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Abstract  

The complexity of climate change creates a need for multifunctional solutions. 

Urban farming is a tool with potential for adapting and transitioning society. While 

not a new phenomenon, the incentives have changed and therefore contemporary 

characteristics for urban farming need to be further examined. This study analyzes 

how urban farms are valued and central barriers together with drivers. 

Operationalized through observations and interviews the study takes place in 

Malmö, southern Sweden, focused on two cultivation sites and the two actor 

groups, farmers and municipal officers (M.Os). The results show that urban farming 

in Malmö is characterized by a complex of problems traced to the dichotomy 

nature/society together with a rational large-scale urban planning-tradition. Also, 

the urban farms are complex due to their multi-functionality and due to the 

intersection of different policy fields. Furthermore, the views amongst farmers and 

municipal officers differ. Farmers have a more idealistic view compared to the 

M.Os’ more rational. The M.Os’ predominantly emphasize the social value while 

the farmers speak more broadly of its’ value. Barriers and drivers for the urban 

farms are linked to how they are valued, together with scale and financial support 

which altogether affect the farms’ status. Summed up, most evident barriers for 

Malmö’s urban farms are a lack of tools for promoting the farms, along with a lack 

of tradition for measuring social value. Another strong barrier is special interest 

among actors in urban planning. Drivers for Malmö’s urban farms are the creativity 

and effort of M.Os and farmers, to elaborate an increased multifunctionality and 

alternative care forms of the city’s green areas. Furthermore, a strengthened 

collaboration together with other actors is needed. A collective, transboundary 

effort could heighten the status of urban farming in Malmö and thereby increase 

the viability of existing farms and feasibility for additional farms.  

 

Keywords: urban farming, adaptation, transition, social sustainability, food 

security, urbanization, densification, city planning 
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1. Inledning   

Klimatförändringarna utgör ett hot mot planetens biologiska, samt mänsklighetens 

sociala och ekonomiska system (IPCC, 2014). Våra städer, i centrum för 

civilisationen, behöver omformas till hållbara innovativa centrum, samtidigt som 

tillströmningen av människor ökar (Delegationen för hållbara städer1, 2012). I 

svenska kommuners översiktsplaner återkommer visionen om den hållbara staden 

och stadsodling har alltmer blivit en symbol för ekologisk och social hållbarhet 

(Delshammar, 2012a, 2012b). Att anpassa våra sociala och ekonomiska system till 

det biologiska kräver multifunktionella lösningar, ”som löser flera problem 

samtidigt” (D.f.h.s., s.6). Stadsodling är ett verktyg som tillskrivs stor potential för 

att stärka social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och ett omställningsarbete 

utifrån stadens lokala kontext och förutsättningar (Delshammar; Vejre & Simon-

Rojo, 2016). Detta speciellt sett till dess potential för kollektiva lösningar och 

möjligen också som kostnadseffektiv lösning (D.f.h.s.). Stadsodling kan beskrivas 

som ett nygammalt fenomen. I modern tid har odling utövats i staden i betydligt 

större utsträckning än idag, speciellt i oroliga tider så som krig och ekonomiska 

kriser (McClintock, 2010; Mok et al., 2014). I ett nutida perspektiv kan stadsodling 

därfr ses som en allt vanligare aktivitet i spåren av samhälleliga kriser, såväl 

ekonomiska som ekologiska (McClintock; Vejre & Simon-Rojo).  Finanskrisen 

2009 beskrivs av McClintock som ett startskott för en ny stadsodlingstrend i en 

västerländsk kontext. Den nutida stadsodlingstrenden har alltmer börjat utmana 

synen på stadsodling som en aktivitet för rekreation (McClintock;Vejre & Simon-

Rojo). Istället börjar stadsodling alltmer handla om visionen om den hållbara 

staden, utifrån social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet (Delshammar 2012b; 

Lohrberg, 2016). Det globala ekonomiska systemet skapar tillsammans med 

klimatförändringarna en ökad osäkerhet ifråga om mat- och energiförsörjning (Mok 

et al., 2014). Matförsörjning eller ”matsäkerhet” (Delshammar, 2012b), från 

engelskans ”food security” har aktualiserats alltmer, inte endast i ett globalt 

perspektiv utan också i ett västerländskt (McClintock). Däremot är frågan mindre 

omdiskuterad i en svensk kontext (Delshammar, 2012b) I ett västerländskt och 

särskilt ett amerikanskt perspektiv fungerar stadsodlingen idag som en motkultur 

gentemot de stora matleverantörerna (Classens, 2015). Ur en synvinkel verkar 

                                                      

1 Framöver benämnt som D.f..h.s. 
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nutida stadsodling mot livsmedelsindustrin, det ekonomiska systemet och en 

urholkad välfärd och för kollektiva lösningar, gemenskap, hälsosam mat och en 

stärkt matsuveränitet (Classens; McClintock,). Sett till Sveriges plats i en alltmer 

komplex globaliserad värld, är begreppet viktigt att studera utifrån en svensk 

kontext. 

Tidigare forskning beskriver stadsodlingens potential men också central 

problematik kopplat till plats och aktivitet, åsikter bland allmänheten, särintressen 

samt styrning (Delshammar, 2012b; Lohrberg, 2016; Vejre & Simon-Rojo). 

Stadsodling är en lokal praktik och småskalig lösning som måste utformas i 

förhållande till storskaliga och rationella system (Vejre & Simon-Rojo). Eftersom 

det är ett diversifierat och dynamiskt fenomen uppstår däremot olika problematik i 

olika kontexter (ibid.) I en europeisk kontext har fältet börjat utredas de senaste 

åren (Lohrberg, Lička, Scazzosi & Timpe (eds.), 2016) men trots befintlig kunskap 

om stadsodlingens potential är hindren tydliga. I en svensk kontext är fenomenet 

inte heller utrett även om fler projekt inom hållbar stadsutveckling inriktade på 

stadsodling finansieras (Delshammar, 2012b).  

Tidigare svensk forskning fokuserar främst på stadsodlingens sociala värden 

utifrån ett brukar- eller medborgarperspektiv (Delshammar, 2005; Larsson, 2009).  

Den nutida svenska kontexten bär på motsättningar ifråga om hur och varför 

stadsodling är ett bra verktyg för omställning av staden. Tydligt är att lokala, mjuka 

och kollektiva lösningar bör ges större utrymme, samtidigt som 

samhällsplaneringen domineras av rationella storskaliga lösningar och ekonomisk 

effektivitet (D.f.h.s.). Stadsplaneringen präglas, generaliserat av två synsätt om hur 

klimatfrågan bör lösas, hållbar tillväxt samt systemkritik. En fortsatt tillväxt innebär 

onekligen en fortsatt tillförlit till storskaliga lösningar medan en omställning skulle 

leda till fler småskaliga lösningar, som stadsodling är ett exempel på. En 

omställning skulle alltså innebära fler kollektiva lösningar, jämfört med dagens 

individbaserade samhälle (ibid.). Denna grundläggande problematik utgör en 

teoretisk utgångspunkt för denna studie. Utifrån två centrala metateman– 

urbant/ruralt samt rationellt/irrationellt beskrivs stadsodlingens potential och 

problematik. Detta görs genom att analysera synen på, samt konkreta hinder och 

möjligheter för stadsodling i förhållande till underliggande ideologiska synsätt.  

Huruvida stadsodling är ett fruktbart verktyg för hållbar stadsutveckling beror 

onekligen på hur det utformas, vilket i sin tur hänger samman med olika synsätt och 

traditioner i samhället. Framtidens stadsodling beror därför inte bara av 

stadsplaneringens inriktning utan också av den enskilda individens synsätt. Tanken 

är att studien ska bidra till en holistisk förståelse för vad som karakteriserar nutida 

stadsodling som socialt fenomen. Utifrån en svensk kontext analyseras hur de två 

aktörsgrupperna tjänstemän och odlare, beskriver stadsodling. Två odlingar, på 

kvartersmark respektive parkmark, studeras för att få en inblick i vilka värden dessa 

två typer av odlingar rymmer, samt vilken problematik som karakteriserar nutida 

stadsodling på kommunal mark. 



3 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att analysera stadsodling som socialt fenomen utifrån förhållandet 

mellan medborgare och kommun. Studien fokuserar på två stadsodlingar på 

kommunal mark, samt aktörsgrupperna odlare och tjänstemän. Hur aktörerna 

värderar stadsodlingarna sätts i perspektiv till vilka hinder och möjligheter de ser 

för existerande och framtida stadsodlingar samt för stadsodling som generellt 

fenomen i staden. Studien struktureras utifrån följande frågeställningar: 

 

 Hur värderas stadsodling som grönyta i förhållande till metatemat 

urbant/ruralt? 

 Hur värderas stadsodling som social och ekonomisk aktivitet i förhållande 

till metatemat rationalitet/irrationalitet? 

 Vad hindrar respektive möjliggör stadsodlingar i Malmö utifrån hur de 

värderas?  

 Vad säger fallet Malmö om stadsodling som fenomen?  

 Vad kan Malmö lära andra städer och kommuner? Har staden själv någon 

förebild? 

1.2 Avgränsningar 

Studien behandlar stadsodling utifrån ett sociologiskt perspektiv (beskrivs mer i 

avsnitt 2.) Sammanfattat analyseras studiens två odlingar som ett socialt fenomen 

med utgångspunkt i vad som präglar aktörernas synsätt i förhållande till tidigare 

forskning och omvärldsanalys. Studiens sociologiska infallsvinkel utelämnar 

däremot inte biologiska och ekonomiska aspekter av stadsodlingen, eftersom de är 

starkt sammanflätade med de sociala. Snarare ses stadsodlingen som ett socialt 

fenomen som bär potential för att stärka den sociala hållbarheten, även utifrån 

biologiska och ekonomiska faktorer.  

Malmö stad samt kommun valdes baserat på min egen upplevelse av stadens 

image som ”odlingsvänlig” och generellt progressiv, även baserat på kommunens 

Översiktsplan (Malmö Stad, 2014). Sett till studiens tidsram samt kvalitativa ansats 

(se avsnitt 2) ansågs en stad och kommun vara en rimlig avgränsning. Malmö Stad 

uttrycker ambitiösa strategier för sitt hållbarhetsarbete och i kommunens 

strategiska dokument lyfts stadsodling fram som ett möjligt verktyg i 

hållbarhetsarbetet (Malmö Stad, 2014; Miljöförvaltningen Malmö Stad, 2015a, 

2015b). Däremot finns i nuläget ingen tydlig strategi för hur stadsodlingen bör 

främjas (ibid; R1; R2; R3; R4; R5). 
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Ytterligare avgränsningar, att studera stadsodling på kommunal mark, två typer av 

odlingar, samt de två aktörsgrupperna odlare och tjänstemän, gjordes efter hand 

utifrån studiens observationer och intervjuer (se avsnitt 2). Detta motiverades med 

att de nya former av stadsodling som sker på kommunal mark, ansågs mer aktuella 

och intressanta att studera utifrån en miljövetenskaplig synvinkel, då de kan anses 

ha större potential för multifunktionalitet än andra mer traditionellt rekreativa 

stadsodlingar. Inom dessa typer av odlingar är också en generell medborgare 

välkommen, d.v.s. öppenheten är större, vilket underlättade för mig att delta.  

Tidigare forskning i en svensk kontext har främst fokuserat på ett 

brukarperspektiv, med utgångspunkt i stadsodlingens sociala värden. Detta var en 

stark anledning till att studera två aktörer inom stadsodling på kommunal mark.  

Sammanfattat avgränsades alltså miljöer och aktörer kontinuerligt när jag fått en 

översiktlig bild över Malmös stadsodlingsnätverk. Urvalet ledde mig till de två 

odlingarna, gemensamhetsodlingen Enskifteshagen i Odlingsnätverket Seveds regi 

samt projektodlingen Stadsbruk i Västra Skrävlinge. De likheter och olikheter som 

urskildes i de två odlingarna ansågs intressanta för att analysera potential i 

förhållande till värde, hinder och möjligheter. 

1.3 Disposition  

I nästkommande avsnitt, avsnitt 2, beskrivs metod och tillvägagångssätt, 

utformning av teoretiskt ramverk samt validitet och reliabilitet. Detta sett till 

studiens induktiva metod som inspireras av grundad teori.  I avsnitt 3 presenteras 

sedan studiens teoretiska ramverk. Underliggande problematik för stadsodling som 

verktyg beskrivs, utifrån två metateman – urbant/ruralt samt rationellt/irrationellt. 

Avsnitt 4 utgör studiens resultat och analys. Inledningsvis ges en 

bakgrundsbeskrivning av studiens två stadsodlingar och dess förhållande till 

kommunens förvaltningar. Därefter följer en analys av stadsodlingens värden samt 

hinder och möjligheter, utifrån studiens teoretiska ramverk. I avsnitt 5 diskuteras 

studiens resultat i förhållande till tidigare forskning samt val av syfte, metod samt 

operationalisering. Potentiella frågeställningar för vidare forskning lyfts fram. I 

avsnitt 6 sammanfattas slutligen studiens resultat. 
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2. Metod  

I detta avsnitt beskrivs utformningen av metod och studiens olika delmoment. 

Utgångspunkter för urval och genomförande tydliggörs. Därefter beskrivs 

utformningen av studiens teoretiska ramverk. Slutligen görs en reflektion över 

metodens validitet och reliabilitet.  

2.1 Forskningsdesign 

2.1.1 Kvalitativ ansats – grundad teori 

Som tidigare beskrivits är stadsodling inte ett nytt fenomen. Däremot tillför den 

nutida kontexten nya aspekter som behöver undersökas mer ingående och utifrån 

olika infallsvinklar. Studiens metod utformades kvalitativt utifrån en induktiv och 

explorativ ansats, inspirerat av grundad teori (grounded theory). Studiens tidsram 

och praktiska förutsättningar för författaren bidrog till valet av kvalitativ metod 

samt avgränsning till en specifik geografisk plats. 

Grundad teori är en metod för att generera teorier utifrån induktiv grund, d.v.s. 

genom att utifrån data formulera en teori, men utifrån ett mer systematiskt och 

effektivt sätt än andra traditionellt induktivt genererade teorier (Hartman, 2001). 

Traditionellt sett, menar Hartman, har formulerandet av teorier skett utifrån 

”forskarens kreativitet och uppfinningsrikedom” medan endast själva 

rättfärdigandet av teorin anses kräva ett metodiskt angreppssätt (s.9). Tanken med 

metoden är att teorin grundas ”ordentligt”, d.v.s. ”om en teori genereras på rätt sätt 

och därmed är ordentligt grundad i data, så kommer man att ha goda skäl att tro att 

den korrekt beskriver verkligheten – man kan ’lita på den’” (s.9). Med detta sagt 

menar Hartman att teorin därför inte behövs testas eller verifieras. Detta är 

utgångspunkten för en grundad teori, vilken har eftersträvats inom denna studie.  

Att generera en grundad teori anses lämpligt när forskaren i förhand inte vet 

speciellt mycket om det valda studieobjektet, eller i syfte att distansera sig från 

tidigare teoribildning (Eriksson & Widersheim-Paul, 2014). Båda dessa 

anledningar ansågs rimliga under studiens inledande fas, eftersom stadsodling är 

ett aktuellt och föränderligt samhällsfenomen (Lohrberg, Lička, Scazzosi & Timpe, 
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2016). Valet att inspireras av grundad teori motiverades med att en specifik stad 

ansågs kunna fånga in aspekter av stadsodling som lokalt, småskaligt fenomen och 

två aktörer på olika nivåer för att teorin skulle ligga nära verkligheten. 

Sammanfattningsvis balanserades studien mellan att vara teoriutvecklande 

respektive teorikonsumerande (Esaiasson et al., 2003). Empirin insamlades utifrån 

ett öppet angreppssätt men analyserades delvis utifrån redan existerande teorier. 

Som Eriksson och Widersheim-Paul skriver (2014) finns det ingen standardform 

för kodning av kvalitativ data genererad ur observationer och interjuver. En 

generell riktlinje är att kodning oftast utförs i tre steg, för att kunna urskilja 

återkommande mönster (ibid.).  Därför, i linje med grundad teori, styrde det 

insamlade materialet teoretiseringen, snarare än tvärtom.  

Studiens metod anpassades till de två aktörsgrupperna, odlare och tjänstemän 

vilket krävde olika ingångssätt. Grundad teori innebär ett öppet angreppssätt, vilket 

lämpar sig mer för att utföra observationer och intervjuer i fält. Därför närmades 

odlarna mer i linje med grundad teori, medan tjänstemännen intervjuades under mer 

kontrollerade former, utifrån en intervjuguide, vilket mer överensstämmer med ett 

fenomenologiskt angreppssätt (Eriksson & Widersheim-Paul, 2014.).  

Efter det inledande momentet litteratursökning utformades studiens metod 

bestående av observationer, samtalsintervjuer samt dokumentanalys (se figur 1).  

 

Figur 1. Figuren visar forskningsprocessens delmoment indelat i de tre faserna typiska för 

grundad teori. 

 

Delmomenten kan beskrivas utifrån de tre faserna, öppen, selektiv samt teoretisk, 

karakteristiska för grundad teori. Som tidigare nämnt innebär ett induktivt 

Öppen fas

Litteratursökning

Observationer

Dokumentanalys

Selektiv fas

Observationer

Samtalsintervjuer

Teoretisk fas

Analys av empiri
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arbetssätt att forma modeller anpassade efter specifika situationer (Eriksson & 

Widersheim-Paul). Delmomenten genomfördes därför iterativt, d.v.s. inte linjärt då 

de olika delmomenten återupprepats och kompletterats under studiens gång. 

2.2 Delmoment 

2.2.1 Litteratursökning 

Studiens inledande litteratursökning gav avgränsningar samt formulerande av syfte 

och metod. Under studieprocessen gjordes ytterligare sökningar inriktade på 

specifik tematik som uppkommit under observationer och intervjuer. 

Litteratursökningen gav en översiktlig bild av stadsodlingens historiska och 

kulturella rötter, tematik och centrala teoretiska begrepp. Sökningar gjordes via 

Google, Malmö Stads hemsida samt hemsidor för Malmös stadsodlingar. Utifrån 

dessa urskildes och jämfördes olika typer av odlingar. I ett tidigt stadie fattade jag 

intresse för Stadsbruk vilket senare gjorde att Västra Skrävlinge valdes att studera 

närmre. Samtidigt gav inledande observationer i stadsodlingen Enskifteshagen 

viktig kunskap för studien och denna odling ansågs därför intressant att analysera i 

jämförande syfte. 

2.2.2 Observationer  

Den första fasen inom grundad teori kallas öppen (Eriksson & Widersheim-Paul). 

Denna inledande fas domineras av ett brett angreppssätt och flera 

insamlingsmetoder (Hartman, 2001). Hartman menar att ”syftet är att generera så 

många kategorier som möjligt.” (ibid., s.64). Studiens observationer genomfördes 

för att ge en beskrivning av stadsodling som ligger så nära verkligheten som 

möjligt, samt för att kunskapen om fenomenet stadsodling ansågs otillräcklig. Detta 

anses vara viktiga motiv till varför observationer av en social verklighet görs 

(Esaiasson et al., 2003). Ytterligare argument för observationer är att sociala 

fenomen bär på stor komplexitet sett till olika synsätt bland involverade aktörer 

(ibid.). Som Esaiasson (et al.) skriver är observation lämpligt ”när det finns 

betydande skillnader i synsätten mellan ’insiders’ och ’outsiders’.” (2003, s.334). 

En annan tydlig anledning är ”när fenomenet på ett eller annat sätt är dolt för 

offentligheten” (ibid., s.334). Båda dessa anledningar ansågs väl stämma in på de 

stadsodlingar som observerats inom denna studie.   
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3.2.2.1 Urval av platser 

Urval av platser skedde främst i studiens öppna fas och delvis i den selektiva.  

Sammanfattat gav de inledande valen en riktning för studiens utveckling. Särskilt 

viktig var hemsidan för Malmös generella stadsodlingsnätverk2 eftersom den gav 

en övergripande bild av stadens odlingar.  

Studiens tidsram möjliggjorde inte observationer under ett längre tidsspann. Vidare 

påverkade praktiska omständigheter var och när observationer genomfördes–såsom 

odlingssäsongens uppstart och schemaläggning av semistrukturerade intervjuer.  

Den första observationsplatsen, Kvarnby folkhögskola, valdes då 

evenemanget påträffades i bland annat sociala medier. Dess fokus på 

”matsuveränitet”, d.v.s. ”matsäkerhet”, matförsörjning ansågs intressant för att få 

en uppfattning om begreppet i en svensk kontext. Därefter utfördes observationer 

på plats i Enskifteshagen samt i en föreningslokal för Odlingsnätverket Seved på 

ett ”stormöte” för Odlingsnätverket Malmö. Observationerna gjordes i syfte att få 

en första inblick i Malmös stadsodlingsnätverk och urskilja tematik och aktörer. 

Enskifteshagens öppenhet inför allmänheten gav en enkel ingång för mig att delta 

och introduceras för Malmös större stadsodlingsnätverk. Sammanfattat skedde 

urvalet i studiens öppna fas mer fritt och förutsättningslöst. Som Hartman skriver 

är riktlinjerna för en grundad teori att urvalet bestämts ”kontinuerligt genom 

undersökningen, inte inledningsvis en gång för alla.” (2001, s.67-68). I studiens 

mer selektiva fas kunde tematik mer tydligt urskiljas eftersom intervjuer utfördes. 

Utifrån tematik från Kvarnby folkhögskola, Enskifteshagen samt Malmös 

tjänstemän, utfördes i den selektiva fasen observationer och intervjuer i Stadsbruk 

i Västra Skrävlinge. Stadsbruk sker även på andra platser i staden, Västra 

Skrävlinge valdes mest av slump.  

 

3.2.2.2 Genomförande  

Under observationerna eftersträvades ett öppet förhållningssätt, även om jag 

oundvikligen var präglad av studiens inledande litteratursökning. Observationerna 

skedde i sammanhang där jag som både civilperson och forskare välkomnades, 

vilket underlättade min roll som observatör. Jag behövde inte vara öppen med min 

forskarroll men var ändå tydlig med mitt syfte. Under observationerna 

medvetandegjorde jag mig på situationens subjektivitet, utifrån min egen samt 

odlarnas uppfattningar. I vissa samtal var jag betydligt mer sparsam med mina 

privata tankar medan jag i mer avslappnade samtal tillät mig själv att vara betydligt 

mer personlig. Det går att diskutera i vilken utsträckning min subjektivitet 

inverkade på respondenternas svar. Detta är en senare fråga som återkommer i 

studiens diskussion (se avsnitt 4). Stundvis fördes anteckningar på plats och ibland 

                                                      

2 http://stadsodlingmalmo.se/ 
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efteråt. Uppkomna teman jämfördes kontinuerligt med teman från 

litteratursökningen. Som Hartman skriver är det i de två sistnämnda faserna som 

man mer tydligt vet vad man letar efter ”och man får då välja datainsamlingsteknik 

därefter” (s.64). Under processens gång utfördes kompletterande observationer 

samt intervjuer, för att uppnå en mättnad i den selektiva och teoretiska fasen och 

ett verklighetsanknutet resultat. Under den selektiva fasen balanserades de olika 

temana mot varandra genom att tematik från tidigare forskning jämfördes med den 

tematik som uppkommit utifrån studiens insamlade data. I den teoretiska fasen, 

d.v.s. den slutgiltiga fasen för studien, sammanställdes övergripande metateman 

utifrån den genomgående tematiken och inom dessa analyserades identifierade 

värden, hinder och möjligheter.  

2.2.3 Samtalsintervjuer 

2.2.3.1 Urval av respondenter 

Studiens respondenter valdes utifrån olika utgångspunkter, baserat på aktörernas 

olika positioner samt kontext– den civila och kommunala. Det två aktörerna är 

därför jämförelsegrupper i studien. I linje med grundad teori väljs aktörer och 

grupper genom ett öppet urval, efter hand (Hartman, 2001). Detta förväntas ge ett 

urval som ger studien ”mest relevanta data” i förhållande till den verklighet som 

undersöks (ibid., s.67-68). 

Respondenter vid Malmös förvaltningar (se tabell 1) valdes först och främst 

utifrån uppkomna tips under observationer och därefter genom ett ”snöbollsurval”, 

d.v.s. jag pratade med en person som sedan rekommenderade mig vidare till en 

annan. På så sätt gjordes urvalet delvis utifrån en särskild avsikt och genom att 

”systematiskt gå från en person till en annan” som Hartman beskriver (s.74). Denna 

öppna form av urval ger ”istället för att maximera skillnader och likheter[…] mer 

subtila data” menar Hartman (s.74). Sammanlagt genomfördes intervjuer med 5 

tjänstemän på tre förvaltningar – Miljöförvaltningen, Gatukontoret samt 

Fastighetskontoret3. 

Samtalsintervjuer med odlare i Enskifteshagen skedde spontant på plats 

medan samtalsintervjuer med odlare inom Stadsbruk skedde mer planerat eftersom 

odlingen inte är öppen för allmänheten. Stadsbrukarna valdes därför ut och 

kontaktades via internet och sociala medier. Samtalsintervjuer genomfördes på 

plats i Enskifteshagen och två planerade samtalsintervjuer på plats i Västra 

Skrävlinge. I de två planerade intervjuerna deltog fem odlare, i två olika 

                                                      

3Andra förvaltningar uteslöts på grund av tid och avgränsning samt eftersom urvalet styrdes av ett 
öppet förhållningssätt och genom ett snöbollsurval. 
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grupperingar, den ena organiserad som en ekonomisk förening och den andra i form 

av ett företag (se tabell 2).   

Tabell 1. Respondenter och insamlingsmetod vid de utvalda förvaltningarna. 

 

Förvaltning Insamlingsmetod  

R1 

Miljöförvaltningen Pilotintervju 

R2 

Miljöförvaltningen Samtalsintervju 

R3 

Gatukontoret Samtalsintervju 

R4 

Fastighetskontoret Samtalsintervju 

R5 

Fastighetskontoret Samtalsintervju 

 Tabell 2. Respondenter i Stadsbruksodlingen i Västra Skrävlinge 

Odlare i 

Stadsbruk 

Insamlingsmetod Bakgrund 

R6 

Samtalsintervju/” Walk and talk” 

 

Viss utbildning, läser just 

nu vid Holma 

folkhögskola 

R7 

Samtalsintervju/ ”Walk and talk” 

 

Ingen utbildning innan 

eller under projektet, 

förutom 

utbildningsträffarna. 

R8 

Fokusgrupp/ ”Walk and talk” Blandad bakgrund. Viss 

utbildning, annars 

fritidsintresse. 

 

2.2.3.2 Utformning av intervjuguide 

Intervjuguiden (se Appendix) utformades utifrån utvald tematik från studiens 

inledande litteratursökning, dokumentanalys, observationer samt pilotintervjuer 

och samtal i fält. De tre kategorierna–värden, hinder och möjligheter valdes som 
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övergripande frågeställningar vilket skapade en öppenhet och bredd i intervjuerna, 

för att uppnå en heltäckande beskrivning av stadsodling i Malmö. Utöver de tre 

huvudsakliga kategorierna adderades temat klimatförändringar och matsuveränitet 

samt Förebilder – globalt och lokalt, eftersom dessa aspekter ansågs relevanta sett 

till tidigare forskning och global omvärld. Dessa vägval framstår i efterhand som 

oundvikliga eftersom min förkunskap om stadsodling var begränsad. Samtidigt bör 

utformningen av intervjuguiden diskuteras ifråga om resultatets validitet och 

reliabilitet, vilket görs i studiens diskussion (se avsnitt 4). 

 

2.2.3.3 Genomförande 

Intervjuguiden användes för studiens semistrukturerade intervjuer (tjänstemännen) 

och mer löst för dess samtalsintervjuer (odlare). Intervjuerna anpassades efter 

person och situation– intervjuer med tjänstemännen styrdes i betydligt större 

utsträckning än med stadsbrukarna. Under intervjuerna förhöll jag mig något 

avvaktande inför temat Klimatförändringar och matsuveränitet, eftersom jag inte 

ville styra intervjun i för hög grad, genom att ställa ledande frågor. Under vissa 

intervjutillfällen uppkom tankar från respondenten mer spontant, vilket präglade 

vilka svar som gavs. Under samtal med odlare uppkom tankar om 

klimatförändringar och matsuveränitet mer spontant än med tjänstemännen. 

Eftersom jag även var intresserad av tjänstemännens syn på temat, ställde jag i vissa 

fall frågor mer forcerat för att ändå få en uppfattning om hur tjänstemännen eller 

förvaltningen ifråga, arbetar med frågan eller varför de inte gör det. 

Sammanfattat skiljde sig samtalen inom de två odlingarna något åt. 

Stadsbrukarna intervjuades mer strukturerat än de mer avslappnade samtalen som 

utfördes i Enskifteshagen. Dessutom spelades intervjuer med vissa av 

stadsbrukarna in, när tillfälle gavs. Sammanfattat genomfördes intervjuer med 

tjänstemännen under runt 1 h. Vid samtal och intervjuer med odlare i fält var 

tidsaspekten annorlunda eftersom jag själv deltog i aktiviteter, vilket kunde 

innebära flera timmar på plats. Odlingsmiljöerna innebar en del buller sett till trafik 

och social aktivitet och därför gjordes ljudupptagning inte i dessa situationer. 

Istället gjorde jag anteckningar eller talade in röstmemos efter fältbesöket. 

Beroende på antalet personer närvarande genomfördes intervjun enskilt eller i en 

s.k. fokusgrupp. 
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2.3 Utformning av teoretiskt ramverk 

Ett teoretiskt arbete påbörjades redan i studiens öppna fas, genom utformningen av 

studiens intervjuguide. Studiens teoretiska ramverk slutfördes däremot inte förrän 

i den avslutande, teoretiska fasen. Utifrån tidigare forskning, omvärldsanalys samt 

insamlad empiri från studiens delmoment, valdes två metateman som ansågs 

karakteristiska för stadsodling som fenomen, i en västerländsk samt svensk kontext 

och specifikt för Malmö. De två temana– urbant/ruralt respektive 

rationellt/irrationellt ansågs omfatta grundläggande problematik för stadsodling 

som verktyg för omställning: 

 Urbant/ruralt– omfattar synen på vilken grönyta som tillhör staden 

respektive landsbygden samt vilken tradition som dominerar inom 

stadsplaneringen. 

 Rationellt/irrationellt– omfattar synen på vilken aktivitet som ses som 

rationell eller irrationell i staden, utifrån sociala och ekonomiska värden. 

 

Temana valdes utifrån ett sorteringsarbete av respondenternas svar utifrån studiens 

transkriberade intervjuer, samt anteckningar. Respondenternas svar delades in i 

olika övergripande teman och analyserades i förhållande till vilka värden, hinder 

och möjligheter som respondenterna beskrivit. 

 På detta sätt jämfördes respondenternas svar, utifrån aktörsgrupp och olika mönster 

kunde urskiljas. Dessa utvärderades efter hand, för att särskilja större, mer 

omfattande teman och underliggande teman inom de två övergripande. Temana 

jämfördes därefter med tidigare forskning och omvärldsanalys vilket ledde fram till 

studiens slutliga teoretiska ramverk. Tabeller och figurer utformades utifrån det 

teoretiska ramverket för att tydliggöra skillnader och likheter i aktörernas olika 

perspektiv.  

2.4 Validitet och reliabilitet 

Studiens metod, inspirerad av grundad teori, har en induktiv och explorativ ansats.  

Inom ramarna för denna studie har strävan varit att stärka resultatets validitet och 

reliabilitet, genom att så noggrant som möjligt beskriva forskningsprocessens olika 

delmoment. Huruvida validitet och reliabilitet kan stärkas i en grundad teori är 

däremot omdiskuterat. Hartman understryker vikten av att förklara och förutsäga 

centrala aspekter av ett fenomen (2001). Vidare menar han att en grundad teori 

”måste klara av att förklara vad som hänt, klara av att göra förutsägelser om vad 

som kommer att hända, och klara av att tolka vad som händer i en viss domän.” 

ibid., s.55). Stadsodling är en pågående process som utövas och anpassas efter en 
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verklighet i ständig förändring. Samtidigt är det den förändring som Hartman 

beskriver, som jag har upplevt som svårast att beskriva, nämligen att utifrån 

studiens resultat göra rimliga antaganden för framtida stadsodling, i Malmö och en 

svensk kontext. Studiens resultat och analys präglas därför mer av ett kvalitativt 

nutida perspektiv. De få förutsägelser som görs, sker i studiens diskussion, inför 

vidare forskning. Dessa bär på mer subjektivitet än studiens resultat och analys. 

Samtidigt som det viktiga är att en grundad teori är anpassad efter verkligheten är 

en grundad teori trots allt en så kallad ”mellan-teori”, inte en formell teori (ibid.). 

Därför är reproducerbarhet och generaliserbarhet inte applicerbart på en grundad 

teori, eftersom den är baserad utifrån en specifik situation och kontext, menar 

Hartman. Däremot kan den grundade teorin generaliseras ”genom att man 

undersöker ytterligare domäner, och eventuellt skapar en formell teori.” (s.53-54). 

Resultatet av denna studie kan beskrivas som en faktisk teori, d.v.s. 

stadsodling som fenomen kommer att beskrivas utifrån hur olika människor 

uppfattar det (Hartman). I fokus för analysen har varit de enheter, i form av 

människor involverade i stadens stadsodlingar och hur de uppfattar sin roll samt 

den situation de befinner sig i inom fenomenet (ibid.). Studiens metod ledde till ett 

kvalitativt och generellt resultat, där två perspektiv, odlarens och tjänstemannens 

framkommer. Eftersom dessa två grupper befinner sig i olika kontext har de olika 

synsätt vilket tillför subjektivitet till resultatet. Då metoden utformades för att vara 

induktiv och explorativ hölls processen öppen vilket skapade en generell ansats i 

utformning av frågor och val av observationer. Detta begränsar resultatets 

generaliserbarhet. Samtidigt ger resultatet en djupare förståelse för fenomenet 

stadsodling, baserat i Malmös specifika kontext.  

För att resultatet av denna studie ska kunna valideras, krävs utifrån Hartmans 

utgångspunkt, att de kategorier som använts borde vara ”anpassade efter data, och 

de måste fungera på problemet som teorin appliceras på.” (ibid., s.55). Hartman 

talar om modifierbarhet som ett kriterium för om en grundad teori ”kan förbli 

relevant, anpassad efter data och därmed fungera.” (s.55). Tankar som dykt upp 

under studiens gång har exempelvis varit att antalet respondenter hade kunnat 

utökas något, alternativt att ytterligare någon aktör kunde ha intervjuats, en 

politiker alternativt en företagare, för att få ett bredare perspektiv. Men samtidigt 

har studiens tidsram utgjort ett hinder för detta. Dessutom hade resultatet varit mer 

komplext att presentera då ytterligare en aktörsgrupp adderats. Då alla respondenter 

på något sätt har en tydlig anknytning till stadsodling och har rekommenderats 

genom snöbollsurval eller är engagerade inom stadens stadsodlingsnätverk kan 

urvalet ses som rimligt. Hur odlare och tjänstemän värderar stadsodling och vilka 

hinder och möjligheter de ser, säger även något om en europeisk och västerländsk 

kontext, eftersom aktiviteten är en del av en större global trend och eftersom 

stadsodling som fenomen påverkar flera fält inom stadsplaneringen (McClintock; 

Lorhberg et al.). Samtidigt skapar den lokala kontexten stora skillnader, vilket gör 

att svensk stadsodling uppenbarligen karakteriseras av specifika hinder. 
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt beskrivs teoretiska utgångspunkter och utformade teman som ligger 

till grund för studiens analys. Inledningsvis beskrivs underliggande problematik i 

västerländsk kultur, med fokus på människans frånkoppling från naturen. Utifrån 

denna huvudteori beskrivs två underliggande metateman som studiens analys 

struktureras efter– Urbant/ruralt samt Rationalitet/irrationalitet.  

3.1 Teori: Dikotomin natur/kultur 

Klimatförändringarna, tillsammans med annan miljöproblematik skapad av 

människan kan förklaras utifrån begreppet ”the Nature/Society Divide”, på svenska 

oftast benämnt som ”dikotomin natur/kultur” (Jansson, 2013; Worster, 1994). 

Begreppet syftar till hur framväxten av den mänskliga civilisationen och den 

västerländska kulturen har kommit att baseras på en distans mellan människa och 

natur (Worster). Samhället betraktas som avskilt och separat från naturen, som 

beskrivs som vild och oförutsägbar (ibid.). Tydligt är att synen på naturen och 

människans syn på sig själv i relation till den, har skiftat under århundraden och 

fortfarande gör så. Worster och Jansson beskriver båda den motsättning som finns 

mellan två dominerande synsätt, som fortfarande idag präglar den västerländska 

kulturen. Jansson beskriver dem såhär: 

Either celebrating nature as the romantic haven of beauty and purity, or 

defining it in more scientific, industrial terms as a resource to be exploited 

and mastered. Throughout the modernization of Western society these two 

attitudes, in various guises, have competed and indirectly affected also the 

debates on urbanization and civilization in general. (s.90) 

Sammanfattningsvis förklarar dikotomin hur och möjligen varför människan 

resonerar om sig själv som hon gör, var hon placerar sig själv i förhållande till 

”det civiliserade” respektive ”det ociviliserade” (Worster) samt det urbana 

respektive det rurala (Jansson). Dessa synsätt präglas av motsättningar som starkt 

genomsyrar den västerländska kulturen, vilken i takt med urbanisering och 

modernisering i allt högre grad har expanderat sina städer och på så sätt 
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distanserats alltmer från naturen. Samtidigt tillåts vissa former av natur i staden, 

men dessa styrs av de normer som råder i staden. Staden är en tydlig symbol för 

civilisationen så som vi känner den. Det urbana och det rurala utgör därför, som 

en konsekvens av denna frånkoppling, två motpoler som vårt samhälle i stort är 

konstruerat utifrån. Begreppet ”the Urban/Rural Divide” är därför centralt för att 

förstå varför våra städer planeras och struktureras på ett visst sätt.  

Utifrån problematiken ovan presenteras nu de två metateman som utgör 

studiens övergripande teoretiska ramverk; Urbant/ruralt respektive 

Rationalitet/irrationalitet. 

3.1.1 Metatema I: Urbant/ruralt 

Författare som Jansson (2013) och Qviström och Saltzman (2006) menar att det 

urbanas tolkningsföreträde skapar en problematik. Jansson argumenterar utifrån ett 

medialt perspektiv – hur dikotomin upprätthålls i kulturen, medan Qviström och 

Saltzman lägger tyngdpunkten på den problematik det skapar för 

samhällsplaneringen i stort, i hur vi ser på markanvändning inom och i närheten till 

våra städer. Idén om det urbana och rurala som två skilda arenor är återkommande 

i studiens intervjuer. Tydligt är att respondenterna, oavsett personlig åsikt, måste 

förhålla sig till allmänhetens syn på stadsodling vilket skapar en syn på 

stadsodlingarna som något irrationellt i förhållande till andra aktiviteter i staden. 

Vad vi ser som rationellt eller irrationellt inom staden, kan i stort spåras till 

uppdelningen urbant/ruralt.  

Jansson beskriver de skilda synsätt som existerar i en svensk kontext, svenskar 

har olika associationer till stad och landsbygd. Landsbygden associeras med ”“high 

quality of life,” “local engagement,” “solidarity,” and “work ethics,”” medan livet 

i svenska städer associeras med ““openness to new ideas” and “global 

engagement.” (s.90). Sammanfattat beskriver Jansson hur städer ses som 

“epicenters of trend setting, knowledge production, and consumerism” medan 

landsbygden tillskrivs ”tradition, authenticity, and community” (s.88). Dessa olika 

associationer ger en bild av de normer och synsätt som präglar det svenska 

samhället och som studiens två odlingar utmanar – synen på var vi egentligen får 

odla i staden och hur, i vilka former. Samtidigt ger synen på staden som centrum 

för innovation och nya idéer (Jansson), ett rum för nya lösningar som stadsodling 

är ett exempel på. Sett till den starka normen i stadsrummet, är därför samhällets 

syn på stadsodlingen avgörande för finansiering av den, vilket möjliggör dess 

fortlevnad och ökar dess status i stadsrummet.  

Människans frånkoppling från naturen kan alltså ses som grunden för den 

uppdelning av urbant och ruralt som tydligt präglar hur vi talar om samhället idag. 

Stad och landsbygd fungerar som varandras motsatser, staden står för modernitet 
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och rationalitet inom vilken gröna ytor existerar inom bestämda former och 

funktioner. Utifrån denna synvinkel kan stadsodling beskrivas som en mjuk form 

av lösning på klimatproblematiken. Gröna områden ses som attraktiva mer 

generellt utifrån ett skötsel-perspektiv, d.v.s. städernas grönområden idag anses 

existera i syfte att försköna och skapa en attraktiv miljö för stadens invånare 

(Delshammar, 2012a, 2012b). Denna syn på naturens syfte och plats styr därmed 

vilket utrymme den ges i stadsrummet (Erixon, Borgström & Andersson, 2013). 

Utifrån denna norm blir stadsodling på kommunal mark en form av natur som 

utmanar, eftersom den rymmer fler syften än rekreation. 

 Då stadsbefolkningen ökar, liksom intresset för odling, minskar 

marktillgången, i förhållande till särintressen och förtätning i stadsrummet. 

Samtidigt tillkommer problematik utifrån vilken typ av mark grönytan befinner sig 

på. Studiens två odlingar sker på två typer av kommunal mark – kvartersmark är 

detaljplanelagd vilket innebär att markanvändningen är reglerad men samtidigt 

behöver marken inte vara tillgänglig för allmänheten (Delshammar, 2012b). 

Stadsodling på parkmark tillför ytterligare komplexitet eftersom den då måste 

samsas med andra aktiviteter, funktioner och detta leder till ”både möjligheten att 

odlingen berikar parkmiljön och att den kommer i konflikt med andra önskemål” 

(ibid., s.3). Som en konsekvens av den problematik de nya formerna av 

stadsodlingar rymmer, kan de utifrån ett perspektiv ses som mindre attraktiva 

grönytor, baserat på dess form och funktion. För att lyckas utmana den rekreativa 

normen krävs därför en multifunktionalitet, d.v.s. lösningar inom flera områden 

(D.f.h.s., 2012; Lohrberg, 2016). Samtidigt påverkar aktörer i staden utgången för 

framtidens stadsodlingar genom hur de talar om den. Forskare som Classens menar 

att stadsodling, trots att det av många odlare anses motverka uppdelningen av 

samhälle och natur/stad och natur/landsbygd, ändå kan sägas upprätthålla denna 

uppdelning (2015). Classens tankar kan appliceras också i en svensk kontext. 

Studiens odlare är påverkade av den kontext de befinner sig i och i en svensk 

kontext är det kommunala stödet av ytterst stor vikt för odlingarnas fortlevnad. 

I studiens analys kommer följande motsättningar att analyseras inom 

metatemat Urbant/ruralt: 

 

 Skötsel/funktion 

 Storskaligt/småskaligt 
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3.1.2 Metatema II: Rationalitet/irrationalitet  

Stadsodling innebär inte endast frågan om fördelning och exploatering av mark 

utan också socialt komplexa frågor, då själva syftet och aktiviteterna inom odlingen 

granskas av stadens invånare. Nya former av stadsodling på kommunal mark leder 

till problematik i förhållande till det etablerade synsättet – att stadsodling är en 

aktivitet som bör ske i rekreativt syfte, i de redan etablerade formerna; kolonilotter 

och odlingslotter (McClintock, 2010; Delshammar, 2012b). 

Den av svenska regeringen tillsatta Delegationen för hållbara städer 

presenterade år 2012 centrala hinder för hållbar stadsutveckling som då ansågs 

starkt påverka planering och utförande i svenska städer (2012). I rapporten beskrivs 

den motsättning som existerar i stadsplaneringen som är specifik för vår samtid, 

såväl i Sverige som globalt, ifråga om hur städer allt mer marknadsförs likt stora 

företag samtidigt som dess huvudsakliga uppgift består- att skapa välfärd för sina 

invånare (Ibid). Denna trend, kombinerat med en allt större medvetenhet om och 

därmed acceptans för klimatförändringarnas allvar, gör att städer och kommuner 

idag utformar ambitiösa visioner för hur de skall växa geografiskt, ekonomiskt 

respektive i befolkningsmängd, men inom ramarna för en grön tillväxt (Ibid). 

Städer marknadsförs alltså allt mer som centrum för tillväxt och teknisk innovation, 

vilket skapar en motsättning i förhållande till en parallell diskurs, nämligen den 

systemkritiska. Som beskrivits i studiens inledning skapar samhällsstrukturen idag 

en osäkerhet inför stundande kriser (D.f.h.s.; McClintock). 

Som en reaktion på de nu sammanfallande kriserna- finanskris, matbrist, 

hotande råvarubrist och klimatförändringar- ifrågasätter aktörer på olika 

nivåer med Världsbanken och FN i spetsen ett alltför ensidigt fokus på 

ekonomisk tillväxt och pekar på behov av ramar för marknadskrafterna. 

(D.f.h.s.,2012, s.7) 

 

Som D.f.h.s. skriver pågår en förändring på olika nivåer, vilket utmanar ”den 

instrumentella, kostnadseffektiva rationaliteten” (ibid.). Systemkritikerna menar att 

samhället bör byggas på en mer värdebaserad rationalitet, som ger utrymme för 

”miljö-, välfärds- och rättvisefrågor” (2012, s.7). Hur denna systemförändring ska 

se ut och framför allt hur realistiska men samtidigt progressiva städer ska skapas 

utifrån de olika diskurserna återstår att se. Stadsodling har stor potential som 

verktyg för en systemförändring, men denna måste också visualiseras och 

konkretiseras. I svenska kommuner och städer utformas idag visioner för att leda 

kommunens organisation liksom medborgarna in i en realistisk men fortfarande 

”attraktiv” framtid. För att generalisera måste kommunen alltså förhålla sig både 

till de systemkritiska respektive ekologisk-moderna tankegångarna, som också 
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genomsyrar medborgarna. Denna problematik förstärks, enligt D.f.h.s. av en 

motsägelsefullhet i våra sociala strukturer som är djupt invävd i vårt samhällsklimat 

av idag, ifråga om individ respektive kollektiv. Klimatförändringarna är en effekt 

av de synsätt som genomströmmar vår kultur, men dessa måste skifta och byta 

riktning och innehåll. Som D.f.h.s. beskriver måste det ske ett skifte i perspektiv, 

vilket enligt skulle innebära att ”den rådande balansen mellan individualism och 

kollektivism ifrågasätts. ’Från och med nu ska det vara vi istället för jag’.” (s.7). 

Samtidigt som vi måste inse den potential som finns i kollektiva lösningar måste vi 

fortfarande värdera och respektera individens drivkrafter. Människor måste få ta 

ansvar och förverkliga sig själva, som delegationen uttrycker det. ”Hållbara 

livsstilar är en nyckel för att uppnå klimatmålen i ett fritt och demokratiskt 

samhälle.” (Ibid s.7).  

Stadsodling kan som mjuk lösning ses som irrationellt i förhållande till 

samhällets rationella system som premierar storskaliga, främst tekniska lösningar 

framför småskaliga och sociala, biologiska. Svenska kommuner har en tradition av 

att arbeta inom ramarna för denna rationalitet, vilket kommer att framgå i denna 

studies resultat och analys. Ytterligare tydligt utifrån metatemat 

rationalitet/irratinalitet är motsatsparen individ och kollektiv. Vårt samhälle kan 

idag ses som tydligt individbaserat utifrån det ekonomiska systemet och dess 

beroende av konstant tillväxt och konsumtion (Classens; McClintock; D.f.h.s.). En 

fortsatt tillväxt behöver kanske inte nödvändigtvis baseras på ett individperspektiv 

– utifrån ett systemkritiskt perspektiv bör samhället byggas runt mer kollektiva 

lösningar med fokus på delande och cirkulära ekonomier (D.f.h.s.). 

Följande motsättningar kommer att analyseras under metatemat 

rationalitet/irrationalitet: 

 

 Rekreation/produktion 

 Individ/kollektiv 

 Ekonomiskt/socialt  
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4. Resultat och analys  

Inledningsvis ges en kortare beskrivning av de två stadsodlingar samt tre 

förvaltningar som studerats. Utifrån det teoretiska ramverket presenteras sedan 

respondenternas syn på stadsodlingens värde och vilka hinder samt möjligheter de 

ser för stadsodling i Malmö. Slutligen sammanfattas resultatet och generella 

rekommendationer ges för Malmö Stad. 

4.1 Övergripande kontext 

I Malmö Stads Översiktsplan (2014) beskrivs Malmöbornas stora odlingsintresse, 

vilket även studiens respondenter gör. Tydligt är att tjänstemännen känner av en 

pågående odlingstrend och bemöter den utifrån sina olika uppdrag inom respektive 

förvaltning. Fastighetskontorets tjänstemän upplever ett ökat tryck på stadens 

odling- och kolonilotter och en viss förändring i odlarnas syn på odling (R4;R5). 

Gatukontorets och Miljöförvaltningens tjänstemän jämför de nya formerna av 

stadsodling med skate-kultur (R2;R3). Stadsodlarna i studiens två odlingar är en ny 

social grupp som har ett intresse av att få utföra sin aktivitet och förvaltningarnas 

uppgift är att möjliggöra aktiviteten. Studiens odlare beskriver sina personliga 

drivkrafter för odling men också det stora intresset från omgivningen, den närmsta 

kundkretsen och generellt från allmänheten. I Stadsbruk pratar odlarna om den 

direkta feedback de får av sina kunder. Det växande intresset för de nya formerna 

av stadsodling, på allmän plats eller kvartersmark, kan förklaras på olika sätt. Den 

Malmöfokuserade kartan ”Open Green Map” ger en överblick över den variation 

av stadsodlingar som finns i staden (Stadsodlingsnätverket Malmö, 2016b). 

Studiens två odlingar sker båda på kommunal mark, men på två olika typer av mark. 

Enskifteshagen ligger på parkmark vilket är del av stadens allmänna platsmark och 

Stadsbruk i Västra Skrävlinge på kvartersmark. Odlingarnas olika syfte och 

utformning ger en inblick i de olika idéströmningar som karakteriserar stadsodling 

som nutida trend. McClintock och Mok (et al.) pratar om en diskursförändring från 

en rekreationsdominerad till en fokuserad på ekonomisk resiliens (2009; 2014). 

Detta skifte kan urskiljas utifrån jämförelsen av studiens två odlingar och aktörer 

men tydligt är att de båda synsätten existerar parallellt och i mångt och mycket i 

någon slags symbios, de behöver nödvändigtvis inte stjälpa varandra utan kanske 
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istället stärka. I båda odlingarna framkommer en strävan mot att kombinera sociala, 

biologiska och ekonomiska värden. Som nämnts i studiens inledning, är stadsodling 

ett fenomen som börjat ges större utrymme i ett europeiskt perspektiv. I Urban 

Agriculture Europe (2016) presenteras en typologi för stadsodling i Europa. I 

antologin beskrivs nutida stadsodling som ”far more than just food production in 

the city” (Lohrberg, 2016, s.8). Karakteristiskt för en europeisk kontext är att 

”metalevel benefits”, d.v.s. fördelar eller mervärden på en metanivå ses som 

viktigare än själva produktionen i sig (ibid. s.8). I jämförelse med andra regioner 

har andra värden kopplat till stadsodlingen, än själva produktionen fått 

genomslagskraft inom europeiska stadsodlingar (ibid.).  Stadsodling har alltmer 

blivit ett verktyg för att skapa mervärden utöver produktion vilket leder nutida 

aktörer att också se bortom matproduktion. Sammanfattat rymmer studiens två 

odlingar multipla värden, skillnaden ligger i hur framträdande det sociala, 

biologiska kontra ekonomiska värdet är sett till odlingens syfte, skala, organisering 

och finansiering. Här nedan presenteras centrala skillnader och likheter tillsammans 

med en kortare bakgrundsbeskrivning. 

4.1.1 Gemensamhetsodlingen Enskifteshagen 

4.1.1.1 Syfte och organisering 

Enskifteshagen organiseras av den ideella föreningen ”Odlingsnätverket Seved” 

som utvecklades ur ett stadsodlingsprojekt i Seved i centrala Malmö 

(Odlingsnätverket Seved, 2016). På sin hemsida sammanfattar föreningen sin 

värdegrund – ”all verksamhet i Odlingsnätverket Seveds regi är öppet för alla 

oavsett etnicitet, religion, kön, nationalitet eller social status.” (ibid.). Vidare 

sammanfattas syftet– ”att underlätta och stödja de som med hållbara och ekologiskt 

sunda metoder ska börja odla, eller redan odlar, på markytor i eller nära stadsmiljö 

i Malmö Stad.” (ibid.).  

Utifrån typologi kan Enskifteshagen benämnas som en 

”gemensamhetsodling”, på engelska ”community garden” (Simon-Rojo et al., 

2016, s. 22-23). I en gemensamhetsodling är det genomgripande syftet en social 

gemenskap vilket upphöjer det sociala värdet (ibid. s.22-23). I Enskifteshagen 

pratar deltagarna om odlingen främst som ett fritidsintresse, de odlar i rekreativt 

syfte, för att träffa människor och för att bidra till fortsatt kunskap om odling – 

särskilt fokus läggs på att lära barn att odla. Gemensamhetsodlingar uppstår ofta 

som gräsrotsinitiativ, s.k. ”bottom-up” – initiativ (ibid.) vilket också stämmer in på 

Enskifteshagen. Den kollektivism som präglar Enskifteshagen handlar om mer än 

att odla grönsaker, som Simon-Rojo (et al.) uttrycker det: ” They are not only about 

growing vegetables, but also about growing social networks, building meeting 

places, and establishing a sense of community.” (ibid., s.25). Eftersom 

gemenskapen utgör en grund för odlingen är platsens läge av större vikt än själva 
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storleken på odlingsytan (ibid.). Inom denna gemenskap blir pedagogiska och 

”kulturella” aktiviteter särskilt viktiga menar författarna (ibid). 

4.1.1.2 Plats och skala 

Enskifteshagen är lokaliserad på s.k. allmän platsmark, närmre bestämt parkmark 

med blandade funktioner, lekpark, gång- och cykelvägar i anslutning till ett 

bostadsområde. Odlingen kan sägas ske på en s.k. ”trädgårds-skala”, på engelska 

”gardening level” (Simon-Rojo et al., 2016, s.22-23). Enskifteshagen kan även 

beskrivas som ett ”lowtech-projekt”, eftersom det är inriktat främst på social 

hållbarhet (Delshammar, 2012b, s.5). 

4.1.1.3 Finansiering 

Sedan Odlingsnätverket Seved tagit över odlingen har den finansierats genom 

föreningens medlemsavgifter men också genom stöd från Malmö Stad då 

Gatukontoret är ansvarig för förvaltning och skötsel av stadens parkmark (se figur 

2 och tabell 3).   

 

 

 

  

 

Figur 2. Figuren illustrerar förhållandet mellan studerade förvaltningar och odlingar. 
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Tabell 3. Överblick av aktörer och markbestämmelser för de två odlingarna. 

 

Enskifteshagen Stadsbruk 

Aktörer 

 Gatukontoret 

 Odlingsnätverket Seved 

 Fritidsodlare 

 Miljöförvaltningen  

 Fastighetskontoret 

 Yrkesodlare 

Markbestämmelser 

Allmän platsmark:  

odlingen måste vara öppen för 

allmänheten och därför följa riktlinjer för 

en s.k. gemensamhetsodling. 

Kvartersmark:  

odlingen har inte samma krav på tillgänglighet för 

allmänheten. 

4.1.2 Experimentella odlingen Stadsbruk  

4.1.2.1 Syfte och organisation 

Projektet Stadsbruk har pågått sedan maj 2014 och innefattar en bredd av olika 

aktörer från civilsamhället samt kommuner, universitet och företag (Stadsbruk, 

2016). Totalt deltar 13 aktörer varav deltagande kommuner utöver Malmö är 

Kristianstad, Växjö och Göteborg (ibid.). Malmö fungerar som bas för det 

nationella samarbetet, som sker inom projektets ramar. På projektets hemsida 

beskrivs hur det har formats ur ett samarbete mellan SLU Alnarp, Malmö Stad och 

företaget Xenofilia, baserat i Malmö (ibid.). Syftet är att skapa ett kommersiellt 

jordbruk i stadsmiljö för ”att hitta en metod och ta fram koncept för boende i 

stadsmiljö att odla för egen eller kommersiell vinning, och därmed också skapa 

arbetstillfällen” (Vinnova, 2014). Med andra ord kan syftet förklaras som att – 

förena det sociala värdet i odlingen med ett ekonomiskt, vilket i sig skulle stärka 

den sociala hållbarheten i staden. Samtidigt ställs kravet för deltagande odlare att 

all odling ska ske enligt ekologiska principer. 

4.1.2.2 Plats och skala 

Stadsbruk kan benämnas som en ”hightech”-odling eftersom det sker i en större 

skala och är inriktat på matproduktion, i jämförelse med ”low-tech”-odlingen 

Enskifteshagen. (Delshammar, 2012a, 2012b). Odlingen sker i Västra Skrävlinge 

på s.k. kvartersmark, i närheten till en kyrka samt större grönområde. Odling på 

kvartersmark innebär att marken förvaltas av Fastighetskontoret, samtidigt som 

Miljöförvaltningen är den drivande parten inom och av projektet (se tabell 3). Sett 

till stadsbrukets skala kan odlingen sägas ske på s.k. ”farming level” (Simon-Rojo 

et al., 2016, s.23). Med andra ord kan man säga att odlingen utförs i en skala som 

sträcker sig bortom ett rekreativt syfte. Mer precist kan Stadsbruk benämnas som 

en ”Experimental farm” sett både till dess syfte, plats och skala (ibid., s.27). Enligt 

Simon-Rojo (et al.) kan stadsodlingar benämnas som experimentella om de prövar 
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nya metoder för produktion, eller ”models of social and economic interactions with 

their urban environment” (ibid., s.27). För den experimentella odlingen, i en 

västeuropeisk kontext, ses termen multifunktionalitet som typisk: 

”Experimental farms often combine a range of activities – most commonly 

educational and leisure programmes – and offer farm produce […] The new 

forms , which bring social and economic innovation into the experimentation 

process, are more common in Western Europe.”  

(ibid., s.27). 

Stadsbruk är alltså ett exempel på en stadsodling vars huvudsakliga syfte är att testa 

nya lösningar på flera samhällsproblem och en form som på senare tid blivit vanlig 

i främst västra Europa (ibid.). Stadsbruk kan även beskrivas utifrån kategorin 

”Local food+farms” (ibid., s.23-28) eftersom ett av delsyftena är att återinföra och 

stärka en mer lokal mat-produktion och konsumtion i syfte att återuppbygga de 

lokala marknaderna och få en direktkontakt med konsumenterna (ibid., s.27). 

Begreppet ”Local food+farms” indikerar att odlingen producerar ytterligare 

produkter än mat, som exempelvis kosmetika, klädmaterial m.m. (ibid., s.27). 

Ytterligare centralt för denna typ av odling är att den är på frammarsch eftersom 

efterfrågan på lokala och säsongsbetonade produkter ökar i snabb takt (Simon-Rojo 

et al.). Den svenska motsvarigheten till begreppet CSA, Community-shared 

agriculture, d.v.s. ”andelsjordbruk” på svenska blir allt vanligare (Simon-Rojo et 

al., s.28; Mistra Urban Futures, 2016). Stadsbruk sker dock inom ramen för ett ännu 

oavslutat projekt, där CSA inte är en uttalad del av målbilden. Under intervjuer med 

odlarna uppkommer däremot tankar om att inom eller efter projektet vidareutveckla 

någon form av koncept inspirerat av CSA (R6;R7;R8). 

4.1.2.3 Finansiering 

Projektet finansieras av Vinnova4 och har beviljats 9,5 miljoner, till projektets slut 

i augusti 2016. 

 

 

                                                      

4     Vinnova= Sveriges myndighet för Innovationer, med uppdraget ”att främja hållbar tillväxt genom 
att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning.” 
(Vinnova, 2016) 
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4.2 Analys: metatema ”Urbant/ruralt” 

Under detta första metatema analyseras stadsodling som grönyta, med fokus på dess 

biologiska värden. Sammanfattat har följande hinder och möjligheter identifierats 

inom temat:  

Tabell 4. Hinder samt möjligheter för stadsodling utifrån dess biologiska värden.  

* faktorn gäller för både tjänstemän och odlare. 

** faktorn ses som både hinder och möjlighet 

 

 Hinder Möjligheter 

Tjänstemän 

 Rationalitet/standardlösningar 

 Särintressen/förtätning 

 Stadsodlingens produktion 

förbises* 

 Alternativa skötselsätt 

 Upphandling av stadsodlingstjänster 

 Detaljplanera för stadsodlingar 

 Vägledande faktorer 

 Stadsdelsträdgårdar/kvartersträdgårdar 

 Temaodlingar 

 Kunskap för matsuveränitet* 

Odlare 

 Avsaknad av mark/osäker framtid 

 Stadsodlingens produktion 

förbises* 

 Entreprenörskap 

 Organisering/kollektiva lösningar 

 Fortsatt påverkansarbete 

 Kommunalt stöd 

 Kunskap för matsuveränitet* 

4.2.1 Biologiska mervärden 

De biologiska mervärden som tydligast framkommer under studiens intervjuer är: 

 

 Stärkt Biologisk mångfald 

 Stärkt Ekologisk matproduktion 

 Stärkt Matsuveränitet och självförsörjning 

 

Sammanfattat ses odlingarnas biologiska värden av båda aktörer som något 

underförstått, vilket kan förklaras av synen på stadsodling som rekreativ aktivitet 

(Delshammar, 2012b). En ytterligare förklaring är synen på staden som en arena 

för modernitet (Jansson, 2013). En stärkt biologisk mångfald är det värde som 

tydligast premieras av både tjänstemän och odlare. En stärkt ekologisk 

matproduktion och matsuveränitet samt självförsörjning förhåller sig 

respondenterna, speciellt tjänstemännen, mer osäkert till, vilket återigen är logiskt 

sett till synen på stadsodling som något rekreativt. Det essentiella i att stärka den 

biologiska mångfalden i stadens grönytor är kunskap som tjänstemännen 
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uppmärksammar, men biologiska värden upphöjs inte i samma grad som de sociala. 

Det sociala värdet är främst drivande för hur och i vilket syfte stadens grönområden 

exploateras. Däremot är odlarna, till skillnad från tjänstemännen, mer fokuserade 

på odlingarnas biologiska värde – vad odlingen kommer att ge, hur fröerna blir till 

plantor, hur en hållbar skörd kan säkras m.m. Denna skillnad i synsätt framstår 

enligt mig som rimlig, i och med att odlarna utför den praktiska handlingen och står 

för den biologiska processen vilket gör att de mer naturligt talar om de direkta 

biologiska värdet odlingen ger. Odlarna är också på ett personligt plan drivna av att 

inhämta mer kunskap om ekologisk odling och biologisk mångfald. De tillför 

biodiversitet, ökar andelen ekologisk närproducerad mat och stärker på så sätt sin 

egen och Malmös matsuveränitet (R6; R7; R8).  

4.2.1.1 Motsättning: Skötsel/funktion 

Samtidigt som tjänstemännen framhäver det sociala mervärdet stadsodlingen ger, 

är det biologiska värdet oundvikligen själva utgångspunkten för det sociala och 

ekonomiska mervärdet.  Utifrån tanken om ett skifte – från en skötselcentrerad syn 

på stadens grönområden – mot ett mer funktionsbaserat skulle stadsodlingens 

biologiska värden ges större vikt (R3;R5). Genom att utöka grönområdenas 

funktion skulle dess biologiska värden kunna stärkas och som förstärka också de 

sociala och ekonomiska. Att Malmö skulle gynnas av ”bland-funktioner” i 

exempelvis stadens parker, är något tjänstemännen framhåller. Däremot ser de 

hinder för detta, i samhället syn på frågan. Andra aktörer samt invånare kanske inte 

nödvändigtvis håller med. Gatukontorets tjänsteman, Sten Göransson, betonar att 

samhället i stort måste ändra inställning till grönområden som parker, i hur de bör 

utformas och användas. 

Att tänka mera att vi producerar i ekosystemtjänster och odlar parkmark på 

olika sätt, ger ju en helt annan inställning än om man tänker att man sköter 

det. För skötsel är bara liksom att man städar undan skräp och håller rent och 

snyggt, men att odla och ekosystemtjänster, då får man andra associationer 

som jag tror är bättre i det globala perspektivet och tillför mer än ett statiskt 

underhållande. (R3) 

Stadsodling kan tillföra ytterligare funktioner till städernas grönytor, utöver en 

rekreativ och förskönande funktion (Vejre & Simon-Rojo), samtidigt kan både 

Enskifteshagen och Stadsbruk ses som rekreativa och förskönande inslag i staden. 

Detta beror däremot på betraktarens öga, vilket är en grundläggande problematik 

som tjänstemännen måste förhålla sig till i sitt arbete – Malmöbornas åsikter spelar 

roll (se mer om detta under Rationalitet/irrationalitet, avsnitt 4.3).  

För att breda väg för fler stadsodlingar i Malmö, uttrycker tjänstemännen ett 

behov av verktyg och vägledande faktorer att utgå från vid bedömning av 

markexploatering (R3; R5). En så kallad grönytefaktor lyfts fram som ett möjligt 
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redskap för detta, och en sådan håller också på att tas fram (R3). En grönytefaktor 

kan ge vägledning för i vilka fall stadsodling bör godkännas på allmän platsmark, 

likt Enskifteshagen (R3). Detta verktyg, tillsammans med vägledande faktorer, 

skulle göra det möjligt för kommunen att ta tillvara mer kvalitativa värden än idag. 

Stefan Matsson, vid Fastighetskontoret, beskriver ett pågående arbete med att 

sammanställa faktorer som ska vägleda förvaltningen i arbetet med att se över 

ytterligare odlingsområden inför exploatering av ”hittills oexploaterad mark” (R5). 

Faktorerna beskrivs i nuläget som följande; giftfritt; vatten; biologisk 

mångfald/naturvärde; tidsaspekten. (R5). De är ännu inte förankrade någonstans 

(vid intervjutillfället), utan tas just nu fram som förslag och kan ses som ett resultat 

av projektet Stadsbruk (R5). Vad menas då med dessa faktorer? Tidsaspekten 

handlar om i vilken utsträckning marken kommer att användas för aktiviteten i 

framtiden. Vattnet menar Matsson kan behövas prioriteras för odling på vissa 

platser (och andra inte). Mångfald/naturvärde innebär att stadsodlingen kan 

kombineras med andra aktiviteter som caféverksamhet, parkområde o.s.v. (R5). 

Tanken om ”mångfald” och ”blandfunktioner” överensstämmer med idén om 

multifunktionalitet. Tjänstemännen använder dessa termer för att beskriva hur 

stadsodling så smidigt som möjligt kan ges plats i stadsmiljön, i anslutning till 

sociala mötesplatser. 

I kommunens tidigare Grönplan (2003) tas kvantitativa aspekter av 

grönytorna i beaktning, medan de kvalitativa värden som stadsodling genererar, 

inte räknas in. Som Delshammar och Falck skriver är detta ett uttryck för svensk 

planeringstradition (2014). Avsaknaden av verktyg för att mäta kvalitativa värden, 

framstår därför som tydligt hinder för stadsodling att konkurrera med stadens 

särintressen. Stadens särintressen sätter press på kommunala grönområden 

eftersom de anses attraktiva att bebygga, samtidigt som kostnaderna generellt blir 

lägre eftersom infrastruktur redan existerar på platsen (Delshammar & Fors, 2010). 

Andra anledningar kan vara att kommunen har begränsade resurser för förvaltning 

av ytorna, vilket öppnar upp för exploatering för andra intressen än stadsodling 

(ibid.). Stadsodling är som Göransson uttrycker det ”raka motsatsen” till de 

storskaliga helhetslösningar som den rationella planeringstraditionen (R3). 

Vi har ju byggt upp organisationer som ser väldigt rationellt på saker, vi vill 

gärna ha storskaliga helhetslösningar, rationella lösningar och stadsodling är 

ju raka motsatsen egentligen. Det är lokalt och man behöver kunskap om 

platsen och det är hantverksmässigt. Det är ett helt annat sätt att närma sig 

det hela. (R3) 

Gatukontoret är också den förvaltning som är mer teknisk i sin tradition, jämfört 

med exempelvis Miljöförvaltningen, men som Göransson säger märks en 

förändring genom att beteendepåverkande åtgärder efterfrågas alltmer inom 

kommunerna (ibid). Trafikfrågor är ett område som hittills fått mycket 
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uppmärksamhet, ifråga om hållbara transporter, genom cykling m.m. Däremot har 

de gröna frågorna, såsom stadsodling hittills inte getts den uppmärksamheten, 

menar Göransson och lyfter frågan: ”Varför inte jobba med beteendepåverkan på 

det gröna också? Ur alla synpunkter, klimatsynpunkt, sustainability och så vidare.” 

(ibid.). 

Göransson och Matsson talar båda om ”alternativa skötselsätt” av stadens 

grönområden (R3; R5). Göransson beskriver möjligheter för att premiera 

alternativa skötselsätt och multifunktionalitet i det kommunala arbetet, exempelvis 

genom upphandlingar av stadsodlingstjänster – att anställa stadens befintliga 

stadsodlare, som ett alternativ till externa företag (R3). Däremot finns i dagsläget 

ingen tydlig strategi för stadsodling i staden, vilket kan förklara varför Malmös 

tjänstemän i dagsläget pratar mer brett om fenomenet, men visserligen mer vinklat 

utifrån sina respektive förvaltningar. Tjänstemännen framhäver hittills lyckade 

modeller som anses ha potential för framtiden. Sten Göransson talar om s.k. 

kvartersodlingar, eller stadsdelsträdgård vilken Enskifteshagen lyfts upp som 

exempel på (R3). I en kvartersodling är brukarperspektivet centralt och själva 

mötesplatsen och gemenskap i fokus (Larsson, 2009). Dessa, menar Göransson, 

skulle kunna utgöra ett centralt koncept i ett framtida Malmö. Kvartersodlingarnas 

styrka är att de skapar en mötesplats i kvarteret, i anknytning till ett större 

parkområde, med caféer och andra sociala koncept (R3). Fastighetskontoret talar 

om s.k. temaodlingar som förvaltningen har utvecklat som ett koncept, inom vilka 

ett specifikt tema och kunskap om detta är det centrala (R5).  

I rapporten ”Odling över gränser”, utifrån ett avslutat odlingsprojekt i Malmö 

diskuteras huruvida det är problematiskt att stadsodlingens sociala mervärden 

hamnar i ett ensidigt fokus. Författaren menar att om produktionen – det vill säga 

det fysiska resultatet av odlingen också hamnar i fokus, skulle risken minska för att 

odlingen efter projekttidens slut ska stå utan pengar och därmed utan stöd från 

kommunen (Larsson, 2015). Rapporten har också lett till en utveckling av en s.k. 

”Malmömodell” som diskuteras under intervjuer med tjänstemännen. Tydligt är 

däremot att synen på denna modell är skiftande. Gunilla Andersson vid 

Miljöförvaltningen ifrågasätter att Malmö skulle satsa på endast en modell eftersom 

det i nuläget ännu är outrett vilken modell som skulle kunna fungera (R2). Detta 

kan återigen förklaras med att den rekreativa normen är stark, samtidigt som 

planeringstraditionen är rationell. En gemensam strategi för Malmös stadsodling 

verkar alltså inte vara aktuellt men samtidigt pågår ett samarbete över 

förvaltningarna. 

4.2.1.2 Motsättning: Storskaligt/småskaligt 

Som tidigare nämnt talar studiens tjänstemän om ekologisk produktion men inte i 

samma utsträckning om självförsörjning och matsuveränitet. Att producera mat och 

andra produkter, på småskalig nivå, ses fortfarande som innovativt och 

experimentellt. Som motpol till odlarnas idealistiska tankesätt står stadens 
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tjänstemän och ett rationellt synsätt, (även om tjänstemännen på ett personligt plan 

kanske intar ett annat perspektiv). Det rationella synsättet skapar en oviss framtid 

för en stadsodling som Stadsbruk. Eftersom projektet ännu inte är utvärderat och 

beskrivs som innovativt och nyskapande är och förblir det osäkert om odlarna ska 

lyckas konkurrera med konventionellt jordbruk och stadens särintressen. Samtidigt 

finns andra hinder för idén om matsuveränitet utifrån dess syfte och skala. 

Matsuveränitet anses inte vara applicerbart på stadsodling i mindre skala, vilket gör 

att markfrågan därför är komplex. Stadsodlingarnas skala skapar utmaning, då 

många vill odla, vilket gör att kollektiva lösningar krävs. Andersson pratar om 

utmaningen att förena tanken om det kollektiva med matförsörjning i staden. Denna 

problematik applicerar hon speciellt på gemensamhetodlingen Enskifteshagen. 

Dels kan man inte vara säker på att man får skörda just det man vill i och 

med att på allmän platsmark har man ju satt bestämmelsen att de inte får vara 

privata utan då ska det vara gemensam och då kan man ju aldrig veta att det 

jag sår får jag skörda för det kan ju vara någon annan som skördar det. (R2) 

Idén om det kollektiva rymmer ytterligare problematik utöver den Andersson 

beskriver. Vidare skapar de kollektiva odlingarna problematik för förvaltningarna 

ifråga om medgivande, ansvar, finansiering, organisering samt allmänhetens syn på 

de aktiviteter som utförs i odlingen. Inom projekt Stadsbruk kombineras däremot 

idén om det kollektiva med entreprenörskap. I vilka former vi bör odla individuellt 

och/eller tillsammans utifrån det biologiska mervärdet är en fråga som kvarstår, 

men tydligt är dock att de kollektiva lösningarna måste beprövas för att hitta 

fungerande former. Stadsbruk bär på ett högre värde för matsuveränitet än 

Enskifteshagen, men även inom denna odling menar Andersson att möjligheten att 

applicera begreppet ”matsuveränitet” är svårt baserat på odlingens skala samt 

konkurrens mot konventionellt jordbruk. Stadsbrukets möjligheter att konkurrera 

är genom att producera alternativa produkter, istället för exempelvis morötter och 

potatis (R2). Vissa av stadsbrukarna menar däremot att matproduktion ger 

möjlighet för dem att konkurrera, eftersom deras produktion skiljer sig från det 

konventionella jordbrukets. Exempelvis skiljer sig varorna åt, rent visuellt, och 

ursprungsmässigt (R8).  

Som tidigare beskrivits, framgår tydligt att tjänstemännen letar efter argument 

för stadsodling som kan fungera inom organisationen och i stort, i politiken och 

staden. Odlarna talar betydligt mer om sina individuella drivkrafter. För dem 

handlar det om den kunskap odling innebär och vad denna kan betyda i en 

människas liv och för en stad i stort: 

Detta är ju någonting som man kan syssla med resten av sitt liv nu och alltid 

kunna försörja sig själv, hur jävligt det än blir liksom, så kan man alltid, 

antagligen kunna få tillgång till någon sorts lott eller liten trädgårdsbit med 
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någon annan eller vad som, odla sin egen mat. Så den här kunskapen är ju 

verkligen en investering i, inte bara sig själv, utan liksom i miljön och allt. 

(R6) 

Synen på kunskap i förebyggande syfte finns hos både tjänstemän och odlare och 

kan därför vara ett möjligt sätt att se på matsuveränitet i en svensk kontext, alltså 

som förebyggande, snarare än aktiv åtgärd. En ökad kunskap om stadsodling i 

Malmös befolkning i stort kan stärka matsuveräniteten inför eventuella kriser i 

samhället (R2). Genom att stötta redan befintliga stadsodlingar i Malmö och 

samtidigt främja multifunktionalitet, kan kunskap om odling och självförsörjning 

stärkas och i en förlängning skulle en medvetenhet om naturen nå yngre 

generationer. Detta är tankar som flera av tjänstemännen delar (R2, R3, R5). 

Sammantaget kan stadsodlingen utifrån tjänstemännens perspektiv beskrivas som 

ett verktyg för att arbeta för stärkt matsuveränitet, eftersom detta begrepp inte 

annars ges utrymme i det kommunala samtalet kopplat till stadsodling (ibid.). 

Utifrån detta synsätt, kan matsuveränitet fokuserat på kunskapsbyggande, 

appliceras på båda odlingarna, den experimentella och den gemenskapsfokuserade. 

Jag kan ju se det ur matsuveränitet, som en kompetensförsörjning. Att 

människor vet hur man gör, att vi inte tappar det. Att en massa unga 

människor i en gemensamhetsodling lär sig, för det är inte självklart att man 

vet hur man gör när man odlar, att växter behöver ljus och vatten… Att 

förhålla den kunskapen i händelse av en energikris eller vad det nu blir, att 

man kan mobilisera den dagen det måste, att vi inte står där och inte har 

någon aning om hur man gör. (R2) 

4.3 Analys: metatema ”Rationalitet/irrationalitet” 

Inom det första metatemat Urbant/ruralt framgår att mycket av den problematik 

som skapar hinder för stadsodling i Malmö, beror på att det urbana och rurala 

associeras med karakteristiska egenskaper och att detta kan förklara varför generellt 

stadsodlingar som mötesplatser, fokuserade runt rekreation premieras. 

Uppdelningen av stad och landsbygd skapar en syn på vad som är en rationell 

aktivitet i staden, social eller ekonomisk, i förhållande till landsbygden. De nya 

formerna av stadsodling ses ännu inte som helt rationella eftersom de bryter mot 

normen. Kommunen står tydligt för det rationella system som stadsodlingen 

existerar inom. Stadsodling kan beskrivas som ”ett lokalt hantverk” och ett 

småskaligt verktyg som ännu inte har en standardiserad form och kanske inte heller 

kommer att få det inom en nära framtid. Den standardiserade form som hittills 
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accepterats i samhället är i formerna koloni- samt – odlingslotter (Delshammar, 

2012b). 

Inom metatemat Rationalitet/irrationalitet analyseras nedan motsättningar 

mellan hinder och möjligheter utifrån stadsodlingens sociala och ekonomiska 

värden. Sammanfattat har följande hinder respektive möjligheter identifierats: 

Tabell 5. Hinder samt möjligheter för stadsodling utifrån sociala och ekonomiska värden. 

* faktorn gäller för både tjänstemän och odlare. 

** faktorn ses som både hinder och möjlighet. 

 Hinder Möjligheter 

Tjänstemän 

 Stadsodlingens produktion förbises* 

 Kollektiva lösningar/delandeekonomi** 

 Rationalitet/standardlösningar 

 Avsaknad av mätningsmodell 

 Avsaknad av strategi 

 Särintressen/förtätning 

 Ekonomisk förlust av stadsodlingarna 

 Projektformen** 

 Stadsodling som rekreation/ fritidsyssla 

 Kollektiva 

lösningar/delandeekonomi** 

 Stadsodlarprofession 

 Projektformen** 

 

Odlare 

 Bristande legitimitet/status 

 Stadsodlingens produktion förbises* 

 Kommunalt stöd 

 Entrepenörsskap 

 Fortsatt påverkansarbete 

4.3.1 Sociala och ekonomiska mervärden 

4.3.1.1 Motsättning: Rekreation/ produktion 

Studiens tjänstemän delar en samsyn på stadsodlingens värden, men vilket stöd som 

kan ges beror på understödjande argument. Tjänstemännen är tydliga med att deras 

position medför begränsad möjlighet för dem att påverka. Studiens odlare talar om 

stadsodlingens värden utifrån ett betydligt bredare perspektiv eftersom de som 

civilpersoner har utrymme att inta ett mer idealistiskt synsätt än tjänstemännen. 

Som tidigare nämnts fokuserar tjänstemännen på stadsodlingens sociala 

värden medan odlarna har ett bredare perspektiv. Aktörernas synsätt samspelar, 

men avsaknaden av ett politiskt driv (R2) gör att främst de sociala och ekonomiska 

värdena skapar en möjlighet för en högre status för odlingarna (se figur 3).  En 

multifunktionalitet krävs alltså för att de nya stadsodlingarna ska ges utrymme, i 

förhållande till normen om urbant och ruralt respektive rationellt och irrationellt.  

I förhållande till den traditionellt rekreativa fritidsodlingen utgör Enskifteshagen 

och Stadsbruk två nya typer av stadsodlingar, där det rekreativa värdet fortfarande 

är tydligt, men där biologiska och ekonomiska värden tillkommer. Tjänstemän och 
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odlare måste förhålla sig till dessa två parallella normer, rekreation respektive 

multifunktionalitet.  

 

 

Figur 3. Figuren illustrerar sambandet mellan stadsodlingens värden i Malmö.  

 

Samtidigt står odlingsaktiviteten i fokus för de sociala mervärden respondenterna 

nämner. I Enskifteshagen blir dessa mervärden som mest konkreta och tydliga, på 

plats. Odlingen fungerar som en mötesplats, mitt i staden, där människor stiftar nya 

bekantskaper och odlar för rekreation och/eller får kunskap om odlingens 

biologiska värden för staden. En förhoppning med stadsodlingen som mötesplats 

och kunskapscentrum är att det i en förlängning ska ge människor en insikt om 

naturen och samhällets beroende till den (R2; R3). Stadsbrukarna ser också ett 

rekreativt värde i att odla, även om de till synes odlar för ett biologiskt och 

ekonomiskt värde. De beskriver värdet av att befinna sig i nuet i naturen men 

samtidigt inne i staden. Den kollektiva aspekten finns också där, att knyta 

kontakter, samarbeta och sprida kunskapen. Förutsättningen för odlingen är 

ekonomisk konkurrens men samtidigt resonerar stadsbrukarna utifrån både sociala 

och ekonomiska värden och speciellt utifrån deras personliga drivkrafter i projektet. 

För mig är det nog kanske mer än den funktionella biten, den här 

fascinationen för livet och växandet på något sätt. Ja alltså växter och växtliv 

och sen i ett större perspektiv miljön och att kunna leva hållbart, mer än vad 
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jag har såhär någon tanke om att jag ska få ut någonting i praktiken av det. 

(R7) 

För mig är det väl mer såhär- jag testar vägar till att kunna försörja mig på 

det här. Men samtidigt är ju stadsodling i sig någonting som vi behöver i 

varje stad så på något sätt är det ju ett experiment, hur man ska kunna 

implementera det i en stad. (R6) 

Synen på stadsbruk som experimentellt delas av båda aktörer, men vissa odlare 

uttrycker också en frustration över synen på deras arbete som ett test (R8).  

Tydligt är att båda odlingarna har potential för multifunktionalitet men i olika 

utsträckning beroende av skala och finansiering (se figur 4). Det intressanta i en 

jämförelse är att tjänstemän och odlare involverade i Enskifteshagen lägger större 

vikt vid stadsodlingen som fritidsaktivitet när det gäller att argumentera för dess 

plats i stadsrummet (R3). Att likställa stadsodling med tillexempel fotboll, som ses 

som legitim aktivitet i staden och därför ges utrymme i stadsrummet, kan förändra 

synen på stadsodlingens plats i staden. Göransson menar att synen stadsodling som 

fritidssysselsättning är ett möjligt argument för att höja dess status. Ett annat 

exempel Göransson nämner är att stadsodling kan ses som vilken vardaglig aktivitet 

som helst, som sker i grönområden, likt hundrastning. 

Det har slagit mig på senare tid, att trädgård eller odling är ju ett av 

svenskarnas största fritidsintressen och det skulle man ju kunna jämställa 

med att spela fotboll eller vad sjutton som helst, och där erbjuder vi ju platser, 

för fotbollsplaner och sådana saker på allmän plats. (R3) 

Göransson och Andersson jämför också skejtare och odlare med stadsodlare som 

grupp (R2;R3). Som tidigare nämnts, existerade Enskifteshagen från början som en 

gerillaodling, då den skapades ur ett privat initiativ (R2;R3;Sydsvenskan, 2014a). 

(Med gerillaodling menas en odling som sker på mark men som inte är godkänd av 

markägaren.) Det viktiga menar både Göransson och Andersson, är att Malmö Stad 

inte ska förbjuda, utan möta dessa aktiviteter och sociala grupper (R2;R3).   
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Figur 4. Illustrerar likheter och skillnader mellan odlingarna utifrån dess övergripande syfte 

”Rekreation” respektive ”Entreprenörskap”. Båda odlingar rymmer multifunktionalitet men 

i olika utsträckning. 

Studiens båda odlingar rymmer möjlighet till försörjning men i olika skala. Inom 

Stadsbruk är det övergripande syftet att addera den ekonomiska aspekten. Samtidigt 

finns det möjligheter till försörjning också inom Enskifteshagen, däremot inte i 

samma utsträckning. Där finns två odlingskoordinatorer som strukturerar och 

organiserar odlingsaktiviteterna.  Andersson och Göransson ser en möjlighet för att 

stadsodlare ska kunna bli en ny profession (R2;R3). De nämner olika vägar i 

tjänstemanna-arbetet för att ta tillvara den kunskap odlarna har. En möjlighet är 

projektformen som Miljöförvaltningen arbetar genom och som Stadsbruk 

finansieras genom. En av stadsbrukarna resonerar kring hur hon skulle kunna 

kombinera sin utbildning inom psykologi med odlingen: 

Kan jag liksom framöver när jag är klar kanske fördjupa mig i trädgårdsterapi 

eller något sånt där? Knyta samman det på det sättet. Det finns ju så mycket, 

odling behöver ju inte vara en isolerad företeelse, man kan ju binda samman 

det med jättemycket annat. (R7) 

Samtidigt uttrycker odlare och tjänstemän utmaningarna i att försörja sig på 

stadsodlingen. Stadsbrukarna arbetar genomgående deltid i odlingen, kombinerat 

med andra jobb eller utbildning (R6;R7;R8). Det krävs inte heller bara stor kunskap 

utan också kroppsarbete.  
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Det är ju också en sån där kunskapsfråga, det är inte något som gör sig självt. 

Det är ganska mycket hårt arbete och det har vi ju sett för man fick anmäla 

sig och jobba och det var ju en del som sa ”åh vad kul” och där var 

minimiytan 400 kvm, och det sköter inte sig självt. Det krävs rätt mycket och 

det såg man ju då efter, det är en del som pallrar ifrån, som inte har förstått 

hur mycket jobb det kan vara. (R2) 

Matsson, vid Fastighetskontoret understryker vikten av att utvärdera Stadsbruk. 

Anledningarna till att den ekonomiska vinsten i dagsläget inte anses rimlig är flera. 

Själva skalan på stadsbruket är i ett, som Matsson uttrycker det, ”mellansegment”. 

Istället ser Matsson, likt Andersson och Göransson att kunskapen om odling är 

viktig att ta tillvara, eftersom den fungerar som en ingångsport:  

Stadsbruk är ju ett projekt nu som ligger i mellansegmentet, de kommer inte 

kunna bli, alltså det är för småskaligt tror jag för att det ska kunna få en riktig 

bärighet om vi tar ut rätt markpriser så att säga. Däremot så är det liksom en 

ingång för att kunna komma vidare, alltså en läroplats på något sätt. (R5) 

Samtidigt inser Fastighetskontoret vikten av att öka sitt utbud, menar Matsson, från 

de traditionella koloni- och odlingslotterna till fler alternativ i anslutning till 

bostadsområden och/eller i fler variationer sett till yta. Här understryker Matsson 

återigen kunskap som yttersta värde för förvaltningen att bredda sitt utbud. 

Vi försöker att bredda vårt utbud från det lilla till bra mycket större och där 

är väl egentligen Stadsbruksprojektet ett mellanting, alltså de som vill lära 

sig odla innan man gör det stora. (R5) 

Att kunskapen är viktig är också tydligt i samtalen med stadsbrukarna. Kunskapen 

får dem att växa på ett personligt plan. Kunskapen är tillsammans med 

stadsodlingen som större rörelse, den tydligaste drivkraften för flera av 

stadsbrukarna.  

Stadsbruket rymmer stora möjligheter för ekonomiskt mervärde för staden 

men hindren är också tydliga. De kan förklaras utifrån synen på 

rationalitet/känslomässighet och storskalighet/småskalighet. Detta synsätt leder till 

att stadsodling ses som en mjuk åtgärd. Av tradition är stadsodlingen inte ett 

verktyg som genererat en inkomst till kommunen. Snarare har den bekostats för att 

erbjuda rekreation för stadens invånare, Fastighetskontoret har erbjudit och 

erbjuder koloni- och odlingslotter. Anna-Karin Engdahl vid Fastighetskontoret 

menar att detta utgör ett hinder för de nya typerna av stadsodling: ”Det är lite svår 

balans och de som verkligen kanske skulle vilja jobba åt ett annat håll och minska 

det här med Malmö stads involvering i odlingsvärlden skulle ju lätt kunna peka på 
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det- jamen det är ju en ekonomisk förlust för staden.”(R4). Ett tydligt argument 

som Andersson använder är att de sociala mervärden stadsodlingar kan ge, skapar 

ekonomiska mervärden i ett större samhälleligt perspektiv (R2). Exempelvis kan 

stadsodlingen ge stärkt trygghet i gaturummet, vilket förutom fastighetsägare och 

invånare, hela samhället skulle gynnas av (ibid.). Återigen lyfts synen på 

stadsodlingar som viktiga mötesplatser i staden fram. Dessa mötesplatser anses ha 

många mervärden för integration, gemenskap och ökad trygghet i stadsdelar och i 

en förlängning stärka den ekonomiska hållbarheten. Andersson uttrycker också 

möjligheter för en alternativ syn på ekonomi, mer i linje med delandeekonomi eller 

cirkulär ekonomi: 

Det finns ju ett stort intresse kring det, att man kanske inte behöver vara på 

professionell basis utan man kan dela och byta och dela erfarenheter och 

plantor. Man kan göra mycket där, men då måste man ändå finna ett system 

som funkar för det också. Men det finns ju ett jättestort potentiellt intresse. 

Jag tror det speglar både ett intresse för delningsfenomenet och det gröna. 

Kombinationen där kan man ju fundera på om det kan finnas fler 

möjligheter.(R2) 

4.3.1.2 Motsättning: Individ/kollektiv 

I Malmös miljöredovisning uttrycks en strävan efter att utveckla ”metoder för drift 

och underhåll av gröna områden som både medför lägre kostnader och gynnar 

ekosystemtjänster” (Malmö Stad, 2015b). Dessutom menar man att det stora 

intresset för odling bland Malmöborna måste ”stöttas ytterligare på olika sätt” 

(ibid.). Som tidigare nämnts finns inga tydliga strategier för stadsodlingen i nuläget 

och detta är kanske inte heller eftersträvansvärt. Avsaknaden av ett politiskt driv 

gör att stadsodlingen i dagsläget är beroende av ett eldsjälsarbete, på ideell och 

kommunal nivå (R2). Som motsats till Malmö, eller snarare som förebild, nämns 

Göteborg av flera tjänstemän (R2; R3). Där finns en mer övergripande strategi och 

ett politiskt driv för stadsodling. Ett arbete sker på två plan inom ett kommunalt 

nätverk för Malmös förvaltningar, samt inom det allmänna stadsodlingsnätverket i 

Malmö där både kommunala och civila aktörer arbetar på olika strategier och 

visioner.  De tydligaste möjligheterna för stadsodlingen finns i ett nytänkande både 

från kommunalt och civilt håll. Ett kreativt tänkande syns tydligt inom Stadsbruk, 

där den ekonomiska aspekten tillförs, för att bredda funktionen och samtidigt göra 

det mer legitimt att odla i staden. Samtidigt måste tjänstemän och odlare förhålla 

sig till resterande intressen i staden samt till det ekonomiska systemet, där 

konventionellt jordbruk fortfarande är norm. Miljöförvaltningen uttrycker en tanke 

om att själva projektformen, som är förvaltningens sätt att jobba, är och antagligen 

framöver kommer att vara den starkaste möjligheten för att stadsodlingens 

funktioner i staden ska kunna breddas. Projektformen, tillsammans med, som 
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tidigare beskrivits, kollektiva lösningar, genom organisering i form av ideella eller 

ekonomiska föreningar, blir på det sättet tydliga möjligheter för Malmös 

stadsodlingar. Precis som Andersson framhäver Göransson det essentiella i att 

kombinera nya alternativa vägar för att lämna det äldre storskaliga, skötselinriktade 

synsättet. Tjänstemannen understryker vikten av ett tvärsektoriellt samarbete som 

han menar inte är tradition i en svensk kontext. 

Vi har ju ett väldigt, fortfarande ett funktionsinriktat sätt att se på det. Att 

hitta ett sätt av blandformer av ekonomi, där privat, offentligt och ideellt 

hittar varandra och samarbetar på olika sätt - där har vi ett regelverk som inte 

gynnar det och skapar problem. Men i förlängningen så ser jag den 

möjligheten tillexempel som Stadsbruk försöker att exploatera- kan det här i 

en förlängning ge jobb så att folk kan till viss del leva på det här, tjäna pengar, 

få lön. Men jag tror att för att man ska komma dit hän så finns det rätt mycket 

om man måste förändra, i synsätt och i regelverk. (R3) 

Vidare resonerar Göransson om vilka förutsättningar den svenska kontexten skapar 

för stadsodling idag: 

Där finns det ju en tradition i andra länder som inte har haft de förutsättningar 

som vi haft i Sverige, att kommunen faktiskt sköter det här, i de länderna har 

det ju hela tiden funnits en kontakt med volontärer och ideella 

organisationer… Men den traditionen har vi inte i Sverige. Och jag ser inte 

det som, det här med att engagera människor i sin närmiljö och i offentlig 

verksamhet, jag ser inte det som något negativt. Det finns negativa bitar men 

jag ser fördelar i det också. (R3) 

Som tidigare nämnts delar tjänstemännen en syn på stadsodling som ett brett 

fenomen, speciellt Andersson, vid Miljöförvaltningen som kan sägas inta det mer 

övergripande perspektivet, medan Gatukontoret och Fastighetskontorets 

tjänstemän pratar mer konkret om uppdraget att förvalta kommunens mark, utforma 

attraktiva miljöer och bereda plats för aktiviteter. Andersson understryker att 

stadsodlingens värde idag kan sägas bero på dess skala, men att den huvudsakliga 

aktiviteten, att odla, oavsett skala eller plats, ger sociala mervärden (R2). 

Om man ska se fördelarna med det så beror det ju på i vilken skala. Sen finns 

det ju en del gemensamma nämnare, att man producerar friska grönsaker, att 

man är ute och jobbar med kroppen och att man skapar mötesplatser i det 

offentliga rummet som ju gäller för alla. (R2) 

Trots den uppenbara skillnaden mellan studiens två odlingar, utifrån skala och 

övergripande syfte framkommer en tydlig parallell under intervjuer med samtliga 
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tjänstemän. Båda odlingarna framhävs som viktiga mötesplatser, men möjligen på 

olika sätt. Enskifteshagen är som tidigare beskrivits, en typisk gemensamhetsodling 

och beskrivs därför mer tydligt utifrån dessa aspekter jämfört med Stadsbruk. Men 

tydligt är också att tanken med Stadsbruk är att lägga stor vikt vid idén om det 

kollektiva, sinsemellan odlarna själva och i det större för de boende i området. 

Samtidigt är det utifrån idén om kollektiva lösningar och gemenskap som specifikt 

Enskifteshagen problematiseras av tjänstemännen. Den kollektiva aspekten är inte 

helt oproblematisk då den skapar reaktioner från omgivningen. Enskifteshagen är 

lokaliserad på allmän plats, i centrala Malmö, vilket skapar viss problematik. Trots 

att odlingen idag fungerar väl, med ett samarbete mellan den ideella föreningen och 

kommunen, har dess tidigare existens kantats av olika konflikter (Sydsvenskan, 

2014b; 2014c; R3). Odlingen utförs i närheten till allmänheten, vilket skapar 

ovisshet från förvaltningarnas sida, gällande acceptans från omgivningen. Som 

Göransson beskriver handlar det om rädsla och kontroll från förvaltningarnas sida, 

ifråga om vilka aktiviteter som bör ges plats på allmän platsmark. Samtidigt som 

Enskifteshagen har fått kritik och överkommit svårigheter anses den vara en väl 

fungerande modell. Det största hindret med projekt Stadsbruk är att det ses som 

något temporalt. Detta gör det svårt att planera för framtiden vilket är något som 

krävs inom odling som praktik. Odlarna uttrycker en vilja att kunna planera sin 

framtida försörjning, huruvida de bör satsa på denna profession eller inte. Vissa av 

odlarna uttrycker en frustration över att deras arbete ses som ett ”test” eller 

experiment, medan andra uttrycker mer förståelse och acceptans för detta (R7; R8). 

Jag tänker mer att det är, jovisst ett experiment, men med målet att kunna 

försörja mig på det. Man måste ju ha någon sorts inkomstkälla liksom och 

nu har jag börjat plugga det här också […] För mig är det väl mer såhär– jag 

testar vägar till att kunna försörja mig på det här. Men samtidigt är 

stadsodling i sig någonting som vi behöver i varje stad så på något sätt är det 

ju ett experiment, hur man ska kunna implementera det i en stad. ( R6) 

Vissa av stadsbrukarna uttrycker som sagt en frustration över osäkerheten för 

framtiden men också förståelse för det kommunala systemet. De är medvetna om 

att en struktur behövs för att den experimentella stadsodlingen ska kunna bli 

framgångsrik. 

Det är så schyst då att Malmö kommun kan vara med i det och 

förhoppningsvis så kommer det komma en förståelse att det behövs i stan 

och att det funkar och det är ju därför man måste tolerera också den 

kommersiella biten av det. De måste ju se också att det skapar jobb eller att 

folk kan få någon slags sysselsättning, och då kanske de (Malmö Stad) kan 

gå in med mer stöd. (R6) 
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4.3.1.3 Motsättning: Ekonomiskt/socialt 

Den tydligaste barriären för att stadsodlingens sociala värden ska få större 

genomslag hos allmänheten, är avsaknaden av beräkningsmodeller. Denna 

avsaknad sammanhänger med traditionen att mäta och beräkna med ekonomiska 

termer, för att avgöra värdet för samhället. Samtidigt är det här stadsodlingen 

ekonomiska värde, som i projekt Stadsbruk, kommer in. Andersson ser en 

möjlighet, både i alternativa skötselformer samt i att hitta fungerande 

beräkningsmodeller ” för att kunna räkna hem nyttorna” (R2). 

Att synliggöra det är ju ett sätt att möjliggöra. Men på något sätt så tror jag 

att det måste dokumenteras och forskas och synliggöras för att vi ska kunna 

komma vidare och få politikerna att satsa för det är ändå ett kostnadseffektivt 

sätt men att det är svårt att visa det. (R2) 

Aktörernas synsätt skiljer sig tydligt åt genom att tjänstemännen lägger en större 

vikt vid odlingarnas sociala mervärden för staden. Detta kan förklaras genom att 

denna inramning hittills varit mest fruktbart som argument för stadsodling på 

allmän platsmark. Anledningarna till att odla inne i staden, snarare än utanför den, 

kräver ett nytt synsätt och även nya förklaringsmodeller och argument. Det sociala 

mervärdet har därför hittills kommit att stå i centrum för Malmös stadsodlingar. 

Stadsbruk är däremot ett undantag från ett fokus på sociala mervärden. Projektet 

syftar till att stärka den sociala hållbarheten men även den ekonomiska (och 

nödvändigtvis som en effekt också den ekologiska hållbarheten).  

Till skillnad från stadens tjänstemän talar odlarna mer brett och fritt om 

stadsodlingens värden för dem personligen och för samhället i stort. Detta är inte 

helt oväntat, med tanke på att odlarna utför själva handlingen, att odla, och inte 

heller har en professionell kontext att förhålla sig till, talar de mer öppet om ideologi 

och påverkansarbete utifrån sina egna personliga drivkrafter. Tjänstemännen talar 

visserligen också om den förändring som är nödvändig på en strukturell nivå, men 

de är tydliga med att möjligheten för dem att påverka på ett politiskt plan är liten, 

sett till deras uppdrag. 

Stadsbrukarna talar om hur de upplever sig vara en del i en global rörelse och 

för ett djupare resonemang om den trend stadsodlingen är och vilka värden den 

baseras på. Det civila perspektivet öppnar upp för tankar om hur odlarna själva 

upplever sin roll i ett globalt perspektiv samt hur de uppfattar omgivningens syn på 

stadsodlingen. Som Jansson resonerar är det just inom staden som en modernitet 

och en närhet till resten av världen, anses vara starkare än på landsbygden (2013). 

Med två av Stadsbrukarna talar jag om allmänhetens syn på stadsodling, utifrån 

dikotomin urbant/ruralt. Odlarna understryker att de visserligen utgår från sin 

umgängeskrets och sin personliga kontext, men beskriver hur de uppfattar att synen 

på att odla mat i staden har förändrats, till en mer positiv inställning från 
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allmänheten. En av dem uttrycker sig såhär: ”Att vara stadsbonde har blivit coolt, 

eh jamen så, faktiskt! Det har skett något sorts skift i det.” (R6) 

Idén om det kollektiva är återkommande, samtidigt som de, inom Stadsbruk, 

är entreprenörer på en individuell nivå. Samtidigt som tanken om entreprenörskap 

genomsyrar projektet är tanken om självförsörjning och matsuveränitet tydlig bland 

Stadsbruks odlare. De odlar utifrån drivkraften att odla mat till sig själva, familjen 

och sin närmsta omgivning. Som tidigare nämnts beskriver de också en ökad 

efterfrågan på ekologiskt och närproducerat, i sin omgivning och av de kunder de 

möter. Att synsätten skiljer sig åt emellan de två aktörsgrupperna, är återigen 

tydligt. En av tjänstemännen på Fastighetskontoret beskriver de olika synsätt som 

dominerar i de respektive nätverken, det inom förvaltningarna och det allmänna för 

Malmös alla aktörer. 

Ja det är ju många sådana tankar, och folk som uttrycker de tankarna på de 

här mötena. Här (på Fastighetskontoret, Malmö Stad) pratar man inte så 

mycket om det, här pratar man mer om odling som må bra- inte 

självförsörjande… ska man underbygga det så ska man titta mer på 

hälsoaspekten, uteliv, rörelse och i försköningsperspektiv. (R4) 

Som Delshammar skriver, pågick ett stort påverkansarbete för stadsodlingens 

mervärden under 1900-talets början, medan den från 1940- och 50-talet inte längre 

argumenterades för (2012b). Delshammar menar att detta kan sägas bero på: ”att 

planering för koloniträdgårdsområden vid denna tid hade blivit en integrerad del av 

svensk planeringspraktik. Det var i så fall inte något som man måste argumentera 

för.” (ibid., s.5). Delshammar beskriver alltså hur rekreationsnormen vid den här 

tiden hade slagit igenom i Sverige och tanken om produktion hade försvunnit (ibid). 

Som tidigare beskrivits talar tjänstemännen om svårigheten för den 

småskaliga stadsodlingen att konkurrera med storskaligt konventionellt jordbruk, 

vilket beror på avsaknaden av tradition att mäta sociala värden. Det ekonomiska 

värdet dominerar generellt i samhället, och stadsodlingen måste därför förhålla sig 

till det. Däremot lyfts idén om delandeekonomi fram av både tjänstemän och odlare. 

En odlare uttrycker tankar om att ”förenkla processen”: 

Det är väl mycket det som många av oss spånar på nu, att vi skulle vilja 

förenkla processen, så det inte blir så enormt mycket arbete, för det är, ja 

även om vi säljer våra grönsaker lite dyrare än vad grönsaker kanske kostar 

på Konsum eller på Möllan så är det fortfarande så att det är ett enormt 

underpris om man tänker på allt arbete som är lagt på det. (R7) 

Odlarna funderar på att bjuda ut kunderna direkt till odlingen och tankar finns också 

på att skapa en nära kundkrets som vill investera i skörden redan i fröstadiet, 
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inspirerat av CSA, s.k. Communityshared Agriculture, på svenska 

”andelsjordbruk”(Mistra Urban Futures, 2016).  

Vidare talar Gunilla Andersson vid Miljöförvaltningen om de hinder odlarna 

inom Stadsbruk måste förhålla sig till för att lyckas konkurrera med det 

konventionella jordbruket: 

Nej, där har man ju i och för sig lite småskalig maskinutveckling men det är 

ju inte alldeles lätt, det finns en anledning till att den professionella 

jordbruks- och trädgårdsnäringen är väldigt mekaniserad och väldigt hög för 

att prispressen genom tiderna har varit så enormt hård från 

dagligvaruhandeln så att kunna konkurrera med morötterna på ICA, det 

kommer aldrig att gå. (R2) 

De möjligheter stadsbrukarna har för att konkurrera är enligt Andersson en uttänkt 

strategi för att nå lokala kunder och kommunicera ett budskap om det unika med 

produkterna: 

Man måste ha med storyn och det är ju där tjänster och sådär kommer in. 

Man måste ha genuitet, unika produkter, storytelling, upplevelser, hela det 

paketet med för annars får man aldrig någon lönsamhet. Man ska odla 

extremt unika saker. (R2) 

Andersson pratar också om det essentiella i att jobba nära stadens restauranger, att 

utforma skräddarsydda produkter för att lyckas konkurrera med konventionell 

odling. Miljöförvaltningens tjänstemän resonerar återhållsamt optimistiskt om 

Stadsbruk vilket framstår som logiskt eftersom odlingen sker inom ett 

innovationsprojekt och ännu inte är utvärderat. Detta leder till att odlingspraktiken 

återkommande benämns som ett test, s.k. ”testbäddar”. Eftersom Stadsbruk är något 

nytt och innovativt framstår hindren för odlingens fortsatta existens som mer 

tydliga än för Enskifteshagen. Hindren består främst i form av marknadens logik, 

d.v.s. normerna för det nuvarande ekonomiska systemet. Detta skapar stora 

utmaningar för stadsbrukarna att lyckas konkurrera med det konventionella 

jordbruket. De starkaste möjligheterna för odlarna är alltså att producera alternativa 

produkter. Vad man läser in i denna alternativitet varierar mellan odlare och 

tjänstemän. De är båda överens om att odlarna måste testa sig fram, inom ramarna 

för projektet, men de ser olika på möjligheten till att producera mat. 

Miljöförvaltningen menar exempelvis att odlarna kommer få svårt att konkurrera 

med just matproduktionen och därför måste producera mer nischade produkter 

redan från början, till en uttänkt kundkrets, medan odlarna själva ser denna 

kundkrets framför sig. Frågan om hur alternativ odlarnas marknad måste vara, 

kommer kvarstå.  
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Båda odlingarna rymmer biologiska, sociala och ekonomiska värden men 

tydligt är ändå att Stadsbruk är det projekt som rymmer starkast möjligheter för 

ekonomisk hållbarhet. Samtidigt är stadsbruket i Malmö endast i startgroparna. 

Utifrån tjänstemännen framgår det att det som hindrar stadsodlingens ekonomiska 

värde från att få ett större genomslag främst är systemet, på en höge nivå. 

Göransson, Gatukontoret uttrycker det såhär: 

I förlängningen så ser jag den möjligheten tillexempel att som Stadsbruk 

försöker att exploatera- kan det här i en förlängning ge jobb, så att folk kan 

till viss del leva på det här, tjäna pengar, få lön. Men jag tror att för att man 

ska komma dit hän så finns det rätt mycket som man måste förändra, i synsätt 

och i regelverk. (R3) 

Stefan Matsson vid Fastighetskontoret menar att Stadsbruk i nuläget inte är 

ekonomiskt lönsamt, varken för inblandade odlare eller för kommunen i stort. 

Samtidigt uttrycker även Matsson tanken om att Stadsbruk i nuläget är ett 

experiment på en temporal plats. Men, likt Göransson menar ha att det finns tydliga 

möjligheter i Stadsbruk som typ av odling, för att skapa fler jobb och samtidigt 

stärka integrationen.   

Det här är lite grann en mellanlandningsplats där man ska ha utbyte av 

varandra, alltså ett ställe där många samlas, en källa för kunskap men ett 

väldigt experimenterande. […] Man får möjlighet att testa, och så är det ju 

här i den här staden också. Att det kommer många som är intresserade av 

odling, från olika delar av världen. (R5) 

4.4 Sammanfattning 

Inom studiens två metateman har värden, hinder och möjligheter för Malmös 

stadsodlingar beskrivits. Underliggande synsätt och ideologi förklarar varför 

aktörerna värderar odlingarna som de gör samt vilka hinder och möjligheter de ser.  

Eftersom stadsodling är ett diversifierat fenomen är utmaningen stor för att 

överkomma hindren, samtidigt beskriver aktörerna möjligheter, utifrån sina 

positioner. I Tabell 6 (se appendix) ges en sammanfattande överblick över 

aktörernas synsätt. Rekommendationer är att tjänstemän och odlare, utifrån sina 

olika positioner fortsätter ett tvärsektoriellt samarbete, med andra aktörer. Tydligt 

är att ett gemensamt påverkansarbete behövs för att stärka stadsodlingens generella 

status i staden. Samtidigt visar resultatet att odlingsintresset i staden är stort och att 

efterfrågan på närproducerat också ökar. Framtiden för de två odlingarna är oviss, 
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både tjänstemän och odlare uttrycker en oklarhet, huruvida odlingarna kommer att 

fortsätta på dagens plats samt under vilken organisation och finansiering 

(R2;R6;R7;R8). Eftersom Stadsbruk är ett pågående projekt beskrivs denna odling 

utifrån mer osäkra termer. Både tjänstemän och odlare talar om odlingen som ett 

test vilket gör att stor vikt läggs på de innovativa lösningar stadsbruket skulle kunna 

rymma, men hindren ges därför också stor vikt av tjänstemännen. Sett till detta är 

framtiden för Stadsbruk svårare att få grepp om än Enskifteshagen där 

organisationsformen och stödet verkar ha nått en fungerande form– men även 

gällande dess framtid är det svårt att helt kunna dra en slutsats. Avsaknaden av 

politiskt driv för stadsodlingen i Malmö, jämfört med förebilden Göteborg, skapar 

hinder men kanske andra möjligheter för utveckling genom nya alternativa vägar.  

 

 

 



45 

5. Diskussion  

Människans distansering från naturen har oundvikligen skapat stor problematik 

som samhället idag måste bemöta. En omställning förespråkas av olika 

samhällsaktörer och staden står i mångt och mycket i centrum för den innovation 

som nu efterfrågas (D.f.h.s., 2012). Våra städer är i behov av lösningar som 

fungerar på flera nivåer, för att möta samhällets biologiska, sociala och ekonomiska 

utmaningar (ibid.). Mok (et al.) beskriver nutidens olika syn på stadsodling, som 

existerar parallellt, dels synen på stadsodling som en ”bi-produkt” av miljörörelsen 

och som en ”feel-good”- aktivitet för borgerligheten och dels en nyuppkommen syn 

på stadsodling som faktisk möjlighet till försörjning, genom matproduktion och 

andra möjligheter för profession (2014).  

Denna studie har visat att stadsodling är ett verktyg som rymmer många 

mervärden för staden och samhället i stort. Samtidigt är det tydligt att det i städer 

likt Malmö, som saknar en strategi och politiskt driv för stadsodling, behövs ett 

större påverkansarbete om nya former av stadsodling ska ges utrymme. Forskare 

likt Mok (et al.) understryker vikten av att premiera stadsodlingens 

multifunktionalitet för att ge ett större genomslag i såväl forskning som 

samhällsplanering. De framhäver det essentiella i ett större påverkansarbete på alla 

nivåer i samhället (ibid.). Sett till stadsodlingens potential borde den tas på allvar 

även i en västerländsk kontext menar Mok (et al.) tillsammans med andra (Classens, 

2015; Lohrberg et al., 2016; McClintock, 2010). Huruvida stadsodlingens potential 

för matförsörjning bör tas vidare i en svensk kontext kvarstår att besvara. Resultatet 

av denna studie visar att hindren i nuläget är stora och att frågan om matförsörjning 

d.v.s. ”matsäkerhet” mest diskuteras utifrån kunskapsbyggande inför framtiden, 

inte direkt i nuet (R2;R5). 

Tidigare forskning visar att en bredare syn på stadsodling, utifrån inte bara 

sociala utan också dess biologiska och ekonomiska mervärden, kan ge 

fenomenet/verktyget ett bredare genomslag (Lohrberg et al., 2016). Vissa 

förespråkar ett större fokus på själva produktionen, d.v.s. det odlingen genererar 

(Larsson, 2015). Samtidigt är den generella normen i ett europeiskt perspektiv de 

mervärden stadsodlingen ger, bortom produktion (Lohrberg, 2016). I Malmös 

kontext dominerar fortfarande synen på stadsodling som rekreation, medan ett mer 

multifunktionellt synsätt kan skönjas inom Stadsbruk. Stadsodlingens sociala 

värden förespråkas i högre grad än de biologiska och ekonomiska, och används i 

större utsträckning som argument för stadsodlingen. Malmös stadsodlingar ses 
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fortfarande mest som en social aktivitet, som måste anpassas till lagstiftning och 

allmänhetens synsätt, vilka båda präglas av dikotomin urbant/ruralt och en syn på 

rationellt/irrationellt. Experimentella stadsodlingar som Stadsbruk ges allt större 

uppmärksamhet i en europeisk kontext (Lorhberg) men frågan kvarstår, om denna 

form av ”high-tech” (Delshammar, 2012b) stadsodling, på en ”farming level” 

(Simon-Rojo et al., 2016) kommer ges fortsatt plats på kommunal mark. Detta beror 

på dess möjligheter att konkurrera med konventionellt jordbruk och särintressen 

inom stadsplaneringen. Jansson resonerar kring hur upprätthållandet av dikotomin 

urbant/ruralt i svensk/västerländsk kultur motverkar synen på ett mellanting, något 

som är varken urbant eller ruralt (2013). Qviström och Saltzman beskriver 

problematiken i att marken i stadens utkanter står outnyttjad och bortglömd, i 

väntan på exploatering (2006). De ser ett problem i att mark ses som temporal och 

att dess historia och tidigare funktioner inte tas in i beslutsfattandet (ibid.).  

 Studiens resultat visar att stadsodling i Malmö präglas av ett rekreativt och 

ett multifunktionellt synsätt. Samtidigt dominerar fortfarande stadsodlingens 

sociala värde och dess plats i rummet accepteras främst utifrån rekreation, vilket 

används som tydliga argument för stadsodlingarnas plats på kommunens mark, 

främst av tjänstemännen. De två odlingarna värderas olika men delar ändå 

karakteristiska egenskaper utifrån syfte och aktivitet. Hur ett fenomen värderas 

leder till ett direkt samband med vilka hinder och möjligheter aktörerna och 

samhället ser. Analysen visar att de två odlingarna rymmer olika potential och 

problematik utifrån vilka värden de tillskrivs, vilket ger dem olika status beroende 

på vilken aktör som uttalar sig. Stadsodlingens diversitet, som beskrivits utifrån 

studiens två odlingar, leder till en utmaning inför att formulera lösningar. Vejre och 

Simon-Rojo (et al.) menar att: “it can hardly be seen as a sector of its own, with its 

extreme variation” (2016, s.16).  Stadsodling inbegriper olika aspekter av 

stadsplaneringen, gällande markanvändning, finansiering samt omgivningens syn 

på platsens utformning och aktivitet (ibid.). Samtidigt kan stadsodlingen sägas 

konkurrera med andra grönområden som är till för andra aktiviteter eller i syfte att 

stärka stadens biologiska mångfald (R3;R5). De tydligaste hindren finns på en 

strukturell samt kommunal nivå. Detta gör att tjänstemännen har en större insikt i 

hur dessa hinder kan överkommas rent praktiskt, samtidigt som tjänstemän och 

odlare, tillsammans med andra aktörer, bör arbeta med ett övergripande 

påverkansarbete.  

Eftersom stadsodling är ett sammansatt fenomen bestående av en markyta och 

en social aktivitet överbryggar den olika policyområden, vilket gör att det, som i 

Malmö, i dagsläget inte finns en uttalad strategi eller klara riktlinjer för hur 

stadsodling bör främjas eller implementeras inom stadsplaneringen Tidigare 

forskning beskriver liknande problematik för nutida stadsodling (Delshammar 

2012a, 2012b; Lohrberg et al., 2016). Tidigare forskning om implementering av 

grönstrukturer och markfördelning i staden visar att dikotomin urbant/ruralt starkt 

präglar stadsplaneringen (Erixon, Borgström & Andersson, 2013). Detta skapar 
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också en utmaning, som Stefan Matsson, vid Fastighetskontoret uttrycker, att 

grönområdenas värden konkurrerar med varandra (R5). Qviström och Saltzman 

(2006) menar att grönytor i och i närheten till staden ses som temporala och att 

långsiktiga strategier därför inte skapas. Samtidigt är det denna syn på stadsodling 

som något temporalt som ses som en möjlighet för vissa av studiens tjänstemän. 

Fastighetskontorets s.k. ”ambulerande odling” är ett exempel på detta. 

Ambulerande stadsodlingar, som kan flyttas inom ett visst område, kan ses som ett 

resultat av den press särintressen och förtätning sätter på markfördelning inom 

stadsplaneringen idag. 

5.1 Vidare forskning 

Sett till studiens kvalitativa och induktiva ansats, öppnar resultatet upp för frågor 

att applicera i ett bredare perspektiv. De frågor som kvarstår utifrån studiens 

resultat kan brett sammanfattas som följande: 

 

 Hur bör framtidens stadsodlingar se ut utifrån syfte, plats, organisation, 

styrning samt finansiering?  

 Hur kan stadsodling som verktyg komma till sin rätt och bidra till den 

omställning som samhället så tydligt behöver? 

 

Studiens teoretiska utgångspunkt, problematiken i människans frånkoppling från 

naturen, behöver utredas vidare. Hur dikotomin urbant/ruralt kan motverkas, och 

om den ens borde motverkas är oklart. Stadsbruk representerar en odling som sker 

närmre stadens utkant och som sett till plats och skala utmanar gränsdragningen 

mellan urbant och ruralt. Detta skulle kunna innebära att stadsbruk och 

konventionellt jordbruk möts, vilket skulle kunna göra gränsdragningen mellan 

urbant och ruralt allt svårare. 

Vidare visar studien att i kommuner som Malmö, där det finns ett tydligt 

odlingsintresse, är det i fortsättningen upp till redan engagerade och övertygade 

individer att organisera sig i ett påverkansarbete. Samtidigt präglas den nutida 

svenska kontexten av en stark tilltro till myndigheter, vilket studiens tjänstemän 

beskriver (R2;R3). Detta väcker frågor om vilken organisering samt styrning som 

bäst kan lyfta fram stadsodlingens potential som verktyg. Därför är frågan om 

organisation, styrning, finansiering något som behöver utredas vidare och besvaras 

av aktörer på olika nivåer. 

 Ytterligare frågor som bör utredas är frågan om mätbarhet, vilket är en 

utmaning för småskaliga, kollektiva och medborgarinkluderande lösningar, som 

stadsodling är ett exempel på. Avsaknaden av verktyg och tradition av att mäta 

sociala värden gör att framtiden för stadsodling är svår att beskriva. Ett fortsatt 
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fokus på stadsodlingens rekreativa aspekter skapar en osäkerhet, då det är svårt att 

säga hur snabbt ett påverkansarbete kan ske och därmed ge en effekt i samhället. 

Normen att mäta värden i ekonomiska termer har inte analyserats djupgående i 

denna studie, men att denna norm kan vara begränsande då klimatförändringar 

kräver en omställning av samhället i ett snabbare tempo än idag, är tydligt. Ett 

tvärvetenskapligt samarbete och ett intensifierat tvärsektoriellt samarbete i 

samhället skulle kunna sammanföra de tre aspekterna, och vidga synen på hur vi 

värderar och fattar beslut. Stadsodling är ett fenomen, som baserat på motsättningen 

rationalitet/irrationalitet och lokal kontext skulle främjas av detta. Studiens 

resultat visar på så sätt att samhället behöver en fördjupad förståelse för hur vi 

värderar biologiska/ekologiska, sociala samt ekonomiska aspekter av hållbarhet. 

Eftersom stadsodlingen har potential för att stärka alla dessa aspekter inom städers 

hållbarhetsarbete, behöver vi få större insikt i hur individer och organisationer fattar 

beslut baserat på synen på ett fenomen i samhället i stort. En minskad distans mellan 

olika syn på ett fenomen som stadsodling kan öppna ögonen för hur vi ska odla och 

i vilka sorts system- sociala, biologiska och/eller ekonomiska?  
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6. Slutsats 

Studien visar att stadsodling är ett verktyg med potential för omställning av 

samhället. Samtidigt är det en nutida trend, vilket sammankopplar den lokala 

praktiken med en större global rörelse. Som verktyg är stadsodling komplext att 

hantera eftersom samhället präglas av dikotomin natur/kultur. Denna dikotomi 

skapar en uppdelning av urbant och ruralt samt hur aktörer ser på vad som är 

rationellt respektive irrationellt inom och utanför stadens gränser. Dessa synsätt 

präglar den lokala kontexten i Malmö. Vidare visar studien att olika hinder och 

möjligheter uppkommer beroende på vilket värde som ges fokus. Studiens 

tjänstemän framhäver stadsodlingens sociala värde, vilket skapar hinder utifrån 

mätbarhet, ekonomisk förlust samt icke-traditionen av kollektiva lösningar. Det 

sociala värdet framstår som en möjlighet för Malmös stadsodlingar att ges större 

utrymme. Ett fokus på sociala värden skapar möjligheter i det kollektiva och 

rekreativa, genom en fortsatt syn på och argumentation för stadsodling som en 

fritidssyssla. Stadsodlingens biologiska och ekonomiska värde skapar hinder 

kopplat till skötsel och funktion samt småskaligt och storskaligt. Större vikt vid 

biologiska värden gör möjligheterna svårare att urskilja. Den biologiska process 

som odlingen är, genererar sociala och ekonomiska mervärden, men odlingens 

biologiska värden i sig, då specifikt en biologisk mångfald skapar ingen större 

möjlighet för påverkan. Samtidigt finns möjligheter för dessa värden att lyftas fram. 

Alternativa vägar genom det kollektiva, delandeekonomi och 

försörjningsmöjligheter är tydliga utifrån studiens resultat. Däremot kvarstår frågan 

hur stadsodling ska kunna konkurrera mot ekonomisk effektivitet och storskalighet. 

Vilka modeller som skulle kunna fungera behöver utredas vidare. Samtidigt, 

eftersom stadsodlingens biologiska och ekonomiska värde i det större perspektivet 

förstärker den sociala hållbarheten i staden finns här stor möjlighet för 

argumentation, vilket tidigare forskning också framhåller. Sammanfattat finns 

möjligheter för en breddning och utveckling av Malmös stadsodlingar, men också 

tydliga hinder. En förebild för Malmö är Göteborg där en strategi och politiskt driv 

finns i frågan. Eftersom detta inte är fallet i Malmö kvarstår att se vilka vägar 

kommunen väljer att gå. De tydligaste möjligheterna är enligt tjänstemännen 

projektformen, upphandling av skötseltjänster samt ett fortsatt påverkansarbete. En 

möjlighet för fler stadsodlingar baserade på multifunktionalitet är att 

experimentella odlingar som Stadsbruk utvärderas och synliggörs.  
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Appendix 

Tabeller 

Tabell 6. Illustrerar övergripande hinder och möjligheter för studiens två stadsodlingar.  

* faktorn gäller för både tjänstemän och odlare. 

** faktorn ses som både hinder och möjlighet. 

 

 

 Värden Hinder Möjligheter 

Tjänstemän 

Biologiskt  Särintressen/Förtätning 

 Produktionen förbises 

 Alternativa skötselsätt 

 Temaodlingar 

 Stadsdelsträdgårdar/kvartersträdgårdar 

Socialt  Rationalitet/standardlösningar 

 Avsaknad av mätningsmodell 

 Avsaknad av  strategi 

 Föreningsformen/kollektiva 

lösningar 

 

 Detaljplanera stadsodingar 

 Argumentation: rekreation 

 Kollektiva 

lösningar/Delandeekonomier 

 Projektformen 

 Vägledande faktorer 

Ekonomiskt  Ekonomisk förlust 

 Projektformen 

 Upphandling av stadsodlingstjänster 

 Stadsodlarprofession 

Odlare 

Biologiskt  Avsaknad av mark 

 Produktionen förbises 

 Kommunalt stöd* 

Socialt  Bristande status  Kommunalt stöd* 

 Påverkansarbete 

Ekonomiskt  Osäker ekonomi  Entreprenörsskap 

 Kommunalt stöd* 
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Intervjuguide 

 

TEMA: Värden – sociala, ekonomiska, ekologiska 

 

- Vilka värden ser din förvaltning främst med stadsodling på offentligt ägd 

mark? 

- Vilka värden ser du personligen? 

- Vilka värden borde lyftas fram och på vilket sätt, i så fall av vem eller 

vilka? 

- Hur resonerar du angående vilka värden som upphöjs i Malmö, sociala, 

ekonomiska eller ekologiska? Vilka värden ger störst legitimitet och 

därmed bättre möjligheter idag? 

 

TEMA: Klimatförändringar och matsuveränitet 

 

- Vilken relevans anser du att begreppet ”food security”, på svenska kallat 

matsuveränitet, har för Malmö i nuläget? Då speciellt ifråga om stadsnära 

odling- eller så kallat Stadsbruk? 

 

TEMA: Hinder – organisatoriska, ekonomiska, kunskapsmässiga, kulturella 

 

- Vilka är de främsta hindren för en fortsatt stadsodling på offentlig mark 

utifrån förvaltningens synvinkel? 

- Utifrån din synvinkel? 

- Vilka är hindren utifrån en nationell respektive global kontext? Finns det 

kopplingar här? 

- Hur tror du att hindren kan överkommas? Hur bör stadsodlingen anpassas 

för att komma runt hindren?  

- Var behövs strukturen stärkas - i Malmö Stads organisation, bland de 

ideellt engagerade eller på en politisk nivå? Vem ska göra vad? 

 

TEMA: Möjligheter – ideellt engagemang, politisk påverkan, brett samarbete 

 

- Vilka är möjligheterna för Malmös offentliga stadsodlingar idag? 

- Utifrån förvaltningens perspektiv och generellt? 

- Utifrån förvaltningens riktlinjer, hur har dessa riktlinjer fungerat? 

- Utifrån “Malmömodellen” som rapporten “Odling över gränser” 

utmynnade i, vilka möjligheter ur denna modell bör Malmös odlingsaktörer 

utveckla?  
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TEMA: Förebilder – globalt och lokalt 

 

- Hur ser du på det faktum att stadsodling/ urbana odlingar är en del av en 

global trend? Hur kan Malmö stad förhålla sig till den globala kontexten, 

d.v.s. omvärlden och samtidigt verka lokalt? 

- Vilka förutsättningar har Malmö, jämfört med nationellt och 

internationellt? 

- Vilka är förebilderna? 

- Slottsträdgården lyfts fram som ett lyckat exempel på ett privat initiativ 

som Malmö Stad därefter anammat. Hur kan detta förklaras? Vilka var 

förutsättningarna då och vad är förutsättningarna idag? 

- Hur ser du på Enskifteshagen i förhållande till Slottsträdgården? 

- Hur ser du på Stadsbruk i förhållande till de andra odlingarna? 

Respondenter 

Tabell 8. Kontaktuppgifter till respondenter inom Malmö Stad 

 

Förvaltning Insamlingsmetod  Namn Kontakt 

R1 

Miljöförvaltningen Pilotintervju Helen Nilsson helen.nilsson2@malmo.se 

R2 

Miljöförvaltningen Samtalsintervju Gunilla Andersson gunilla.i.andersson@malmo.se 

R3 

Gatukontoret Samtalsintervju Sten Göransson Sten.Goransson@malmo.se 

R4 

Fastighetskontoret Samtalsintervju Anna-Karin Engdahl Anna-Karin.Engdahl@malmo.se 

R5 

Fastighetskontoret Samtalsintervju Stefan Mattsson stefan.mattsson@malmo.se 
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