Ett vanligtvis inhägnat markområde för odling av växter (NE, 2013).  

Park – Större trädgårdsanläggning där gräs-, blomster-, busk- och 

trädplanteringar genomkorsas av ett system promenadvägar (NE, 2013). 

Grönstruktur.– Samlingsbegrepp för parker och grönområden i en stad  

(Bucht, 1995:7). 

Offentligt rum – Del av bebyggelsemiljö som är tillgänglig för allmänheten, t ex. 

gator, passager, gallerior, torg och parker (NE, 2013) 

 

2. Metod och avgränsning 

2.1 Metod 

Uppsatsen inleds av en genomgång av de teoretiska utgångspunkter som format 

arbetet. Dessa utgångspunkter ligger till grund för upplägget av den empiriska 

undersökningens intervjuer. Diskussion av det empiriska materialet utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna avslutar uppsatsen och sedan dras slutsatser utifrån 

problemformuleringen och frågeställningarna.  

 

För att finna teoretiska utgångspunkter som kan beskriva och diskutera urbana 

trädgårdar utifrån frågeställningarna har min tidigare erfarenhet i ämnet från 

utbildningssammanhang och privatliv legat till grund. De teman som har visat sig 

vara relevanta under inläsning har resulterat i kapiteluppdelningen efter en 

kvalitativ innehållsanalys. För att skildra i vilket sammanhang de urbana 

trädgårdarna finns är betydelsen av grönstruktur i staden och historia om 
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kolonirörelsen beskriven. För att kunna diskutera urbana trädgårdars sociala 

funktion behandlas teori om offentliga rum och mötesplatser.  Platsskapande 

genom appropriering, självorganisering och frågor om rätten till staden är en del 

av diskursen kring urbana trädgårdar eftersom en de kan finnas på mark som 

initiativtagarna inte har äganderätt till och teorin används för att kunna diskutera 

de rumsliga förutsättningar som urbana trädgårdar kan ge. Motiv till etablering 

av trädgårdar och boendes medverkan i sitt närområde behandlas tillsammans 

med ett avsnitt om förvaltning för att kunna se hur de påverkar varandra och 

vad som särskiljer urbana trädgårdar. De teoretiska utgångspunkterna avslutas 

med en beskrivning av begreppet heterotopi för att finna möjligheter att 

diskutera urbana trädgårdar som ett alternativt stadsrum och demonstration av 

vissa idéer.  

 

Den forskning som gjorts på urbana trädgårdar har övervägande haft ett 

sociologiskt perspektiv, det vill säga kvalitativt med fokus på individen och 

kollektivet som brukar trädgården. Mindre kvantitativ forskning finns kring 

exempelvis vilka ekonomiska effekter urbana trädgårdar har på sin omgivning. 

Alltså kring aspekter som om trädgårdar höjer priset på omkringliggande 

fastigheter och ökar värdet av vad som anses vara attraktivt och på så sätt kan 

vara en del av en gentrifieringsprocess. Därför har det varit svårt att finna 

material om urbana trädgårdar är en del av processer som dessa. Jag har därför 

strävat efter att belysa denna problematik genom att jämföra med litteratur om 

gentrifiering generellt. 

 

De teoretiker som jag har valt att fördjupa mig i är namnkunniga. I kapitlet 3.1 

Offentliga rum och mötesplatser använder jag mig av Jan Gehl, Jane Jacobs 

och Ali Madanipour.  Dessa har jag kommit i kontakt med i studiesammanhang 

och på grund av vissa förkunskaper har de används i de teoretiska 

utgångspunkterna. Gehl och Jacobs har liknande idéer om vad som 

karaktäriserar vad de anser vara ett gott stadsliv men är från olika tidsepoker. Att 

de drar liknande slutsatser i olika tider och kontexter stärker teorierna. 

Madanipour beskriver offentliga rum i ett modernt perspektiv och behandlar hur 

de påverkas av globalisering och politiska förändringar. Detta tar jag upp i 
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uppsatsen eftersom urbana trädgårdar kan diskuteras vara ett resultat av dessa 

processer.  

 

För att behandla begreppet rumslighet och appropriation har jag använt mig av 

Henri Lefebvre. Hans teorier och termer är återkommande i den litteratur jag har 

använt mig av och jag vill därför själv förstå dem från den ursprungliga källan för 

att kunna använda dem.  

 

Med Michel Foucaults begrepp heterotopi vill jag beskriva den urbana 

trädgården ur ett mer filosofiskt perspektiv för att undersöka trädgårdens 

symbolvärde och om detta har någon betydelse för den urbana trädgården. 

 

De teoretiska utgångspunkterna sammanfattas i kapitlet ”Sammanfattning av de 

teoretiska utgångspunkterna” för att visa vilka teorier som varit de främsta för 

arbetet. I kapitlet ”Fallstudier” introduceras trädgårdarna kort, i ”Intervjuresultat” 

presenteras materialet från intervjuerna och detta relateras till teorierna i kapitlet 

”Diskussion”. I kapitlet ”Slutsatser” sammanfattas uppsatsens svar på 

frågeställningarna och en reflektion kring hur väl de har besvarats ges.  

 

2.2 Introduktion av urbana trädgårdar i Berlin och fallstudier 

Det finns ett flertal olika grupper av faktorer som skiljer urbana trädgårdar åt. 

Vilka motiv som ligger bakom dess uppkomst, hur de förvaltas och administreras 

och rätten till marken trädgården finns på. Fallstudierna har valts ut genom 

personliga förkunskaper om vilka trädgårdar som finns i Berlin samt genom 

sökande efter information på internet. Urvalet av fallstudier, Prinzessinnengarten 

och Bauerngarten är motiverat eftersom de är stora trädgårdar med många 

deltagare samt att de skiljer sig åt ifråga om bakomliggande motiv och 

förvaltning. Berlin Farm Lab som bygger ett självförsörjande system är intressant 

då det visar på ett intresse från akademin för dessa frågor och hur odlingen kan 

sättas in i ett större sammanhang. Marktlücke är en liten urban trädgård med 

speciella förutsättningar som beskrivs för att kontrastera de andra samt för att 

beskriva hur urbana trädgårdar finns i oräkneliga former.  
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2.3 Berlin och tradition av informell påverkan av staden 

 

Karta över Berlin, illustration: J. Boström och V. Hoffmann 

 

Berlin är av vissa sedd som en stad för urbana pionjärer, där platser kan tas i 

anspråk och omformas.  Förändringen av platserna har skett av möjligheterna att 

skapa något själv och av behovet av att själv vara aktiv för att uppfylla ett 

behov som man anses saknas. När Berlinmuren föll skapades en situation som 

möjliggjorde denna utveckling. Platser som tidigare varit perifera på sin sida av 

muren var nu centrala och där muren tidigare funnits fanns tomma tomter. Under 

stadens delning hade byggnader och tomter blivit övergivna och i mycket dåligt 

skick utan förvaltning.  Redan då muren fanns ledde detta till många 

husockupationer.  

 

När muren föll uppkom ett stort intresse för staden från omvärlden. Personer från 

andra länder i väst strömmade till Östberlin samtidigt som Östberlinarna själva 

lämnade sina lägenheter tomma och flyttade västerut, förutom den nu nya 
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möjligheten att flytta också på grund av höjda levnadskostnader och hyror. De 

höjda hyrorna ledde också till ett minskat antal husockupationer även om vissa 

av dem hade stöd av staden.  De tidigare distrikten i öst renoverades och det 

ledde till ett utbyte och förändring av populationen i distrikten. Innan denna 

uppgradering skedde hann dock barer, caféer och affärer att öppna i dessa då 

oanvända byggnaders gatuplan och andra informella och även illegala initiativ 

skapade en kultur av ”gör det själv”. Idag lever denna tradition kvar i exempelvis 

initiativ till ”Byggnadsgrupper” (fritt översatt från tyska, ”Baugruppe”), privata 

sammanslutningar som delar på ansvaret att bygga en bostadsbyggnad att 

dela på. Dessa tar ofta plats på tomma mellanrum i staden, i form av 

ifyllnadsprojekt (fritt översatt från engelska, ”Infill project”) men har idag 

utvecklats till att bli en modell för investering i stor skala och bygger hela 

bostadsområden. Detta är en del av stadens gentrifieringsprocess och har 

fortsatt utvecklingen av att förändra och byta ut populationen i vissa distrikt 

(Ring, 2013:14-21).  

 

Urbana trädgårdar är ett exempel på aktiviteter som har kunnat utvecklas i 

denna miljö. En bristande förvaltning av det offentliga har skapat en tradition i 

Berlin av att själv ta hand om sin närmiljö, med olika motiv. De oanvända platser 

som stadens historia skapat har gett fysiska möjligheter för initiativ. Denna 

bakgrund gör Berlin till en intressant stad för studier av urbana trädgårdar 

eftersom den informella och även tillfälliga användningen av stadens platser har 

gett möjlighet för en vidare användning av stadens rum än endast vad som 

planeras från ovan, från Berlin Stad. 

 

2.4 Intervjumetod 

Uppsatsens empiri är intervjuer med initiativtagare och personer som tar del av 

urbana trädgårdar på olika sätt. Fallstudierna är olika och det är därför olika 

frågor som står i fokus för dem (se bilaga för intervjufrågor). Intervjuerna har varit 

semistrukturerade för att kunna vara flexibel vad gäller informantens svar, en 

katalog med frågor och teman som ska behandlas har funnits men ordningen 

har vid behov varit fri. Detta har också gett utrymme för informanten att utveckla 

det som denne finner mest intressant. Då förkunskapen om informanten och 
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fallstudierna i vissa fall var låg har i enstaka fall frågor inte ställts då de visat sig 

vara irrelevanta. En kvalitativ metod har valts eftersom åsikter, uppfattningar, 

erfarenheter och upplevelser ska undersökas (Denscombe, 2010:233). 

 

Intervjufrågorna är utformade för att försöka belysa frågeställningarna. 

Informanterna som var deltagare i trädgårdarna fick beskriva sig med ålder och 

sysselsättning och hur de deltog i trädgården för att ge en bakgrundsbild. För att 

ta reda på hur de uppfattade besöket i trädgården och trädgården i sig själv 

ställdes frågor om på vilka andra aktiviteter som var förknippade med besök i 

trädgården samt hur de tog sig till platsen. Hur omgivningen till trädgården 

uppfattades efterfrågades samt hur de upplevde hur den påverkade den för att 

undersöka om informanterna hade tankar kring trädgårdens plats i staden och 

betydelse för platsen den fanns på. För att undersöka i vilken utsträckning 

trädgårdarna var en mötesplats fick informanterna beskriva hur de interagerade 

med andra i och omkring trädgården. För att ta reda på de bakomliggande 

motiven till engagemanget i trädgårdarna fick informanterna svara på varför de 

spenderade sin fritid med odling och beskriva värderingarna kring detta val. 

 

Initiativtagarnas intervjufrågor är utformade i ett vidare, mer övergripande 

perspektiv. För att undersöka hur de upplever betydelsen av trädgården på den 

aktuella platsen ställdes frågor kring relationen mellan omgivningen och 

trädgården.  Hur initiativtagarna upplevde interaktionen mellan personer i 

trädgården skulle beskriva trädgårdens egenskaper som mötesplats. 

Informanterna fick svara på frågan om trädgården varit del av någon konflikt för 

att belysa hur förvaltningen påverkade hur trädgården uppfattades.  

 

I diskussionen jämförs Bauerngarten och Prinzessinnengarten i ett avsnitt och 

sedan jämförs Berlin Farm Lab och Marktlücke.  Uppdelningen är gjord eftersom 

intervjumaterialet från de första trädgårdarna är mer omfattande med 7 

informanter per trädgård, och de två senare trädgårdarna endast 1 informant. 

Uppdelningen är även avvägd beroende på trädgårdarnas relevans för 

uppsatsens syfte men behandlas alla för att ge en mer heltäckande bild av i vilka 

former urbana trädgårdar finns i Berlin. 
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Intervjuerna med deltagare i trädgårdarna gjordes under maj månad på plats i 

respektive trädgård. Där frågade jag informanter om de hade möjlighet till en 

intervju och berättade då min bakgrund och vad materialet skulle användas till. 

Jag försökte att utifrån en subjektiv bedömning sprida informanternas ålder och 

kön. De jag intervjuade var slutligen i viss majoritet kvinnor och ålder för 

informanterna var från 20 år upp till 50 år. Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och sammanfattades i kapitel 5 Resultat. Initiativtagarna till 

Prinzessinnengärten och Marktlücke intervjuades på plats i trädgårdarna, 

Bauerngarten samt Berlin Farm Lab svarade på intervjufrågorna via e-post.  

 

I min tolkning och analys av kvalitativa data från intervjumaterialet har jag 

strävat efter att hitta dess kvalitéer för att kunna se vilka som är återkommande 

teman för att sedan gruppera dem. Analysen behandlar alla fyra fallstudier. 

Genom materialet vill jag hitta vad som är urbana trädgårdars centrala 

egenskaper för att på så sätt kunna svara på frågeställningarna.  

 

2.5 Avgränsning 

Fallstudierna är begränsade till att vara lokaliserade i Berlin, Tyskland. De 

teoretiska utgångspunkterna är generella men utgår till stor del från svenska 

publikationer och forskning kring urbana trädgårdar. Uppsatsen är avgränsad till 

att jämföra och utvärdera de förutsättningar som urbana trädgårdar ger. Därför 

beskrivs endast grundläggande trädgårdarnas gestaltning. På grund av 

begränsad tid har antalet fallstudier begränsats, ett större urval skulle gett 

kunskap om ytterligare variationer av urbana trädgårdar och på så sätt en större 

representativitet. Intervjuer har på grund av begränsad tidstillgång inte 

genomförts med personer som finns i trädgårdarnas närhet utan att ta del av 

dem. Exempelvis med närboende eller personer som arbetar i området där 

trädgårdarna finns. På den före detta flygplatsen Tempelhof (Tempelhofer 

Freiheit, 2013) i Berlin finns en stor urban trädgård, som är relevant i 

sammanhanget eftersom den är en del av den stora mötesplats med en mängd 

varierade aktiviteter som nu finns på det gamla flygfälten mitt i staden vilket är 

en unik kontext för ett publikt rum. Tempelhof är intressant även ur aspekten att 
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den befinner sig på en plats som tidigare hade ett industriellt, kommersiellt syfte, 

flygtrafik, och som idag är en av de viktigaste grönytorna i Berlin. Betydelsen av 

kommunikation och mötesplatser på internet för de urbana trädgårdarna är en 

dimension som inte har behandlats och inte heller Berlins tradition av 

”interkulturella” trädgårdar (Stiftung-Interkultur, 2013) som syftar till att skapa 

möten mellan människor med olika nationaliteter och kulturer. 

 

2.6 Kritisk granskning av metod 

På grund av begränsad tid har den empiriska undersökningen tvingats till 

begränsning i urvalet av fallstudier. Trädgårdarnas förvaltning och organisation 

skiljer sig stort åt och det är därför svårt att se vilka faktorer som skulle vara de 

som är mest intressanta att undersöka för att få ett representativt urval. Genom 

att använda fallstudier riskerar materialet att inte vara helt representativt, 

eftersom inte alla urbana trädgårdar i Berlin undersöks. Det är alltså svårt att 

generalisera utifrån ett fåtal fallstudier. Ett visst resultat kan vara unikt för en viss 

fallstudie och därför inte generellt. Dock kan vissa kännetecken för respektive 

trädgård utgöra en grund för jämförelse (Denscombe, 2010:69). 

 

Då staden för den empiriska undersökningen är Berlin har jag varit begränsad till 

att intervjupersoner måste ha kunskaper i engelska språket för att kunna svara på 

frågor. Detta har under arbetets gång inte varit ett problem och endast vid ett 

fåtal tillfällen har intervjupersonerna upplevts ha svårigheter i att uttrycka sig vid 

vissa frågor, men tillslut funnit ord för att svara. Citat från engelska har översatts till 

svenska och i därför finns risk för att nyanser i språket försvinner.  

 

Forskningen som används som referenser i de teoretiska utgångspunkterna är 

svensk och fallstudierna tyska. Att det är skillnad mellan förutsättningarna för 

både forskning och urbana trädgårdar mellan de olika nationerna riskerar att 

utgöra en faktor för att det kan finnas komplikationer i att applicera den svenska 

forskningen på de tyska fallstudierna. Det vill säga att bakgrunden och kontexten 

för de urbana trädgårdar som den svenska forskningen är grundad på inte är 

densamma som för de tyska urbana trädgårdarna. Dock används teorin från de 
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svenska referenserna på ett sätt som är generaliserbart och materialet är därför 

möjligt att diskutera tillsammans med fallstudierna.  

 

En informant har efter intervju inte blivit del av uppsatsens empiri. Personen är 

stadsplanerare utbildad i Tyskland och har gjort dokumentärer om urbana 

trädgårdar runt om i världen. Syftet med informanten var att få ta del av dennes 

erfarenheter, dock visade det sig under intervjun att informanten inte hade ett 

vetenskapligt och objektivt förhållande till sitt arbete. De åsikter som framställdes 

var alltför subjektiva och personliga för att kunna användas till uppsatsen. 

Informanten kunde ha används men då denne inte var aktiv i någon urban 

trädgård valdes resultatet bort från analysen och presenteras därför inte heller. 

Detta kan visa på att det finns många intressenter som vill delta i diskussionen om 

hur stadens rum ska användas. Vilket kan göra det svårt att urskilja vem som är 

relevant att beakta vid vilka tillfällen. 

 

Syftet med orden, platsens identitet, är svår att behandla eftersom begreppet 

identitet är tvetydigt, det har dock fått vara en del av uppsatsens syfte eftersom 

det belyser de immateriella värden som uppsatsen vill undersöka. Det har även 

funnits svårigheter i att undersöka hur de urbana trädgårdarna konkret påverkat 

sin omgivning. Detta på grund av begränsad tid på platsen samt att 

materialinsamlingen skulle bli mycket omfattande. Uppsatsen är därför fokuserad 

på informanternas upplevelse av hur platsen förändrats. 

 

Vid intervjuerna finns risk att intervjuareffekten (Denscome, 2010:244) har 

påverkat informanternas svar. Alltså att informanterna har påverkats av hur de 

uppfattat intervjuaren. Utifrån ålder och att informanterna har varit en 

internationellt blandad grupp, har jag som intervjuare upplevt en förståelse för 

min egna främmande nationalitet (svensk i Tyskland) och på så sätt upplevde 

jag en form av tillit i att vara i en liknande situation som de jag intervjuat, om än 

ytligt och objektivt. Vilket jag upplevt vara en tillgång då frågornas natur till 

handlar om personliga upplevelser.  
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Utformandet av intervjufrågorna och den semistrukturerade intervjumetoden kan 

också komma att påverka de svar som informanterna ger. Exempelvis om 

frågorna är ledande eller intervjuaren söker ett visst svar eller uppmuntrar 

informanten att utveckla ett visst tema som denna tar upp. Analysen av 

intervjumaterialet är tidskrävande med transkribering och bearbetning samt 

även resor till de olika fallstudierna. Informanterna kan också hämmas av att de 

blir inspelade då situationen kan upplevas som konstlad samt kan förlora sin 

objektivitet och tillförlitlighet på grund av intervjusituationens kontext (Denscome, 

2010:269).  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Grönstruktur och odling i staden 

3.1.1 Grönstruktur 

Gröna områden i våra städer sträcker sig över och korsar kommun- och 

stadsdelsgränser. Alla gröna ytor som parker, trädgårdar, små skogsområden, 

alléer och gräsmattor bildar tillsammans en grönstruktur oberoende vem som 

äger och förvaltar marken. (Boverket, 2013). Grönska och växtlighet kan finnas 

på innergårdar, de kan liknas vid en dold grönstruktur i staden som bara de med 

tillgång till bakgårdarna kan utnyttja. 

 

Naturen i staden är inte lik natur i ett skogslandskap utan är en tämjd och av 

människor formad version. I exempelvis Malmö kommun är all natur- och 

parkmark skapad av människan eftersom marken där staden ligger tidigare var 

jordbrukslandskap (Grönplan för Malmö 2003 Populärutgåva, 2003:1). Grönskan 

kan vara mer eller mindre utnyttjad och uppmärksammad. För vissa är den ett 

dekorativt element, för någon annan en viktig oas i ett hektiskt stadsliv och för 

andra en yta i staden som man inte lägger märke till eller tycker att man borde 

bygga fler bostäder på. Stadens grönska är oavsett i vilken skick den är i eller om 

den uppskattas en del av stadens arkitektur. Precis som byggnader och platser 

för stadens minnen och kulturarv. 
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”Grönstrukturen fungerar som stadens lungor och njurar genom att bidra till ett 

gott närklimat, en bättre luftmiljö och utrymme för ekologiska lösningar för att 

rena dagvatten” skriver Boverket på sin hemsida. (Boverket, 2013) Grönstruktur 

kan dämpa effekter av växlingar i klimat i städer, under exempelvis mycket 

varma sommardagar. Platser med växtlighet ger skugga och svalare temperatur 

och sänker temperaturen på byggnader runt omkring.  Vid kraftiga regn behövs 

platser i staden där marken inte är hårdgjord för att dagvatten ska kunna 

infiltreras. Då städer växer och blir tätare fyller de gröna platserna en ännu 

viktigare funktion som avbrott i det hårdgjorda landskapet och som 

mångfunktionella ytor.(Boverket, 2013). 

 

3.1.2 Parken som mötesplats 

Stora städer är ofta förknippade med sina parker, det blir landmärken för staden. 

Natur och grönska är värden som kan ses som värden av gemensamt intresse för 

många människor. Parker och grönt är informella mötesplatser utan krav på 

konsumtion och har plats för många olika aktiviteter. De gröna rummen är 

demokratiska mötesplatser utan öppettider med möjlighet till demonstration och 

med tillträde för alla. (Boverket, 2013)  

 

Malmö Stad beskriver i sin Grönplan vikten av att planera stadens 

markanvändning. Då konkurrensen om marken är stor behöver de ha en 

medveten strategi för att hitta en balans mellan nyexploatering och stadens 

grönstruktur. (Grönplan för Malmö 2003 Populärutgåva, 2003). Båda faktorerna 

bevarande av grönstruktur och nyexploatering behöver finnas i synergi med 

varandra för att staden ska fungera väl. Grönstrukturen i en stad formar dess 

identitet och karaktär, den har historiska och kulturhistoriska värden och skapar 

attraktiva miljöer för bostäder och kontorsetableringar (Grönplan för Malmö 2003 

Populärutgåva, 2003:2). 

 

Parker och öppna platser fungerar inte automatiskt som mötesplatser och bärare 

av kulturell identitet för en stad. Människor använder inte platserna bara för att 

de finns där och för att de är planerade att användas på ett visst sätt (Jacobs, 

1993), men mötesplatser kan uppstå utan att de är planerade. Västra Hamnen i 



	   15	  

Malmö har blivit en badplats och träffpunkt för hela staden, trots att planerarna 

trodde att de byggde möjlighet för att ”Gå ner och ta ett dopp. Att det var lite 

laidbackbad. och inte att det skulle vara bad som puls” (Mötesplatser i 

Stockholmsregionen. 2010:90). Platsen används inte bara av de närmaste 

boende utan är en mötesplats för hela Malmö.  

 

Att parker är städers lungor och fungerar som stabiliserare av fastighetsvärden 

eller identitet i en stadsdel är ett påstående som Jacobs ifrågasätter, hon menar 

att parker inte automatiskt är någonting. Platserna formas av hur stadsdelens 

invånare brukar dem (Jacobs, 1993:118,124). Men vad både Jacobs, Boverket 

och Malmö Stad är överens om är grönstrukturens betydelse för skapandet av 

sociala värden i staden.  

 

Parker kan knyta ihop grannskap om de är en mittpunkt för olika funktioner och 

inte en barriär dem emellan. Gröna ytor likväl som andra publika platser behöver 

en variation av funktioner omkring sig så att en blandning av användare och 

tiderna de besöker eller passerar platsen finns(Jacobs, 1993:126, 132). Då kan 

goda mötesplatser uppstå, oavsett om marken är gräs eller gatsten. 

 

3.1.3 Koloniträdgårdar 

Odling är en verksamhet som inte främst förknippas till staden. Dock är odling 

med syfte av matproduktion en del av stadslivet och en odlingstradition har 

länge funnits i och med koloniträdgårdstraditionen. I Sverige etablerades de 

första koloniträdgårdarna vid förra sekelskiftet efter exempel från Europa. Åren 

efter introduceringen av trädgårdarna i Sverige bildades ett flertal 

koloniträdgårdsföreningar och 1921 grundades det svenska 

Koloniträdgårdsförbundet som fortfarande idag finns och har 25 000 medlemmar. 

Koloniträdgårdar är idag förvaltade på samma sätt som när de startades, mark 

hyrs av kommunen och i många fall har koloniodlaren en egen stuga på sin tomt 

(Koloniträdgårdsförbundet, 2013). Sedan 1926 samarbetar föreningar för 

fritidsodling i Europa i ”Office International du Coin de Terre et des Jardins 

Familiaux” för att utbyta idéer och erfarenheter kring fritidsodling. Organisationen 

har fler än 3 miljoner odlare runt om i Europa knutna till sig och har 
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deltagandestatus inom EU och lobbar på så sätt för att öka intresset för 

fritidsodling och miljöfrågor (Jardins Familiaux, 2013). 

 

I Stockholm var Anna Lindhagen den drivande kraften för etableringen av 

koloniträdgårdar. Hon hade sett exempel på trädgårdar i bland annat 

Köpenhamn och beskriver Danmark som ”koloniträdgårdarnas förlovade land” 

(Lindhagen, 1916:9). Hon tog sedan idéerna tillbaka till Sverige. Industrialismen 

skapade en stor inflyttning från landsbygden till städerna och det ledde till dåliga 

boendeförhållanden för arbetare i hyreskaserner. Sjukdomar var dödligare i 

arbetarklassen och orsaken till detta var de dåliga levnadsförhållandena, med 

trångboddhet och otillräcklig kost (Bondeson, 1993:9), (Lindhagen 1916:5). 

Lindhagen strävade även efter att bakgårdar i innerstaden skulle vara gröna för 

att skapa en behagligare livsmiljö för de boende och främst för barnen. I denna 

rörelse fanns även en social aspekt då koloniträdgårdarna var hälsosamma 

platser att tillbringa fritiden på eftersom sådana saknades i innerstaden för dem 

som inte hade råd med ett sommarnöje. Lindhagen beskriver ”trädgårdsarbetets 

för sinnet höjande inflytande” och att det är i trädgården som stadsbon kan 

känna frid. Betydelsen för familjens väl och ve var av betydelse och 

koloniträdgården kunde verka som ett ”förenande band, där alla familjens 

medlemmar mötas i gemensamt arbete och vila” (Lindhagen, 1916:7)  

 

Ebenezer Howards idéer om trädgårdsstaden och en blandning av stad och 

land var etablerad men arbetarklassen i hyreshus fick inte del av detta utan 

förblev utan jord. Lindhagen såg exemplen på koloniträdgårdar i Köpenhamn 

som en lösning på de dåliga levnadsförhållandena för arbetarklassen i 

Stockholm. I Stockholm ordnade hon plats för lotter men de kom dock inte de 

allra fattigaste till gagn, eftersom arrende behövde betalas för dem. (Bondeson, 

1993:10) 

 

Under första världskriget då stor matbrist rådde hade kolonilotterna en funktion 

som matproducent då deras skördar blev en viktig del av hushållens resurser.  

Mark för att anlägga koloniträdgårdar och potatisland delades ut av 

myndigheterna och även i parker bedrevs potatisodling. Gräsmattor och 
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blommor i städernas parker fick stå tillbaka till förmån för potatisodlingar och kom 

tillbaka först när kriget var slut. (Bondeson, 1993:11). 

 

Lindhagen hade bedrivit verksamheten med kolonistugorna ideellt men 1921 

övertog Stockholms Stad verksamheten. Platserna för kolonilotter minskade då 

staden behövde marken för bostäder och industrier. Mark som tidigare hade 

varit i stadens periferi och därför inte varit intressant för bebyggelse var nu central 

vilket resulterade i en minskning av odlingsytorna. Då kontrakten med staden för 

marken till odlingslotterna var ettåriga kunde staden då kontrakten tagit slut 

lägga ned dem (Bondeson, 1993:11). Det gjorde även att brukarna inte 

investerade i sina hus i trädgårdarna och områdena blev mycket nedgångna. 

Under 60-talet var intresset för kolonier lågt eftersom svenskarna hellre ville ha 

sommarstugor men på grund av hängivna kolonisternas protester mot stadens 

ointresse gjordes en utredning som kom fram till att innerstadskolonierna hade ett 

kulturhistoriskt värde och att de skulle bevaras som riksintresse (Bondeson, 

1993:12). 

 

Rollen för kolonilotter har förändrats på så sätt att de idag inte är elementära för 

matproduktion för den enskilde odlaren. Dock kvarstår de sociala värden som 

skapas i gemensamma trädgårdar och idén om ett liv i natur och viljan att vistas i 

en grön närmiljö.  

 

3.2 Offentliga rum och mötesplatser i staden 

3.2.1 Betydelse och funktion 

”Mötesplatser är ställen där människor möts och interagerar i någon form. Mötet 

och interaktionen med andra utgör för invididen en dimension av livskvalité och 

bidrar till att stärka den sociala sammanhållningen och platsens identitet” 

(Mötesplatser i Stockholmsregionen, 2010) 

 

Offentliga rum har betydelse för demokrati (Gehl, 2012:29). Den tidiga 

demokratin var beroende av torget som fungerade som diskussions- och 

samtalsplats. Vi känner det dåtida torget vid dess grekiska namn, agora. 
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Städernas agora var en plats för att fatta beslut i direktdemokratin. Från antiken 

till barocken var dock torgen främst platser för makten själv att visa och utöva sin 

makt. Idag har världens demokratier nya former för parlament. Den 

representativa demokratin tar plats i slutna byggnader och debatten först främst 

i media, därför har torgen idag en förändrad betydelse. Dock med samma 

funktion som förr i tiden, att vara en plats där människor kan se och synas, lyssna 

och bli hörda på.  

 

Sören Olsson skriver i ”Det offentliga stadslivets förändringar” (Olsson, 2000) om 

anledningarna till varför offentlighet behövs i en stad. Publika rum ger 

möjligheten att se och bli sedd och att delta i stadslivet genom att visa upp sig. 

Han menar vidare att vi lär oss att vara toleranta när vi ser olikheter mellan 

människor, att vi förstår att vi är en del av ett samhälle samt att offentliga rum har 

betydelse för möjligheten till politiska möten och demonstrationer. 

 

Modernismen och utvecklingen av stora industriella städer skapade idén om 

demokratiska urbana rum. Fredrick Law Olmstead, landskapsarkitekt i 1800-talets 

Amerika var intresserad av hur planering och landskapsarkitektur kunde stödja 

utvecklingen av den unga demokratin(Kjeldsen red, 2012:170). Han utvecklade 

idén om den moderna stadsparken, där Central Park i New York är den mest 

kända av dem. Han ansåg att en demokratisk plats hade tre viktiga egenskaper, 

den skulle fungera som en gemensam identifikationspunkt som stadens invånare 

kunde vara stolta över, den skulle stärka människors karaktär och moral då de 

kom i kontakt med naturen. Främst skulle det vara en plats i staden för den strikt 

klassuppdelade befolkningen att mötas på en plats med fri och jämlik tillgång för 

alla oavsett socioekonomisk och etnisk bakgrund. Parken skulle fungera som en 

plats för utjämning av spänningar mellan stadens fattiga och rika (Kjeldsen red, 

2012:170). 

 

I dagens städer är många av de platser vi rör oss på privata eller med 

begränsade åtkomst, det kommersiella rummet kan i en stor stad upplevas som 

större än det allmänna. De kommersiella mötesplatserna som köpcentrum och 

gallerior fungerar som mötesplatser, men med begränsad möjlighet till rörelse 
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och handlingsfrihet (Mötesplatser i Stockholmsregionen, 2010:12). Där är stadens 

parker och torg komplement till dessa, och fungerar som mer demokratiska 

urbana rum eftersom de är disponibla för ett mer varierat bruk.  

 

Stadens invånare skapar genom möten med varandra en förståelse för olika 

livssituationer och förutsättningar. Journalisten och författaren Jane Jacobs 

beskriver i The death and life of great american cities (Jacobs, 1993) att ett antal 

små möten i staden mellan människor till slut skapar en stor tillit. Det sociala 

kapitalet ökar i och med antalet möten och på så sätt är offentliga platser som 

ger möjlighet till möten, av väsentlig betydelse i en stad.  Jacobs menar att de 

möten som sker varje dag i den miljö man har kring sin bostad skapar trygghet 

och kontakt mellan invånarna. (Jacobs, 1993:37-38). Monofunktionella miljöer 

skapar inte möten (Jacobs, 1993:46-47), utan det är då vi rör oss i ett gemensamt 

rum med samspel mellan vardagens olika göromål som den kontakt som behövs 

mellan människor för att skapa trygghet uppkommer.  

 

Urbanisten Ali Madanipour skriver att de offentliga platserna i städerna en gång 

var resterna av stadsutveckling men att de idag har blivit ett bland andra fokus i 

omvandlingen av städer (Madanipour, 2005). Då städer i en allt mer globaliserad 

värld måste konkurrera med varandra behöver de kännetecken och 

landmärken för att utmärka sig. Städerna strävar efter att marknadsföra sig som 

spännande och attraktiva och behöver därför en snygg förpackning. Därför är 

fastigheter med närliggande populära publika miljöer säkra för investerare då 

exempelvis parker uppfattas indikera på vad som upplevs som just attraktivt i en 

stadsmiljö. Europa har offentliga platser med hög kvalitet som uppskattas och 

värderas av sina invånare, ett resultat av en medvetenhet om offentliga platsers 

betydelse. Dock har denna betydelse förändrats. Platsen har gått från att vara 

en representativ park, till en funktion som landmärke, oas i staden och 

mötesplats. Eftersom de ekonomiska faktorerna är grundläggande för en stad 

och dess framtid innebär det att de sociala och miljömässiga dimensionerna 

måste konkurrera med de ekonomiska (Madanipour, 2005). Ekonomiska faktorer 

styr användning av mark och därför kan de sociala värdena komma i andra 

hand. Ytterligare en utmaning för städer är att vara medvetna om att även 
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deras mer perifera platser behöver goda offentliga rum. Den funktion som 

rummen fyller behövs i hela staden. 

 

Madanipour gör en jämförelse med Descartes teori om kroppen och själens 

separation (Madanipour, 2005), och menar att detta är just vad offentliga platser 

inte ska vara. Han menar istället att materiella dimensioner är en del av sociala 

relationer, att de är ömsesidigt beroende av varandra.  Vidare menar 

Madanipour att ju mindre restriktioner som finns kring offentliga rum, desto mer 

publika blir de. Detta eftersom alla invånare har rätt att se staden från sin egen 

utgångspunkt. Att alla betraktares beskrivning av staden är sann, eftersom det 

inte med ett relativistiskt synsätt inte finns endast sann beskrivning. För att kunna 

skapa goda mötesplatser ska urban omvandlig och analys vara dynamisk och 

multidimensionell, så att alla perspektiv belyses.  

 

Arkitekten Jan Gehl är en i modern tid framstående profil inom teori kring 

offentliga platser och har en liknande humanistisk syn på en stads offentliga 

platser. Liksom Madanipour anser Gehl att planering ska fokusera på livsvärldar, 

där den enskilda personens biologiska kropp och psykologiska individualitet 

snarare än modernismens syn på städer som system ska beaktas (Gehl, 2012:X 

(förord)). Planeringen och arkitekturen ska bestämmas utifrån den enskilda 

människans behov, i en mänsklig skala (Gehl, 2012:6) vilket liknar Jacobs idéer 

om betydelsen av möten i människors närmiljö. De menar båda att i storskaliga 

städer skapar mötesplatser interaktion i en mänsklig skala. 

 

Offentliga platsers roll som publika och sociala rum har försvagas då städernas 

funktioner mer och mer separerats (Mötesplatser i Stockholmsregionen, 2012:14). 

De vardagliga aktiviteterna sker inte i det offentliga, exempelvis att köra bil till 

jobbet istället för att promenera. Privatisering av offentliga platser är ett hot mot 

livet i städerna då rörelser av varor och tjänster begränsas och då den öppna 

marknaden.  (Madanipour, 2005). Eftersom sociala strukturer formas av pris på 

land skapas segregation och svårigheter för det sociala nätet i staden, på så sätt 

har mötesplatser med möjlighet till möten mellan olika sociala grupper en viktig 



	   21	  

uppgift i staden, så som Fredrick Law Olmstead önskade att Central Park skulle 

fungera (Kjeldsen red 2012:170). 

 

I Barcelona på sent 1970-tal hade en medveten förändring av stadens offentliga 

rum en central del i stadens omformning efter industrialismen och främst efter 

fallet av Francos diktatorskap (Kjeldsen red, 2012:170-173). Diktatorskapet hade 

kontrollerat de publika rummen vilket resulterade i att de inte användes av 

invånarna. Genom att staden investerade och uppmärksammade de publika 

rummen uppmuntrades folk till att mötas, att samtala och diskutera politik och 

samhällsfrågor. Initiativet skapade en ny identitet för staden och som i fallet med 

Central Park skapades en gemensam bild av identitet för staden och för 

besökare när de publika platserna blev en central punkt i staden och dess liv. 

Gehl tog idéerna från Barcelona till Norden och har påvisat att en medveten 

policy kring offentliga rum och investeringar i stadens publika rum positivt kan 

påverka stadens utveckling (Kjeldsen red, 2012:173). Som Madanipour beskriver 

hävdar Gehl likaså att investeringar i publika rum ger större effekter än bara 

vackrare stadsrum, det skapar en attraktivitet på ett flertal plan och därmed en 

möjlighet att konkurrera med andra städer. 

 

Gehl gör en skillnad mellan vad han beskriver som nödvändiga, valfria respektive 

sociala aktiviteter i de publika rummen (Gehl, 2012:20). Han förordar en arkitektur 

som ger människor incitament och lust att stanna i det offentliga rummet och 

vara en del av stadsrummet. Staden som rum ska ge plats för inte bara 

nödvändiga aktiviteter som förflyttning, utan även för sociala och valfria. Då 

behövs platser utan förutbestämd användning. 

 

3.2.2 Förändrad betydelse i ett förändrat samhälle 

Idag sker möten mellan människor i fler medier än på fysiska platser. Vi 

kommunicerar digitalt på olika plattformar och relationer kan underhållas genom 

sociala forum utan att vi i realiteten träffas. Torget som sedan antiken haft 

betydelse som en plats för demokrati har konkurrens av media på våra dator- 

och tv-skärmar (Kjeldsen red, 2012:178). Den demokratiska debatten är förflyttad 

från de publika rummen till de digitala. Den kan därför ses som mindre publik 
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eftersom fysiskt tillträde till den saknas, samtidigt är den tillgänglig för fler på fler 

platser (Madanipour, 2005). På de digitala mötesplatserna kan möten äga rum 

som inte annars hade skett. De idéer som skapas där kan sedan realiseras och ta 

sig uttryck i den fysiska världen. Även på digitala mötesplatser kan oplanerade 

och spontana möten mellan människor som inte annars skulle ha interagerat ske.  

 

Trots att idén om jämlika och tillgängliga rum möjligtvis bara har plats i teorin, 

eftersom stadens rum på olika sätt kan vara övervakade och kontrollerade, har 

ändå publika rum viktiga roller att spela.  De är platserna som kan ge stadens 

invånare möjlighet att få förståelse för och uppskatta de varierande ställningarna 

politisk och kulturellt mellan människor och skapa kännedom om människors olika 

bakgrund och de skillnader som är resultat och karaktäristika för en globaliserad 

värld.  

 

Individualism kontra det multikulturella samhället kan tyckas vara ett problem för 

att kunna skapa gemensamma mötesplatser i städerna men det kan istället ses 

som en anledning till att arbeta för att bevara och utveckla dem. Industrialismen 

var fokuserad på uppdelning av olika funktioner, dagens samhälle består snarare 

av processer som segmenterar i olika kulturella och sociala subgrupper (Kjeldsen, 

2012:178). Gehl (Gehl, 2005) formulerar lösningen på detta som att de publika 

rummen ska gemensamma för alla, där faktorer som ålder är viktigare än 

sociala. Barn vill leka och äldre ha bra platser att sitta på, alla vill titta på andra 

människor och vara i ett trivsamt mikroklimat.  

 

Mötesplatsers betydelse för städer har en framträdande roll i dagens kommunala 

planering. Detta är tydligt i översiktsplaner och policydokument för stadens miljö. 

Även för fastighetsägare och näringslivet finns en medvetenhet kring betydelsen 

av goda publika rum i anslutning till verksamheterna och för dess positiva 

påverkan på handeln. I ”Hållbara städer och tätorter i Sverige – förslag till 

strategi” (Boverket, 2004) uppmärksammas betydelsen av mötesplatser för 

stadsutvecklingen och de demokratiska funktioner de kan ha. 
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 Det som dessa Jacobs, Gehl och Madanipour gemensamt förespråkar, är en 

stadsplanering som möjliggör att människor förbehållslöst vistas och möts i 

stadsrummet. 

 

3.3 Platsskapande 

3.3.1 Rum och plats 

Ordet rum är vid första anblick ett ord som beskriver en geometrisk form, ett tomt 

rum. Rumsbegreppet har länge varit just en matematisk definition av något. Att i 

detta sammanhang blanda in begreppet socialt rum kan därför verka sökt 

(Lefebvre, 2011:1). Den naturvetenskapliga beskrivningen av begreppet är dock 

endast en del av begreppet plats, för att definiera ett rum behövs en social 

dimension. Filosofen och sociologen Henri Lefebvre menar att ett tillfälle där olika 

fält som annars aldrig möts måste skapas för att det ska vara möjligt att kunna 

förstå och analysera rummet.  Det fysiska fältet naturen samt det mentala fältet 

som innehåller logiska och formella abstraktioner och slutligen det sociala 

(Lefebvre, 2011:11).  

 

”((Social) space is a (social) product)”, Lefebvre beskriver att det påståendet 

kan verka självklart men att det behöver ifrågasättas och utvärderas (Lefebvre, 

2011:26). Socialt rum kan ses och förstås i relation till att det inte går att skilja ifrån 

det mentala rummet, alltså matematikerns och filosofens definition, och inte 

heller ifrån det fysiska rummet, alltså uppfattningen av naturen. Ett socialtrum är 

inte format av en samling av saker, inte heller en summa av information och det 

är inte ett tomrum fyllt av olika innehåll. Det går inte att förenkla ett socialt rum till 

en form för fenomen eller fysiska ting (Lefebvre, 2011:27). 

 

En triad som det sociala rummet kan förstås igenom har utvecklats av Lefebvre. 

”Spatial practice, representations of space och representational space” 

(Lefebvre, 2011:33). Till svenska översatt ”rumsliga praktiker, rummets 

representationer och representationernas rum” (Johansson red, 2004:54). 

Rumsliga praktiker är rummet som det levs genom människornas rutiner och 

dagliga sysselsättningar, ett rum som formas av hur vi ser och förstår mänskliga 
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relationer. Rummets representationer är en abstrakt och imaginär framställning, 

det hör ihop med kunskap, regelpåvisande tecken och koder som är det tänkta 

rummet, en planerares och en ingenjörs rum som finns på en karta. 

Representationernas rum förkroppsligar direkt eller fördold symbolism, det är det 

rum som produceras och återges av artister och det rum som vi med vår 

föreställningsvärld vill förklara, definiera och omskapa (Johansson red, 2004:53-

57), (Lefebvre, 2011:33).  

 

Rummen i staden kan ses som konstituerat av dessa tre storheter tillsammans. 

Staden är byggd och de rumsliga praktikerna planerade, när rummets 

representationer blir verkliga, alltså en plan blir till en plats, kan dock de rumsliga 

praktikerna förändras som när en stig blir upptrampad tvärsöver en gräsmatta i 

en park. Till det som definierar rummet, eller en stad, kommer också alla de 

föreställningar som finns kring staden. Det kan vara personliga förväntningar eller 

kollektiva berättelser och bilder. Plats är resultatet av samspelet mellan dessa 

faktorer som dessutom påverkas av tid. 

 

3.3.2 Appropriering och dominering 

Alla platser lämnar spår efter sig. Platserna försvinner aldrig helt utan blir bara mer 

och mer överlagrade med tidens gång. De nya lager som förändrar platsen 

ärver och omorganiserar vad som fanns innan och tillsammans bildar de en ny 

helhet. Detta beskriver hur naturen och det mentala och fysiska rummet aldrig 

helt blir en del av och absorberas i politiska och religiösa rum, lager på lager 

överför och förflyttas från en tid till en annan (Lefebvre, 2011:164). Ett träd hör 

alltid ihop med sin kontext naturen även om det finns i en stad.  

 

Dominerat eller dominerande rum är förvandlat och medierat av teknologi och 

handling, exempelvis en motorväg som skär genom ett landskap eller en 

flygplats där varenda vrå är kontrollerad och i någons ägo. Dominering har alltid 

funnits i historien och gett politisk makt rumsliga uttryck i fysiska konstruktioner som 

militär arkitektur. Dominerat rum är ofta stängt, sterilt och tomt och begreppet 

förstås bäst i relation till sin motstående begreppspartner appropriation (Lefebvre, 

2011:165). 
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Lefebvre menar att endast en kritisk studie av ”rummet” kan ge en definition av 

vad som är appropriation. Appropriation kan förklaras som vad som sker när ett 

naturligt rum blivit modifierat i syfte att uppfylla behov och möjligheter för en 

grupp. (Lefebvre, 2011:165). En egendom som kan förändras är i bästa fall 

förutsättningen, men det behöver inte föreligga en egendom för att 

appropriation ska kunna ske. Ett approprierat rum är ofta ett monument eller en 

byggnad men även en tomt, ett torg eller en gata kan approprieras. En solig 

trappa kan ses som tillfälligt approprierad av personer som äter sin lunch på 

trappstegen. Lefebvre menar att det finns ett överflöd av approprierade platser 

men att det finns svårigheter i att definiera i vilket avseende, hur, av vem och för 

vem som de har blivit approprierade (Lefebvre, 2011:165).  

 

3.3.3 Skapande av plats 

Begreppen dominering och appropriation är olika former av rumslig produktion. 

Lina Olsson (Olsson 2008) skriver i sin avhandling Självorganisering, appropriering 

och offentliga rum om Lefebvres teorier om rätten till staden och produktion av 

rum. Olsson menar att det i den moderna staden finns små möjligheter till att 

appropriera rum eftersom att en majoritet av alla rum är dominerade. 

Vardagslivet i staden är uppdelat, både temporalt och rumsligt. De flesta bor i 

bostadsområden och har en bostad men saknar möjligheten att bebo den 

platsen (Olsson, 2008:68). Rätten till staden i betydelsen att möjligheten finns att 

appropriera sina vardagsmiljöer och att genom att förändra dem uppfylla sina 

behov är därför liten på dessa platser. Miljöerna där bostäder finns som i 

höghusområden eller innestadens flerfamiljshus är helt dominerade. Det saknas 

få rum som inte har en förutbestämd mening. På dessa platser kan dock 

appropriering ske, ägandeskap till platsen är inte en förutsättning, men icke-

ägandet och domineringen försvårar möjligheten och begränsar förståelsen för 

vad som är möjligt. I ett stadsrum som är ”färdigt” och fyllt av funktioner finns inte 

möjligheten att bebo. 

 

Appropriation betyder att man tar ett rum i anspråk och tillägnar sig det som om 

de vore ens eget. Approprieringen sker successivt över tiden och skapar levda 
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rum. I rummen får konkreta objekt, symboler, färger och former en mening och 

värde. ”Det innebär att de rumsliga praktikerna förenar ideologi med praktik på 

ett praktiskt och symboliskt plan” (Olsson, 2008:68) En urban trädgård är ett 

resultat av ett praktiskt arbete som har sitt ursprung i en ideologisk idé. Platsen har 

ett symboliskt värde, då det är en fysisk appropriering och manifestation av de 

värden som man eftersträvar. I den urbana trädgårdens rum är plantorna och 

växtligheten objekt och symboler med mening och värde. Urbana trädgårdar är 

ofta självorganiserade och skapar en process av appropriering. Begreppen 

självorganisering och appropriering betyder dock inte samma sak. Appropriering 

kan ske omedvetet genom vana och rutiner medan självorganisering sker för att 

man vill uppnå ett visst mål eller förändring (Olsson 2008:219-220). 

 

Staden kan inte ägas av en individ med den kan approprieras. En urban 

trädgård är en appropriering av en bit av staden, som sker när en grupp tillägnar 

sig den biten och omformar den efter sina önskemål och behov. Att appropriera 

ska enligt denna definition inte vara en handling som stoppar tillgång för andra. 

En urban trädgård approprierar mark och tar den i anspråk som sin egen, och 

genom att fysiskt använda marken förhindrar den annan användning, alltså en 

sorts dominering. Olsson (Olsson, 2008:69) beskriver dock att appropriation är en 

rumslig produktion som gör det möjligt för människor att undkomma de 

dominerande rummen och att istället skapa en stad som ett kollektivt verk. 

Rätten till staden betyder just möjligheten till deltagande och appropriation av 

stadens platser för att den ska bli ett kollektivt verk. Därför kan en urban trädgård 

trots sin appropriation ses som ett icke dominerande rum.  

 

Rätten till staden betyder att de finns en möjlighet för stadens invånare att delta 

och aktivt forma staden. Appropriation som lyckas att forma sina egna rum blir 

tillsammans ett kollektivt verk i staden.  Urbana trädgårdars initiativtagare vill 

skapa rum som förändrar den stora stadens skala till vad som ligger närmare 

människor, detta betyder appropriering eftersom det är en process som gör så 

att brukarna formar platsen efter sina behov och önskemål.  
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3.4 Självorganisering och rätten till staden 

3.4.1 En egen agenda 

Självorganisering i städer kan jämföras med om gräsrotsrörelser och Nya sociala 

rörelser (fritt översatt från engelska, New social movements). De uppstår på 

grund av en vilja till förändring, en åsikt om att stadens invånare har rätt att ta 

plats i staden och en strävan efter vad som anses vara ursprungliga värden och 

ett autentiskt stadsliv. 

 

Lina Olsson beskriver i sin avhandling ”Den självorganiserade staden – 

Appropriation av offentliga rum i Rinkeby” (Olsson, 2008) begreppet 

självorganisering som ”initiativ och verksamheter vars strävan karaktäriseras av en 

egen agenda och, i alla fall delvis, egna resurser”. Hon beskriver att 

självorganisering kan uppfattas som byggt på en motsättning, mot exempelvis 

rådande samhällsstruktur, men att det även finns organisering som inte 

”karaktäriseras av aktiva protester” men som strävar efter att skapa någon slags 

förändring. Hon beskriver vidare begreppet självorganisering som att det ” 

hänvisar till aktiviteter och verksamheter som initierats och förverkligats 

”underifrån” d v s av stadens invånare själva” (Olsson, 2008:52). Vidare diskuterar 

Olsson (Olsson, 2008:46) att frivilligsektorn har vuxit fram som en slags skuggstat 

som fyller de tomrum som nyliberalismen har skapat genom privatisering och 

decentralisering av statliga välfärdstjänster. Exempelvis förvaltning av offentliga 

rum som grönytor i staden. Detta som ett resultat av ökad konkurrens och 

avreglering av marknader på grund av globaliseringen. 

 

Urbana trädgårdar är ofta en självorganiserad verksamhet. Det finns ett flertal 

olika förvaltningsformer men majoriteten har sitt ursprung i privatpersoners idéer 

om förändrad användning av en plats. Dessa verksamheter uppkommer då det 

saknas vägar att formellt påverka sin miljö eller att vägarna inte är tillräckligt 

tillgängliga. De visar en påverkansform som tar sig andra uttryck än de 

sedvanliga sätten att påverka. 
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3.4.2 Rörelser i staden 

Urbana trädgårdar är en av de rörelser som finns i staden. Cykelentusiaster och 

förespråkare för fri graffiti andra. Motiven varierar, det kan handla om en önskan 

att tillägna sig och bruka sin stad eller lusten i att odla och ha kännedom om 

tillkomsten av sin mat. Vare sig det handlar om platsproduktion eller 

matproduktion finns politiska agendor, mer eller mindre uttalade. Det kan handla 

om ett motstånd mot storskaligt jordbruk eller mot att privat ägande styr 

stadsrummet.  

 

Att appropriera mark genom att ta den i besittning och förändra dess funktion 

och användning kan av de aktiva ses som en rätt. Av fastighetsägare eller andra 

privatpersoner som brukar marken som ett fientligt övertag. I fall där urbana 

trädgårdar tar mark i anspråk handlar det dock oftast om vad som är upplevs 

som bortglömda eller vad som till synes är oanvända ytor i staden. Men en 

användning som odling utesluter rent fysiskt annan användning. Åsikten att man 

som stadsinvånare har en ”rätt till staden” är vad som driver och startar dessa 

rörelser.  

 

Håkan Thörn skriver i artikeln Urban restructuring, social movements, and the 

place politics of open space (Thörn, 2012) att det finns en koppling mellan 

urbana studier och teorier kring sociala rö-relser men att området inte är 

tillräckligt utforskat. Nya sociala rörelser beskrivs vara grupper, organisationer och 

nätverk som tillsammans är ett alternativ till rådande samhällsnormer. Artikeln 

beskriver fallen Christiania i Köpenhamn och Haga i Göteborg och menar att de 

rörelser som fanns och finns där har sitt ursprung i student-, solidaritets-, feminist- 

och gayrörelser. Ofta är dessa rörelser belägna på vissa typer fysiska platser som 

äldre nedgångna arbetarklasstadsdelar där många av byggnaderna kunde 

ockuperas som i Haga och Christiania. (Thörn, 2012:155) Aktivismen i dessa 

områden var kollektiv och hade som gemensamt mål att nå social förändring. 

 

Att överta hus kan vara ett uttryck för ett bostadsbehov eller ett uttryck för politisk 

aktivism. Det kan alltså handla om att skapa bostäder för fattiga eller att 

aktivisterna vill ha ett alternativt boende för sig själva, vill skapa nya publika rum, 
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bevara stadsdelar och karaktärer eller handla om en strävan att påvisa en 

motstånds och alternativ kultur mot ”staten”.  Fallen Haga och Christiania 

handlade främst om att skapa nya fria rum, rum som var autonoma och publika 

så kallade ”Fria Städer” (fritt översatt från Free Towns) (Thörn, 2012:156) som är 

platser utan ägare och regler, självständiga och tillgängliga för alla. För rörelser 

som dessa är ockupationen av ett materiellt rum en vital del, det skapar en 

kulturell identitet som är knuten till och som representeras av en definierad plats 

(Thörn, 2012:157) på samma sätt som att urbana trädgårdar behöver en fysisk 

plats för att både existera och manifestera sina idéer.  

 

Processer som dem i Haga och Christiania har en roll i att stadsdelar 

uppgraderas. Även fast intentionerna med aktivismen är att bevara en viss 

karaktär eller byggnadsestetik kan det leda till att områdena gentrifieras och 

förändras. Rörelserna startar med syftet att skapa öppna platser med andra 

normer än den rådande i samhället och manifesterar sin kritik med olika metoder 

men resultatet kan i många fall bli ett annat än vad som var avsikten, nämligen 

gentrifiering (Thörn, 2012:157-158).  

 

3.4.3 Autentiska värden och gentrifiering 

Urbana trädgårdar kan ses som ett resultat av att man vill skapa platser med 

andra värden än de kommersiella och återta ”Rätten till staden” och en önskan 

om att ha en sysselsättning som upplevs som mer autentisk, som en motreaktion 

på det snabba och kommersialiserade samhället eftersöks den rent konkret 

”jordnära” aktiviteten. Även matproduktion som protest mot storskaligt jordbruk 

där kännedomen om matens tillkomst är mindre än egenodlat.  

 

Sharon Zukin beskriver i Naked city: the death and life of authentic urban places 

(Zukin, 2010) dagens samhälles jakt efter autencitet. Zukin menar att städerna 

formas efter våra idéer kring vad som är äkta och ursprungligt och att detta sker 

som en motreaktion på att kommersiella värden tagit mer plats i stadsrummet 

(Zukin, 2012:5). 
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Dock har autencitet fått en ny mening och handlar inte om ursprung utan om stil. 

Begreppet har utvecklats från kvalitet hos människor till kvalitet hos saker och till 

att en autentisk stad erbjuder kvalitativa upplevelser, alltså att erbjuda en 

upplevelse av autenticitet. Detta görs genom att bevara historiska byggnader, 

uppmuntra småskalig handel samt att marknadsföra distrikt i städer med tydliga 

karaktäristika och egenskaper. Zukin menar vidare att oavsett om autenticiteten 

är sann så blir den maktmedel. Den grupp som påstår att deras tycke och smak 

är mer ursprunglig än andra kan ta mer makt i anspråk kring formandet av det 

offentliga rummet (Zukin, 2012:3-4). Genom att förändra detta kan grupper som 

tidigare levt på platsen förflyttas, på grund av höjda hyror och på grund av att 

en ny kulturell identitet blir den rådande. De nya estetiska uttrycken och 

platserna för kommersialism ger distrikt en ny karaktär som bryter med de 

långvariga invånarnas ”trygghetszon” (fritt översatt från engelska, ”comfort 

zone”), vilket stegvis skapar en plats för en annan kulturell grupp och 

gemenskap. 

 

”In the gentrified and hipster neighbourhoods that have become models of 

urban experience since then, autencity is a consciously chosen lifestyle and 

performance, and means of displacement as well. ” (Zukin, 2012:4).  

 

Mat har blivit en av de nya ”konstarterna” i vad som uppfattas som en urban 

kulturell upplevelse och är en central del i vad som uppfattas vara en autentisk 

stad. (Zukin, 2012:29). Odlingar i städer har ett ideal av autentiska publika rum 

som är fria och öppna för alla, (Zukin, 2012:30) och den gemensamma aktiviteten 

i odlingen kan liknas vid en autentiskt sysselsättning. Strävan efter vad som 

uppfattas som autentiska värden leder till gentrifiering och uteslutning av 

grupper, en utveckling som även urbana trädgårdar kan bidra till genom sin 

förändring av funktion och aktivitet på en plats.  
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3.5 Urbana Trädgårdar 

3.5.1 Förvaltning 

De urbana trädgårdar vi finner i dagens städer har uppkommit, förvaltas och 

brukas på olika sätt. Att jorden som kan se ut som öde och övergivna tomter, 

platser och mellanrum i staden brukas hör samman med begreppet 

appropriation. Att ta en plats i anspråk och förändra dess funktion. Urbana 

trädgårdar kan uppkomma i samspråk med privata och kommunala markägare 

men att utan tillstånd ta platser i besittning för att fylla dem med ett syfte man 

som stadsinvånare finner mer givande, är vad det offentliga samtalet om odling i 

staden främst behandlar. Odling i städer sker i stor skala i privata trädgårdar och 

på balkonger, (Sjöström, 2012) men sådan odling saknar den 

uppseendeväckande faktorn som odling på mark som tagits i anspråk utan lov 

har. 

  

De parker som finns i dagens städer har tidigare varit allmänningar, alltså platser 

där dåtidens byinvånare har haft gemensam brukningsrätt. Den gemensamma 

brukningsrätten har skapat en sedvänja då platsen dagligen brukats och med 

arbete formats av byinvånarna. I dagens parker är det inte de som bor runt 

omkring den som formar platsen, förvaltningen sker kommunalt (Larsson, 2009:32).  

I en nutida självorganiserad trädgård kan de fördelar som fanns på dåtidens 

allmänningar finnas eftersom dessa platser på samma sätt formas av invånarnas 

bruk. Sedvänjan som skapas på allmänningar och urbana trädgårdar har en 

förmåga att skapa gemensamma moraliska värderingar. En av invånare 

gemensamt formad plats visar på ett lokalsamhälle som har informella 

överenskommelser om moral och värderingar. Individen känner en starkare 

gemenskap, identitet och platskänsla för sitt område på platser med initiativ som 

exempelvis urbana trädgårdar (Larsson, 2009:33). 

 

3.5.2 Motiv till medverkan 

Medborgares motiv samt den reella och upplevda möjligheten att påverka 

bestämmer förutsättningarna för brukarmedverkan i kommunalparkverksamhet. 

Människor har ett behov av att ha möjlighet att förbättra den miljö som de 
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dagligen vistas i. Misskötta och negligerade parker där den kommunala 

förvaltningen brister provocerar fram en medverkan från dem som rör sig på 

platsen, de tar över förvaltningen av status- och trivselmotiv. Ytterligare motiv till 

påverkan på platsers är när brukarna strävar efter att förbättras eller premiera en 

viss funktion framför en annan, det så kallade funktions- och 

tillgänglighetsmotivet. Exempelvis att skapa möjlighet till natur- och 

parkupplevelser eller att ordna möjligheten att odla mat. En anledning till 

platspåverkan kan vara egenvärdet i aktiviteten och platsskapandet, 

kreativitets- och självförverkligandemotiv. Motiven är dock i relation till varandra 

och står inte för sig själva. Inledningsvis kan motivet vara att skapa en bättre 

närmiljö men i förlängningen leda till ett medverkan baserat på intresset att få 

vara kreativ i sin närmiljö. (Delshammar, 2005:130-131) 

 

Stockholm Stad reglerar brukarmedverkan i parker genom att skriva sköteselavtal 

på kommunens villkor. I Parkprogrammet för staden beskrivs att avtalen ska 

bygga på den karaktär som kommunen fastslagit för platsen och att medverkan 

inte får förändra platsens karaktär eller skada den befintliga vegetationen. Dessa 

avtal handlar dock om skötsel av parkers redan befintliga form och 

brukarmedverkan benämns som ”Parkvänföreningar” (Stockholms parkprogram, 

2004:25). Inom dessa avtal finns begränsningar för brukarmedverkandet eftersom 

utformandet är begränsat till att det ska bygga på de värden som är fastslagna i 

den för området aktuella parkplanen. 

 

3.5.3 Uppfattning av plats 

Den rättsliga förvaltningen av en plats stämmer inte alltid överens med den 

verkliga förvaltningen. En privat plats kan brukas som en offentlig, ett köpcentrum 

eller en entréyta framför en kontorsbyggnad brukas som om de vore ett torg. En 

offentlig plats kan brukas som privat när en viss grupp tar över och dominerar 

användningen. Den sociala uppfattningen av en plats kan styra över de officiella 

reglerna av platsens bruk.  

 

En självorganiserad trädgård kan finnas på både en privat och en publik mark. I 

en offentlig park eller på en obebyggd fastighet i staden. Vilken ägande- och 
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förvaltningsform marken har är inte avgörande för om platsen används eller ej. 

Möjligheten att använda platsen till exempelvis odling och därigenom 

möjligheten att påverka platsen är mer väsentligt att diskutera (Larsson, 2009:15). 

Det som syns i stadslandskapet är inte det rättsliga läget för en plats utan den 

interaktion och påverkan som sker där av människorna som brukar den. 

 

Offentlig och kommunalt ägd mark kan i vissa sammanhang verka privat 

eftersom handlingsutrymmet på platserna är begränsade. Det finns ingen 

automatisk rätt att odla i en kommunal park (Larsson, 2009:15). Den begränsade 

rätten beror på att platserna är ägda av stadens medborgare tillsammans. Det 

allmänna intresset ska tillgodoses och därför ska en viss användning inte utesluta 

en annan. Urbana trädgårdar på obebyggda tomter och mellanrum i staden 

approprierar platsen genom brukarnas användning och utesluter på så sätt en 

annan. Approprieringen begränsar det fysiska utrymmet till att använda platsen 

eftersom det upptar platsen och odlarna dominerar den socialt genom sin 

interna kodex.  

 

I Sverige finns på grund av allemansrätten lov att beträda vägar, skogar och att 

plocka bär och svamp på mark som är privat ägd så i detta fall fungerar ett 

privat rum som ett offentligt. Stadens offentlighet måste ses i två aspekter, en 

rumslig om de fysiska platserna och en social som beskriver hur interaktionen 

mellan människor är på dessa platser. Urbana trädgårdar är platser där dessa 

aspekter inte är tydligt definierade. De finns i mellanrum i staden och i 

mellanrummet mellan vad som är en privat och offentlig plats.  

 

3.6 Den urbana trädgården som alternativt stadsrum 

3.6.1 Utopi och heterotopi 

En utopi är en idé som beskriver en perfekt version av samhället, men är en plats 

som inte finns. Heterotopin speglar vad samhället inte är och visar på en 

”annanhet”, hetero – latin för olika och topos – latin för plats. Heterotopia är ett 

begrepp som beskriver plats och rum utan en styrande hegemoni, platser av 

”annanhet” som varken finns ”här eller där”, de är psykiska och fysiska samtidigt, 
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som rummet i vilket ett telefonsamtal sker. En heterotopia är ett rum som har fler 

lager av betydelser och relationer till andra platser än vad som är synligt med 

ögat.  En heterotopia kan ses som ett fysiskt försök till att skapa en utopi, eller att 

skapa en parallell plats där varelser som inte är en del av utopin kan uteslutas i, 

som ett sjukhus eller ett fängelse (Foucault, 1984) där de som inte uppfyller 

utopins krav göms undan. 

 

Alla platser har en relation till tid. Uppsättningar av relationer skapar platser som 

inte förminskar varandra och som inte heller är överlagringsbara. En viss plats är 

definierad av ett visst set av relationer (Foucault, 1984:4). Heterotopier och 

utopier är sammankopplade med alla andra platser men motsäger dem. Det 

finns verkliga platser som står i motsatssförhållande till alla andra platser, (fritt 

översatt från counter space). De är en form av utopier där alla andra verkliga 

platser som finns är representerade, ifrågasatta eller omvända. Platser som dessa 

är helt annorlunda från de platser de reflekterar.  

 

Filosofen Foucault utarbetade ett flertal möjliga sorter och principer kring 

heterotopier, platser som har överlagrade betydelser och meningar. 

 

Ett heterotopia som är ett avskilt rum för individer som i relation till samhället de 

lever i är i en situation av kris (Foucault, 1984:4).  

 

Ett heterotopia för avvikande och normbrytande beteende, som kyrkogårdar 

och fängelser (Foucault, 1984:5). 

 

Ett heterotopia som en plats som förbinder flera rymder, en trädgård som är en 

fysisk plats som innehåller olika miljöer med växter från hela världen (Foucault, 

1984:6).  

 

Heterotopia av tid som ett museum som på en plats innesluter objekt från alla 

tider. Museet och även ett bibliotek organiserar en evig och obestämd massa av 

tid på en fast plats. Motstående till heterotopier som ”samlar” på tid finns 
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heterotopier som bara existerar under en viss tid, som en festival. De är inte eviga 

som ett museum utan istället tillfälliga (Foucault, 1984:6-7).  

 

Heterotopia som formas av vissa ritualer och gester för att entré ska tillåtas. Alla 

heterotopier är inte tillgängliga och öppna som offentliga rum, antingen så är 

tillträdet obligatoriskt som till ett fängelse eller så måste den enskilda göra vissa 

ritualer som muslimernas hammam för att ges tillträde (Foucault, 1984:7). I dagens 

samhälle kan vi jämföra det med vilka attribut på kläder och livsstil som ger 

möjlighet att komma in i olika grupper och sammanhang. 

 

En heterotopia som fungerar som en illusion och en kompensation i relation till 

andra rymder. Som en illusion skapar de en plats som redogör för alla verkliga 

platser som mänskligt liv tar plats i (Foucault, 1984:8). Som kompensation fungerar 

de som en verklig plats som är en ”annanhet”, exempelvis Europeiska kolonier 

under 1700 talet. Då är deras roll att skapa en verklig plats som är lika perfekt och 

väladministrerad som den verkliga är stökig och rörig.  

 

3.6.2 Trädgården som en heterotopi 

”The garden is the smallest parcel of the world and then it is the totality of the 

world. The garden has been a sort of happy, universalizing heterotopia since the 

beginnings of antiquity”, (Foucault, 1984:6). 

 

En teater kan på sin scen visa serier av platser som aldrig annars skulle mötas och 

i en trädgård kan platser som inte annars är lokaliserade på samma plats ordnas 

intill varandra. Den traditionella persiska trädgården har formen av en rektangel. I 

rektangeln ska fyra delar representera de fyra delarna av världen, i mitten fanns 

en vattenfontän som symboliserade världens mitt och runt om kring all växtlighet 

som tillsammans skapade ett mikrokosmos (Foucault, 1984:6), en ”annanhet”. 

Foucault beskrev maktstukturer och hur motstånd verkar i dominanta rum, en 

heterotopi betyder alltid en revolt mot härskande omgivningar. Därför kan den 

urbana trädgården jämföras med en heterotopi. 
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En urban trädgård utesluter vad som är de urbana villkoren, allt som är ”vanlig” 

stad är upphävt i en urban trädgård. Det finns ingen professionalism i odlingen, 

den sker för eget bruk. Det finns inga industriella tankar bakom produktionen 

utan ett av syftena är småskaligheten. Det finns ingen direkt hierarki eller 

uppdelning av arbetet. Ingen inom trädgården är anställd, alla är på platsen av 

eget initiativ. En urban trädgård sätter sig i motstånd till resten av staden. De vill 

vara en ”annanhet” där andra värden än normen råder och skapa en 

kompensation till det andra rummet, staden.  

 

Urbana trädgårdar kan ses som ett fysiskt försök att skapa en utopi. I en trädgård 

är allt som finns i den planerat, ordnat och oönskade element som ogräset rensas 

bort. De är en plats för avvikande och normbrytande beteende då aktiviteten 

som sker på platsen inte är gängse i resten av omgivningen då normen för odling 

är att den sker på landet och inte i staden samt att produkten av att odla inte är 

kommersiell. 

 

En heterotopia har inte endast en funktion och en urban trädgård förenar flera 

funktioner. Den är ett socialt rum, det är ett rum som producerar mat, det är en 

plats för gemenskap, en plats för aktivitet och för vila och återhämtning. 

Trädgården är en plats där naturen kan upplevas i den urbana staden. På så sätt 

är den en brytning med tiden, den har en annan rytm och ett annat tempo än 

stadens och den urbana rytmen präglas av utveckling, process och aktivitet. En 

trädgård av ett lugnt och långsamt flyt. Den urbana trädgården förbinder platser 

genom att sammanföra växtlighet med olika ursprung i ett fysiskt rum. Växtlighet 

kan ses som något evigt och tillfälligt på samma gång. Urbana trädgårdar har en 

karaktär av att uppkomma spontant och att ha en osäker existens på de platser 

de finns. Omständigheterna för det fysiska rummet de tar plats i kan förändras. En 

heterotopi förändras med omgivningen och med tiden, precis som betydelsen 

av trädgårdar gjort i staden och där den urbana trädgården är en av de 

moderna formerna. 

 

Urbana trädgårdar har olika former av förvaltning och den rättsliga förvaltningen 

är understående den sociala upplevelsen av möjlighet till tillträde.  Det finns en 
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betydelse av vissa gester och ritualer för att bli insläppt i sammanhanget. En 

urban trädgård definieras som en heterotopia som inte tillåter vissa attribut, 

snarare än att den premierar vissa speciella. Den definieras genom vad den inte 

är, snarare än vad den är. Genom att odla i en trädgård i en stad blir 

medvetenheten om att man är i en stad tydligare. Valet att odla på landet finns, 

men när man odlar i staden reflekteras de faktorerna som säger att du är i just en 

stad tydligare. I kontrasten blir odlaren mer av en stadsbo. Genom att se var man 

inte är när man är i trädgården, det vill säga i staden, förstår man sin omgivning, 

alltså det urbana.  

 

Odlarna har ett samtal med det urbana, de vill vara en del av ”den urbana 

livskulturen”. Trots att urbana trädgårdar är en plats för motstånd eller alternativ 

så är de i ett nätverk med staden och beroende av den. De är inte emot staden 

utan vill vara en del av den. Målet med trädgårdarna är att vara öppen och 

tillgänglig plats. Urbana trädgårdar vill vara en motkraft och skillnad vilket gör att 

det faller under heterotopibegreppet. Att de vill verka i nätverk med staden är 

dock inte förenligt med begreppet. Begreppet är statiskt och visar inte processer, 

därför kan heterotopia inte fullt ut beskriva den urbana trädgården men 

möjligtvis ge perspektiv på hur den fungerar. 

 

3.7 Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 

Grönstrukturen i staden är avbrott i det hårdgjorda stadslandskapet och fungerar 

som mångfunktionella ytor. De gröna rummen som parker fungerar som 

demokratiska mötesplatser med konstant tillträde för alla. Platserna används 

dock inte bara för det faktum att de finns, deras användning kan förändras mot 

vad de var planerade att vara och mötesplatser kan uppstå utan att vara 

planerade. Grönstrukturen har därför en betydelse för skapandet av sociala 

värden i staden. Gröna ytor likväl som andra offentliga platser behöver en 

variation av funktioner runt omkring sig för att en blandning av användare och 

tider som platsen besöks eller passeras är varierad.  Publika rum i staden behövs 

för att människor i staden ska kunna se andra och bli sedda. Genom att stadens 

människor med de varierande förutsättningar de har är synliga skapas en 

förståelse för att invånarna har olika förutsättningar.  
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Appropriation är vad som sker när ett rum i staden blir modifierat i syfte att 

uppfylla ett behov för en viss grupp. Det som förändras kan vara en egendom 

men också en plats i staden som brukas som om den vore publik och som tas i 

besittning.  I den moderna staden är majoriteten av stadens rum redan 

dominerade, alltså i anspråkstagna av annan verksamhet eller handling som inte 

kommer från stadens invånare själva. Dock kan den sociala uppfattningen av en 

plats styra över de officiella reglerna av platsens bruk. 

Rätten till staden betyder möjligheten att delta och att appropriera staden för att 

uppfylla de behov stadsinvånaren har. Därför kan en urban trädgård trots sin 

appropriation som kan hindra annan verksamhet ses som ett icke dominerande 

rum. Det som föreligger appropriation är självorganisering av stadens invånare 

och motiv till att förändra staden. Självorganisering karaktäriseras av att det finns 

en agenda och att det finns delvis egna resurser, det är initiativ som kommer 

”underifrån” från stadens invånare. Det kan vara byggt på en motsättning, men 

kan också sträva mot att skapa någon slags förändring, i detta fall en förändring 

av stadsrummet.  

Motiven kan handla om att stadsinvånarna vill förbättra sin vardagliga miljö, att 

de vill ha en annan funktion än den som finns eller att det handlar om 

egenvärdet i aktiviteten och platsskapandet. Motiven är dock en del av en 

process och de kan förändras under tiden.  

Processer som förändrar platser kan leda till att områden gentrifieras. Resultatet 

av förändringen kan leda till att en ny kulturell identitet blir den rådande och till 

höjda hyror då dynamiken av verksamheterna och de människor som rör sig på 

platsen förändras. De nya estetiska uttrycken ger distrikten en ny karaktär som 

bryter med vad de långvariga invånarna är vana vid vilket stegvis skapar en 

plats för en annan kulturell grupp och gemenskap.  

Urbana trädgårdar kan jämföras med begreppet heterotopi som speglar vad 

samhället inte är och visar på en ”annanhet”, hetero – latin för olika och topos – 

latin för plats. En urban trädgård kan ses som ett fysiskt försök att skapa en utopi 

eller att skapa en plats parallell till resten av samhället där andra värderingar 

råder.  
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4. Fallstudier 

4.1 Berlin Farm Lab 

 

Karta över Berlin Farm Lab och dess närområde. Illustration: J. Boström och V. Hoffmann 

Valentina Karga har en master i arkitektur från University of Thessaly i Grekland. 

Hon arbetar med hållbar utveckling, miljöfrågor, återanvändning, 

självförsörjande system och matkvalité. Just nu har hon ett projekt på University of 

the Arts i Berlin som heter Berlin Farm Lab. Projektet är ett post-graduate arbete 

som har som mål att jobba interdisciplinärt mellan konst, vetenskap och 

humanism och är baserat på dagens medvetna livsstil och DIY (Do It Yourself) 

kulturen (fritt översatt från engelska, gör det själv) (Valentina Karga, About, 2013).  
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De intilliggande före detta industrifastigheterna. Fotografi: J. Boström 

 

Projektet är ett fullskalelabb på en industritomt som just nu förnyas från att ha 

varit ett bondgård på DDR-tiden, sedan industri till att idag bli bland annat 

ateljéer och utställningshallar. Syftet är att i fullskala bygga ett system för 

självförsörjning och innehåller delar som odling med självbevattning, 

biogasanläggning, vattensamling och rening samt kök och skydd för 

övernattning. 

 

4.2 Marktlücke 

Marktlücke (fritt översatt från tyska, Marklucka) är en liten trädgård på en 

bakgård som har ett kastanjeträd och ett par odlingar. Bakgården är endast 

tillgänglig genom ett källarfönster som besökaren inifrån får klättra ut i 

trädgården. Den är omgärdad av två murar och två husväggar utan fönster och 

den är stor som en enrumslägenhet. Huset där trädgården finns är en gammal 

marknadshall, Markthalle9. Marknadshallen hade tomma utrymmen i huset, 

bland annat bakgården och initierade därför platserna till ett projekt som blev en 

kultur- och konstgrupp för unga.  
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Karta över Marktlücke och dess närområde. Illustration: J. Boström och V. Hoffmann 

 

Gruppen beskriver sig själva som att de vill använda tomma platser till kulturella 

aktiviteter. Projektet har funnits i tre år och trädgården i två men det är oklart om 

den får finnas kvar det kommande året. Michael Ahlers Charlin är ansvarig för 

trädgården och den sköts av en grupp på cirka fem personer som träffas två 

gånger i veckan.  
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Ingång till Marktlcke via ett källarfönster. Fotografi: J Boström 

 

4.3 Bauerngarten 

Bauerngarten är ett koncept som finns på tre platser runt om i Berlin och är ett 

företag som drivs som ett kooperativ. Trädgårdarna finns utanför innerstaden i 

naturområden med gles bebyggelse och marken hyrs av respektive 

stadsdelsförvaltning. För motsvarande 4000 kronor per år, säsongen är mellan maj 

till oktober, får odlaren en yta motsvarande en enrumslägenhet som också kan 

delas. Ytan sköts av odlaren själv med sysslor som ogräsrensning och plantering. 

Instruktioner och kunskap ges av administratörerna och vattning av växterna sker 

i ett gemensamt system. Trädgårdarna är utformade som cirklar där varje odlare 

har en egen trekant, ”pajbit”, var. Det är 16-32 bitar per cirkel vilket resulterar i ca 

40 aktiva odlare per cirkel.  
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Karta över Bauerngarten och dess närområde. Illustration: J. Boström och V. Hoffmann 

 

Trädgårdarna är omgärdade av ett staket med en grind med kodlås som 

odlarna kan öppna. Trädgårdens initiativtagare vill erbjuda ett alternativ till 

dagens sätt att konsumera och att producera mat genom att erbjuda ett 

koncept som hjälper en oerfaren odlare till delvis självförsörjning av grönsaker 

(Bauerngarten, 2013). 
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Kodlåset in till Bauerngarten. Fotografi: J. Boström 

 

 

4.4 Prinzessinnengärten  

Prinzessinnengärten finns på en obebyggd tomt i den centrala Berlinstadsdelen 

Kreuzberg. Trädgården ligger intill Moritzplatz, som är en kraftigt trafikerad rondell 

med totalt tre nedgångar till U-Bahn (tunnelbanan) runtomkring.  

Rondellen är en del av en populär väg för cyklister som vill ta sig söderut i staden 

från Berlins centrum. Det finns inga övergångställen ovan jord, gående behöver 

gå ner under rondellen till tunnelbanans entré och orientera sig bland de tre olika 

uppgångarna för att hitta rätt eller gå rakt över bil- och cykelvägen, vilket är ett 

välanvänt alternativ.  

 

Prinzessinnengärten startades sommaren 2009 av den ideella organisationen 

Nomadisch Grün (fritt översatt från tyska, Nomadisk Grön). På deras hemsida 

(Prinzessinnengärten, 2013) beskrivs hur en av grundarna under en resa till Cuba, 

Havanna sett urbana trädgårdar som inte bara hade betydelsen av att 

producera grönsaker utan också om att skapa en urban levnads-, arbets- och 

mötesplats. Där grannar kunde samlas och kunskap från äldre ges till yngre 

samtidigt som man slappnade av med en kopp kaffe. Denna vision ville de 
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prova att realisera på en oanvänd tomt på Moritzplatz som de beskriver som ett 

nästan bortglömt hörn, en gång planerad som en motorvägskorsning, och som 

idag upplever ett nytt liv (Prinzessinnengärten, 2013).  

 

 

Karta över Prinzessinnengärten och dess närområde. Illustration: J. Boström och V. Hoffmann 

 

Trädgården har öppettider och är omgärdad av ett stängsel med en ingång. 

Aktiviteterna på platsen varierar men är dominerad av odling, sittplatser och ett 

kafé. Andra verksamheter är exempelvis cykelverkstad, att barn får prova på att 

laga mat och även plats för forskare som bedriver arbete kring odling. Det finns 

möjlighet för alla som besöker trädgården att initiera projekt i den. 
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Moritzplats, precis utanför Prinzessinengärten. Fotografi: J. Boström 

 

 

 

5. Intervjuresultat 

5.1 Berlin Farm Lab 

Valentina Karga berättade att hon för en lång tid inte insåg att hennes forskning 

handlade om självförsörjning. När hon arbetade med sitt masterarbete fann hon 

DIY system som folk hade byggt på sina bakgårdar och instruktioner till hur de 

fungerade upplagda som videor på internet. Hon började samla på dem och 

satte ihop dem till ett slutet system (Archdaily, Green washing manual, 2013) där 

de olika delarna fungerade tillsammans och gjorde en manual till hur det skulle 

fungera. När hon sedan fick ett stipendium från University of the Arts i Berlin kunde 

hon fysiskt förverkliga systemet som har namnet Berlin Farm Lab där projektet är 

en kurs för studenter vid universitetet. Genom en blogg kan man följa hennes 

arbete och sidan har 18 000 ständiga läsare, en popularitet som hon tror handlar 

om att det krasst sett är trendigt att vara ”hållbar”. 

 

Karga hade först fokus på en medveten livsstil om produktion och konsumtion 

och förstod senare att det var självförsörjningen som var nyckeln som fick ihop 
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det till en helhet. Hon berättade att det är intressant i ett Nordeuropeiskt 

perspektiv eftersom det där finns obegränsad tillgång till resurser. Men hon 

menade att samhället längtar efter aktiviteter som är kopplade till självförsörjning 

och att det beror på ett flertal anledningar. Idag så är arbete ofta immateriellt, 

när mycket arbete sker bakom datorer så är det en vila att få arbeta med 

händerna. Den ekonomiska och ekologiska krisen spelar en roll eftersom det har 

gett en motivation till att börja göra saker annorlunda i samhället, speciellt med 

tanke på energikrisen. Ytterligare en anledning menar Karga är idealism, som 

alltid har funnits. 

 

Platsen som labbet finns på får hon använda gratis fram till hösten, eftersom hon 

har dyr utrustning ville hon inte ockupera mark eftersom hon behövde en 

säkerhet att projektet skulle få vara ostört. Karga berättade också att hon 

uppskattar de industriella estetiska uttrycken på platsen eftersom det ger en 

kontrast mellan de två verkligheterna, den dåtida industrin och hennes 

självförsörjande system för framtiden. 

 

”När vi har byggt klart systemet, så önskar jag att projektet kommer att utveckla 

ett eget liv genom alla personer som är involverade och överraska mig!”, 

Valentina Karga. 

 

Fullskalelabb för forskning om självförsörjning. Fotografi: J. Boström 
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5.2 Marktlücke 

Michael Ahlers Charlin berättade att han inte trodde att trädgården skulle 

producera så mycket men sa att värdet med trädgården är att lära människorna 

som bor i staden att bli medvetna om naturen. Han menade att mat idag är 

kopplat till mataffärer och inte till naturen där den kommer ifrån. Han vill att 

människor ska ha kunskap om cykler, och menar att trädgården kan få en 

person att stanna till lite och tänka på varför naturen är viktig. Kännedom om 

trädgården sprids via mun till mun och när det är marknad i marknadshallen 

brukar gruppen försöka att bjuda ner människor. Han berättade att det är en del 

folk som bara för en kort tid är engagerade i trädgården och att det beror på att 

det passerar så mycket unga människor genom Berlin.  

 

 

Den slutna trädgården. Fotografi: J. Boström 
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Ahlers Charlin menade att en trädgård är en lyxig produkt i staden eftersom 

marken är så dyr och menar att det därför är bra att ha gemensamma 

trädgårdar så att fler får tillgång till dem. Han berättade också att hans 

erfarenheter från de större urbana trädgårdarna hade gjort honom besviken 

eftersom de inte handlade om odling, utan att han upplevde att de använde 

trädgårdarna som ett sätt att få uppmärksamhet för sina politiska frågor. Han 

berättade att han trodde att något var manifesterat i de urbana trädgårdarna 

men att han inte riktigt visste vad. Han menade att politiker gillade trädgårdarna 

och att det resulterade i fler runt om i staden. Han trodde att det berodde på att 

trädgårdarna faktiskt hade en resonans i staden och folket och politikerna i 

slutändan vill ha en resonans med folket. Dock var han osäker på om det var en 

verklig förändring eller om det bara var en trend som gör dem populära.  

 

Ahlers Charlin tyckte dock att det inte spelar någon roll med vilka motiv folk odlar 

i staden, det viktiga är att de gör det.  

 

”När folk planterar så tror jag att de blir lyckligare”, Michael Ahlers Charlin. 

 

5.3 Bauerngarten 

Max von Grafenstein är ingenjör och grundare till Bauerngarten, han beskriver 

letandet efter och att få en fysisk plats som nålens öga som alla som vill göra ett 

projekt måste passera men att han har haft tur och kunnat starta sina trädgårdar 

på de platser han velat. Von Grafenstein berättade att utvecklingen av 

trädgården har varit väldigt bra och att det från 2 cirklar 2008 nu är 8 cirklar på 

en av de tre platser som projektet finns.  

Intresset och efterfrågan efter att få delta beskrev von Grafenstein som väldigt 

högt. Trädgården ligger inuti en botanisk park, och han tror att det också kan 

bidra till kännedom om att projektet finns och vad det går ut på. Von 

Grafenstein beskrev det som om att trädgården har gett parken en verksamhet 

att besöka och att de bidrar till parken som helhet.  Trädgårdens andra 

betydelser än matproduktion var för von Grafenstein som initiativtagare en 

mängd betydelser. Han sa att det handlar om att organisera en ny modell för 

matproduktion och att separationen mellan konsument och producent är 
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alldeles för stor. Han beskrev det som att trots en lång evolutionär process av 

matproduktion så är människan idag i en absurd situation där det inte finns 

många alternativ till hur vi idag konsumerar mat och menar att det måste ske en 

”hastighetsminskning” i hur dagens människor konsumerar. 

 

Von Grafenstein hoppas att trädgården ska vara ett objekt av intensivt och 

kreativt arbete för odlarna. Han menar att det speglar relationen till naturen och 

att det samtidigt får en betydelse som kan liknas vid ett husdjur. Han jämförde 

trädgården med en hund och beskriver det som att odlaren är tacksam och stolt 

när man skördar sina första tomater och känner sig skyldig och får dåligt samvete 

när de inte tar hand om den ordentligt. Han sammanfattade liknelsen som att en 

trädgård vill ha uppmärksamhet och visar tacksamhet.  

 

I det administrativa arbetet med trädgården beskrev han att det har varit 

många olika institutioner och organisationer i staden som har velat vara med i 

beslutsprocessen. I kontakten med Berlin stad beskrev han det som svårt att få sin 

röst hörd. Enskilda personer inom stadsförvaltningen kan bli övertygade av 

argument men byråkratin som helhet tycker han straffar innovation och inte går 

den tillmötes. 

 

”Låt oss säga att en trädgård är som en hund. Odlaren är tacksam och stolt när 

hon skördar sina första tomater och känner skuld och dåligt samvete när hon inte 

tar hand om den tillräckligt”, Max von Grafenstein. 

 

5.3.1 Intervjuer med deltagare i Bauerngarten 

Den av tre olika Bauerngarten där intervjuer har genomförts ligger i Blankenfelde i 

norra Berlin och finns inuti en botanisk park. Parken är tillgänglig med bil och 

cykel och det finns också en busshållplats.  

 

Av informanterna arbetade tre personer som frilans inom olika kulturella 

branscher, en person var student och två fast anställda. Informanterna hade 

varsin lott som de tog hand om tillsammans med familjen eller med vänner. De 

var i trädgården ett par timmar i veckan vid ett eller två tillfällen och en av 
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informanterna spenderade tid i trädgården nästan varje dag. De intervjuade var 

fyra kvinnor och två män. För en av de intervjuade var det första året i projektet, 

för de övriga andra eller tredje året.  

 

Informanterna tog sig till platsen främst med cykel men två av dem alltid med bil. 

Cyklisterna hade en cykeltur på 30 minuter upp till en timme och för de som åkte 

bil tog resan ca 10 minuter.  

 

Informanterna hade hittat trädgårdsprojektet genom information från vänner, 

genom att själva besöka parken eller då de aktivt sökt efter möjlighet att odla i 

Berlin. De återkommande anledningarna var att få vara i och komma i kontakt 

med naturen och att få ny kunskap. 

 

Odlingscirklarna. Fotografi: J. Boström 

 

Föräldrarna ville lära barnen om varifrån grönsaker kommer. En informant beskrev 

det som ett aktivt val att se till att komma bort från datorer som hon annars alltid 

jobbade med och en annan som ett sätt att få perspektiv på stadslivet. En 

annan anledning var att få producera sina egna grönsaker istället för att köpa 

dem och att få kunskap om när grönsaker är i säsong för att kunna äta mer 

miljövänligt.  En av informanterna uttryckte det som om att han ville vara en liten 

del av en process emot de stora koncernerna och tyckte att man utvecklade en 
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annan relation till maten när man producerade den själv. ”Det är en bra rörelse 

att producera mat i staden, det syns och förändrar betydelsen av staden på ett 

sätt och jag vill vara en del av det”, student. 

 

En informant beskrev intresset för trädgården och odling i allmänhet som en 

tidsanda, ”Att folk från den stora staden för några timmar i veckan låtsas att de 

lever på en gård”, 40-årig man. 

 

Huvudanledningen för alla informanter till att odla i just konceptet som 

Bauerngarten erbjuder var dock att de fick hjälp att komma igång om man inte 

var kunnig om odling sedan tidigare, att de ger instruktioner och att den 

gemensamma vattningen tillät att man kunde lämna staden för en period om 

man behövde. En återkommande tanke bland informanterna var att de i 

framtiden hoppades kunna tillgodogöra sig kunskapen från trädgården för att 

senare kunna ha hand om en egen trädgård för privat bruk. 

 

En av informanterna förklarade varför hon valde att odla i Bauerngarten 

eftersom att hon tycket att det var ett realistiskt projekt att odla sina egna 

grönsaker och det man själv äter. Hon berättade att hon kände till många 

projekt som har andra förutsättningar och som hon därför tyckte hade en annan 

betydelse än vad hon själv hade med sin odling, att vara produktiv och skörda 

mycket.  

 

”Det finns många projekt, mer informella som en del som odlar på hustak, det har 

jag några kompisar som gör, projekt som är i staden är på något sätt mer 

politiska eftersom de har en interaktion med staden och kanske platser som varit 

industrier…”, student. 

 

En informant berättade att den botaniska parken kom till på 70–talet i 

dåvarande Östberlin och att den ”redan då skulle ha en funktion som tillflykt från 

staden” men att den inte ens hade används av invånarna efter murens fall utan 

att de var de senaste fem åren som staden hade försökt att ordna platsen mer. 

Samma informant, som var cyklist beskrev hur hon tillsammans med vännen hon 
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delade sin lott med hade hittat en väg till trädgården som var extra lång, men 

att det var värt omvägen eftersom då kunde de cykla genom parker. De 

brukade dessutom alltid stanna på vägen för att fika och ibland besöka en 

loppmarknad. Hon beskrev resan med cykel till platsen som en viktig del av 

aktiviteten, att hon uppskattade att cykla genom gröna områden istället för på 

gator fulla med bilar som annars gjorde varje dag i innerstaden. Hon 

uppskattade också miljöombytet från staden.  

 

 

Aktiva odlare. Fotografi: J. Boström 

 

En informant tyckte att det var trevligt att några personer som han bor nära i 

staden också hade en trädgård på samma plats, att de träffades i staden och 

sen ute i trädgården igen. Endast två informanter nämnde att Berlinmuren funnits 

inte långt ifrån platsen och tre stycken kände till att det finns stora naturområden 

runt omkring parken. Tre av informanterna hade ingen uppfattning alls om vad 

som fanns i parkens omgivning. De tre som kände till mer om området hade alla 

en anknytning till platsen, att deras föräldrar eller att de själva var boende i 

närheten.  

 

En informant berättade att han trodde att de som bodde i omgivningen 

verkligen gillade att trädgården fanns och att de nog blev inspirerade medan en 
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annan uttryckte en oro över vad grannarna skulle tycka om att det sedan 

trädgården kommit rörde sig mycket mer människor på platsen. En informant 

som bodde nära området berättade att Berlin Stad hade gett parken någon 

form av kvalitetsstämpel vilket hon trodde hade lett till fler besökare eftersom den 

blivit mer känd. 

 

Alla informanter beskrev att de besök som de gjorde i trädgården nästan alltid 

innefattade att tillbringa tid med de vänner eller med familjen som de delade 

lotten med.  För de som delade lotten med vänner var tiden som man umgicks, 

på väg till trädgården eller på plats en viktig del av aktiviteten. De personer som 

hade lotten tillsammans med sin familj beskrev att aktiviteten att åka till 

trädgården innefattade att barnen besökte djuren som finns i parken eller lekte 

med andra barn i trädgården. Ett flertal informanter lyfte fram besök på kaféet i 

parken som en betydelsefull del av dagen i trädgården.  

 

En av de frilansande informanterna beskrev hur hon tog med sig sitt arbete till 

platsen och en annan berättade om hur viktigt det var att komma till trädgården 

för att inte behöva prata med någon, något som han gjorde mycket i sitt arbete 

och ville ha en vila ifrån. En annan informant beskrev hur han också uppskattade 

när det var lugnt i trädgården, ”Det är ett slags retreat att komma hit, jag gillar 

tystnaden och att var här med en eller två personer i naturen”, 40-årig man. 

 

Informanterna beskrev att de vi olika tillfällen hade varit i trädgården utan att 

träffa någon. De trodde att det berodde på att alla i trädgården hade olika 

arbetstider och att det är skönt att få vara själv, trots att det ät trevligt att 

småprata och utbyta tips om odlingen när man väl träffas. En av informanterna 

trodde att odlarna skulle träffas mer i trädgården än vad de gjorde. Vid work 

shops samlas alla som vill ta del av instruktioner till odlingen och då är det fler 

personer på platsen, en informant beskrev det som att det var en bra atmosfär. 

 

Två av informanterna beskrev hur de hade haft kontakt med personer som inte 

var en del av trädgården utan besökare i parken. En informant berättade att 

staketet som finns runt trädgården behövs för att de ska kunna ta hand om sin 
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trädgård och inte bara prata med de som har frågor, men att det ändå finns 

interaktion. En del äldre personer hade tagit kontakt med henne och gett henne 

råd om hur hon skulle göra, hon trodde att de tyckte om att kunna hjälpa till. En 

informant tyckte att staketet visade att det var en privat verksamhet och som 

gjorde det tydligt att det inte var en del av de offentliga platserna i parken. Han 

berättade att några grönsaker hade blivit stulna men att han tyckte att det var 

normalt, men att ingenting hade blivit förstört och att han gärna visade 

trädgården för nyfikna personer. 

 

 

Besökare i den botaniska parken. Fotografi: J. Boström 

 

En informant upplevde att parken och trädgårdarna och även kaféet var viktiga 

för de äldre som fanns i området, och uppgav att det alltid var fullt av äldre 

personer i kaféet. En informant berättade att hon upplevde det som att en 

nyfikenhet för trädgården hos de som besökte parken utvecklades till någon som 

kunde liknas vid avundsjuka ju mer det växte och ”liknade ett litet paradis”, 40-

årig kvinna med barn. 

 

5.4 Prinzessinnengärten 

Jonathan Hamnett är en av de få personer som är anställd i trädgården och får 

lön för sitt arbete. Trädgården sköts och underhålls främst av volontärer och 
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praktikanter där vissa får praktikantlön från andra större organisationer som 

stödjer olika former av projekt som skapar medvetenhet för allmänheten om 

natur och miljöfrågor. Hamnett har arbetat i trädgården i tre år och är ansvarig 

för praktiska saker som har att göra med odlingen och han har i åtta år tidigare 

jobbat som trädgårdsmästare. Han började jobba på trädgården efter att först 

ha deltagit som volontär, han hade inte planerat att jobba men stannade ändå 

kvar. 

 

Han berättade att marken idag är ägd av staden Berlin och trädgården hyr den 

till ett reducerat pris av staden genom såkallat ”interimt bruk ”. Alltså att det finns 

möjlighet att hyra mark ägd av staden som inte används så länge som den inte 

blir såld. Under en av intervjuerna på plats i trädgården kom dock en av de två 

grundarna fram till gruppen där en intervju genomfördes och berättade att de 

fått tillstånd av staden att få hyra marken i minst fem år till, antagligen tio. Detta 

efter en årslång kampanj med insamling av 37 000 namnunderskrifter för att 

trädgården skulle få förlängt kontrakt. För att betala hyran finns ett kafé och de 

säljer plantor från odlingarna, de grönsaker som produceras och den 

publicerade boken om projektet. 

 

Tre saker här hänt samtidigt i området som påverkat det berättar han under 

intervjun. Beta House som är ett slags café där unga professionella kreativa sitter 

och jobbar har öppnat, vilket han upplever var något som inte hände tidigare. 

Modulor finns på andra sidan gatan vilket är en stor affär som han beskriver är en 

sorts super affär som säljer material till olika sorters hantverk, exempelvis till 

arkitekturmodeller och grafisk design. Där finns också små kontorsutrymmen att 

hyra för nystartade företag.  

 

”Sen kom trädgården vilket också förändrade dynamiken för vilka som kom till 

området”, Jonathan Hamnett. 

 

Han berättade att eftersom platsen ligger precis intill där muren fanns tidigare så 

var det innan de här tre sakerna inte populärt att utveckla området. Tomten var 

övergiven och förfallen och ingen var intresserad av att köpa den men idag 
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berättar han att det finns ett flertal intresserade investerare. Han tror att det beror 

på att det idag finns initiativ att köpa marken eftersom investerarna har förstått 

att det är ganska rika människor som kommer till området och spenderar tid och 

pengar där. Att trädgården hyr marken interimt upplever han ibland som om de 

bara fyller ut ett hyresglapp för staden, men att det kan vara bra eftersom det 

ger möjlighet till små temporära projekt och att få billig mark till det. Han berättar 

vidare om att de i trädgården försöker att påverka fastighetsmarknaden, de har 

haft en kampanj där de vill att staden ska beakta vilka sociala värden som 

skapas på platsen av det framtida bruket.  

 

”Ska det alltid vara den som bjuder högst eller kan vi säga att de ska tänka på 

de sociala aspekterna av vad som ska hända på den planerade användningen 

av marken”, Jonathan Hamnett. 

 

Han berättar att många trädgårdar i staden är i samma situation och kan bli av 

med möjlighet att fortsätta sin verksamhet på respektive plats, och beskriver det 

som att staden låter ett projekt finnas och växa upp och tar sedan bort det. Han 

säger dock inte att han vet om protester är rätt sätt att svara på situationen 

eftersom staden då den bestämt att de ska använda platsen inte kommer att 

lyssna på protest och övertalan eftersom det kostar för mycket.  

 

Hamnett berättade att det är cirka 40 personer som regelbundet kommer till 

trädgården för att delta i trädgårdsarbetet. Två gånger i veckan är det 

arbetsdagar då arbetsuppgifter förbereds och vem som helst kan komma och 

hjälpa till, Hamnett understryker dock att det alltid är fritt att komma och se om 

man kan hjälpa till. De som arbetar får halva priset på det de producerar, 

grönsaker, honung bland annat och halva priset på det som finns till försäljning i 

kaféet samt att de får lunch dagen de jobbar. Han tror dock inte att det är 

anledningen till att folk kommer dit och jobbar. Istället handlar det om att de vill 

vara en del av ett lag, de gillar varandra och de gillar att få någonting gjort 

tillsammans. Många kommer till Berlin och jobbar i trädgården för att få en känsla 

för platsen, de stannar bara en kort tid så vilka som finns i trädgården byts ut fort.  
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Träffpunkt för arbetsdagarna. Fotografi: J. Boström 

 

 

Hamnetts upplevelse av interaktion mellan de som jobbar i trädgården och 

besökare är att de som kommer till trädgården för att köpa grönsaker sakta lär 

känna de som jobbar i trädgården men att det är konstigt att betrakta de som 

kommer till trädgården som besökare. Han säger att det ju är personer som 

kommer bor omkring i Berlin och att de känner till trädgården från tidningar, tv 

och resten av uppmärksamheten från media vi får. Han berättar att de inte bara 

håller på med trädgårdsodling utan att de vill lyssna på behoven från de som 

bor i området för att kunna uppfylla deras visioner och vad de vill starta upp. 

 

”För faktiskt, en av de saker som vi verkligen har lärt oss under dessa tre år är att 

låta folk organisera saker själva och ge utrymme till det. Vi behöver inte tvinga 

folk eller övertyga dem, de vet vad de vill göra”, Jonathan Hamnett. 
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Han berättade att han tror att de som bor i området bara behöver en plats som 

trädgården och kanske hjälp med att ordna ett möte. Idag finns ett flertal 

grupper som träffas och har workshops om olika ämnen.  

 

”Så huvudsaken som vi kan erbjuda är inte rabatterade grönsaker utan ett 

utrymme där de kan förverkliga sina idéer, roliga projekt, sociala projekt som de 

vill göra utan att behöva betala för servicen att vi hjälper dem med hur de ska 

göra”, Jonathan Hamnett. 

 

5.4.1 Intervjuer med deltagare i Prinsessinnengärten 

I Prinzessinnengärten intervjuades totalt sex personer, varav tre var på besök i 

trädgården och tre hade del i det dagliga arbetet med verksamheten. Två som 

praktikanter och en avlönad för arbete i köket. Informanten som jobbade i köket 

hade tidigare studerat miljövetenskap och beskrev hur han för ett år sen började 

jobba i trädgården utan att ha planerat det. Alla tre som arbetade i trädgården 

underströk att tillbringade mer tid än vad som krävdes av dem enligt deras 

överenskommelser, alltså att de arbetade även frivilligt. Praktikanterna fick 

fickpengar för sitt arbete i trädgården från organisationer som stödjer 

trädgården, en av dem hade ett extrajobb för att försörja sig. 

 

Två informanter som var på besök i trädgården för första gången. En informant 

som var student hade dock besökt trädgården en gång tidigare föregående år 

då hon hade en vän som var praktikant i trädgården. Samma informant 

hoppades att i framtiden kunna hjälpa till i trädgården men idag var hon där för 

att bläddra i kokböcker som fanns att låna. De två andra arbetade inom 

kulturella branscher och besökte trädgården för att äta lunch. En av dem hade 

följt med arbetskollegor till trädgården men kände till den sedan innan då hans 

arbetsplats, en bokaffär, hade skänkt böcker om odling till trädgården. Efter 

lunchen skulle han på ett möte i närheten så han väntade kvar i trädgården. 

Den tredje besökaren bodde utanför Berlin men kände till trädgården och var 

därför på besök för att inspireras till sin egen trädgård. De tre besökarna hade 

inte haft kontakt med någon annan i trädgården under sitt besök och hade tagit 
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sig till platsen med bil och U-Bahn (tunnelbana). Två av informanterna som var 

besökare påtalade att för en person som inte har möjlighet att odla hemma kan 

det vara en bra möjlighet att kunna gå hit och de kände till att det fanns 

möjlighet att hjälpa till i trädgården.  

 

Praktikanterna hade sökt sig till trädgården för att, jobba i ett år innan hon 

började universitetet och den andra för att fördjupa sina kunskaper som urbana 

trädgårdar eftersom hon hade skrivit sin masteruppsats i hemlandet Italien om 

självorganiserade trädgårdar. Hon ville i framtiden jobba med att koppla ihop 

socialt arbete med trädgårdsarbete. De bodde båda i området och cyklade 

varje dag till platsen.  

 

Informanten som arbetade i köket i trädgården beskrev trädgårdens plats 

bredvid den stora rondellen som fantastisk,”… det är grymt eftersom det är en så 

fridfullplats, speciellt på sommaren. I kontrast till utanför… ”, 30-årig man som 

jobbar i köket. 

 

 

Besökare som tittar på odlingarna. Fotografi: J. Boström 

 

Informanterna som besökte trädgården uttryckte trädgården som en fin plats i 

staden där man kunde slappna av och uppskatta naturen.  En informant trodde 
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att trädgården var viktigt för området eftersom det inte fanns någon park där, 

och beskrev trädgården som en plats med långsammare tempo. En av 

informanterna på besök i trädgården hade mycket familj i området och kände 

därför till det väl, hon berättade att hon upplevde att hela Berlin förändrades 

och även platsen för trädgården, men tyckte inte att det bara var trädgården 

gett utvecklingen. Anledningen var istället många nya byggnader och att 

affären Modulor flyttat hit från en annan stadsdel. 

 

Praktikanten från Italien berättade om hur hon upplevt Moritzplatz när hon första 

gången kom till trädgården, för henne var ett torg (fritt översatt från tyskans 

platz) ett publikt rum med sittplatser, ”När jag kom hit så såg jag den här 

rondellen!” Hon trodde därför att trädgården var viktig eftersom det var ett ställe 

dit folk kunde gå. Informanten som arbetade i köket kunde inte jämföra hur 

platsen förändrades från innan trädgården fanns, men under det året han varit 

på platsen tyckte han sig se en förändring, ”… jag antar att den drar hit en del 

folk som inte annars skulle ha kommit hit… trädgården är öppen för alla men den 

tilltalar ju en viss grupp människor”. 

 

Han beskrev sedan att kaféet var dyrt och att det kan exkludera folk, men han 

underströk att trots det faktumet så var det mer positivt för området att ha en 

trädgård på platsen istället för en parkeringsplats eller ett kontorskomplex.  

 

En av informanterna på besök upplevde att det i trädgården fanns många olika 

typer av personer, ”… folk i tjusiga kläder, några jobbar i trädgården, andra vilar 

och mammor matar sina barn … det har en betydelse att man kommer hit och 

äter lunch tillsammans, det påverkar”, 30-årig kvinna på besök för att inspireras till 

sin trädgård. 

 

Hon tyckte att trädgården gjorde så att olika typer av människor kom samman 

och nämnde också att hon trodde att det fanns en del diskussionsgrupper för 

olika ämnen i trädgården. En av praktikanterna menade att trädgården hade en 

funktion för att folk skulle träffas och lära känna varandra. Hon menade att 

interaktion med naturen ger en upplevelse av att man som person kan ta det lite 
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lugnare och uppskatta relationer med folk bättre och att det var viktigt för de 

som hade stressiga jobb på kontor. Vidare berättade hon att hon trädgården var 

en bra plats för att förstå skillnader mellan folk att det kan vara en bra erfarenhet 

av tolerans och menade att därför var det viktigt att man kunde få kontakt med 

naturen, även om man var inuti en stad. Hon lyfte fram att fördelen med att 

trädgården var i staden var att folk som inte kunde åka från staden på helgerna 

kunde gå till trädgården och att eftersom den ligger så centralt i staden är det 

lätt att komma dit.  

Den andra praktikanten berättade att de pratar med dem som besöker 

trädgården när de handlar plantor och ställer frågor. Informanten som jobbade i 

köket upplevde att de flesta som kom till trädgården gjorde det för att uppskatta 

atmosfären, äta och titta runt men att inte alla var intresserade av konceptet 

och om vad som växte. Han tyckte att det var rätt mycket folk som kom till 

arbetsdagarna, men att det annars inte var så många som dök upp för att se om 

de kunde hjälpa till. 

 

6. Diskussion 

6.1 Prinzessinnengärten och Bauerngarten 

De två fallstudierna skiljer sig åt i ett flertal avseenden men motiven för 

deltagande i dem är återkommande från de två grupperna informanter. Både 

informantgrupperna och initiativtagarna uppgav att intresset för trädgårdarna 

ökat under de få år som de funnits och att deras verksamhet blivit större i 

omfattning. Bauerngarten har fler antal odlingscirklar och på så sätt möjliggjort 

lotter för fler odlare och Prinzessinnengärten har fått förlängt interimt kontrakt i 

minst fem år vilket är en säkerhet för verksamheten som därför kan utvecklas och 

planera långsiktigt.  

 

Bauerngartens och Prinzessinnengärtens initiativtagare har båda en medveten 

idé om vad de vill åstadkomma och vilka bakomliggande motiv som finns. 

Bauerngarten vill vara ett rum i staden med plats för ett alternativ till gängse 

norm för matkonsumtion genom självförsörjning, en plats för matproduktion. 

Prinzessinnengärten vill vara ett rum med plats för ett alternativ sätt att mötas, 
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arbeta och leva i staden, detta kan kallas vid platsproduktion och i trädgården 

är odlingen på så sätt sekundär eller ett medel för att definiera platsen. De 

värden som skapas i trädgårdarna kan därför jämföras med de ideal som 

kolonirörelsen strävade och idag strävar efter, att vara en plats för möte i 

gemensamt arbete och vila (Lindhagen, 1916:7). Ett annat motiv som är 

gemensamt mellan odlarna och besökarna i de två fallstudierna och de idéer 

som kolonirörelsen hade vid sin start är att möjliggöra odling och kontakt med 

naturen för stadsborna som inte har eget land (Lindhagen, 1916:7).  En informant 

beskrev detta som att hon inte var nöjd med den till ytan begränsade 

odlingsmöjligheten som hon hade på sin balkong inne i staden. 

 

Prinzessinnengärten har en aktiv dialog med olika medier där deras trädgård på 

Moritzplatz får symbolisera de värden som de eftersträvar. De försöker exempelvis 

att ha en dialog med fastighetsvärlden och med staden Berlin för att påverka 

dem mot en större medvetenhet om att sociala värden är en faktor som kan 

beaktas vid nyexploatering och investering av mark och inte bara ekonomiska 

faktorer. Detta är en diskurs som även är kopplad till medvetenhet och värdering 

av miljövänliga dimensioner i byggande (Madanipour, 2005) då ekonomiska 

faktorer främst styr utveckling av städer.  

 

Båda trädgårdarna bygger på ett intresse för olika frågor och det finns inte 

starka ekonomiska incitament till att driva verksamheten. Prinzessinnengärtens 

huvudfokus är inte odlingen, därför kan möjligtvis trädgården och dess 

verksamhet vara en plattform för initiativtagarna där de kan sprida sina idéer om 

en alternativ förvaltning av staden.  

 

Både trädgårdarnas informantgrupper uppgav att en av anledningarna till att 

besök var att ta del av den positiva atmosfären som fanns på platsen. I 

Bauerngarten var alla i informantgruppen intresserade av att på en personlignivå 

byta mönstret för hur de konsumerade mat, i detta fall grönsaker. I 

Prinzessinnengärten var de besökande informanterna på platsen eftersom de 

främst ville ta del av just atmosfären och naturen.  De som arbetade i 

Prinzessinnengärten uppgav som motiv att de upplevde att trädgården hade en 
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viktig funktion som offentligt rum och för att tillgängliggöra natur och grönska i 

stadsdelen och att de ville arbeta för att utveckla och stödja denna detta.  

 

Prinzessinnengärten med omgivning har plats för nödvändiga aktiviteter som 

förflyttning med tunnelbanan, valfria utefter vad som ges i verksamheten i 

trädgården och sociala aktiviteter som skapas ur dessa verksamheter. Därför är 

trädgården ett stadsrum som tillåter fler än endast nödvändiga aktiviteter (Gehl, 

2012:20) och som uppmuntrar till att ta del av stadslivet. Bauerngarten är en plats 

för endast frivilliga och sociala aktiviteter, även om produktionen av mat kan ses 

som nödvändig så är den här ett frivilligt val. 

 

Motiven till Prinzessinnengärten har bytts ut över tiden. Initiativtagarna upplevde 

den tomma tomten där trädgården nu finns som misskött. De som bodde i 

tomtens omgivning hade därför ett trivselmotiv av att förbättra miljön som de 

dagligen vistades i. Motiven förändrades sedan till att trädgårdens egenvärde 

blev till en tillräcklig anledning för att upprätthålla engagemanget. Inledningsvis 

var alltså målet att skapa en bättre närmiljö men anledningen till att medverka 

handlar idag också om kreativitets- och självförverkligandemotiv (Delshammar, 

2005:130-131). 

 

Båda trädgårdarna är gemensamt approprierade genom kollektivets 

användning av platsen. I Bauerngarten kan individen endast förändra och 

tillägna sig sin lott med det handfasta och praktiska arbetet på den individuella 

ytan, möjlighet till appropriation av platsen är på så sätt begränsat eftersom 

användningen av den är förutbestämd och dominerad av odlingen som sker 

inom vissa fysiska ramar. I Prinzessinnengärten är friheten för att förändra platsen 

större då projekt fritt kan initieras av närboende och besökare. Möjligheten att 

med praktiskt arbete hjälpa till finns vilket möjliggör ett bruk av platsen för 

gemene man, dock även här begränsat inom vissa ramar. Rummet där 

trädgårdarna nu finns, har blivit approprierat eftersom det har blivit modifierat i 

syftet att uppfylla vissa behov för en grupp (Lefebvre, 2011:165). I fallet med 

Prinzessinnengärten var det inte en egendom som approprierades, Bauerngarten 
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fick däremot tillstånd att appropriera platsen genom avtal om uthyrning av 

marken. 

 

Prinzessinnengärten är självorganiserad (Olsson, 2008:52) eftersom trädgården 

initierades och startades av invånare i staden. De som tog initiativet till 

trädgården ville förändra platsen som de upplevde att staden skötte bristfälligt, 

på så sätt var det invånarna i staden som frivilligt tog över förvaltningen av 

platsen. 

 

De två trädgårdarna har stora skillnader i de fysiska förutsättningarna och 

omgivningen. Prinzessinnengärten är situerad mitt inuti i staden, omgiven av 

byggnader och kraftigt trafikerade stadsgator intill en rondell. Detta faktum 

framhölls av en informant som positivt eftersom det gav en stark kontrast mellan 

vad som var det urbana och naturen i trädgården. Att platsen för trädgården är 

så pass central ger en stor genomströmning av människor eftersom passage via 

Moritzplatz sker, antingen på vägen till något eller som startpunkt för en 

tunnelbanefärd. Läget framhölls också som positivt eftersom det för besökare var 

lätt att ta sig till platsen och att de kunde tillbringa tid utan att planera för det. Att 

trädgården är på en plats där ett flertal funktioner finns, kontor, bostäder, 

lokaltrafik och biltrafik gör att den har förutsättningar för att knyta ihop grannskap 

(Jacobs, 1993:126, 132). Detta har trädgården bidragit med till platsen som 

tidigare var oanvänd.  

 

Bauerngartens läge utanför staden ger ett resultat av att besökare aktivt måste 

ta sig till platsen och avsätta tid för det. Omgivningen är naturskön och det finns 

andra aktiviteter kopplade till vistelse i naturen och därför är kontrasten till 

omgivningen mindre. Några av informanterna i trädgården framhöll att resan var 

en del av aktiviteten och att med cykel ta sig ut från staden på vägar som inte 

var lika de i staden framhölls som en stor kvalité. Eftersom läget var utanför 

innerstaden gav det informanterna en känsla av ett aktivt val att tillbringa tiden i 

naturen. 
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Då Prinzessinnengärtens läge inuti staden möjliggör vardagliga besök kan den 

ses som bidragande till att skapa starkare sociala värden än Bauerngarten. Detta 

eftersom dagliga mötena är av betydelse för att skapa kontakt mellan människor 

boende i området (Jacobs, 1993:37-38). På så sätt kan miljön som Bauerngarten 

finns i ses som mer monofunktionell och den skapar därför andra typer av möten. 

Inte dagliga möten mellan grannar utan slumpvisa mellan individer med den 

gemensamma nämnaren att de valt att tillbringa tid i samma park. Dock har 

Prinzessinnengärten en karaktär av att vara en plats för ett stort antal människor 

där ett flertal bara besöker platsen ett fåtal gånger, detta möjliggör inte heller 

återkommande kontakt mellan individer.  

 

Informanter i båda trädgårdarna uppgav att de trodde att trädgården 

attraherade en ökad mängd besökare till platsen. I Prinzessinnengärten uppgav 

en informant att trädgården var en del av en process som hade förändrat 

dynamiken av vilka som rörde sig på platsen. Att platserna som trädgårdarna 

finns på har förändrats under tiden de funnits där uppgavs av en informant i 

Prinzessinnengärten vara ett resultat av en förändring i hela staden Berlin. Att 

faktumet att trädgårdar och gröna ytor höjer fastighetsvärden (Grönplan för 

Malmö 2003 Populärutgåva, 2003:2) och på så sätt skapar ett ekonomisktintresse 

för kontorsetableringar och bostäder kvarstår alltså. I Bauerngarten uppgav 

informanterna att trädgården spelade en roll som katalysator för att förändra 

rörelsen av människor på platsen. Initiativtagaren till Bauerngarten uppgav att 

han uppfattade trädgården som bidragande till parken och informanterna 

uppgav också att de trodde att de hade en effekt för att öka kännedomen om 

parken. Trädgården kan därför ses som en verksamhet som skapat en målpunkt i 

parken. 

 

I båda trädgårdarna uppgav informanterna att trädgården möjliggjorde både 

umgänge och vald ensamhet. Relationer och interaktion skedde på både 

platserna främst mellan de som var aktiva i förvaltningen av trädgården. Den 

interna gruppen var stark genom gemenskapen i arbetet och de värderingar 

som var anledningen till engagemang i trädgården. Prinzessinnengärten 

framhölls av informanterna som en viktigt publik och offentlig plats på Moritzplatz. 
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En informant beskrev det som att platsen innan trädgården fann på den 

saknade möjlighet att sitta ned och att få en avskildhet från trafiken.  

 

Både Prinzessinnengärten och Bauerngarten är omgärdade av staket. I 

Bauerngarten är det endast odlarna, de som redan är en del av gruppen, som 

har tillträde till platsen. Prinzessinnengärten har öppettider vilket begränsar 

tillgängligheten men den har likheter med en offentlig plats eftersom den är 

öppen för besök. En informant i Prinzessinnengärten uppgav dock att de höga 

priserna i kaféet kunde ha en exkluderande effekt, besök i kaféet är inte en 

nödvändig del av ett besök i trädgården men något som en stor del av 

besökarna gör. De omgivande verksamheterna uppgavs också ha en effekt som 

lockade en viss socioekonomisk grupp.  Därför kan trädgårdarna också jämföras 

med kommersiella rum, eftersom möjligheten till rörelse och handlingsfrihet är 

begränsad (Mötesplatser i Stockholmsregionen, 2010:12). Trots att trädgårdarna 

är tillgängliga för ett till viss del varierat bruk så är deras användning 

förutbestämd i större utsträckning än vad en offentlig park är. 

 

I Bauerngarten finns ingen möjlighet till tillträde om en person inte är en del av 

den aktiva odlingsgruppen. Prinzessinnengärten är därför mer genomtränglig då 

grinden till trädgården är öppen och aktiviteterna på platsen strävar efter att ha 

en inbjudande karaktär och utefter informanternas utsagor har trädgården en 

inkluderande funktion genom sin öppna verksamhet. I Bauerngarten är syftet inte 

kommunikation med det externa, det sker endast av tillfälligheter och möjliggörs 

då deltagarna i trädgården själva väljer att kommunicera och möta personer 

utanför gruppen.  

 

Trädgårdarna är båda i privat regi även om Prinzessinnengärten vill fungera som 

ett offentligt rum och strävar efter att inte exkludera. Prinzessinnengärten har en 

verksamhet som tillåter viss demonstration av individuella åsikter. Inom ramen 

som tillåter besökarnas egeninitierade verksamhet finns rum för 

diskussionsgrupper men dock inte regelrätta demonstrationer. Trädgården är 

därför inte ett helt fritt rum för individen att sprida sin åsikt på ett demonstrativt 

sätt. Individens uppfattning av platsen som offentligt rum eller inte påverkas av 
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dem som ursprungligen approprierat platsen och hur man upplever deras 

öppenhet. Någon som har att göra med om man delar de värderingar som 

trädgården, i detta fall Prinzessinnengärten står för.  

 

I Bauerngarten är möten mellan den interna gruppen, i detta fall odlarna, och 

externa, i detta fall besökare i parken, sällsynta. Möten sker genom att de rör sig i 

samma rum, i parken, där de ser varandra men möte med samtal eller 

gemensam aktivitet uppgavs av informanterna inte vara vanligt förekommande. 

En informant från trädgården uppgav att han mötte personer i trädgården som 

han bodde nära i staden, detta faktum samt att informanterna hade arbeten 

inom liknande branscher och att det krävs en ekonomisk utgift för att vara del av 

trädgården kan vara indikatorer på att gruppen i Bauerngarten har en till viss del 

exkluderande och homogen karaktär. I Prinzessinnengärten var uppdelningen 

mellan de som besöker trädgården och de som arbetar i den också befintlig. 

Dock finns större möjlighet till interaktion eftersom personer som inte redan är en 

del av den aktivt arbetande gruppen har möjlighet att vara det. För att ta del av 

arbetet måste dock individen ha kunskap om att möjligheten finns och mod att 

be om tillträde till verksamheten. Informanternas svar på frågor om kontakt med 

besökare visade på en knapp kontakt, detta kan också bero på den stora 

genomströmningen av folk i trädgården. Att människor interagerar och möts 

bidrar till en stärkt social sammanhållning (Mötesplatser i Stockholmsregionen, 

2010) och denna interaktion möjliggörs genom de två trädgårdarnas aktiviteter. 

Dock kan vidden av den sociala sammanhållningen vara begränsad till den 

interna gruppen. Aktiviteterna i trädgårdarna ger också en möjlighet att delta i 

stadslivet, att inte bara passivt passera platserna vilket är viktigt för individens 

förståelse av att den är en del av ett samhälle (Olsson, 2000) . 

 

I Bauerngarten är kollektivet, att vara tillsammans ett medel för att kunna 

uppfylla det huvudsakliga målet med aktiviteten. Då odlingen sker i grupp kan 

deltagarna ta del av den kunskap som administratörerna ger, få praktisk hjälp 

med växterna och ha ett gemensamt vattningssystem.  I Prinzessinnengärten är 

gemenskapen både målet och medlet med de aktiviteter som finns på platsen. 

Då trädgården är organiserad med fokus på gemensamma aktiviteter skapar 
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den kollektiva användningen en möjlighet till bruk av platsen. Fler människor som 

brukar platsen betyder fler incitament för staden att låta den finnas kvar och ge 

också större möjligheter till ekonomisk trygghet då den försäljning som finns i 

trädgården betalar hyran för marken.  

 

6.2 Berlin Farm Lab och Marktlücke 

Berlin Farm Lab (BFL) är initierat i ett vetenskapligt syfte och har ett mål, ett 

självförsörjande system. Marktlücke har trädgården eftersom det är där det fanns 

möjlighet till att odla i staden. Båda projekten är självinitierade och 

initiativtagarna spenderar mycket tid med projekten. Dock är BFL en del av 

deltagarnas utbildning och initiativtagaren har professionellt motiv medans 

Marktlücke bygger på personligt engagemang. BFL finns på en sedan länge inte 

använd industritomt, dock är platsen nu under ombyggnation och ska i 

framtiden samla diverse olika kulturella verksamheter. Trädgården är alltså en del 

av en större förändring av platsen och användningen av den. Även entrén till 

Marktlücke finns på en plats som vanligtvis inte har en trädgård, en nedgång till 

en källare i en marknadshall. Där har trädgården på samma sätt förändrat 

användningen av platsen. Karga lyfte under fram intervjun kontrasten till industrin 

som positivt, och en trädgård ”via en källare” står också i stark kontrast till vad en 

ordinär entré till en trädgård är.  

 

Båda trädgårdarna finns på en plats som tidigare inte hade en specifik aktivitet. 

De har alltså nu gett en anledning att besöka platsen och ökat antal personer 

som rör sig i området. Antalet personer är dock lågt, ett tiotal på vardera av 

platserna. Dessa platser är tidigare osedda, de har inte varit en del av 

stadsbilden. Marktlücke är obefintligt för den som inte känner till trädgården, BFL 

är en plats som inte är offentlig och som är avsides i staden. På så sätt har 

trädgårdarna tillgängliggjort ytor i staden som tidigare inte var använda. 

 

De båda trädgårdarna är öppna och bjuder in till deltagande, dock är 

kanalerna för att få kännedom om verksamheten små. Informationen sprids 

främst via kontakter, alltså vänner och även den fysiskt isolerade platsen ger inte 

spontana besök på platsen. Deltagande behöver även ske under den tid då det 
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är verksamhet på platsen vilket sker ett par gånger i veckan.  Den sociala 

integrationen i trädgården är därför främst intern i gruppen. I BFL deltar en grupp 

studenter, alla känner inte varandra sedan tidigare och de har en tydlig 

gemensam nämnare, sitt universitet, vilket därför skapar en homogen grupp.  

 

7. Avslutning 

7.1 Slutsatser 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka rumsliga och sociala 

förutsättningar som urbana trädgårdar ger vad gäller upplevelsen av platsens 

identitet och integration mellan människor.  I detta kapitel redogörs för hur 

uppsatsen har lyckats att belysa frågeställningarna och i vilken grad den har 

lyckats att svara på dem. Frågeställningarna är skrivna i kursiverad stil och följs av 

ett sammanfattande omdöme kring huruvida de har besvarats. 

 

Hur påverkas den urbana trädgårdens förvaltning de engagerades upplevelse 

av den? 

 

De urbana trädgårdar som har varit de exemplifierande fallstudierna har 

förändrat platsen de finns på. Fysiskt har platsen genom trädgården fått en 

aktivitet och verksamhet på en plats som tidigare saknade detta eller där 

marken tidigare inte alls var använd. Förändringen har lett till ett ökat flöde av 

människor på platsen, detta eftersom trädgårdarna har blivit en anledning att 

besöka platsen. Fallstudien Prinzessinnengärten har ett centralt läge i staden och 

redan innan trädgården var på platsen fanns där andra målpunkter. Det som 

trädgården har bidragit med är att den har gett platsen en funktion som tidigare 

inte fanns, en plats att stanna upp på, ett publikt rum och en mötesplats.  

 

Upplevelsen av platsen för deltagarna har från att ha varit ett icke rum i staden 

blivit en plats att besöka, för att ta del av atmosfären eller av aktiviteten samt för 

att uppfylla de olika motiv som föreligger engagemang i dem. Dock har 

uppsatsen inte tydligt belyst hur de aktiva i trädgårdarna blir påverkad av att de 

själva är del av formandet av den på annat sätt än att möjligheten till detta 
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finns. Det har alltså varit svårt att undersöka denna fråga men det som 

framkommit är en förändrad syn på platsen på så sätt att den får exemplifiera att 

det finns möjlighet att påverka sin stad och rummen i staden. Alltså är de 

symboler för stadens invånare att det är möjligt att ta platser i anspråk och att 

förändra dem.   

 

En annan möjlig frågeställning kan alltså ha varit, ”Hur har den urbana 

trädgården påverkat de engagerades uppfattning av platsen och hur den har 

förändrats”. Detta för att istället belysa hur trädgården uppfattas ha förändrat sin 

omgivning och vilka effekter den har gett, socialt och rumsligt då det snarare 

varit detta som uppsatsen belyst. 

 

De förändringar som har skett runt omkring trädgårdarna beror även på en större 

förändring i staden som de finns i, Berlin. De områden där trädgårdarna finns har 

utvecklats med nya byggnader eller med nya funktioner, en process som inte 

beror huvudsakligen på trädgårdarna. 

 

De två stora trädgårdarna som var föremål för fallstudier, Prinzessinnengärten 

och Bauerngarten, har förändrat dynamiken i antal och i vilka som rör sig på 

platsen vilket påverkar området. Trädgårdarna kan på så sätt ses som att ha 

bidragit till att förändra inte bara antal personer på platsen utan även de 

kulturella preferenserna och den socioekonomiska bakgrunden för de som rör sig 

på platsen. Detta kan i förlängningen leda till att gruppen som tidigare fanns på 

platsen känner sig främmande inför vad som nu karaktäriserar deras bostads- 

eller levnadsområde. Dock är en livsmiljö med en trädgård, frånsett att det inte 

är en offentlig plats i sin rätta bemärkelse, bättre än en miljö med oanvända och 

otillgängliga platser. 

 

Vilka motiv finns till engagemang i urbana trädgårdar? 

På vilket sätt tar sig engagemanget uttryck? 

 

Motiven till engagemang i urbana trädgårdar, som initiativtagare, deltagande 

odlare eller besökare är gemensamma trots fallstudiernas olikheter. Boende i 
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städer vill ha kontakt med naturen, i både sin närhet och på platser längre ifrån 

sitt boende. De gröna ytorna kan vara små och ändå ge den effekt på kontakt 

med naturen som besökaren vill ha. Då stadslandskapet breder ut sig och blir 

större kan avstånden till naturområden bli längre, genom att möjliggöra ytor i 

staden kan behoven tillfredställas i bostadsnära miljö.  

 

Kontakt med naturen är möjligtvis en minsta gemensam nämnare för den vitt 

skilda gruppen människor som bor i en stad. Invånare med olika bakgrund verkar 

kunna enas om att det finns positiva värden i kontakt med natur. Därför kan natur 

i form av parker och trädgårdar tolkas som ett medium som möjliggör möten. En 

basketplan i staden är en mötesplats där främlingar kan enas kring sitt intresse för 

sporten, kanske är parken och trädgården ett rum i staden som är fritt att 

förändra användningen av, det kan ge kontakt till naturen men det kan också 

fungera som en friyta att fylla efter det behov som finns. Engagemanget tar sig 

uttryck både genom ett aktivt deltagande i formandet av platsen eller genom 

ett passivt deltagande genom besök på platsen och tillvaratagande av de 

möjligheter som ges i form av en oas och som avbrott i stadsmiljön.  

 

De urbana trädgårdarna har då de förändrar platsen, inbjuder de som besöker 

platsen att ta del av förändringen, en ständigt pågående process av 

appropriering. Parker i städerna behövs för att ge den kontakt med natur som 

stadsinvånarna vill ha, men saknar i jämförelse med de urbana trädgårdarna 

möjlighet till appropriering.  De urbana trädgårdarna kan på så sätt komplettera 

grönstrukturen där den saknas och lägga till en social dimension i den. Den 

sociala dimensionen som skapas då platser är formade ur självorganisering och 

approprierade av de som använder den. 

 

Vilken funktion som mötesplats har den urbana trädgården? 

För den egna gruppen respektive möten mellan främlingar? 

 

Platserna för de urbana trädgårdarna är ”mellanrum” i staden, platser som 

tidigare var utan bruk och som finns mellan andra funktioner. Det är i dessa 

mellanrum som självorganiserade initiativ kan ta plats, oavsett om det är urbana 
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trädgårdar eller att någon byggt ett fotbollsmål. De kan därför ses som 

bidragande till att göra nätet av aktiviteter och relationer i staden tätare.  

 

I staden behövs rum för rekreation i ensamhet och interaktion tillsammans. 

Avskildhet från stadslivet behövs finnas i staden eftersom det är där stadsborna 

finns. Interaktion kan möjliggöras genom att tillåta påverkan på stadsrummet. 

Genom att låta mellanrummen finnas ges plats för de behov som finns på 

platsen.  

 

Offentliga platser kan planeras på så sätt så att de inte är ”färdiga” från början. 

På så sätt kan de approprieras och bli mötesplatser. Genom att tillåta de som ska 

använda platsen att påverka dess utformning genom bruk av platsen ges 

möjligheten att tillägna sig rummet. En process som sker ur självorganisering 

skapar värden på platsen som inte på annat sätt kan ges den. Dock behöver 

initiativet vara genuint för att dessa värden ska skapas. Därför kan det bara ske 

om möjlighet till dessa mellanrumsplatser finns. Urbana trädgårdar är dock ingen 

enhetlig verksamhet, de olika fallstudierna skiljer sig brett åt och har därför skild 

påverkan för upplevelsen av platsens identitet och om integration mellan 

människor som möjliggörs. Integration sker inom den aktivt odlande gruppen, en 

grupp som innan odlingen inte var en enhet och som i olika grad är möjlig att bli 

en del av. På så sätt skapas möten mellan främlingar i trädgårdar, d v s mellan 

personer som inte tidigare kände varandra. 

 

Möten sker mellan de deltagande i trädgårdarna men uppsatsen har belyst att 

interaktionen mellan personer som är engagerade inuti trädgården är 

begränsad mellan de som är aktiva i formandet av platsen och de som ”bara” 

besöker den. En utvärdering av de förutsättningar som urbana trädgårdar ger 

kan beskrivas som att de ger möjlighet till mötesplatser och på så sätt integration 

mellan människor. Dock att det är avgränsat till den i trädgården aktiva gruppen, 

en grupp som dock är tillgänglig att ta del av för utomstående. Deras närvaro på 

en plats bidrar till att förändra platsen, dock är trädgårdarna ofta en del av en 

större utveckling av den aktuella stadsdelen eller kvarteret. Att urbana 

trädgårdar är självinitierade ger deltagarna en upplevelse av att de har tillägnat 
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sig platsen och en förändring av den utefter behov är att appropriera platsen 

vilket skapar fler möjligheter till integration mellan främlingar än tidigare. 

 

Att det i staden finns möjlighet att tillägna sig platser utefter önskemål är ett 

uttryck för att stadsinvånaren har behov att göra anspråk på sin vardagliga miljö.  

Att inte bara bo utan också ”bebo” (Olsson, 2008:67). Urbana trädgårdar är ett 

exempel på rörelser i staden som genom rumslig praktik, fysiskt bruk, förändrar 

rummets representationer, vad platserna planerats att vara. De kan även ses 

som ett försök att realisera representationernas rum, att stadens invånare vill göra 

en verklighet av sina idéer av vad staden ska vara. De är på så sätt ett resultat 

av att inte nöja sig med vad staden inbjuder och att genom själv förändra den, 

utnyttja ”rätten till staden”. 

 

7.1 Forskningsfrågor 

Ytterligare forskning kring självorganiserade stadsrum behövs för att kartlägga 

vilka centrala idéer och visioner för urban utveckling som uppkommit ur projekt 

som självinitierat tar stadsrummet i anspråk. Att undersöka vilka standarder som 

har utvecklats i dessa projekt vad gäller hur de uppkommer och utvecklas samt 

hur denna process skulle kunna professionaliseras är av intresse eftersom det kan 

sätta dagens planeringspraxis i ett nytt ljus.  

Vidare kan diskuteras huruvida informell förändring av stadens rum kan 

implementeras i stadsplanering samt att utvärdera vilka bidrag till stadsbilden 

som informella förändringar utgör. Informell påverkan på staden bör lyftas fram 

som ett medel för att öka möten mellan människor och för att skapa 

mötesplatser. Därför är det även aktuellt att undersöka om temporärt 

användande av platser i staden bör uppmuntras.  

Intressant för att öka kunskapen om de sociala effekter som självinitierade 

stadsrum har är att undersöka hur de påverkar omkringliggande grannskap vad 

gäller förändrad dynamik av människor som rör sig på platsen och hur detta 

påverkar de boendes vardagsliv.  Slutligen kvarstår frågeställningarna kring vad 

ett samarbete mellan stadens planerare och stadens informella påverkare skulle 

leda till samt vad dessa projekt kan bidra med i framtidens stad. 
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9. Bilagor 

Intervjufrågor till Jonathan Hamnett, Prinzessinnengärten 

In what ways does the fact that the garden is situated in this place in the city 

impact the garden? 

Do you experience that the surrounding district changed since the garden 

started? 

 

Is it a group of people coming here frequently to garden?  

What is your experience of the interaction between the gardeners/ the 

gardeners and visitors? 

 

Has the garden been subject for conflict in any way? 

What is your experience of contact with the City of Berlin when working with the 

garden?  

 

Intervjufrågor till deltagare i Prinzessinengärten 

Please describe yourself shortly, work, study, age 

In what way do you take part in the garden? 

How do you get here from where you live? 

How much time do you spend here every week during the season? 

 

Is there any other acitivities connected to when you go to the garden? 

How much do you know about the area around the garden? 

In what ways do you think that the garden affects the area it is in? 

 

Why are you choosing to garden here and not at another place? 

Why are you choosing to spend your free time with gardening? 

What other meaning does the garden have besides the  food production? 

 

In what ways do you interact with the other gardeners? 

Is there any interaction with people visiting? 
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Intervjufrågor till Max von Grafenstein, Bauerngarten 

What decided the location for Bauerngarten, Blankdenfelde? 

How have the garden developed here since it started? 

Does the fact that the garden is situated inside a botanical park have any 

impact on the garden? 

Do you experience that the surrounding district changed since the garden 

started? 

 

What other importance besides food production does the garden have for you 

as an initiator? 

What is your experience of other importance besides food production for the 

gardeners? 

 

What is your experience of the interaction between the gardeners / the 

gardeners and visitors in the park? 

 

Has Bauerngarten been subject for conflict in any way? 

What is your experience of contact with the City of Berlin when working with 

Bauerngarten? 

 

Intervjufrågor till deltagare i Bauerngarten 

Please describe yourself shortly, work, study, age 

In what way do you take part in the garden? 

How do you get here from where you live? 

How much time do you spend here every week during the season? 

 

Is there any other acitivities connected to when you go to the garden? 

How much do you know about the area around the garden? 

In what ways do you think that the garden affects the area it is in? 

 

Why are you choosing to garden here and not at another place? 

Why are you choosing to spend your free time with gardening? 
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What other meaning does the garden have besides the  food production? 

 

In what ways do you interact with the other gardeners? 

Is there any interaction with people visiting the park? 

 

Intervjufrågor till Michael Ahlers Charlin, Marktlücke 

What factors decided the location for Marktlucke? 

How have the garden developed here? 

What is the legal status of your garden? 

Do you experience that the surrounding district changed since the garden 

started? 

 

What is your experience of contact with the property owner, the city? 

What other importance besides food production does the garden have? 

What sort of people comes here? How many? 

Have the garden been subject for conflict in any way? 

 

Intervjufrågor till Valentina Karga, Berlin Farm Lab 

Why are you researching about self-sufficiency? 

Please tell the short story about the idea for Berlin Farm Lab 

What decided the location for the project and how is it influenced by its industrial 

surrondings? 

 

What result do you wish to create? 

Why is this topic actual today? 

From what values does the interest in society for these topics come from? 

Is there a movement existing in society towards these values of self-sufficiency?  

In what ways is it visible? 
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