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Sammanfattning 

Inom dagens samhällsplanering har det länge funnits tankar om en hållbar samhällsutveckling och 
den fysiska planeringens uppgift har varit att leda dessa tankar till en fysisk verksamhet. Hållbar 
utveckling består av tre dimensioner och de är ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet. Det är 
den sociala hållbarhets dimensionen som arbetet kretsar kring eftersom den problematik som har 
uppmärksammats är om fysisk planering tillsammans med stadsodling kan främja social hållbarhet. 
Stadsodling och social hållbarhet inklusive barns upplevelse och välbefinnande av sitt närområde 
kommer vara en utgångspunkt för denna studie. För att förklara och beskriva om den bostadsnära 
naturen kan bidra till social hållbarhet i ett bostadsområde samt minskade hälsoskillnader som bland 
annat ger barnen förutsättningar för eget tänkande, eget skapande och egen aktivitet samt samspel 
med andra människor. 

Kommunstyrelsen i Malmö beslutades 2010 att utveckla den sociala hållbarheten i Malmö varav 
Seved är ett av dessa och därför har den sociala hållbarheten studerats utifrån fallstudien som gjorts 
av Odlingsnätverket Seved - Barn i stan. 
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1. Inledning 

 1.1 Bakgrund 

Stadsodling uppmärksammas mer i den fysiska planeringen. Därav har intresset för stadsodling ökat 
och med hänsyn till fysisk planering är hållbar utveckling ett mål för att arbeta för en hållbar 
stadsutveckling. Malmö stad har i avsikt att förändra och investera i fysiska miljöer genom att alla 
tre hållbarhetsperspektiven ekonomi, ekologi och sociala aspekter förstärker varandra.  
Kommunstyrelsen i Malmö beslutade 2010 att utveckla den sociala hållbarheten i staden mot 
bakrund av att hälsan och välfärden inte var jämlikt fördelade i alla områden i Malmö varav Seved 
är ett av dessa (Malmö stad, 2011:4).  

Motiveringen till varför stadsodling sker varierar och det kan handla om att odla ekologiskt eller så 
kan det handla om att skapa en miljö för att uppnå sociala mål. Med hänsyn till kommunstyrelsens 
beslut om att utveckla den sociala hållbarheten i Malmö har därför den sociala hållbarhetsaspekten 
behandlats i detta arbete med stadsodling som utgångspunkt. Arbetets teoretiska referensram 
behandlar begreppet hållbar utveckling och begreppet social hållbarhet mer djupgående för att 
tillsammans med forskningsöversikten få svar på frågeställningarna. Den sociala hållbarheten 
studeras genom fallstudien som är Odlingsnätverket Seved och barn och ungas upplevelse av sitt 
närområde genom stadsodling. 

 1.2 Problemdiskussion 

Problemformulering redogör för syftet och är grunden till forskningsarbetet. Reinecker (2003:10) 
menar att det är i problemformuleringen som det ska framgå vad som ska göras i forskningsarbetet 
för att komma fram till ett resultat samt hur forskningsprocessen ska gå till. Detta examensarbete 
kommer att genomföras med en fallstudie som är ett stadsodlingsprojekt som heter; Barn i stan - 
Odlingsnätverket Seved. Huvudbudskapet med fallstudien är att ta reda på vilken roll stadsodling 
anses ha som social hållbarhet i den fysiska planeringen och hur stadsodling påverkar barns 
upplevelse av sitt närområde och genom detta komma fram till en slutsats om stadsodling främjar 
social hållbar utveckling och minskade hälsoskillnader. Anledningen till att det är Odlingsnätverket 
Seved som studeras i arbetet är att det är en socioekonomisk svag stadsdel med tillhörande sociala 
problem. Frågor som har valts som utgångspunkt är vad och hur frågor med fördel kan kombineras 
med varandra. Framförallt för att frågorna inte ska bli för breda och för att frågorna ska bli enkla, 
korta och precisa (Reinceker, 2003:19–20). För att förklara detta är Blooms taxonomi en bra grund, 
“Vad” svarar oftast på vad det är som undersöks och är beskrivande och undersökande till sin 
karaktär. “Varför” står högre upp i Blooms taxonomi där svaren är förklarande och tolkande. “Hur” 
eller “på vilket sätt” är ännu högre upp i taxonomin där svaren är problemlösande/normativa, med 
en värderande och bedömande karaktär (Reinecker, 2003:26). 

 av 7 43



FM1473 Kandidatarbete 15 hp Fysisk Planering Sevil Dagli  2015.12.13

 1.3 Problemformulering 

I dagens samhällsplanering finns det krafter som driver utvecklingen av våra städer och den fysiska 
planeringens uppgift är att leda dessa drivkrafter till en fysisk verklighet med hållbar 
samhällsutveckling. Hållbar utveckling består av tre dimensioner och de är ekonomisk-, ekologisk-, 
och social hållbarhet. Den sociala hållbarhetsaspekten är utgångspunkten i detta arbete och den 
problematik som har uppmärksammats är om fysisk planering tillsammans med stadsodling på ett 
positivt sätt kan främja social hållbarhet. De aspekter som ytterligare kopplas samman med den 
problematik som framförs är om stadsodling kan främja social hållbarhet och minskade 
hälsoskillnader.  

 1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och skapa en förståelse av vad stadsodling är och vilken roll 
den anses att ha som social hållbarhet i den fysiska planeringen. Stadsodling och social hållbarhet 
inklusive barns välbefinnande av sitt närområde kommer vara en utgångspunkt för denna studie för 
att förklara och beskriva hur den bostadsnära naturen kan bidra till social hållbarhet i ett 
bostadsområde som bland annat ger barnen förutsättningar för eget tänkande, eget skapande och 
egen aktivitet samt samspel med andra människor. 

 1.5 Frågeställning 

Utifrån uppsatsens syfte ligger tre frågeställningar till grund för detta arbete. Den första 
frågeställningen kommer att besvaras genom den teoretiska referensramen där hållbar utveckling 
och social hållbarhet redovisas. Den andra frågeställningen besvaras genom fallstudien och 
intervjuerna med barn och unga. För att skapa en djupare förståelse kring ämnet samt för att dra en 
slutsats besvaras den tredje frågan genom resultat och diskussion från fallstudien. 

1. Vad är stadsodling och vilken roll anses den ha som social hållbarhet i den fysiska planeringen? 

2. Hur påverkar stadsodling barns upplevelse av sitt närområde?  

3. Kan stadsodling främja en social hållbar utveckling och inklusive minskade hälsoskillnader?  
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1.6 Avgränsning 

Kandidatarbetet genomförs inom en kurs med 15 högskolepoäng. Teoretiska referensramen och 
forskningsöversikten i arbetet behandlas med hänsyn till bakgrund, syfte och frågeställningar. Den 
geografiska avgränsningen är Malmö - Södra Sofielund och Odlingsnätverket - Seved och inga 
andra projekt om stadsodlingar behandlas. Det är värt att titta på Odlingsnätverket -Seved eftersom 
Seved är ett socioekonomisk svag stadsdel samt hur stadsodling i detta område används för att 
uppnå sociala mål. Det som också är avgörande till varför Odlingsnätverket Seved valdes som 
utgångspunkt i detta arbete är att det är ett aktuellt projekt. Fokus inom arbetet ligger på barn och 
unga samt begreppet hälsa. Hälsobegreppet används främst som socialt välbefinnande och inga 
djupare studier genomförs inom detta ämne. Studier om de negativa aspekterna av stadsodling hade 
varit relevant att behandla men hade inte varit rimligt inom ramarna i detta kandidatarbete. Den 
geografiska avgränsningen för Södra Sofielund framgår av Malmö kartan.      

Ortofoto 1. Röda ringen på kartan visar bostadsområdet Södra Sofielund i Malmö. 
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1.7 Begreppsdefinitioner 

Fysisk planering     Bostadsnära natur / grönstruktur 

    Grönyta / grönområde 

Stadsodling      Närområde 

 
  

Barn och Unga 

Hälsa/välbefinnande 
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”Syftar till att förutbestämma samhällets 
framtida handlande genom att avgöra hur 
mark och vatten skall användas i tid och rum. 
Verksamheten leder i regel till olika typer av 
planer, främst översikts- och detaljplaner 
enligt plan- och bygglagen. Fysisk planering 
kan också syfta till handlingsprogram som 
samordnar tekniska och politiska beslut 
avseende användningen av mark och 
vatten” (Nationalencyklopedin, 2015).  

Att göra anspråk på offentliga platser 
och eller att odla i sin närmiljö 
(Danielsson, 2014).

I FN:s barnkonvention används ordet barn i 
betydelsen en människa som inte fyllt arton år. 
Äldre barn, 13–19 år, kallas tonåringar eller 
ungdomar (FN barnkonvention).

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande och ej 
endast frånvaron av sjukdom eller 
funktionsnedsättning ” (Friskvård, 2012).

Grönområden som finns nära bostäderna kallas 
för bostadsnära natur och är kopplat till det 15:e 
nationella miljökvalitetsmålet som är God 
bebyggd miljö, ett miljömål som Boverket som 
myndighet är ansvarig för (Boverket, 2007).

Naturområde, skog, park eller liknande mark av 
varierande storlek, oftast med träd och 
markvegetation (Nationalencyklopedin, 2016).

Den närmaste omgivningen till exempelvis 
bostadshus (Nationalencyklopedin, 2016).
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2. Metod och genomförande 

Metodkapitlet redogör för studiens grundläggande metodval med hänsyn till syfte och mål.  I detta 
kapitel kommer studiens teoretiska referensram att förtydligas. Olika tillvägagångssätt för insamling 
av teori och empiri kommer att beskrivas och redovisning av metodernas svagheter som styrkor ska 
bedömas. Denna del kommer att redogöra vilka forskningsmetod som används för att samla in 
empirisk data, det vill säga olika sätt att samla in och producera olika typer av data (Denscombe, 
2009:421). 

 2.1 Metodval 

Syftet med studien är att beskriva och skapa en förståelse av vad social hållbarhet är genom en 
fallstudie med fokus på stadsodling och genom denna fallstudie ta hänsyn till barns välbefinnande 
av sitt närområde. Social hållbarhet med hänsyn till stadsodling kommer vara en utgångspunkt för 
denna studie. Detta för att se effekterna av stadsodling för barns välbefinnande och möjligheter för 
eget tänkande, eget skapande och egen aktivitet samt samspel med andra människor som finns för 
barnen.  

I valet av strategi för forskningen med hänsyn till syftet har utgångspunkten varit den kvalitativa 
ansatsen. Den kvalitativa ansatsen som är samhällsvetenskaplig forskningsmetod präglas av 
hermeneutisk tänkande och är grundläggande för studien eftersom olika strategiska beslut fattas 
(Denscombe, 2009:21). 

 2.2 Forskningsansats 

Den samhällsvetenskapliga forskningsmetoden som är präglad av den hermeneutiska ansatsen 
innebär en forskning med förståelse, beskrivning och tolkning. Detta innebär att den 
samhällsvetenskapliga forskningen grundar sig på en induktiv metodansats. En induktiv 
metodansats återspeglar forskarens informationssamling, analys och slutsats av erfarenheter 
(Denscombe, 2009:369). Bjereld (2009:51) menar att för att kunna skapa förståelse för hur världen 
hänger samman är vetande en värdefull förutsättning i det avseende att kunskap och kännedom är 
underordnat förståelse. Därför är vetenskap ett resultat av systematisk samlad och organiserad 
kunskap. Resultatet av samlad och organiserad kunskap försöker konstruera redskap för att förstå, 
förklara, beskriva och ibland förutsäga, det vill säga tolka olika företeelser i världen, alltså skeenden 
och handlingar i naturen och i det mänskliga livet (Bjereld, 2009:60).  

Enligt Bjereld (2009:12) är förförståelse en utgångspunkt för tolkningar. Forskarens förförståelse 
delas upp i två delar och de är; den uppfattning som forskaren finner anledning att utmana eller den 
alternativa uppfattningen som forskaren avser att föra fram som ersättning eller komplettering till 
den tidigare uppfattningen (Bjereld, 2009:14). Detta arbete har förts fram som en komplettering och 
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utveckling av tidigare kurser innehållande hållbar utveckling. I anknytning till förförståelse har 
ytterligare kunskap byggts på genom litteratur och vetenskapliga artiklar som behandlar hållbar 
utveckling utifrån den sociala dimensionen och för att skapa förståelse för social hållbarhet i fysisk 
planering är observationer grundläggande. Observationer av interaktioner mellan människor och 
planering (Denscombe, 2009:368).  

2.3 Forskningsdesign 

 2.3.1 Fallstudie 

Forskningsdesign som användes för undersökning är en fallstudie och innebär studier av enskilda 
fall.  Fokus ligger på att undersöka ett visst fenomen genom ingående redogörelse för händelser, 
förhållanden, erfarenheter eller processer som förekommer (Denscombe, 2009:59). Alla fallstudier 
ska väljas med utgångspunkt i deras relevans för de praktiska problem eller de teoretiska frågor som 
undersöks (Denscombe, 2009:64) och den vanligaste motiveringen för att välja ett speciellt fall är 
att den är typiskt (Denscombe, 2009:65). 

Denscombe, (2009:59) menar att fallstudier utgör ett brett tillvägagångssätt för samhällsforskning 
med en underliggande logisk grund för undersökningens inriktning och planering. Denscombe, 
(2009:62) menar även att fallstudien är det bästa tillvägagångssättet när forskaren vill undersöka en 
fråga på djupet och tillhandahålla en förklaring som hanterar kontexten och komplexiteten och 
subtiliteten som det specifika fallet uppvisar. Målsättningen med fallstudier är att belysa det 
generella genom att titta på det enskilda (Denscombe, 2009:60).  

Fallet som valdes är undersökningens utgångspunkt och är ett fall som redan existerar. I 
forskningshandboken poängterar Denscombe (2009:61) att fallet är ett naturligt förekommande 
fenomen. Det existerar före forskningsprojektet och fortsätter att existera när undersökningen är 
avslutad (Denscombe, 2009:61). I denna undersökning har en fallstudie valts ut genom 
förkunskaper, efterforskning och personliga kontakter gällande odling. Fall 1, Barn i Stan - 
Odlingsnätverket Seved kommer att vara en fallstudie som innebär beskrivning av händelser, 
processer och relationer (Denscombe, 2009:63).  

Fallstudier som forskningsdesign har vissa fördelar vilka innefattar möjligheten att blanda olika 
metoder för att kunna göra en noggrann studie och undersöka det som är bra. Fallstudien gör det 
möjligt att undersöka ett fenomen i dess naturliga förhållanden (Denscombe, 2011:71). Nackdelarna 
med en fallstudie är hur generaliseringar utifrån ett eller flera fall kan bli trovärdiga. Det är en 
förekommande kritik och det är upp till forskaren som genomför undersökningen att bevisa och 
argumentera för fallstudiens resultat och slutsats. Det är även viktigt att visa, att slutsatserna går att 
tillämpa i andra fall och varför det gör det.  När det gäller trovärdighet, kan den ifrågasättas utifrån 
forskarens roll som skrivare bland annat genom hur rollen påverkat de undersöka situationerna, 
företeelserna eller processerna (Denscombe, 2009:68-69). Det är även viktigt att tydliggöra fallets 
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gränser, om inte dessa gränser är tydliga vid beskrivning och undersökning av fallet, blir det både 
svårt för forskaren och läsaren att förstå helheten för undersökningen (Denscombe, 2009:72). 

2.4 Forskningsmetod 

Användningen av mer än en forskningsmetod passar bra med fallstudien som tillvägagångssätt även 
om den i praktiken i långt högre grad har förknippats med kvalitativ forskning än kvantitativ 
forskning. Inom samhällsforskningen har fallstudier använts i olika syften och har främst använts 
för att upptäcka information genom en induktiv logik (Denscombe, 2009:62). 

 2.4.1 Observation 

Enligt forskningshandboken är observationer uppdelade i systematisk och deltagande observation 
(Denscombe, 2009:271). Observation kommer att användas till att undersöka hur barnen är 
delaktiga och har inflytande genom stadsodling samt vilka deras upplevelser blir. I en observation 
undersöks den fysiska miljön och hur handlingar utformat den (Denscombe, 2009:271). 
Observationen kommer även att genomföras med hjälp av inventering på plats. Observationer av 
händelser kan kombineras med insamling av dokument från officiella möten och informella 
intervjuer med de involverade. Frågeformulär kan användas för att erhålla information om särskilt 
intressanta förhållanden. Alla lämpliga metoder och källor kan användas för att undersöka de 
relationer och processer som man finner intressanta (Denscombe, 2009:61). 

 2.4.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys är en metod som innebär att forskaren analyserar innehållet i olika 
dokument och texter. Denna metod, kvalitativ innehållsanalys har använts för att analysera de olika 
dokumentens innehåll, såsom bland annat områdesprogram för Seved och andra rapport som berör 
Odlingsnätverket- Seved (Denscombe, 2009:307–308). Analysen genom denna metod genomförs på 
följande sätt att data förbereds, identifieras och tolkas som sedan verifieras och presenteras 
(Denscombe, 2009:369).  

Kvalitativ innehållsanalys har använts för att ytterligare utvärdera fallstudien som är 
Odlingsnätverket Seved. Därmed är det även grundläggande för det slutliga resultat- och 
analysdelen samt diskussionen i arbetet. Bland annat genom att jämföra och analysera med de 
begrepp och teorier som har använts och presenterats i arbetet. 

 2.4.3 Intervju 

Den huvudsakliga källan i fallstudier är intervjuer för att få insikt i åsikter, uppfattningar och 
erfarenheter (Denscombe, 2009:232). I detta kandidatarbete har därför fyra intervjuer genomförts 
med barn som bor på Seved och en intervju har genomförts med en ansvarig av verksamheten Barn 
i stan. Informanterna för intervjuerna valdes slumpmässigt och de valdes med avsikten att de har 
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något att bidra med, att de har en inblick eller att de har en särskild position, framförallt för att få 
insikt, uppfattningar och erfarenhetsmässigt fakta från de både grupperna (Denscombe, 2009:232, 
251).  

För att intervjuerna ska ske flexibelt och för att den intervjuade själv ska utveckla sina idéer från 
frågorna genomfördes semistrukturerade intervjuer (Denscombe, 2009:243-235). Innehållet för 
frågorna är varierande och har utformats utifrån arbetes syfte samt utformade efter den målgrupp 
frågorna är avsedda för. Intervjuerna skedde spontant på plats i området. När jag säger att det är 
spontant var jag oavsett detta beredd på att genomföra en intervju och dessa intervjuer skedde 
ansikte mot ansikte. Intervjuerna skedde genom att fältanteckningar fördes och när fältanteckningar 
förs, går de genom antecknaren och omvandlas till minnen och tolkningar och en objektiv källa 
finns inte att tillgå. Det finns svårigheter vid fältanteckningar eftersom de kan möjliggöra att 
informanten kan neka till vad som sagts (Denscombe 2009:258). Eftersom fältanteckningar 
genomfördes har därför inga inspelningar av intervjuerna skett och de intervjuade är i detta arbete 
anonyma. Inspelning av intervju bör enligt Yin (2003) inte ske om inte intervjuerna ska 
transkriberas och enligt Bryman och Bell (2013) är det ett tidskrävande jobb samt att Kvale och 
Brinkmann (2014) menar att det oftast uppstår fel vid transkribering. 

I alla intervjuer är det viktigt att understryka intervjuareffekten, vilket innebär att informationen 
som produceras genom intervjuer är beroende av och påverkas av forskarens personlighet. Detta 
grundar sig i att det finns stora svårigheter i att vara objektiv eftersom att vi alltid tolkar och 
bedömer människor och ting (Denscombe 2009:245). Intervjuareffekten kan också leda till att det 
som informanten säger inte behöver stämma överens med hur den är i praktiken (Denscombe 
2009:269). Fördelar med intervjumetoden är att den kan producera stor, djup och detaljerad 
information och att informationen kan leda till insikter. Utrustningen är enkel och data som 
framkommer ur intervjuer och handlar om åsikter och synpunkter (Denscombe 2009:267). 
Intervjuer innehar också hög flexibilitet vid en hög svarsfrekvens (Denscombe 2009:268). 
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3. Teoretisk referensram  

 3.1 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett begrepp som fick fäste i samband med Bruntlandskommissionen 1987. En 
definition av dess innebörd är att värna om miljön med hänsyn till framtida generationers behov 
samtidigt som nuvarande utveckling inte skall kompromissas (Hopwood, Mellor & O'Brien 
2005:39). Under denna tid fick man ökad medvetenhet kring jordens ekologiska och ekonomiska 
problem samt en oro över framtida människors hälsa. Dessa frågor är idag mycket 
uppmärksammade och har blivit en viktig fråga världen över (Hopwood, Mellor & O'Brien 
2005:39).

Begreppet hållbar utveckling är inte entydigt och kan därför tolkas och definieras från olika 
synvinklar, beroende på bland annat situation och perspektiv.  Att begreppet är flertydigt behöver 
inte betyda något negativt, utan det ger en möjlighet att anpassa det efter olika situationer där 
hållbar utveckling kan tillämpas (Kemp & Martens 2007:7). Avsaknaden av preciserad innebörd för 
uttrycket kan även ses som att vara missvisande då inblandade aktörer luras till att tro att deras 
arbete har samma mål, på grund av otydligheter kring vad som räknas som hållbart (De Roo & 
Porter 2007:2). Med hållbarhet menas en samverkan mellan främst tre aspekter - Social, ekonomisk 
och ekologisk (Hopwood, Mellor & O ́Brian 2005:6). Deras innebörd och tolkning kan variera från 
fall till fall, samt från individ till individ. Avvägningar mellan dessa tre hållbarhetsaspekter kan i 
vissa situationer vara nödvändiga att göra, beroende på situationens karaktär, detta på grund av 
hållbarhetsbegreppets vaghet.

Diskussionen om hållbar utveckling är en moraldiskussion då den kretsar kring frågan om hur livet 
borde levas och vilka val som borde göras (Neuman 2005:17). Av den anledningen går det inte att 
komma ifrån nödvändigheten i att precisera begreppet “hållbarhet”. Hållbarhet kan dock inte ses 
som ett slutmål utan är en kontinuerlig process, som ständigt utvecklas (Kemp & Martens 2007). 

Ett exempel på när begreppet hållbar utveckling kan tolkas olika beror på om det gäller ett stort 
omvärldsperspektiv, eller om det handlar om ett lokalperspektiv. Exempelvis har inte ett lands 
regering riktigt samma syn på hållbarhet som lokala grupper.  En lokal grupp brukar vara mer 
inriktad på problem som exempelvis att det ska finnas tillräckligt med jobb för människor och att 
bekämpa fattigdom inom sitt område. En regering har däremot ett mer generellt perspektiv och 
jobbar även med frågor om hur man ska lösa de globala miljöproblemen och hur man som land kan 
bidra till detta (Kemp & Martens 2007:7). 

Samtliga diskuterade texter dementerar att det finns ett sätt att uppnå en absolut kunskap om 
hållbarhet (De Roo & Porter 2007:8, Meadowcroft 2007:300, Kemp & Martens 2007:10, Hopwood, 
Mellor & O'Brien 2005:40). Hållbar utveckling har olika definitioner beroende på bland annat om 
det ska anpassas på lokal eller global nivå. Även om det inte finns en förståelse om vad hållbar 
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utveckling är finns det ett antal metoder som man kan tillämpa för att uppnå samförståelse vid 
samarbete. 

 3.2 Social Hållbarhet 

De tre dimensionerna av hållbarhets begreppet, det vill säga ekonomi, ekologi och social hållbarhet 
värderas och bedöms lika. Även om det inte finns en konsensus kring begreppet hållbar utveckling 
så har frågor i debatten om vad hållbarhet är och vad som behöver göras för att skapa ett hållbart 
samhälle ökat (Koning, 2002:69, Patridge, 2005:1). Den sociala dimensionen i debatten om vad 
hållbarhet är har däremot inte belysts på samma sätt som de övriga dimensionerna och därför skapas 
det möjligheter för teoretiker inom samhällsvetenskap och statsvetenskap att bidra med kunskap 
gällande sociala frågor i debatten om vad hållbarhet innebär (Patridge, 2005:6). Liksom begreppet 
hållbar utveckling har social hållbarhet en vag definition vilket innebär att det inte finns konsensus 
kring vad begreppet social hållbarhet innebär (Patrdige, 2005:7).  

I artikeln ”The Social Dimension of Sustainable Development: Defining Urban Social 
Sustainability” (Dempsey et al, 2009) konstateras två perspektiv av social hållbarhet. Dessa 
perspektiv av social hållbarhet är social rättvisa och lokalsamhällets hållbarhet och syftar till social 
hållbarhet på den lokala nivån i förhållande till den byggda miljön. Patridge (2005:8) nämner social 
rättvisa och socialt kapital som förekommande synonymer som används för att definiera social 
hållbarhet och framhäver även att forskare anser att dessa synonymer är fel att använda, eftersom 
den sociala dimensionen av hållbarhet inrymmer flera sociala frågor och andra begrepp som också 
kan användas.  

Begreppet socialt kapital beskrivs som relationer mellan människor som håller ihop ett samhälle 
och som skapar de normer och de värderingar som finns (Koning, 2002:71-72). Socialt kapital blir 
en missvisande synonym till social hållbarhet för att det finns både negativt och positivt social 
kapital. Det positiva med socialt kapital är att det skapar nätverk, samhörighet, trygghet och en 
social tillhörighet hos individen. Det negativa med socialt kapital är att andra människor exkluderas 
ur gemenskapen, att homogena grupperingar skapas, att individers frihet begränsas och negativa 
normer uppkommer. Det är viktigt för individer att både ha sammanlänkande och överbryggande 
social kapital för att det ska kunna vara tal om social hållbarhet på en samhällelig och kollektiv nivå 
(Koning, 2002:71-72; Tunström et al, 2015:43,45). 

Begreppet social rättvisa kan ses som det slutliga målet för en social hållbar utveckling med 
skillnaden att social hållbarhet har ett fokus på framtiden. Detta menas med att social hållbarhet 
berör samtiden och det faktiska samhälleliga tillståndet men även också framtiden, det vill säga 
samhälleliga strukturer, processer och kunskap som måste överföras till kommande generationer för 
att social hållbarhet ska vara möjlig.  Därmed kan det sägas att social hållbarhet innefattar frågorna 
om både socialt kapital och social rättvisa som är komplicerad (Partridge, 2005: 8,10) 

 av 16 43



FM1473 Kandidatarbete 15 hp Fysisk Planering Sevil Dagli  2015.12.13

Dempsey et al (2009:294,295,296,297) beskriver lokalsamhällets hållbarhet med hjälp av fem 
underkategorier som enligt de har betydelse för människors vardagliga liv. De fem 
underkategorierna är följande; social interaktion/sociala nätverk i lokalsamhället, deltagande i 
kollektiva grupper och nätverk i lokalsamhället, lokalsamhällets stabilitet, stolthet/känsla för plats 
samt trygghet och säkerhet. Utifrån underkategorierna som nämns, blir beskrivningen av 
lokalsamhällets hållbarhet på följande sätt;  

Social interaktion och sociala nätverk brukar beskrivas som delar av socialt kapital (Dempsey et al, 
2009:294). De sociala nätverken kan även fungera som ”sociala stödsystem” vilket betyder att de 
personer vi känner och upplever att vi kan lita på, kan påverka och ha inflytande av vårt liv 
tillexempel vår känsla av trygghet och välmående. Kopplingen mellan den byggda miljön och social 
interaktion och nätverk relaterar till utbredningen av mixad användning på gatan och i kvarter och 
därmed bidra till social interaktion på grund av anledningarna att röra sig på gatan och i kvarteret. 
(Dempsey et al, 2009:295).  

Deltagande i kollektiva grupper och nätverk i lokalsamhället är relaterad till social sammanhållning 
och social hållbarhet. Detta kan exempelvis innebära deltagande i den lokala fotbollsföreningen och 
sägs bidra till människors känsla av tillhörighet i ett område (Dempsey et al, 2009:295). Kopplingen 
till den fysiska miljön är sammankopplat med områdets densitet och varierad markanvändning. På 
så vis erbjuds människor delta i olika aktiviteter (Dempsey et al, 2009:296). 

För att ett område ska kunna beskrivas som hållbart krävs det långtidsinvånare. Hög mobilitet hos 
de boende kan ses som symtom av ett misslyckande av lokalsamhället, där människor inte känner 
sig delaktiga i något socialt sammanhang eller upplever tillhörighet till området (Dempsey et al, 
2009:296). Låg mobilitet har visat sig leda till ökad känsla av tillhörighet och en ökning av sociala 
nätverk och interaktion. Det finns inget självklart svar på sambandet mellan mobiliteten och den 
byggda miljön men det kan exempelvis vara relaterat till kvaliteten och skötseln av den byggda 
miljön. Kvaliteten på den offentliga servicen så som skolor kan också vara en anledning att stanna 
eller flytta (Dempsey et al, 2009:296).  

Känsla för plats kan handla lika mycket om den fysiska miljön som om de människor som bebor 
platsen. En positiv känsla och tillgivenhet för en plats ses som en dimension av social hållbarhet på 
så sätt att det är en väsentlig del av människors uppskattande av det område de bor i (Dempsey et al, 
2009:296). Känslan för lokalsamhället kan definieras som en blandning av emotionell kontakt 
genom interaktion med andra människor, tillgivenhet för en plats och en känsla av tillhörighet. Den 
kan också innefatta social ordning och gemensamma normer och värderingar (Dempsey et al, 
2009:296). Ju djupare de gemensamma värderingarna är desto starkare blir känslan för 
lokalsamhället. Vandalism och andra faktorer som ger skenet av att ingen bryr sig om en plats kan 
också påverka människors tillgivenhet och samhörighet med en plats på ett negativt sätt. Detta kan 
ha negativa effekter för upplevelsen av trygghet vilket också kan reducera social interaktion och 
deltagande i lokalsamhället. Om tillgivenheten människor känner för en plats delas av andra i 
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området kan det skapa en speciell karaktär på området, något som skiljer det från andra platser 
(Ibid., 297). 

Den upplevda tryggheten i ett område sägs vara en del av den sociala hållbarheten. Att det finns 
känsla av trygghet i ett område är nära relaterat till andra dimensioner av lokalsamhällets hållbarhet. 
I ett område som är fritt från våld kan boende känna sig trygga i sitt samspel med andra människor 
och deltagande i aktiviteter i området. Upplevelsen av trygghet hjälper människor att känna tilltro 
och ömsesidighet med varandra och bidrar på så vis till känsla för lokalsamhället och känsla för 
plats i ett område (Dempsey et al 2009:297). 

Avslutningsvis framgår det att social hållbarhet inte nödvändigtvis bara uppstår i områden där den 
fysiska miljön redan är bra. Utan den sociala hållbarheten kan även gynnas med anledning av att 
människor i ett område går samman för att förändra den fysiska omgivningen till det bättre 
(Dempsey et al, 2009:292). 
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4. Forskningsöversikt  
  
 4.1 Stadsodling 

Stadsodling har växt till en global medborgarrörelse där allt fler gör anspråk på offentliga platser 
och odlar i sin närmiljö. Motiven till varför man odlar varierar. För många i världens megastäder 
handlar det främst om att få mat för dagen - i västvärlden är vi många som odlar för att kunna äta 
ekologiskt och närproducerat. Odling kan också vara en helt opolitisk handling som är lustfylld, 
rogivande och snabbt ger innehållslösa platser nytt liv. Oavsett motiv så utmanar den urbana 
odlingen vår bild av vad en stad ska vara och hur en offentlig plats ser ut och gränserna flyttas för 
vem som planerar och vem som bestämmer vad som är vackert (Danielsson, 2014:7). Danielsson 
(2014:11) poängterar att den bästa platsen för stadsodling är nära där du bor, då hon anser att det är 
enkelt att sköta odlingen. Exempel som Danielsson (2014) framhäver är stadsdelen Seved i Malmö. 
Där finns Odlingsnätverket Seved där boende och fastighetsägare samarbetar och använder 
innergårdar och marken framför husen till odling.  Odla i stan är ett projekt som hjälper till att starta 
upp odlingarna och erbjuder kunskap genom odlingsträffar varje vecka och därmed lär sig de 
boende mer om ekologisk odling (Danielsson, 2014:21). Odlingsnätverket omfattar ungefär 250 
personer varav 30-40 är aktiva odlare som bor på Seved. De flesta odlingar ligger i anslutning till 
bostadshusen på marken mellan fasaden och gatan (Danielsson, 2014:24). 

 4.2 Barn och unga 

Mål för barn- och ungas delaktighet och inflytande vid planärenden, utformningen av den yttre 
miljön, åtgärder för trafikmiljö samt lokalisering av verksamheter är att de får möjligheter till att 
komma till tals och får möjligheter till att uttrycka sina åsikter (Vägverket och skolverket, 2000). 
Enligt FN:s konvention när det gäller barnets rättigheter är det viktigt med att barnets bästa kommer 
fram vid alla åtgärder som berör dem (Vägverket, 2007:6). Oavsett vad det är för verksamhet har 
statliga myndigheter en viktig roll i arbetet med att realisera barn- och ungas rätt att komma till tals, 
när det är frågor som berör dem.  

Enligt den nationella strategin, som är hållbar utveckling, innebär det att skapa ett hållbart samhälle 
där den centrala utgångspunkten är att ge barn möjlighet till att delta som fullvärdiga medborgare i 
samhället. En annan aspekt som hänsyn bör tas till är att barn behöver känna sig trygga i närheten 
av huset, bostäderna och uteplatserna och det som anses vara trygga och lämpliga aktiviteter som 
genomförs tillsammans med vuxna är till exempel odling (Boverket, 2015:63). Om barns och ungas 
kunskap, intressen och önskemål tas på allvar i stadsutvecklingen kan förutsättningarna öka för att 
skapa en god uppväxtmiljö, och därmed kan möjligheterna för barn och ungas livsstil bli större och 
öka det sociala nätverket (Boverket, 2015:13). 
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 4.3 Fysisk Planering och bostadsnära natur 

Fysisk planering på kommunal nivå, som ett av sina syften är att säkra tillgången till de 
grönområden som finns nära bostäderna, vilket kallas för bostadsnära natur. Bostadsnära natur är 
kopplat till det 15:e nationella miljökvalitetsmålet som är god bebyggd miljö, ett miljömål som 
Boverket som myndighet är ansvarig för. I miljömålets första delmål framgår det att den fysiska 
planeringen år 2010 ska grunda sig på program och strategier för hur grön- och vattenområden i 
tätorter och tätortsnära områden ska bevaras, vårdas och utvecklas. Detta gäller natur- och 
kulturmiljö och friluftsliv samt hur den hårdgjorda ytan kan begränsas (Boverket, 2007:3). Natur 
som är väl integrerad med stadens övriga strukturer kan bidra till hållbar tillväxt och ökad välfärd 
(Boverket, 2007:10). 

Bostadsnära natur kan förklaras genom att den ligger nära bostaden och den ger en känsla av natur 
och grönska. Eftersom det finns stadsdelar och tätorter med olika karaktär och förutsättningar, det 
vill säga kvartersstad, miljonprogramsområde och villakvarter så är den bostadsnära naturen olika 
utseendemässigt och omfattar olika geografiska områden. (Boverket, 2007:14). Den bostadsnära 
naturen är främst människans livsmiljö och en plats för lek, ensamhet, samvaro, inspiration, odling 
och för att utveckla en förståelse för naturen och dess resurser. Bostadsnära angränsande 
naturområden och mindre grönytor integrerade i bebyggelsen har en stor betydelse för grupper som 
inte alltid kan ta sig så långt på kort tid som exempelvis barn (Boverket, 2007:14). 

Den bostadsnära naturen kan vara kommunalt och privat ägd och har gemensamhets kvaliteter. 
Gemensamhets kvaliteter innebär att den inte är helt privatägd utan det är en plats för möten och 
samvaro som exempelvis bostadsgården eller en allmänplats som parken och skogen. 
I den fysiska planeringen kan den vara planlagd mark, eller mark- och vattenområden som avsatts 
för friluftsliv och naturvård (Boverket, 2007:15). All bostadsnära natur ingår i grönstrukturen, men 
inte all grönstruktur är bostadsnära. Den bostadsnära naturen bör därför aldrig behandlas separat 
utan koppling till den övergripande grönstrukturen (Boverket, 2007:15).

I dagens samhälle finns det krafter som driver utvecklingen av våra städer, tätorter och landskap. 
Den fysiska planeringen har i uppgift att leda dessa krafter till en fysisk verklighet med hänsyn till 
hållbar samhällsutveckling. Därför är den bostadsnära naturens värden viktiga i 
samhällsutvecklingen för hållbarhet och är en avgörande faktor (Boverket, 2007:19–20). 
Bostadsnära natur som egentligen är grönstruktur, har olika beståndsdelar som bidrar till rumslig 
och social integration och sammanhållning. Grönstruktur tillsammans med infrastruktur och 
bebyggelse struktur kan utgöra stadens fysiska byggstenar. Som en del av människors närmiljö kan 
grönstrukturen även spela en stor roll när man vill engagera människor i stadsplaneringen. Få saker 
berör ju den enskilde medborgaren så mycket som dennes vardagsmiljö. Därför kan diskussioner 
om bostaden och dess närmiljö, kvarteret och stadsdelen, bli något som bidrar till lokal delaktighet 
och demokrati, kunskapsuppbyggnad och arbete för en uthållig utveckling (Boverket, 2007:19–20).
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För barnen börjar den stora världen direkt utanför hemmet, dagis eller skolan. Det är därifrån som 
barnen på egen hand börjar utforska världen, möta andra och skapa sig ett sammanhang, fysiskt 
såväl som upplevt. Det är i den vardagsnära miljön som barn tillbringar en stor del av sin tid. Att 
denna miljö är trygg, tillgänglig, varierad och stimulerande har stor betydelse för barnens sociala, 
fysiska och mentala utveckling. Naturen i sig har också ett stort värde som pedagogisk resurs för 
förskolor och grundskolor, och den kan vara en plats där natur- och miljöförståelsen kan utvecklas 
(Boverket, 2007). 

Vid utveckling av städer och tätorter krävs planering och förbättring av barns offentliga utemiljö. 
Bristen på gemensamma rum i städerna drabbar även barnen och enligt FN:s barnkonvention artikel 
3 ska barnens bästa alltid komma i första rummet då de drabbas av förändring. Enligt artikel 12 ska 
alla barn ha rätt att få sin röst hörd och artikel 13 ger alla barn rätt till lek, vila och fritid. I de 
nationella folkhälsomålen är barnen utpekade som en särskild grupp att ta hänsyn till och i 
folkhälsomålet om ökad fysisk aktivitet pekar man ut behovet av tillgängliga grönområden för 
rekreation. Barns möjligheter att själva eller med vuxna röra sig i staden är starkt påverkade av 
bebyggelsens utformning. Var hus placeras, vägar och gator dras och parker och lekplatser anläggs 
avgör i grunden hur livsmiljön ter sig för barn. Lekområden bör planeras, trafiken regleras och 
barriärer överbryggas (Boverket, 2007:24-25).

 4.4 Hållbar stadsutveckling och hälsa 

Fysisk miljö är ett ramverk för de sociala interaktioner som sker i en stad och stadens utformning ur 
denna aspekt är en grundläggande förutsättning för invånarnas hälsa (Malmö stad, 2013:9). Stadens 
utformning och boendemiljö påverkar välbefinnande, hälsa och dess sociala fördelning och det som 
är kopplat till välbefinnande och hälsa är fysiska egenskaper som; tillgång till gröna ytor, avsaknad 
av fysiska barriärer för promenader och cykling samt trygga och inbjudande utemiljöer (Malmö 
stad, 2013:1).   

Hållbar stadsutveckling som främjar hälsa och minskar ojämlikhet i hälsa bör ha miljöanpassade 
åtgärder. Den gröna miljön har stor betydelse för både psykisk och fysisk hälsa och boendemiljön 
påverkar hälsan ur flera aspekter bland annat genom bebyggelsens fysiska struktur , utemiljöns 
utformning och tillgänglighet (Malmö stad, 2013:9). För att öka chansen att skapa hållbara 
stadsmiljöer krävs det en samverkan mellan olika parter och verksamheter genom att erbjuda 
samhället en tillfredställande (attraktiv, trygg, jämställd, hälsosam) och tillgänglig livsmiljö. Den 
byggda miljön tillsammans med platsers identitet och attraktivitet har stor betydelse för människors 
välbefinnande och därmed har kopplingen mellan människans hälsa och trygghet uppmärksammats 
mer i samhällsplaneringen (SKL, 2010:2). 

Den gemensamma livsmiljön ska ge befolkningen i samhället en god livskvalitet och detta är en 
grund och en förutsättning till en långsiktig hållbar stadsutveckling (SKL, 2010:8-9) samt att det är 
i livsmiljön som mötesplatser finns och som skapar sociala kontakter och utvecklar kreativa idéer 
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mellan människor (SKL:2010:7). Det finns tydliga kopplingar mellan barns delaktighet, inflytande 
och hälsa och sker i huvudsak i deras vardag. Att ha inflytande och att vara delaktig handlar både 
om att kunna påverka de omständigheter man befinner sig i, och om att själv få bestämma över sitt 
liv, vem man är och hur man väljer att uttrycka sig (Malmö stad, 2013:56). 

Den fysiska planeringen har möjlighet till att förbättra tillit, trygghet och sociala möjligheter 
(Malmö stad, 2012:5) och den fysiska miljön har stor betydelse för befolkningens hälsa samt att 
skillnader i hälsa, trygghet och social kapital relateras till den byggda miljön (Malmö stad, 2012:6). 
För att förbättra tillit, trygghet och sociala möjligheter kan stadens utformning samla folkliv och 
underlätta för möten mellan socialt åtskilda grupper och mötesplatser som kan bidra till ökade 
sociala kontakter. Trygghet och tillit främjas bland annat av att gator, torg och allmänna platser som 
är befolkade vid olika tider på dygnet (Malmö stad, 2012:20).  Stadsodling är ett exempel, där 
initiativ från de boende visar på en vilja att ha aktiviteter som främjar den sociala och fysiska 
miljön.  

Utifrån sammanställningen vad stadsplanering och den fysiska miljön kan bidra med för att minska 
socioekonomisk svaghet, kan rimliga mål och rimliga åtgärder för Malmö sättas upp. Eftersom den 
socioekonomiska svagheten många gånger är knutet till geografiska bostadsområden och uppväxt- 
förhållandena där, är bostaden och dess omgivning den utgångspunkt där åtgärder förslagsvis kan 
sättas in. Genom att påverka förutsättningarna i grannskapet, enligt de exempel som tidigare getts, 
kan den sociala sfären påverkas. Målet är att förbättra bostädernas grannskap och se till att de är 
kopplade, blandade, interaktiva, trygga, gröna, tillitsfulla och stödjer en social gemenskap (Malmö 
stad, 2012:20). Sociala förnyelseprojekt innehåller oftast fysiska förändringar i stadsdelar som 
behöver åtgärdas med hjälp av fysiska åtgärder. Syftet ska för att med en kombination av åtgärder 
åstadkomma en mer positiv socioekonomisk utveckling (Malmö stad, 2012:21). 
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5. Fallstudie 

 5.1 Stadsodling i Malmö stad 

Malmö stad har i avsikt att utveckla Malmö genom att alla tre hållbarhetsperspektiven; ekonomi, 
ekologi och sociala aspekter som ska ömsesidigt förstärka varandra genom att investera i fysiska 
miljöer och därmed skapa förändringar i de avsedda områdena. Den tredje mars 2010 fattade 
kommunstyrelsen i Malmö beslut om att utveckla den sociala hållbarheten i staden mot bakgrund av 
att kommunstyrelsen menade att hälsan och välfärden inte var jämlikt fördelad i alla områden i 
Malmö. Områdesprogram utformades för dessa områden där Stadsdelsfullmäktige har, i de berörda 
stadsdelarna fått utarbeta förslag till vartdera område, varav Seved är ett av dessa (Malmö stad, 
2011:4).  

Målet med områdesprogrammet är att skapa attraktiva och trygga områden där människor med olika 
bakgrund och förutsättningar väljer att bosätta sig och vistas samt där fastighetsägare väljer att 
investera. Den fysiska utvecklingen ska vara en bärande kraft som leder den sociala utvecklingen. 
Skolorna ska utveckla en verksamhet så att andra skolor söker sig till dessa. Näringslivs- och 
innovationsklimatet ska vara så stimulerande att många företag och entreprenörer väljer att etablera 
sig där. Innehållet i kultur- och fritidsaktiviteter  ska hålla en sådan nivå att människor från hela 
Malmö och Skåne väljer att ta del av dem (Malmö stad, 2011:5).  Avsikten med att fokus endast 
ligger på fem prioriterade områden är att underlätta samarbetspartners som kan samlas kring olika 
arbetsuppgifter och samt pröva sig fram kring olika metoder. Målsättningen med det valda 
arbetssättet är att skapa en miljö där nya idéer prövas för att uppnå sociala mål (Malmö stad, 
2011:6). 

”Aktiviteter som ger upphov till möten mellan boende i området bidrar till att stärka den sociala 
sammanhållningen, vilket har stor betydelse för områdets utveckling. Exempel på sådana aktiviteter 
är festivaler, stadsodlingsprojekt, lokal media och mötesplatser som förenar över kultur- och 
generationsgränser. Detta, i kombination med att förutsättningar skapas för medborgarinflytande 
över planeringen av områdets fysiska miljö, kan bidra till att stärka den sociala hållbarheten i 
området på sikt” (Malmö stad, 2011:16).  

Anledningen till beslutet om ett socialt hållbart Malmö är att hälsan och välfärden är ojämlikt 
fördelad mellan olika grupper av befolkningen och mellan olika områden i staden. Målsättningen 
för de prioriterade områden är att stärka stadens sociala hållbarhet genom medborgardialoger,  
medskapande, ungdomsfokus, entreprenörskap, innovationer samt partnerskap (Malmö stad, 
2011:4). Verksamhetsplanen för områdesprogrammet Seved är ett dokument som beskriver vad som 
ska genomföras 2013 och fram till 2015 (Malmö stad, 2013:3). Arbetet från verksamhetsplanen 
omfattar sex områden som är  ”Arbete och tillväxt”, Barn, ungdomar och familj”, ”Kultur och 
fritid”, ”Äldre och personer med funktionshinder” och ”Områdesmiljö”. Vilket därmed innebär att 
det är tre processer som blir bärande för områdesprogrammet Seved, vilka är jobb genom att skapa 
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sysselsättning med fokus på arbete, utbildning, bidragsberoende och näringslivsutveckling med nya 
aktörer. Lärande för barn och unga genom att fokusera på utbildning, främjande av arbete och 
inkludera fritid/kultur. Öka trygghet genom utemiljön och boendemiljön och där med öka 
tryggheten för  fastigheter, trafik och tillgänglighet samt minska kriminalitet (Malmö stad, 2013: 
3-4). 

 5.2 Varför aktuellt fall? 

Områdesprogrammet för ett socialt hållbart Malmö säger; 

” Malmö ska vara en trygg och bra stad att leva, bo och arbeta i. Det var utgångspunkten när 
områdesprogrammet startade 2010. Istället för att göra få saker på många ställen valde man att 
göra mycket på färre ställen. Herrgården, Holma-Kroksbäck, Lindängen, Segevång och Seved ingår 
i programmet som avslutas under 2015” (Malmö stad, 2015). 

Citatet inleder Malmö stads vision för fem prioriterade områden (Herrgården, Holma-Kroksbäck, 
Lindängen, Segevång och Seved) som kommunstyrelsen i Malmö fattade beslut om i mars 2010.  
Områdesprogrammet innehåller beslut om att utveckla den  sociala hållbarheten i Malmö med 
hänsyn till att Malmöbor ska inkluderas och integreras i samhället och få del av välfärden. 

 5.3 Områdesbeskrivning  

Seved är beläget i delområdet Södra Sofielund som ligger i Malmös innerstad (ortofoto 2) och 
avgränsas geografiskt av Lönngatan, Lantmannagatan, Ystadsvägen och Nobelvägen (ortofoto 3) 
och är en socioekonomisk svag stadsdel med tillhörande sociala problem (Wettermark, 2009:9). 
Bebyggelsen i Södra Sofielund består främst av småindustrier och andra verksamhetsbyggnader, 
gathus från 1800-talet samt flerbostadshus från 1930-talet. På 1950-talet bebyggdes kvarteren Seved 
och Fritz vid Sevedsplan som är en mötesplats. Bebyggelsen från 1950-talet stämmer väl överens 
med sin tids syn på stadsplanering och grannskapsenheter med byggnader i tre till fyra våningar 
placerade runt halvöppna gårdar. Den dominerande upplåtelseformen är hyresrätter men här finns 
även bostadsrätter och äganderätter. Den enskilt största fastighetsägaren är MKB men i övrigt 
dominerar många små privata fastighetsägare (Malmö stad, 2011:14).  

Ortofoto 2. 
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    Illustration - Malmö stadsdelsområden 

    Ortofoto 3.  Södra Sofielund, område Seved. Röda markeringen är; geografiskt avgränsning av 
  Lönngatan, Lantmannagatan, Ystadsvägen och Nobelvägen 

 av 25 43

Kandidatarbete 15 hp Fysisk Planering Sevil Da



FM1473 Kandidatarbete 15 hp Fysisk Planering Sevil Dagli  2015.12.13

 5.4 Fallstudie: Odlingsnätverket Seved - Barn i stan  

Barn i stan är ett projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden som bedrivs i Seved från och med 1 
april 2008 (Wettermark, 2009:7). Projektet syftar till att utveckla och använda nya modeller för 
möten, samverkan, dialog och gemenskap i socialt utsatta områden (Wettermark, 2009:9) och 
genom ett samarbete med miljöförvaltningen i Malmö, har projektet i uppdrag att utveckla en plan 
för en ekologisk omställning av stadsdelen Seved. Teoretiska arbetssätt för Barn i stan är att 
tillsammans med barn och boende på Seved genom stadsodling (anlagd kolonilott) i 
kvartersområden skapa relationer och förtroende i området. Modellen ”kolonilott” är exempel på en 
konkret ekologisk omvandling av befintlig struktur och därmed som också visar på 
förutsättningarna för utveckling av de socioekonomiska möjligheterna i området (Wettermark, 
2009:8).  Eftersom projektet Barn i stan har som grund en dialog- och delaktighetsbaserad 
verksamhet så har aktiv dialog tillsammans med de boende och aktörer varit grundläggande för att 
få ytterligare kunskaper om vilka förutsättningar och möjligheter som finns i bostadsområdet. 
Dialogerna har framförallt varit om vilka behov som finns i området och vilka engagemang som 
behövs. Det har också varit dialog om vad som krävs för att samverka och delta i att skapa en 
gemensam ekologiskt hållbar stadsdel (Wettermark, 2009:9). 

Projektet för Odlingsnätverket Seved genom stadsodling har genomförts med aktiv närvaro för att 
skapa delaktighet, möjliggöra deltagande för individen samt få möjlighet till inflytande och 
medverka genom att själva få förändra sitt bostadsområde. För att få en förändring, kombinerades 
odlingen med ett socialt rum för spontana samtal om områdets förutsättningar och möjligheter, samt 
planer inför framtiden för de boende i området. Genom närvaro och samarbete ökade möten mellan 
de boende och därmed ökade delaktigheten och samhörigheten i området (Wettermark, 2009:10). 

Odlingsnätverket- Seved  har inte använt ekologisk stadsodling endast för att bara skapa mer 
grönstruktur och ekologisk hållbarhet i ett bostadsområde. De har använt stadsodling som en metod 
för att tillsammans med grönstruktur och ekologisk hållbarhet skapa och finna engagemang, 
drömmar, möjligheter samt nätverk inom bostadsområdet. På så sätt har Barn i stan- 
Odlingsnätverket Seved visat sig vara en både fysisk, social och sinnlig kontaktyta som på olika sätt 
berört och engagerat människor i området vilket har skapat nödvändigt rum för kommunikation och 
möjliggjort en dialog för att upptäcka potentialen för förändring (Wettermark, 2009:12).

 5.5 Odlingar 

Deltagande för odlingen bygger på eget intresse från de boende vilket innebär att barn kan komma 
förbi odlingen när de känner för det och sedan fortsätta att syssla med något annat. Under en dag 
kunde ett barn komma och gå flera gånger och därmed resulterade detta i att det blev olika mycket 
deltagande, från individ till individ. Eftersom det är ett öppet deltagande, kunde det ibland vara 
10-15 barn som var aktiva i odlingen och ibland 2-5 barn. I samband med deltagande, både från 
barn- och unga samt vuxna uppstod det samtal och möten. Den öppna odlingen för allmänheten, 
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med daglig aktivitet samt med ett ute café med bord och stolar inbjöd till att folk stannade till på 
vägen till affären eller på väg hem från jobbet. Detta ledde ytterligare till samtal och möten. De som 
stannade till kunde återkomma samma dag eller någon dag senare (Wettermark, 2009:12). 

Medborgardialoger som har varit aktiva i projektet är, aktiv närvaro - den ansvariga för odlingen var 
dagligen aktivt närvarande, april till augusti med att anlägga, bygga upp och sköta om odlingen. 
Alla aktiviteter runt odlingen blev synliga. Barn och boende var hela tiden välkomna att vara 
delaktiga i den pågående verksamheten även dagar då det inte var workshops kring odlingen. Det 
fanns alltid praktiska saker att göra, eller så kunde man bara komma och diskutera odlings- 
relaterade ting. Workshops (Odlingstillfällen) - Varje vecka var det en eller två förutbestämda 
odlingsdagar, främst med målgruppen barn och unga, men alla var välkomna. Boende i området 
deltog i odlingsdagarna, främst barn med deras föräldrar (Wettermark, 2009:28-29). 

 5.6 Resultat av observationer 

Empiriska materialet av deltagande observationer är till fördel att författaren kan jämföra sin egna 
upplevelse med intervjupersonernas upplevelse av området. För att minnas intryck, känslor och 
händelser använde forskaren fältdagbok.  

Observation användes till att undersöka hur barnen var delaktiga och hade inflytande genom 
stadsodling och samt för att kombinera metoderna observationer och intervjuer.  En kombination av 
observation och intervju har skett för att undersöka hur berättelserna från intervjun och hur 
händelser och relationer i verkligheten hänger ihop. Det som även har observerats är den fysiska 
miljön tillsammans med odlingsplatsen och omgivningen i Seved genom inventering och 
fotografering. Observationer är en metod för att samla in data och bygger på ögats direkta 
observation av vad som sker på plats (Denscombe, 2009:271). Observationerna av händelser och 
relationer samt den fysiska miljön med stadsodling har genomförts vid två tillfällen. Det första 
observationstillfället var på dagen vid klockan tolv och det andra observationstillfället var vid 
mellan klockan sexton och arton vilket visade stora skillnader i iakttagelser. 

Iakttagelserna från observationstillfället från förmiddagen visade att den fysiska omgivningen var 
lugn och tyst. Det var få människor eftersom det var på en vardag och tidigt på dagen. Detta kan 
bero på att de boende jobbar eller att de är i skolan. Därmed blev det istället ett miljömässigt 
observation av omgivningen och observationerna av utemiljön visade sig att odlingar finns på 
gården i pallkragar och intill husväggar. Inga skadegörelse eller dålig hantering av odling kunde 
observeras i omgivningen och det var rent och fint. För att jämföra med den andra observationen 
som skedde på eftermiddagen var observationerna annorlunda. Iakttagelser från denna observation 
resulterade i form av relationer, samarbeten och delaktighet från olika grupper, barn och unga samt 
de äldre.  Relationer, samarbeten och delaktighet skedde i form av att vattna växter, dialoger mellan 
de boende och samt att de boende hjälpte varandra, medan några av de boende tittade på.  
Relationerna skedde i form av vad som skulle göras och sås samt vilka växter som skulle plockas 
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och vad som skulle klippas. Under observationstillfället kunde jag även se att vissa var nya och 
skulle lära sig att odla. 

Utifrån relationerna som observerades på plats framgick det att många av de boende var 
intresserade av odlingen och när det gäller barn och unga var det olika. Personer som gick förbi 
stannade och vissa passerade. När det gäller barns delaktighet är det olika, det är upp till de själva 
när de vill odla och när de vill leka och springa. Delaktigheten varierade från de boende, ibland var 
det 3-5 personer som var delaktiga eller som var upptagna med något och ibland var det mer än 5 
personer som var på plats. 

Vid både observationstillfällena i Seved i Södra Sofielund är intrycket och iakttagelserna av 
området att de boende har en samhörighetskänsla, bland annat med olika bakgrund. Både 
personalen som bedriver verksamheten Barn i stan - Odlingsnätverket Seved och de boende har en 
nära relation till varandra och delar med sig av olika erfarenheter. Det finns även mycket rörelse i 
området då alla på något sätt försöker bli engagerade i odlingen, både barn och unga och de äldre.  
Sammanfattningsvis är mina intryck och iakttagelser från observationerna att det är en bra stämning 
i området samt att de boende genom stadsodling får tillfällen till att mötas och träffas. Det skapas 
relationer och samarbeten mellan barn och unga samt mellan de boende. Olika språk hörs och olika 
växter odlas/planteras. När det gäller inflytande i odlingen, är det utav eget intresse och möjligheter 
till inflytande kunde även ske genom att man bestämde en viss tid för samling och pratade om det 
som har odlats och det som skulle odlas, eller att man bestämde att vattning skulle ske om till 
exempel en timme. 

 5.7 Resultat av intervjuer 

Det empiriska materialet för resultat av intervjuerna är författarens tolkning av den upplevelse som 
intervju personerna hade utifrån de frågor som ställdes, framförallt för att fältanteckningar gjordes. 
Intervjuerna utfördes mellan olika datum som framgår i varje intervju och sammanlagt genomfördes 
fem intervjuer. För att värna integriteten hos de personer som blev intervjuade har författaren 
anonymiserat deras namn i arbetet. Intervjufrågorna användes mest som en inledning till samtal och 
som en inledning till samtalsämnet och för att det skulle kännas tryggt för barnen. Personerna är 
benämnda på följande sätt: 

 5.7.1 Intervju - Barn A 
 Intervju  A, 2015-05-17 

Intervju med Barn A är en pojke vid 11 års åldern som går i grundskolan och som har en utländsk 
bakgrund. Utifrån frågorna som ställdes blev pojkens svar följande; Det är roligt att odla när jag vill 
göra det och jag lär mig mycket. Ibland vill jag inte odla för att jag vill vara med mina vänner och 
spela fotboll. Det kan också vara tråkigt om ingen annan är vid odlingen. Jag brukar vara vid 
odlingen mest efter skolan, ibland står jag vid de som odlar ibland hjälper jag till. Jag har aldrig 
odlat tidigare, jag har inte ens tänkt på det. Med denna verksamhet  tyckte jag det var roligt med att 
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odla och det var här jag lärde mig. Alla får säga vad de tycker, vill jag odla på mitt eget sätt då gör 
jag det men jag får hjälp eller så rättar någon mig om jag gör fel. Jag har inte varit mycket 
intresserad i vad som ska odlas, men jag har varit intresserad av att komma till möten och träff. 
Mest har jag varit med andra som odlar i området och hjälpt till de att bära på saker. Jag har lärt mig 
lite hur man ska göra med jorden och hur fröna ska sås och när det ska vattnas. Innan var gården 
tom, de äldre bruka inte vara ute mycket, det var bara vi barn men är alla ute både de äldre och barn 
känns det roligt och skönt. Mina vänner odlar också ibland, ibland är de intresserade ibland inte, det 
beror på hur många vi är som är tillsammans och vad vi håller på med. Ibland spelar vi bara fotboll 
och ibland när vi är två personer hjälper vi till de äldre. Jag tycker det är trevligt med odlingen, alla 
är ute och det är roligare när det är varmt. Det är då alla är i gång. 

 5.7.2 Intervju -  Barn B 
 Intervju B , 2015-05-17 

Intervju med Barn B är en flicka vid 14 års åldern med bosnisk bakgrund  och som går i 
grundskolan. Utifrån frågorna blev flickans svar följande; Jag gillar att odla och försöker vara här  
så ofta jag kan. Det är skolan som kommer först , senare på vägen hem tittar jag på odlingarna. 
Tidigare har jag inte odlat, men min mamma odlade i krukor på balkongen. Jag får möjlighet till att 
säga det jag tycker, bland annat genom vad som kan odlas och hur vi kan odla det. Är jag inte 
kunnig får jag hjälp genom att någon ansvarig eller någon boende visar mig hur det ska gå till. Det 
finns stora skillnader jämfört med förr. Nu försöker alla vara delaktiga och försöker bidra med något 
och fler människor samlas. Ibland är det helt tomt och då är det en eller två personer som håller på 
med odling. Mina vänner är villiga till odlingen men inte lika mycket som jag är. De gillar att gå 
runt och promenera medan jag gillar att vara på plats och följa utvecklingen och hur växterna växer.  
Jag tycker det har varit bra med denna verksamhet då det har lett till att utveckla gården, det har 
blivit roligare och trevligare och jag har börjat känna flera människor från området.  

 5.7.3 Intervju - Ansvarig C 
  Intervju C, 2015-05-14 

Intervju med ansvarig C är en kvinna som brukar vara vid odlingarna och är en av flera som är 
ansvariga över odlingen. Hon berättar följande; initiativet till projektet Barn i stan kommer från den 
somaliska föreningen, Hidde Iyo Dhaqan med stöd av Allmänna arvsfonden. Avsikten med denna 
verksamhet är att utveckla Seved, eftersom det var ett problemområde och skapa möten och 
relationer mellan boende och barn. Förr, var Seved ett område där odlingar ägde rum. Idag är det 
utifrån målet att nå social hållbarhet som odlingen sker.  

Stadsodling, barn och unga, deltagande och inflytande sker genom att använda den fysiska miljön, 
och den fysiska miljön är natur och grönområden samt en del  av fysisk planering. För att skapa 
möten och genom möten skapa delaktighet och inflytande har aktiviteter genomförts genom 
högtider. Högtiderna har används som tillfälle för att mötas men även utöver dessa har möten 
skapats för träff. När det gäller ungdomarna och deras påverkan i beslut och resultat kan man säga 
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att det varierar. Eftersom det är olika mycket deltagande. De barn som ofta kommer och bidrar med 
delaktighet får större chans till att påverka medan de som kommer mindre och blir mindre delaktiga 
får mindre chans till att få inflytande. Oavsett detta försöker hänsyn tas till alla åsikter och beslut för 
att få ett bra resultat som möjligt.  

Enligt erfarenheter utifrån verksamheten för att öka engagemanget i odlingen har man bestämt vissa 
tider för träff och därmed har det lett till att alla har samlats på plats. Det har inte varit lätt att få 
engagera alla samtidig därför har man till exempel försökt samlas genom när de boende har känt för 
det. Själv tycker jag att verksamheten har fått positiva effekter både för de boende i området och för 
omgivningen bland annat genom de positiva kommentarerna som man får. Det har även lett till att 
möten, samarbete och samhörighet har utvecklats. De boende säger också att området har utvecklats 
till det bättre. Det är ätliga växter som odlas och genom detta lär man sig om mat och växter.  Från 
början hade barn svårt för att förstå hur det var att odla och hur lång tid det tog för en växt att växa, 
de som har varit delaktiga har fått kunskapen kring detta.  

Praktiken är viktig för att främst barn och unga ska förstå hur det egentligen är med odling. När de 
förstår är det lättare att få de att bli delaktiga och därmed skapas inflytande. Samtal, dialoger och 
möten som skapas genom odlingarna har gjort att människor har integrerats med varandra. Bland 
annat genom att de pratar, delar med sig recept och kunskaper från odling. När det gäller barn blir 
även de mer villiga till delaktighet när vi till exempel organiserar odlingsaktiviteter. Det kan vara 
lekar och det kan vara aktiviteter genom odling. Även föräldrar som deltar i odlingen får barn att bli 
mer delaktiga och då försöker vi även att få föräldrar att bli delaktiga och ytterligare samhörighet 
och integration sker. 

 5.7.4 Intervju - Barn D 
  Intervju D, 2015-12-03 

Två personer, en tjej vid 12 års åldern och en tjej vid 13 års åldern intervjuades vid samma 
intervjutillfälle och de svarade på följande sätt; Det är mest på sommaren vi har varit med och tittat 
på och ibland hjälpt till. Nu går vi i skolan och det finns inte mycket tid över. Vi tycker om 
odlingen, vår gård har fått ett finare utseende och det känns bättre. När man ser odlingslådorna så 
får vi ett positivt intryck och det är fritt fram att gå fram och säga något man tycker. Det är roligt, 
oftast vet man att någon av vännerna är vid odlingarna och det blir lättare att hitta. Det blir mycket 
folk och man är inte rädd på kvällen då man vet om att de finns folk på gården. Vi barn har också 
fått möjlighet att uttrycka oss, ibland har vi busat och haft roligt och det har också gjort att man 
nästa dag vill vara med på odlingarna igen. Stämningen blir mycket bättre i området och man lär 
känna varandra. Det var några andra personer som vi inte pratade med men nu är vi vänner. Det 
spelar ingen roll vilken bakgrund man har alla är med och odlar och både pojkar och flickor 
samarbetar med varandra. 
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Bild 1,2,3 & 4. Bilderna är tagna i april 2015 i området Seved.  
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6. Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer framtagna resultat att analyseras och diskuteras mot teorier och forskning 
och i nästa kapitel kommer slutsatserna presenteras med hjälp av frågeställningarna.  

 6.1 Hållbar utveckling 

När medvetenheten kring jordens ekologiska och ekonomiska problem samt framtida människors 
hälsa ökade fastställdes begreppet hållbar utveckling i samband med Bruntdlandskommissionen 
1987. Därmed ökade frågorna om att värna miljön med hänsyn till framtida generationers behov 
och att inte kompromissa nuvarande utveckling. Eftersom begreppet hållbar utveckling är flertydigt, 
tolkas och definieras det olika beroende på situation och perspektiv och ger möjligheten att anpassa 
det efter olika situationer där hållbar utveckling kan tillämpas. I och med att begreppet har en vag 
definition och att det är en samverkan mellan tre aspekter social, ekonomi och ekologi så är 
avvägning mellan dessa aspekter nödvändigt att göra beroende på vad situationen handlar om. 
Diskussionen om hållbar utveckling är en moraldiskussion då den kretsar kring frågan om hur livet 
borde levas och vilka val som borde göras (Neuman 2005:17). Av den anledningen går det inte att 
komma ifrån nödvändigheten i att precisera begreppet “hållbarhet”. Hållbarhet kan dock inte ses 
som ett slutmål utan är en kontinuerlig process, som ständigt utvecklas (Kemp & Martens 2007). 

Begreppet hållbar utveckling används vid olika situationer om det gäller större perspektiv eller om 
det gäller ett lokalperspektiv och därmed bestäms inriktningen på de problem ska lösas beroende på 
den situation det gäller och det som avses göras. Med hänsyn till fallstudien vilket i detta fallet är 
odlingsnätverket Seved - Barn i stan och utifrån denna situation har en avvägning gjorts mellan de 
tre hållbarhetsaspekterna. Den situation det är fråga om är ett projekt om stadsodling i 
bostadsområdet Seved i Malmö och det är den sociala aspekten av hållbarhet som arbetet kretsar 
kring. Anledningen till att arbetet kretsar kring den sociala aspekten är för att kommunstyrelsen i 
Malmö 2010 fattade beslut om att utveckla den sociala hållbarheten i staden eftersom de menade att 
hälsan och välfärden var ojämlikt fördelade i vissa områden i Malmö, varav Seved är ett av dessa 
(Malmö stad, 2011:4). Avsikten med att fokus endast ligger på fem prioriterade områden är att 
underlätta samarbetspartners som kan samlas kring olika arbetsuppgifter och samt pröva sig fram 
kring olika metoder. Målsättningen med det valda arbetssättet är att skapa en miljö där nya idéer 
prövas för att uppnå sociala mål (Malmö stad, 2011:6) samt för att använda nya modeller för möten, 
samverkan, dialog och gemenskap i socialt utsatta områden (Wettermark, 2009:9).  

 6.2 Social hållbarhet och stadsodling 

Verksamhetsplanen för områdesprogrammet Seved är ett dokument om vad som ska genomföras 
och det bärande processerna är bland annat att öka trygghet genom utemiljön och boendemiljön och 
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där med öka tryggheten för fastigheter, trafik och tillgänglighet samt minska kriminalitet (Malmö 
stad, 2013:3-4). Malmö stad (2011:16) framhäver även att aktiviteter som leder till möten bidrar till 
att stärka den sociala sammanhållningen som har betydelse för utvecklingen av området och 
exempel på sådan aktivitet är stadsodling liksom Odlingsnätverket Seved - Barn i stan. Eftersom 
den sociala aspekten av hållbarhet anses ha en vag definition så finns det ingen konsensus kring vad 
social hållbarhet innebär. Däremot för att få svar på frågan om vilken roll stadsodling anses ha som 
social hållbarhet i den fysiska planeringen har begrepp såsom social rättvisa, lokalsamhällets 
hållbarhet och socialt kapital använts som hjälp. 

Stadsodling är en opolitisk handling som ger platser nytt liv och oftast sker det i offentliga platser. 
Det är en handling framförallt för att exempelvis odla ekologiskt och närproducerat och motiven till 
varför odling sker varierar. Stadsodlingens roll som social hållbarhet enligt arbetets teoretiska 
referensram är att odlingar skapar relationer mellan människor, det vill säga enligt begreppet socialt 
kapital skapar det nätverk, samhörighet, trygghet och social tillhörighet på den nivå stadsodlingen 
avser. Det kan även leda till att individers frihet begränsas och negativa normer uppkommer. För att 
det ska räknas som en del av social hållbarhet så är det också viktigt för individer att ha 
sammanlänkande och överbryggande socialt kapital. Social rättvisa tillsammans med stadsodling 
kan ses som målet för en social hållbar utveckling med skillnaden att social hållbarhet berör 
samtiden och det faktiska tillståndet. För att ett social hållbarhet ska vara möjlig genom stadsodling 
måste samhälleliga strukturer, processer och kunskap överföras till kommande generationer. 

För att ytterligare förtydliga stadsodlingens roll som social hållbarhet i den fysiska planeringen 
genom den fallstudie som har gjorts så visar det en koppling mellan den byggda miljön och den 
sociala interaktion och nätverk som skapas genom odlingar som sker i ett kvarter. Deltagande i 
odlingarna i form av kollektiva grupper relateras till social sammanhållning och social hållbarhet 
och därmed ökar känslan av tillhörighet och tryggheten i området. Den upplevda tryggheten i ett 
område sägs vara en del av den sociala hållbarheten. Att det finns känsla av trygghet i ett område är 
nära relaterat till andra dimensioner av lokalsamhällets hållbarhet. I ett område som är fritt från våld 
kan boende känna sig trygga i sitt samspel med andra människor och deltagande i aktiviteter i 
området. Upplevelsen av trygghet hjälper människor att känna tilltro och ömsesidighet med 
varandra och bidrar på så vis till känsla för lokalsamhället och känsla för plats i ett område. 
(Dempsey et al 2009:297).  

Det kan sägas att stadsodling används oftast för att ändra och utveckla den fysiska miljön positivt 
och genom detta få människor i omgivningen gå samman för att förändra den fysiska omgivningen 
till det bättre. Därmed får stadsodling större roll och betydelse som social hållbarhet i den fysiska 
planeringen. 
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 6.3 Barn och unga samt deras upplevelser 

De sammanfattande upplevelserna av stadsodling från barn och unga kan beskrivas på följande sätt  
att de har en positiv känsla och tillgivenhet till odlingen vilket kan ses som social hållbarhet som en 
väsentlig del av uppskattande av det område de bor i (Dempsey et al, 2009:296). Avsikten med 
projektet var att skapa delaktighet och möjliggöra deltagande för individen och enligt resultat av 
observationer och resultat av upplevelser som framgår av intervjuerna har närvaro i odlingar och 
samarbete ökat och med hänsyn till detta har även samhörigheten i området ökat. Odlingsnätverket 
Seved har använt stadsodling som en metod för att tillsammans med grönstruktur och ekologisk 
hållbarhet skapa och finna engagemang, drömmar, möjligheter samt nätverk inom bostadsområdet. 
På så sätt har Barn i stan- Odlingsnätverket Seved visat sig vara en både fysisk, social och sinnlig 
kontaktyta som på olika sätt berört och engagerat människor i området vilket har skapat nödvändigt 
rum för kommunikation och möjliggjort en dialog för att upptäcka potentialen för förändring 
(Wettermark, 2009:12).  

Barn och ungas upplevelse av den emotionella kontakten som framgår genom intervjuerna kan 
beskrivas genom att de har fått möjlighet till interaktion med andra i området samt tillgivenhet och 
en känsla av tillhörighet. Den kan också innefatta social ordning och gemensamma normer och 
värderingar. (Dempsey et al, 2011:296). Genom intervjuerna kan man tolka att inga negativa 
effekter för upplevelsen av trygghet har skett och tillgivenhet som människor känner för en plats 
delas av andra i området så kan detta skapa en speciell karaktär i området. Dialoger i form av vad 
som behöver utvecklas i området har också skett. 

Genom observationerna kan slutsatsen om att stadsodling har positiva effekter på barn och ungas 
upplevelser av sitt närområde dras. Observationerna blev en bra grund till att kombinera metoden 
med intervju samt för att undersöka hur berättelserna från intervjun och hur händelser och relationer 
i verkligheten hänger ihop. Det som även har observerats är den fysiska miljön tillsammans med 
odlingsplatsen och omgivningen i Seved genom inventering och fotografering vilket också 
resulterar i att det finns ett projekt i gång i den bostadsnära naturen. Eftersom tillgången till 
odlingen är i närheten av bostäderna så underlättar detta för barn och unga att delta i odlingen och 
därmed blev tillgång och närhet en fördel för aktivt närvaro och deltagande.  

 6.4 Fysisk planering och bostadsnära natur 

Fysisk planering på kommunal nivå har i ett av sina syften att säkra tillgången till grönområden som 
är i närheten av bostäderna och som kallas för bostadsnära natur. Bostadsnära natur är god bebyggd 
miljö, ett miljömål som Boverket som myndighet är ansvarig för. Det kan förklaras genom att den 
ligger nära bostaden och ger en känsla av natur och grönska och omfattar olika geografiska 
områden. Den bostadsnära naturen är människans livsmiljö och en plats för lek, ensamhet, samvaro, 
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inspiration, odling och utveckla en förståelse för naturen och dess resurser. Naturområden och 
mindre grönytor integrerade i bebyggelsen har stor betydelse för grupper som inte alltid kan ta sig 
så långt på kort tid som exempelvis barn (Boverket, 2007:14). Därav ligger fokus främst på barn 
och unga samt hur stadsodling påverkar deras upplevelse av sitt närområde.  

Bostadsnära natur som egentligen är grönstruktur spelar en stor roll för människors närmiljö när det 
gäller att engagera människor i stadsplaneringen (Boverket, 2008:19-20). Ett tillvägagångssätt som 
finns för att engagera människor, exempelvis barn och unga i stadsplaneringen av den bostadsnära 
naturen är stadsodling. Utifrån fallet som studerats i detta arbete som är Barn i i stan - 
Odlingsnätverket Seved används stadsodling som en verksamhet för att främst integrera barn och 
unga i bostadsområdet Seved. Det är i den bostadsnära miljön som barn tillbringar en stor del av sin 
tid och att denna miljö är trygg, tillgänglig, varierad och stimulerande har stor betydelse för barnens 
sociala, fysiska och mentala utveckling. Om barns och ungas kunskap, intressen och önskemål tas 
på allvar i stadsutvecklingen kan förutsättningarna öka för att skapa en god uppväxtmiljö, och 
därmed kan möjligheterna för barn och ungas livsstil bli större och öka det sociala nätverket 
(Boverket, 2015:13). 

 6.5 Social hållbarhet och hälsa 

Eftersom stadsodling även anses som en gemensam projekt, så ger det även befolkningen en god 
livskvalitet och det är i livsmiljön som mötesplatser finns och som skapar sociala kontakter. Det 
finns tydliga kopplingar mellan barns delaktighet, inflytande och hälsa och det sker i huvudsak i 
deras vardag. Att ha inflytande och att vara delaktig handlar både om att kunna påverka de 
omständigheter man befinner sig i, och om att själv få bestämma över sitt liv, vem man är och hur 
man väljer att uttrycka sig (Malmö stad, 2013:3). 

Den fysiska planeringen har möjlighet att förbättra tillit, trygghet och sociala möjligheter och den 
fysiska miljöns betydelse för befolkningens hälsa är viktig, och som tidigare nämnt visar 
undersökningar att skillnader i hälsa, trygghet och social kapital relateras till den byggda miljön 
(Malmö stad, 2013:6). Med breda sociala kontakter ökar sannolikheten att stadens invånare känner 
sig som en del av ett större sammanhang. En av stadens möjligheter är just stora och små arenor där 
människor ur alla grupper kan mötas jämlikt och känna sig delaktiga i stadslivet. 

För att förbättra tillit, trygghet och sociala möjligheter kan stadens utformning samla folkliv och 
underlätta för möten mellan socialt åtskilda grupper och mötesplatser och kan bidra till ökade 
sociala kontakter. Trygghet och tillit främjas bland annat av att gator, torg och allmänna platser är 
befolkade vid olika tider på dygnet (Malmö stad, 2013:20). Exempel som anges är stadsodling. I 
områden där initiativ från de boende visar på en vilja att ha aktiviteter som främjar den sociala och 
fysiska miljön, som exempelvis gemensam odling. 
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Utifrån sammanställningen vad stadsplanering och den fysiska miljön kan bidra med för att minska 
den socioekonomiska svagheten, kan rimliga mål och rimliga åtgärder för Malmö sättas upp. 
Eftersom socioekonomisk svaghet många gånger är knutet till geografiska bostadsområden och 
uppväxt- förhållandena där, är bostaden och dess omgivning den utgångspunkt där åtgärder 
förslagsvis kan sättas in. Genom att påverka förutsättningarna i grannskapet, enligt de exempel som 
tidigare getts, kan den sociala sfären påverkas. Målet är att förbättra bostädernas grannskap och se 
till att de är kopplade, blandade, interaktiva, trygga, gröna, tillitsfulla och stödjer en social 
gemenskap (Malmö stad, 2013:20). Sociala förnyelseprojekt innehåller oftast fysiska förändringar i 
stadsdelar som behöver åtgärdas med hjälp av fysiska åtgärder. Syftet ska för att med en 
kombination av åtgärder åstadkomma en mer positiv socioekonomisk utveckling (Malmö stad, 
2013:21). 
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7. Slutsats 

Vad är stadsodling och vilken roll anses den ha som social hållbarhet i den fysiska planeringen? 

Hur påverkar stadsodling barns upplevelse av sitt närområde? 

Kan stadsodling främja en social hållbar utveckling och inklusive minska hälsoskillnader? 

I detta kapitel kommer slutsatserna som arbetet lett fram till att presenteras utifrån de 
frågeställningar som är formulerade. Frågorna besvaras på följande sätt ; Fråga ett berör slutsatsen 
om stadsodlingens roll som social hållbarhet i den fysiska planeringen med hänsyn till hållbar 
utveckling och social hållbarhet. Fråga två besvarar hur stadsodling påverkar barns upplevelse av 
sitt närområde med hänsyn till intervjuerna och fråga tre besvaras med hjälp av fråga ett och fråga 
två för att dra slutsatsen om stadsodling kan främja social hållbarhet och minskade hälsoskillnader. 

Genom den teoretiska referensramen och genom forskningsöversikten visar det sig att stadsodling 
är en praktiskt metod som används för att odla på offentliga platser i den fysiska miljön. Det finns 
olika perspektiv på hur stadsodling används som metod och avsikterna med att använda stadsodling 
som en metod varierar från fall till fall. Avsikterna kan vara att få mat för dagen, att äta ekologiskt, 
omstrukturering av den fysiska miljön, att skapa samband och möten mellan människor samt öka 
den sociala hållbarheten. Det är även en metod för hur staden kan utvecklas samt en metod för hur 
en offentlig plats genom stadsodling kan ge nya förutsättningar för den lokala befolkningen. 
Tidigare nämnt, poängterar Danielsson (2014:11) att stadsodling nära boendet är den bästa platsen , 
för att då är det enkelt att sköta odlingen. Ett exempel på det som Danielsson framhäver är det 
utvalda fallet i detta arbete, det vill säga Odlingsnätverket - Seved. Slutsatsen utifrån observationer 
och intervjuer på fält samt analys av olika dokument om Seved, är att stadsodling är en metod för 
att skapa samarbete och för att nyttja den befintliga grönstrukturen som tillhör bostäderna. 
Odlingsnätverket- Seved är en verksamhet som ger tillfälle till att få uppleva känslan av att höra 
ihop med den omgivande naturen och för att förstå hur olika företeelser fungerar.  

Inom fysisk planering, kallas de grönområden som finns nära bostäderna för bostadsnära natur. Det 
finns tre aspekter inom den fysiska planeringen när den gröna resursen i staden ska förvaltas, för att 
tillgången till den bostadsnära naturen ska bli säker. Aspekterna är tillgång, närhet och kvalitet till 
dessa gröna resurser. Det vill säga, Odlingsnätverket- Seved har genom stadsodling fångat upp 
grönområden som finns nära bostäderna. Därmed innebär stadsodling för fysisk planering, att 
utforma och planera det befintliga grönområdet för att sedan tillsammans med den bostadsnära 
naturen skapa möte och samarbete mellan boende, som i detta fallet främst gäller barn och unga. 
Vidare förklaring till detta är att den bostadsnära naturen gäller främst människans livsmiljö och är 
en plats för lek, samvaro, inspiration, odling och för att utveckla en förståelse för naturen och dess 
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resurser. Grönområden integrerad med bebyggelse har stor betydelse för grupper som inte kan ta sig 
långt på kort tid liksom barn (Boverket, 2007:14). 

Det finns krafter som driver samhällsutvecklingen av våra städer, tätorter och landskap och 
stadsodlingens innebörd för fysisk planering är viktig med hänsyn till en hållbar 
samhällsutveckling. För att barn och unga ska kunna få inflytande och delaktighet i den fysiska 
planeringen genom stadsodling krävs det att kunna ge de tillfällen och möjligheter till att få känslan 
av att höra ihop med naturen och grönområden. För att många barn inte är vana vid att röra sig i 
stadsmiljöns natur och grönområden och inte får möjligheter till att uppleva naturen. Därför är det 
även viktigt att, för att de ska kunna vara delaktiga och få inflytande att denna verksamhet är i 
anslutning till hemmet, dagis eller skolan. För barnen börjar den stora världen direkt utanför 
hemmet, dagis eller skolan (Danielsson, 2014:11). Det är därifrån som barnen på egen hand börjar 
utforska världen, möta andra och skapa sig ett sammanhang, fysiskt såväl som upplevt. Det är i den 
vardagsnära miljön som barn tillbringar en stor del av sin tid. Att denna miljö är trygg, tillgänglig, 
varierad och stimulerande har stor betydelse för barnens sociala, fysiska och mentala utveckling. 
Detta har resulterat i fallet; Odlingsnätverket- Seved då det framgår från intervjuerna att barn har 
varit aktiva och kunnat få inflytande efter deras eget intresse genom att de har varit olika aktiva 
under dagen. 

Barn och unga ska kunna få möjligheter för att kunna bli delaktiga i stadsodling och det är genom 
att odlingsverksamheterna är i bostadsnära natur samt att dessa verksamheter i utemiljön som 
erbjuder fysiska aktiviteter av den fysiska miljön väcker deras engagemang och nyfikenhet. De ska 
kunna få inflytande och delaktighet  med hänsyn till stadsodling genom att verksamheten är i 
bostadsnära natur samt att utemiljön som erbjuder fysiska aktiviteter av den fysiska miljön såsom 
stadsodling, väcker deras engagemang och nyfikenhet. Engagemanget och nyfikenheten kommer 
framförallt från deras tillfällen och möjligheter till delaktighet och inflytande. Den fysiska miljön 
liksom stadsodling, kan bli en verksamhet för välbefinnande och engagemang för barns och ungas 
sociala och fysiska omvärld. Det som även är avgörande för hur barn kan få inflytande och 
delaktighet är genom aktiva odlingstillfällen. 

Barn och ungas delaktighet och inflytande vid utformningen av den yttre miljön är att de får 
möjligheter till att komma till tals och får möjligheter att uttrycka sina åsikter. Anledningen till att 
arbetet fokuserar sig på barn och ungas upplevelser av sitt närområde genom stadsodling är att FN:s 
konvention framhäver att det är viktigt med att barnets bästa kommer fram vid alla åtgärder som 
berör dem. Det som också kan kopplas ihop med detta är den nationella strategin som är hållbar 
utveckling som innebär att skapa ett hållbart samhälle där den centrala utgångspunkten är att ge 
barn möjlighet till all delta i samhället. Annan viktigt aspekt är att barn behöver känna sig trygga i 
närheten av huset, bostäderna och uteplatserna och det som anses vara  trygga och lämpliga 
aktiviteter som genomförs tillsammans med vuxna är exempelvis odling. 
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Resultatet utifrån det som har observerats är att stadsodling främjar social hållbarhet, detta kan även 
visas med två föregående frågeställningarna. Det vill säga att människor, barn och unga vid de två 
observationstillfällena var i bostadsområdet kring odlingen vilket enligt egna iakttagelser visade att 
det fanns relationer, samarbeten och delaktighet från olika grupper men främsta fokus ligger hos 
barn och unga. Relationer, samarbeten och delaktighet skedde i form av att vattna växter, dialoger 
mellan de boende och samt att de boende hjälpte varandra, medan några av de boende tittade på.  
Relationerna skedde i form av vad som skulle göras och sås samt vilka växter som skulle plockas 
och vad som skulle klippas. 

Vid både observationstillfällena av mina intryck och iakttagelser är Seved i Södra Sofielund ett 
område med gemenskap och samarbete. Intrycket av området är att de boende har en 
samhörighetskänsla bland annat med olika bakgrund. Både personalen som bedriver verksamheten 
Barn i stan - Odlingsnätverket Seved och de boende har en nära relation till varandra och delar med 
sig av olika erfarenheter. Det finns även mycket rörelse i området då alla på något sätt försöker bli 
engagerade i odlingen, både barn och unga och de äldre. Sammanfattningsvis är mina intryck och 
iakttagelser från observationerna att det är en bra stämning i området samt att de boende genom 
stadsodling får tillfällen till att mötas och träffas. Det skapas relationer och samarbeten mellan barn 
och unga samt mellan de boende. Olika språk hörs och olika växter odlas/planteras. När det gäller 
inflytande i odlingen, är det utav eget intresse och möjligheter till inflytande kunde även ske genom 
att man bestämde en viss tid för samling och pratade om det som har odlats och det som skulle 
odlas, eller att man bestämde att vattning skulle ske om till exempel en timme. 
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8. Sammanfattande slutsats 

Sammanfattningsvis är stadsodlingens roll som social hållbarhet i den fysiska planeringen viktig 
och betydande framförallt för en hållbar utveckling. Utifrån det som har studerats och redovisats så 
är det många aspekter som uppstår kring hur stadsodling kan utveckla den fysiska miljön i ett 
bostadsområde på ett positivt sätt. Detta har resulterats i den fallstudie som har undersöks i detta 
arbete och det är utifrån fallstudien som denna slutsats kan dras. När det gäller stadsodlingens 
påverkan på barns upplevelse av sitt närområde är också det positivt med hänsyn till de intervjuer 
som genomförts och utifrån analys och diskussion så kan stadsodling främja social hållbarhet och 
minskade hälsoskillnader. I arbetet benämns hälsa som psykisk och fysisk tillstånd men främst som 
trygghet, tillit och socialt kapital och när detta jämförs med resultaten från intervjuerna så visar 
detta att det blir minskade hälsoskillnader i samband med stadsodling. Det är även viktigt att 
poängtera att social hållbarhet har en obestämd definition och definieras olika beroende på det som 
situationen avser vilket i detta arbete avser fallstudien och används med hänsyn till den.   

 8.1 Förslag till fortsatt forskning 

Det är också betydande att nämna att det finns flera aspekter av hur stadsodling kan studeras 
eftersom det finns olika perspektiv på hur stadsodling kan användas och nyttjas. De olika 
aspekterna och perspektiven för vidare forskning  kan vara hur odlingsverksamheten och skolorna i 
det avsedda området kan samarbeta och använda odlingarna som pedagogisk verksamhet. Bland 
annat genom att få kunskap om ekologisk matproduktion och för att få kunskap om hur den fysiska 
miljön kan användas och nyttjas. Även inom denna aspekt blir barn och unga en del av forskningen 
och får möjligheter till att få kunskap och insikt i vad hållbar utveckling kan vara. Ytterligare aspekt 
av stadsodling, som kan studeras och forskas är hur spillvärme från bostäderna skulle kunna 
användas för att göra odlingarna möjligt även på vinterhalvåret. Odling på vinterhalvåret skulle 
kunna skapa mer möten, relationer och mer integration i bostadsområdet. Exempel på 
frågeställningar till fortsatt forskning om stadsodling är; 

Hur kan spillvärme användas för stadsodling under vinterhalvåret?  
Vilka effekter kan stadsodling genom spillvärme ge för effekter i miljön?  
Hur kan stadsodling användas som pedagogisk verksamhet?  
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10. Bilagor  

 10.1 Intervjufrågor - Barn A,B,D 

1. Tycker du om Barn i stans verksamhet (Odling)? 

2. Hur ofta är du med i verksamheten ? När brukar du vara här mest?  

3. Har du odlat tidigare ? Är det första gången genom denna verksamhet?  

4. Får du möjlighet till att säga vad du tycker?  

5. Får du odla vad du vill? Vad har ni odlat? Vad har du lärt dig från odlingen?  

6. Finns det skillnader mellan hur det är nu och hur det var förr ?  

7. Är dina vänner också villiga till att odla? (är ni mycket delaktiga i odlingen?)  

8. Något som du själv vill berätta? 

10.2 Intervjufrågor - Ansvarig C 

1. Varifrån kommer initiativet till stadsodling ? 

2. Hur kopplar ni ihop stadsodling med fysisk planering ? (Hur ser ni på kopplingen mellan 
stadsodling, barn och unga, deltagande och inflytande samt fysisk planering? 

3. Fick ni barn och unga att bli aktiva ? Var de delaktiga och har de inflytande i projektet?  

4. Hur har ungdomarnas delaktighet och inflytande påverkat besluten och slutresultatet i detta 
projekt? 

5. Hur bör man gå tillväga för att engagera barn och unga enligt dina erfarenheter? (Vilket 
arbetssätt/metod)  

6. Vilken metod är den bästa för att engagera barn och unga? Finns det praktiska begränsningar?  

7. Beskriv dina initiala reflektioner kring projektet? 

8. Hur kan barn få inflytande och delaktighet i den fysiska planeringen genom stadsodling?
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