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Sammanfattning 
Odlingsallmänningar som odlingsform används i städer runt om i världen. De kan bidra till städer 

bland annat genom att öka tillgängliga grönområden, skapa mötesplatser för social gemenskap, öka 

lokal matproduktion samt öka den biologiska mångfalden. Stockholm är en växande stad som blir allt 

tätare och stadens grönområden utgör en allt viktigare funktion. Rapporten ämnar till att undersöka 

odlingsallmänningar i Stockholm. Frågeställningarna som undersökts är hur odlare får tillgång till 

mark och vilka hälsoeffekter odlingarna kan ge upphov till. För att besvara dessa frågor har en 

litteraturstudie använts samt intervjuer med personer som odlar i odlingsallmänningar i Stockholm, 

eller som på annat sätt är relaterade till de odlingsinitiativ som undersökts. 

Totalt har fem olika odlingsinitiativ undersökts. Resultatet visar på att odlingsallmänningar kan ge 

hälsoeffekter i form av en ökad social gemenskap, tillgång till terapeutiska platser nära hemmet samt 

en ökad medvetenhet om kosthållning. Resultatet visade även på att odlingsallmänningarna kan 

utgöra en bra möjlighet till fysisk motion. Alla de studerade fallen hade genomgått olika processer för 

att få tillgång till mark vilket visar på variationen i både initiativ till odlingarna och hanteringen av 

markfrågor. De studerade odlingsallmänningarna var placerade både på offentlig och privat mark. 

Tillgång till mark utgjordes både av initiativtagare som tagit kontakt med markägare för att fråga om 

tillstånd att bruka marken och en gerillaodling som börjat odla utan tillstånd. Det var även en 

kommun som genom medborgardialog hittat engagemang för odling samt en mobil odling som flyttat 

runt på lediga platser i väntan på exploatering. Vilka personer som får tillgång till de identifierade 

hälsofördelarna skiljer sig något mellan de olika odlingsallmänningarna. Hälsofördelarna som en ökad 

biologisk mångfald möjliggör gagnar däremot alla i staden.  
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Abstract 
Community gardening, as a form of cultivation, is used in cities around the world. They can contribute 

to cities by, among other things, increasing available green areas, creating social community meeting 

places, increasing local food production, and increasing biodiversity. Stockholm is a growing city that 

is becoming increasingly denser, and the city's green areas serve an increasingly important function. 

The report aims to study community gardens in Stockholm. The research questions are how initiative 

takers gain access to land and what health effects the community gardens can give rise to. A literature 

study has been used as well as interviews to answer the questions. The interviews were carried out 

with people who cultivate in community gardens or who are otherwise related to the community 

gardens that were investigated.   

Five different community gardens have been studied in total. The results show that community 

gardens can produce many health effects. They can increase social inclusion, access to a therapeutic 

place near the home, and raise awareness of diets. The results also showed that the gardens could 

represent a good opportunity for physical exercise. All the cases studied had undergone different 

processes to gain access to land, which shows the variation in both initiatives for cultivation and land 

management. The studied community gardens were located on both public and private land. Access to 

the land was made up of both initiators who contacted landowners to ask for permission to use the 

land, a guerrilla garden that started cultivating without a permit, a municipality that found 

commitment to cultivation through citizen dialogue and a mobile garden that moved around in vacant 

places in waiting on exploitation. The persons who gain access to the identified health benefits 

differed slightly between the different community gardens. In contrast, the health benefits that 

increased biodiversity enables benefit everyone in the city. 
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1. Introduktion
Odlingsallmänningar är en odlingsform som finns runt om i världen. I urbana områden uppstår de för 

att uppfylla en rad behov: allt från att ge tillgång till näringsrik mat i matöknar (McClintock, 2014), 

skapa sociala kontakter och mötesplatser (Austin et al., 2006) till att erbjuda terapeutiska miljöer i 

staden (Austin et al., 2006).  

Idag står vi inför en utmaning att forma våra samhällen mer hållbart. Förenta nationerna (FN) har 

utvecklat 17 globala mål som världens länder ska arbeta mot (Svenska FN-förbundet, 2019). Till flera 

av dessa mål kan en ökad inkludering av odlingsallmänningar i städerna kopplas. Ett av dessa mål är 

mål 11: Hållbara städer och samhällen. Här kan odlingsallmänningar bidra genom att öka tillgängliga 

och inkluderande grönområden, skapa mötesplatser där en ökad gemenskap kan skapas samt öka 

matsäkerheten i form av lokal odling. Ett annat mål som odlingarna kan bidra till att uppfylla är mål 

12: Hållbar konsumtion och produktion. Odlingsallmänningar är en form av stadsodling som kan 

skapa en lokal produktion av frukt och grönsaker vilket kan minska behovet av transporter. Ytterligare 

ett av FN:s mål där odlingsallmänningar kan bidra är mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. 

Stadsodlingar hjälper ekosystemen genom att bearbeta jorden och öka markbördigheten samt genom 

att främja den biologiska mångfalden genom att få in mer natur i städerna.  

Idag bor lite mer än hälften av världens människor i städer och andelen förväntas öka till 65 procent 

till år 2050 (United Nations, 2018). I Sverige bodde redan år 2015 85 procent av landets befolkning i 

tätorter (Statistiska centralbyrån, 2015). När städer förtätas blir grönområdena allt mindre. Mellan år 

2000 och 2005 minskade vegetationen i Stockholm med 1.5 procent av stadens totala landareal 

(Statistiska centralbyrån, 2010). Stockholms regionala utvecklingsplan, RUFS 2050, anger att 

förtätning av staden är en önskvärd strategi bland annat för att öka bostadsbeståndet och skapa 

miljövänligare transportalternativ (Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF), 2018). 

Projektet ska undersöka vilka hälsoeffekter odlingsallmänningar kan ge samt hur odlare får tillgång till 

mark i Stockholmsområdet. Detta ska ske genom intervjuer med odlare och kontaktpersoner för 

markägare.  

2. Syfte
I en stad som växer och byggs allt tätare blir konkurrensen av mark för olika markanvändningar allt 

påtagligare. I denna studie ska jag undersöka hur personer i Stockholm får tillgång till mark för att 

starta en odlingsallmänning. Ytterligare en fråga som ska undersökas är om tillvägagångssättet skiljer 

sig beroende på om marken är privat eller offentlig. Vidare ska jag även undersöka vilka hälsoeffekter 

odlingsallmänningarna kan ge genom att intervjua personer involverade i gemensamhetsodlingar om 

deras erfarenheter.  

Forskningsfrågor: 

1. Hur får odlingsallmänningar i Stockholm tillgång till mark?

2. Vilka hälsoeffekter kan odlingarna ge?

3. Uppsatsens disposition
För att introducera läsaren till kontexten kommer läsaren i följande paragraf introduceras till 

bakgrund om Stockholm i förhållande till odlingsallmänningar. I kapitel 5 följer en beskrivning av 

metoderna som använts i rapporten. Kapitel 6 tar upp litteraturstudien som genomförts i hälso- och 

markfrågor. I Kapitel 7 kommer jag att presentera resultatet från de studerade odlingsallmänningarna 
i Stockholm. Kapitel 8 tar upp diskussionen där resultatet jämförs med informationen från 

litteraturstudien. Andra aspekter som dykt upp från resultatet diskuteras även. Slutligen 

sammanfattas resultatet i kapitel 9. I bilagan finns intervjufrågorna som har använts i fallstudierna 
angivna.
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4. Bakgrund om Stockholm
I Stockholm har det länge funnits stadsodling främst på kolonilotter eller krigstidsträdgårdar. 

Odlingsallmänningar är däremot ett nyare inslag i staden. Det var främst i början på 2000-talet 

odlingsallmänningar började uppstå i Stockholm (Bonow and Normark, 2018).  

Sverige har en relativt låg produktion av livsmedel och behöver importera hela 50 procent, vilket kan 

jämföras med till exempels Finlands 20 procent av importerad mat. Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap och RISE (Research Institutes of Sweden) skrev i en rapport att Sveriges 

livsmedelsförsörjning kan brista i kristider (Landgren et al., 2017). En studie som utfördes i samarbete 

med stadsledningskontoret, fastighetskontoret och miljöförvaltningen i Stockholms stad undersökte 

om det går att odla tio procent av Stockholms stads konsumtion av frukt och grönsaker i Stockholm

stads kommun. Studien utfördes med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) för att kartlägga

potentiella odlingsytor och fann 3 000 hektar odlingsbar mark i Stockholm. Detta resultat tog inte 

hänsyn till biytor som behövs eller annan markanvändning och därför räknades odlingspotentialen på 

tio procent av den funna ytan. Studien fann att det är mycket möjligt att producera tio procent av 

stockholmarnas frukt och grönsaker samt att det för detta skulle behövas cirka 18 hektar mark för 

växthushållning samt cirka 300 hektar mark för frilandsodling. Enligt artikelförfattarna borde det gå 

att frigöra denna mark för odling genom att tillämpa lämpliga styrmedel för markanvändning 

(Oliviusson et al., 2019). 

Även om syftet till odlingsallmänningar många gånger främst inte är att producera några större 

mängder livsmedel så kan ändå denna form av odling utgöra ett av alternativen till ökad stadsodling. 

Vidare bidrar ofta odlingsallmänningar med att sprida information och medvetenhet om 

matproduktion och hållbarhetsfrågor. I Stockholms stads översiktsplan står det att stadsodlingar kan 

hjälpa till att stärka resiliensen för stadens ekosystemtjänster som hjälper till att klimatanpassa staden 

(Stockholms stad kommun, 2018). Malmö och Göteborg har kommit längre i utvecklingen av 

odlingsallmänningar i några aspekter än vad Stockholm har. Både Malmö och Göteborg har etablerade 

nätverk som kopplar ihop olika aktörer som berörs av stadsodling. Till Malmös nätverk ingår 

privatpersoner, kommuner och pedagogiska institutioner och genom nätverket kan projekt och 

föreningar ta kontakt med varandra. Göteborgs nätverk innehåller både aktörer för kommersiella och 

icke-kommersiella odlingar och hjälper till att hitta odlingsmark i staden ägd både offentligt och privat 

(Oliviusson et al., 2019).  

Nedan visas en karta över Stockholm där platserna för de fem studerade odlingarna i denna rapport är 

markerade.  

Figur 1. Karta över Stockholm där de undersökta odlingsallmänningarna är markerade. 
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5. Metod
För att besvara rapportens frågor har jag använt mig av en litteraturstudie samt intervjuer med 

personer som odlar i odlingsallmänningar i Stockholm eller som är relaterade till de odlingsinitiativ 

som undersökts i denna studie. Litteraturstudien genomfördes utifrån artiklar om 

odlingsallmänningar runt om i världen och diverse hemsidor och planeringsdokument för Stockholm. 

En närmare beskrivning av metoderna följer nedan.  

Avgränsningar 
Odlingsallmänningar kallas även för gemensamhetsodlingar eller tillsammansodlingar och är en bit 

mark där en grupp människor kollektivt odlar tillsammans. Studien avgränsar sig till att inte ta med 

kolonilotter eller kommersiella odlingar eftersom de ofta får tillgång till mark på annorlunda sätt. 

Kolonilotter får ofta tillgång till mark, till skillnad från odlingsallmänningar, genom att den 

intresserade personen får ställa sig i en kö till stadens existerande odlingslotter. Dessutom sköts 

kolonilotterna enskilt av de som har tillgång till platsen. Den geografiska avgränsningen sattes till att 

endast ta med odlingsallmänningar inom Stockholms län.  

Litteraturstudie 
För litteraturstudien har artiklar sökts efter i databaserna Scopus, Google, Google Scholar, Web och 

Science och Greenfile. Sökord som använts och kombinerats på varierande sätt är ”Community 

garden”, urban garden, garden, property relation, land access, health, wellbeing, stress, social, 

biodiveristy, odlingsallmänningar, tillsammansodlingar, gemensamhetsodlingar, stadsodling, mark, 

marktillgång, hälsa. Artiklarna valdes ut baserat på en bedömning om det var relevanta till projektets 

syfte och frågeställningar. Från artiklarna som hittats har även en sökning gjorts i dess referenslistor 

för att hitta ytterligare relevanta artiklar.  

Intervjuer 
I början av arbetet skedde ett inledande samtal med Roger Westin, en doktorand som forskar om mark 

och ägarfrågor, för att få idéer och inspiration för potentiella forskningsfrågor. Intervjuer har sedan 

utförts med sex personer kopplade till de undersökta odlingsinitiativen i Stockholm. Av dessa var fyra 

personer odlare i de olika odlingsallmänningarna, en person var projektledare på ett bostadsbolag 

samt en person var projektledare för en kommunikationsbyrå. Urval av intervjupersoner gjordes 

utifrån att dessa var de personer som svarade och godkände att vara med av alla de kontaktade 

personerna. Snowball-metoden (en person rekommenderar en annan) användes för en intervjuad 

odlare som var inblandat i samma projekt som en annan intervjuad. Urvalet av odlingarna skedde efter 

kriterierna att vara så kallade odlingsallmänningar samt att det var belägna i Stockholms län. Vidare 

har urvalet baserats på att få med odlingar lokaliserade på mark med olika ägarstrukturer, både 

offentligt och privatägda.  

Intervjuerna skedde på distans antingen via Skype eller telefon och varade mellan 30 och 50 minuter. 

De spelades in och transkriberades för att inte missa viktig information som tagits upp. En semi-

strukturerad intervjumetod användes vilket är en form av kvalitativ intervjumetod (Bryman, 2012). 

Förutom kvalitativa intervjumetoder finns kvantitativa metoder vilka till skillnad från kvalitativa 

intervjuer är väldigt strukturerade där intervjuaren strikt följer de förbestämda frågorna, ofta för att 

kunna kategorisera svaren och för att kunna utföra mätningar. Vid kvalitativa intervjuer läggs större 

betoning på den intervjuades egna perspektiv och synpunkter. I den kvalitativa semi-strukturerade 

intervjumetoden används förvisso en intervjuguide med förbestämda frågor som ska ställas men 

erbjuder samtidigt en större flexibilitet vid intervjutillfället. Ordningen på frågorna kan varieras och 

omformuleras utefter intervjuns gång och följdfrågor kan ställas utefter svaren som dyker upp 

(Bryman, 2012). Eftersom jag dels var intresserad av personernas subjektiva upplevelser av 

hälsoeffekter som odlingsallmänningar kan ge, samt dels var intresserad av att ta reda på hur det gick 

till att få tillgång till mark, bedömdes semi-strukturerade intervjuer passa bäst. På så sätt kunde de 

intervjuade förklara fritt hur processen gick till och föra fram de delar som de bedömde relevanta.  
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Tabell 1 nedan ger en överblick av de intervjuade personerna samt vilken odling de är kopplade till. 

Tabellen visar även intervjudatum samt vilken roll personerna har i respektive odling.  

Tabell 1. Intervjuade personer 
Odlingsallmänning Person Intervjudatum 
Solberga, 
Älvsjö 

Kontaktperson 1, Projektledare på 

bostadsbolaget Stockholmshem 

3 april 2020 

Odlare 1, 

Initiativtagare till odlingen och  

Hyresgäst hos 

bostadsbolaget 

8 april 2020 

Odla Ihop, 
Tantolunden 
I Södermalm 

Odlare 2,  

Initiativtagare till 

odlingen 

6 april 2020 

Ursviks 
Stadsodling, 
Ursvik 

Kontaktperson 2, 

Projektledare på kommunikationsbyrån 

Näpen, samordnare av odlingen på 

uppdrag av stadsbyggnadsprojektet 

Ursvik 

8 april 2020 

Rågdalens  
Skogsträdgård, 
Rågsved 

Odlare 3,  

Initiativtagare till 

odlingen 

19 maj 2020 

Bagisodlarna, 
Bagarmossen 

Odlare 4, 

Odlare 

29 maj, 2020 

Analysmetod 
För analys av materialet från intervjuerna har en tematisk analysmetod använts. En noggrann 

genomläsning av de transkriberade intervjutexterna genomfördes för att identifiera återkommande 

teman inom hälsa och marktillgång som berörde rapportens forskningsfrågor. Utifrån svaren 

intervjuerna gett upphov till plockades de mest nämnda ut som teman för vidare analys. Sedan 

skapades en matris där raderna i matrisen bestod av de olika teman som identifierats och kolumnerna 

bestod av intervjuerna som genomförts. Från de transkriberade texterna fylldes sedan de bitar som 

kunde kopplas till respektive identifierat tema in i matrisen. Matrisen gav sedan en mer överblickbar 

bild av de identifierade teman intervjuerna gett upphov till och underlättade en vidare analys av 

resultatet. 

6. Litteraturstudie
Detta kapitel presenterar resultatet från litteraturstudien som genomförts. Första avsnittet tar upp 

vilka hälsoeffekter som odlingsallmänningar kan ge upphov till. Det andra avsnittet presenterar 

resultatet av litteraturstudien i förhållande till odlingars marktillgång. Litteraturstudien tar upp 

frågorna i en internationell kontext. 

Hälsa 

Social gemenskap 
Flera av artiklarna använda i studien nämner en ökad social samvaro som en effekt av 

gemensamhetsodlingar (Austin et al., 2006, Teig et al., 2009). En studie där dödlighetstalet för  6500 

män och kvinnor över 51 år har undersökts, från 2004 eller 2005 fram till 2012, visade att social 

isolation är kopplad till en ökad dödlighet bland äldre (Steptoe et al., 2013). Dödligheten som var 21,9 

% för personer med hög social isolering, jämfört med 12,3 % för personer med låg social isolering, var 

signifikant även när det kontrollerades för demografiska faktorer och underliggande hälsa. Däremot 

fann studien att känslan av ensamhet inte visade en ökad dödlighet efter denna kontroll av 

demografiska faktorer och underliggande hälsa (Steptoe et al., 2013). En studie med åtta deltagare i ett 
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äldreboende i New York fann att de äldres sociala och emotionella hälsa ökade efter deltagande i en 

odlingsallmänning (Austin et al., 2006). Deltagarna beskrev det själva som att de boende som 

medverkat i odlingen förvandlades från personer de kände till vänner. I en studie där 67 personer från 

29 olika odlingar intervjuats identifierades även där odlingar som en plats där vänskaper kan skapas. 

Personerna i studien beskrev deltagande i en odlingsallmänning som ett sätt att lära känna personer 

med olika kulturella bakgrunder,  känna sig som en del av gemenskapen i området samt skapa sociala 

nätverk där de kunde hjälpa varandra med saker även utanför odlingen (Teig et al., 2009). 

Ökad konsumtion av frukt och grönsaker 
En ökad konsumtion av frukt och grönsaker identifierades som en ytterligare möjlig effekt av 

deltagande i en odlingsallmänning (Alaimo et al., 2008, D'Abundo and Carden, 2008). Frukt och 

grönsaker har visat sig vara bra för att motverka en rad sjukdomar bland annat hjärt- och 

kärlsjukdomar, fetma och vissa typer av cancer (Livsmedelsverket, 2020). En studie utförd genom 

statistisk bearbetning av data från en hälsoundersökning av 776 personer i USA  visade att 

medverkade i en gemensamhetsodling kan öka konsumtionen av frukt och grönsaker (Alaimo et al., 

2008). Studien kom fram till att personer med en hushållsmedlem som medverkat i en 

gemensamhetsodling det senaste året i genomsnitt åt 1.4 gånger mer frukt och grönsaker per dag än 

personer som inte har en hushållsmedlem som medverkat i en gemensamhetsodling det senaste året. 

Detta resultat var statistiskt signifikant med en fel risk på mindre än en tusendel. Samtidigt kan det 

inte uteslutas att en möjlig förklaring till studieresultatet är att det är personer som redan konsumerar 

mer frukt och grönsaker som drar sig till gemensamhetsodlingar (Alaimo et al., 2008).  D'Abundo och 

Carden fann i intervjuer med personer från en gemensamhetsodling i USA, där även kurser i odling 

och näring hölls, att ungdomar som medverkat i odlingen redogjorde för ett ökat intag av frukt samt 

att de kunde förse sig och sina familjer med frukt och grönsaker (D'Abundo and Carden, 2008).  

Fysisk motion 
Deltagande i en odlingsallmänning ger även möjlighet till fysisk motion, (Austin et al., 2006, Machida, 

2019). I Japan genomfördes en studie baserat på svar från en enkätundersökning utförd av 1000 

personer i åldrarna 60 till 69 år. Av dessa var 500 personer odlare och 500 av dessa var inte odlare, 

däremot togs inte personer med odling som sitt yrke med i undersökningen. Studien fann en 

signifikant koppling mellan medverkade i en gemensamhetsodling och ökade motionsvanor samt en 

ökad fysisk aktivitet, och visade även att trädgårdsarbete var associerat med en bättre hälsa bland 

äldre personer (Machida, 2019). Eftersom studien byggde på självrapporterade vanor och 

uppfattningar finns det risk att studiens resultat innehåller en partiskhet till de medverkandes 

uppfattning av hälsofördelar associerade med odling (Machida, 2019).  

Mikrobiell komposition 
En studie undersökte effekten av att komma i kontakt med naturliga material såsom jord under 

antagandet att det har potential till att stimulera immunförsvaret. Resultatet av studien visade att det 

kortsiktigt ändrade den mikrobiella kompositionen på händerna (Gronroos et al., 2019). Studien gick 

ut på att ta prover från två försökspersoners händer före och efter de gnuggat händerna i 20 sekunder 

med olika naturliga material, såsom jordprodukter och kompostberikade jordar. Därefter tvättades 

händerna i vatten under 5 sekunder. Meningen var att efterlikna den slags naturliga exponering 

personer utsätts för vid till exempel trädgårdsarbete. Studien fann att den totala mångfalden av 

hudens mikrobiota ökade betydligt efter kontakt med materialen men att resultatet endast varande en 

kort tid. Vidare beskrevs denna slags exponering antas ha potential att stimulera immunförsvaret men 

att det behövs mer undersökning för att undersöka om det stämmer och på vilket sätt (Gronroos et al., 

2019).  

Terapeutiska effekter 
Medverkade i en odlingsallmänning kan vara terapeutiskt och minska stress. En studie undersökte 

försökspersoners kortisolnivåer och mående före och efter besök i olika områden med varierande grad 

av natur. Studien kom fram till att personer som besökt den naturliga miljön hade signifikant lägre

nivåer av kortisol och personerna rapporterade även en minskad oro och ökad glädje. Även besök i
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semi-urbana miljöer resulterade i rapporterad minskad oro och ökad glädje (Ewert and Chang, 2018).

Odlingsallmänningar är ett sätt att vistas runt naturliga miljöer i staden och kan därför utgöra ett sätt 

att bekämpa oro. En annan studie fann att trädgårdsarbete minskade stresshormonet kortisol i större 

utsträckning än vad läsande gör (Van Den Berg and Custers, 2011). På grund av 

odlingsallmänningarnas terapeutiska effekter är det många sjukhus i bland annat USA som har 

samarbeten med dem (George et al., 2015). 

Ökad biologisk mångfald 
Odlingsallmänningar kan bidra till en ökad biologisk mångfald i städer. Med biologisk mångfald 

menas variationsrikedomen inom arter, mellan arter och ekosystem. Det finns en stark koppling 

mellan biodiversitet och människors hälsa (World Health Organization, 2020). En minskad biologisk 

mångfald minskar ekosystemets komplexitet och gör det mer sårbart för förändringar. Ekosystem 

producerar en mängd tjänster (ekosystemtjänster) som vi är beroende av. Exempel på sådana 

ekosystemtjänster är mat, rent vatten, pollinering och skydd mot naturkatastrofer 

(Naturskyddsföreningen, 2018). Biologisk mångfald spelar även roll för näringen i maten vi äter. 

Samma slags gröda kan ha ett varierat näringsinnehåll och en varierad mängd mikronäringsämnen 

beroende på kvaliteten av jorden den växer i. Jordkompositionen och jordkvaliteten är i sin tur 

beroende av den biologiska mångfalden. En näringsrik och varierat kost är avgörande för hälsan och 

det behövs en hög biologisk mångfald för att det ska kunna produceras.  Naturen är dessutom en plats 

som innehåller mycket kunskap. Stora medicinska upptäckter har gjorts genom att studera den 

biologiska mångfalden. En minskad biologisk mångfald kan alltså innebära en minskning av 

potentiella kunskapskällor för till exempel behandlingar av olika sjukdomar eller förståelse av den 

mänskliga fysiologin. Dessutom är medicinala plantor viktiga för den traditionella och alternativa 

medicinen som används av stora delar av världens befolkning (World Health Organization, 2020). 

Urbanisering leder oftast till en minskning av den biologiska mångfalden i området. Trots det kan 

stadens grönområden vara viktiga habitat för den inhemska mångfalden. Vissa områden i städer kan 

ha en högre biologisk mångfald än andra områden utanför staden (Goddard et al., 2010). Jordbruket 

är en av de största anledningarna till minskad biodiversitet i världen. Mycket information pekar på att 

det är ändrade jordbruksmetoder som orsakat minskningen av den biologiska mångfalden (Benton et 

al., 2003). Stadens grönområden blir allt viktigare för bevarande av den biologiska mångfalden. I 

många städer i världen utgör de privata trädgårdarna en stor del av stadens totala grönområden och 

kan därför spela en stor roll i ökande av biodiversiteten. All slags odling, även odlingsallmänningar 

utgör potential för en ökad biologisk mångfald. Goddard et al. skriver om fördelen av att se den 

enskilda trädgården eller odlingen som en del av det omgivande landskapet för att skapa större 

sammanhängande habitat anpassat efter området (Goddard et al., 2010).  

Mark 

Tillgängligheten till mark 
Tillgängligheten till lämplig mark är avgörande vid uppstarten av en odlingsallmänning. Städer har 

ofta begränsat med lämplig mark och dessa markområden kan ha konkurrerande viljor för 

markanvändning (Surls et al., 2014).  Behov av nya bostäder är ett av dessa konkurrerande behov 

nämnda i litteraturen (Wesener et al., 2020). Ett av de mest nämnda hindren för odlingsallmänningar 

som dyker upp i litteraturen är brister på tillgänglig mark (Witheridge and Morris, 2014). Att få 

tillgång till mark för odlingsallmänningar i staden innebär ofta att fråga markägaren om de kan 

upplåta marken för gemensam odling. När marken ägs offentligt ingår ofta politiska beslut bakom 

markanvändningar och många av stadens behov behöver tas i åtanke vid markplaneringen. Follmann 

och Viehoff nämner även vikten av att fundera över vilken markanvändning som är bäst på platsen ur 

allmän synpunkt: är det odling och ökade grönområden som området behöver eller är det till exempel 

en ny skola som är viktigare (Follmann and Viehoff, 2014)? Wekerle och Classens skriver att vid 

privatägd mark baseras ofta förhandlingen om marktillgång snarare på tillit mellan de inblandade 

personerna eller gemensamma intressen för markanvändningen (Wekerle and Classens, 2015).  
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Rätten till staden 
I många av stadens rum har markägarna ofta makt att bestämma platsens utformning och 

användning. Purcell och Tyman har tolkat filosofen och sociologen Henri Lefebvres tankar om 

invånarnas rätt till staden. Lefebvre menar att det handlar om invånarnas rätt till att aktivt delta i 

stadens utformning (Purcell and Tyman, 2014). Han beskriver den moderna staden där kapitalistisk 

ackumulation prioriterats och en toppstyrd grupp har möjlighet att bestämma rummens utformning 

till fördel för bytesvärdet. Outtalade regler, symboler och visuell information förmedlar vem som får 

använda stadens platser och till vilken funktion, vilket minskar invånarnas möjlighet till 

appropriation. Appropriation beskrivs som akten att aktivt delta i stadens utformning så att den 

anpassas efter invånarnas liv. Det blir en mer demokratisk stad, en kollektiv skapelse där rummen 

värderas mer efter bruksvärdet än i ekonomiska termer (Olsson, 2008). Lefebvre menar att rätten till 

staden är något som ska strävas mot och att statens makt och inblandning är något som kommer 

minska mer och mer i takt att invånarna inser att de kan organisera sig själva (Purcell and Tyman, 

2014).  

Purcell och Tyman har studerat odlingsallmänningar och hur de kan kopplas till Lefebvres idéer om 

rätten till staden. De konstaterade att de deltagande invånarna blev aktiva i att ta hand om en bit mark 

och åstadkom en viss del av appropriation. Deltagarna blev även engagerade i andra politiska frågor 

såsom markanvändning och ekonomisk utveckling. Vid tillfällen då de behövt försvara sin rätt till 

marktillgång fick det människor att samarbeta och många deltagare stärkte sin bild av aktiva deltagare 

i stadens politik. Många uttryckte att de blev mer medvetna om deras makt att påverka både i termer 

av odlare, invånare och politiska aktivister. Deltagande i odlingsallmänningarna främjade även 

värderingar av stadens utrymmen i form av bruksvärden och ekosystem, kontakt med naturen, social 

gemenskap och kultur värderades (Purcell and Tyman, 2014).  

Olika sätt att få tillgång till mark 
Osäkra besittningsrätter nämns även som utmaningar för många odlingsallmänningar. Tillfälliga 

besittningsrätter leder många gånger till att odlingen tas bort när markägaren bestämmer att marken 

ska ha en annan användning (Guitart et al., 2012). Demailly och Darly skriver om Paris förorter där 

odlingsallmänningar främst får tillfälliga kontrakt på ledig oanvänd mark. Dessa marken har bland 

annat blivit lediga efter nedlagda industrier eller står oanvända av markägaren i väntan på stigande 

bytesvärde då marken kan exploateras. När marken exploateras av markägaren får odlingen tas bort 

eller flyttas till en annan plats om möjligt. Ofta leder det till protester från lokala invånare även om 

odlingen haft tillfälliga kontrakt. Odling i pallkragar underlättade vid en potentiell flytt, eftersom de är 

mer mobila än frilandsodlingar. Trots det gick ofta inte alla växter att ta med och odlingarna förlorade 

ofta medlemmar bland annat på grund av att platsen hamnade längre bort från medlemmarnas 

bostäder. Möjlighet till permanenta brukartillstånd är något som efterfrågas av många odlare 

(Demailly and Darly, 2017).  

Wekerle och Classens skriver om odlingsallmänningar som startas upp på privata hems tomter vilket 

är ett fonemen som sker även i andra delar av världen. I fallet i Toronto skapades avtal där ägarna som 

lånar ut sin mark får veckovis skörd i ersättning. Det uttrycktes att ägarna ansåg att odlingarna 

skapade mervärde för tomten och att de var glada att tomten kom till användning. På detta sätt öppnas 

det upp mycket mer mark i staden för personer som vill starta upp en odling (Wekerle and Classens, 

2015). I Sverige finns bland annat en förening, Co-Grow, som arbetar för att sammankoppla 

odlingsintresserade med trädgårdsägare (Co-Grow, 2020). 

Planeringens roll 
Områdets policyer, planeringssystem och förordningar kan ha påverkan på odlingsallmänningarnas 

tillgång till mark (Wesener et al., 2020, Witheridge and Morris, 2014). Witheridge och Morris fann i en 

studie av odlingsallmänningar i Edinburg i Storbritannien att sättet odlingsallmänningarna beskrivs i 

stadens policyer påverkade på vilket sätt odlingarna stöttades av myndigheterna. Flexibel 

markanvändning underlättade för etableringen av odlingsallmänningarna, medan snävt satta mål fick 
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odlare att försöka passa in i det som stöddes i policyn just då, istället för att policyn tog vara på  

odlingarnas varierande bidrag och effekter (Witheridge and Morris, 2014).  

Det finns olika teorier om hur planering ska gå till och vilken roll planeringen ska ha. En insikt om att 

planering innehåller värderingar och är politiskt har lett till att många förespråkar den kommunikativa 

planeringen, vilket innebär att öka invånarnas deltagande och inflytande i planeringen (Strömgren, 
2008, s. 44-50). En del av arbetet med den kommunikativa planeringen är att få medborgarna att bli 

mer politiskt involverade, eller involverade av utvecklingen av deras närområden. En metod som kan 

förknippas med detta är medborgardialog vilket är något som allt fler kommuner i Sverige sedan 

början av 2000-talet börjar använda sig av. Medborgardialog innebär att genom olika forum skapa en 

dialog med invånarna. Syftet kan vara att öka invånarnas inflytande och därmed demokratin. Syftet 

kan även vara att ta in invånarnas expertkunskaper som de besitter om områdena de lever i. 

Medborgardialoger kan även användas i syfte att påverka medborgare och försöka förankra förslag. 

Lindholm et al. skriver om hur det är viktigt att medborgardialoger leder till ett resultat där invånarnas 

åsikter används för att dialogerna inte ska vara triviala och skapa dialogtrötthet bland invånarna 

(Lindholm et al., 2105, s. 9-21) 

Gerillaodling 
Odlare som inte har egen mark kan starta en odling på andra sätt än att förhandla med markägaren 

om brukarrätt. Många börjar helt enkelt odla på privat eller offentlig mark utan officiellt tillstånd, så 

kallat gerillaodling. Drivkraften till att odla utan tillstånd kan variera. Det kan vara allt från politiska 

motiv till att man tycker att det är roligt. Litteraturen nämner att anledningen till att odla utan officiellt 

tillstånd kan även bero på en kunskapsbrist om hur ansökningsprocesser för brukarrätt går till, eller en 

ovilja till att lägga ner tid på ansökan (Hardman et al., 2017). Gerillaodlingar kan ge varierande resultat 

där markägarna kan ta bort det som odlas. Det kan även leda till att markägaren som får reda på 

odlingen låter dem vara kvar eller ger dem officiellt tillstånd i form av till exempel brukaravtal på 

platsen. Hardman et al. skriver till exempel om hur de lokala myndigheterna i Salford i Storbritannien 

uppmuntrar gerillaodling och erbjuder dem mark för att utöka odlingsverksamheten i området 

ytterligare (Hardman et al., 2017). 

7. Resultat
I det följande avsnittet ska jag presentera vad jag kommit fram till genom de utförda intervjuerna. För 

att ge en kort bakgrund om de odlingsinitiativ som har undersökts i denna studie börjar jag med att 

presentera tabell 2. Sedan presenterar jag svaren jag har kommit fram till från intervjuerna. Först 

presenteras vilka hälsofördelar som har identifierats. Sedan följer ett avsnitt som tar upp hur 

marktillgången för odlingarna har gått till. I slutet av kapitlet presenteras även ett avsnitt som 

presenterar vilka markegenskaper och vilken infrastruktur som har identifierats som viktiga aspekter 

genom de genomförda intervjuerna. I det efterföljande diskussionskapitlet relaterar jag mina resultat

till litteraturstudien där det varit möjligt.   
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Tabell 2. Information om odlingsallmänningarna 

Solberga Odla Ihop  Ursviks 
stadsodling 

Rågdalens  
skogsträdgård 

Bagisodlarna 

Kommun Stockholms stad Stockholms stad Sundbyberg Stockholms stad 
och Huddinge 

Stockholms stad 

Odlingens start 2020 2016 2017 2009 2013 
Antal deltagare ~ 15 ~ 100 50 – 55 hushåll ~ 5 aktiva och  

~ 10 ytterligare 
~ 30  

Markägare Bostadsbolaget 
Stockholmshem 

Stockholms stads 
kommun 

Stadsbyggnads- 
projektet stora 
Ursviks KB 

Stockholms stads 
och Huddinges 
kommun 

Stockholm stads 
kommun 

Odlingssätt Frilandsodling Frilandsodling 
samt pallkragar 
på ett grusat 
område 

Pallkragar Frilandsodling Frilandsodling  

Areal 75 m2 3000 m2 Mellan 50–55 
pallkragar på ca 1 
m2 vardera på en 
yta av 600 m2

1 500 m2 100 m2 

Hälsa 
Nedan ska resultaten från intervjuerna presenteras enligt aspekterna social samvaro, terapeutiska 

effekter, bättre miljö genom odling, ökat intag av frukt och grönsaker, frisk luft och träning och 

utbildning. Här sammanfattas svaren från alla de intervjuade under de respektive kategorierna.  

Social Samvaro 
Alla de tillfrågade nämnde en social gemenskap som en hälsoeffekt av odlingsallmänningarna. En 

odlare förklarade att det sociala utbytet odlingen innebär är den största hälsoeffekten, samt att det 

motverkan ensamhet (Odlare 4). En kontaktperson förklarade att odlingen fungerar som en 

mötespunkt:  

Det är blandade människor i odlingsgruppen. Vissa är unga, vissa är gamla, vissa är pensionärer, kanske sitter 

hemma mycket. För dem har det varit väldigt värdefullt att komma ut och ha ett sammanhang (Kontaktperson 1). 

En annan kontaktperson beskriver även odlingen som en mötespunkt där de boende kan träffas: ” Det 

är gammal som ung och alla olika sorters människor som möts från olika både generationer och 

kulturer och delar erfarenheter med varandra. ” Hon förklarar att odlarna även hjälper varandra med 

tips och råd eller vattning om någon är bortrest (Kontaktperson 2). En odlare som nämnde den sociala 

gemenskapen som en hälsoeffekt påpekade även samarbetet odlingen innebär som något nyttigt: ”Man 

lär sig att samarbeta så som människor en gång i tiden faktiskt gjorde innan vi industrialiserades, 

vilket jag tror är bra för oss” (Odlare 1). En person från en annan odling kommenterade att 

odlingsallmänningen knyter ihop människor med samma intresse för odling samt att hon genom 

odlingen fått många fler vänner. Hon tror även att många går med i odlingen främst för att träffa andra 

människor. Samma odlare berättade att det även är en del som går förbi, framför allt äldre, som gärna 

vill stanna och prata eller stanna och ta en kaffe (Odlare 3). En annan odlare beskriver psykiska 

hälsoeffekter av att träffa andra människor och samtidigt göra något som känns vettigt: 

Och också att man, den sociala aspekten när man träffar andra människor som är intresserade av samma saker. 

Så att saker kan hända så att man inte bara går i sin egen värld och känner sig ensam (Odlare 2).   

Terapeutiska effekter 
Många beskrev en hälsoeffekt av odlingarna i form av att göra något som är meningsfullt. En odlare 

beskrev det som: 

Det ger någon slags mental tillfredställelse att ha någonting att pula och påta med som är konstruktivt… Det blir 

liksom som att ha egenterapi och att ha det där man bor och inte behöva åka iväg någonstans. Det är en jättestor 

vinst (Odlare 1). 



17

En annan person förklarade de terapeutiska effekterna: 

Jag tror dels att det är rofullt att påta och vara en del av en process där någonting växer fram på ett sätt som jag 

inte riktigt kanske tror att vi människor förstår oss på. Men jag tror att det gör ganska mycket, eller jag vet att det 

gör väldigt mycket med mig. Att få ta del av den tillväxtprocessen och att faktiskt få vara med från att man sätter 

ett litet frö till att man faktiskt kan äta en vad det nu är för någonting (Kontaktperson 2). 

Bättre miljö genom odling 
Att gemensamhetsodlingar bidrar till en bättre miljö och hållbart kretslopp var ett återkommande 

tema i intervjuerna. Positiva effekter för miljön som nämndes var att ge förutsättningar för en ökad 

biologisk mångfald i staden, att bearbeta och ta hand om jorden samt att binda regnvatten och kol från 

atmosfären. En odlare nämnde att effekterna kan sprida sig även utanför odlingen: 

Jag tror att här i Solberga där jag bor, där vi startas upp, så tror jag också att det kan bidra till mer att folk som 

bor här blir mer omhändertagande av närmiljön. För det är ganska mycket, aa men det är nerskräpning. Folk 

slänger fimpar överallt, det är plast i skogen eller [folk] bränner runt på en moppe tre på natten på sommartid och 

inte bryr sig om att det stör folk, och sådana saker. Jag tänker mycket i termer av ringar på vatten och odlar man 

tillsammans då blir kanske att det smittar av sig på all slags natur så småningom. Att man tänker att det är vårt, 

vi tar hand om det här tillsammans (Odlare 1). 

Det nämndes även att det blir positivt även för andra personer i området som inte är med i 

odlingsallmänningarna. En odlare berättade att området har blivit finare och mer omhändertaget av 

odlingen samt att folk tycker att det är kul att det görs något med marken som inte tidigare användes 

(Odlare 4). Ännu en annan odlare nämnde de visuella hälsoeffekterna: 

Det är vackert för folk som bara passerar att titta på och jag tänker att det triggar någon slags fantasi för folk. 

Alltså folk är ju jätteglada! Det är också en hälsoeffekt att man ökar människors välbefinnande även i små 

[saker] (Odlare 2). 

Ökat intag av frukt och grönt 
Ett ökat intag av frukt och grönsaker nämndes av flera som en effekt och odlingsallmänningarna. En 

odlare berättar att medverkande i odlingen kan innebära att folk börjar äta mer grönt. Hon berättar 

även att de kan testa att odla ett stort urval av ätbara växter som det storskaliga monokulturella 

jordbruket kan ha svårt att odla effektivt. Eftersom de gör jordförbättrande åtgärder genom bland 

annat kompostering och hygelbäddar berättar hon att skörden även blir väldigt näringsrik (Odlare 2). 

En annan odlade betonade också en hälsofördel i form av att kunna skörda direkt på plats ”Om det 

råkar vara några bär som är mogna så får man c-vitamin och mineraler.” (Odlare 3). Hon nämner även 

de gröna bladen samt att hon har mycket kunskap om vilka växter man kan äta och kan därför lätt 

plocka ihop en vild sallad att bjuda på och att mycket av ogräsen de här är salladsgrönsaker (Odlare 3). 

En kontaktperson betonade istället hur det kan förbättra barns syn på frukt och grönsaker:  

Det är ett stort värde för barnen att få lära sig och vara med när någonting växer fram, att se att ett litet frö kan 

bli en stor morot. Vara med i den processen vilket är väldigt väldigt lärorikt och värdefullt för att få barn att både 

bli intresserade men också att äta grönsaker för det är många barnfamiljer som inte tycker att det är så lätt att få 

sina barn att äta grönsaker, men om man odlar med dem så är äter dem mycket lättare (Kontaktperson 2). 

En odlare berättade även att odlande gör så att man tänker på vad man äter och vart maten kommer 

ifrån (Odlare 4). På frågan om hon tror att medverkande i en odlingsallmänning leder till ett ökat intag 

av frukt och grönsaker var hon tveksam, dels för att hon redan var kostmedveten innan hon gick med i 

odlingen dels för att de inte får någon större mängd att skörda och det de odlar får alla ta utav.  

Frisk luft och träning 
En hälsoeffekt i form av att ha en större anledning att vara ute i den friska luften nämndes av flera 

intervjuade. En odlare påpekade att all rörelse utomhus är bra samt att trädgårdsarbete dessutom 

innebär en del tungt arbete (Odlare 4). En annan odlare betonar att hon tycker arbetet i 

odlingsallmänningarna är en bra slags motion som nästan liknar simning:  
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Rent fysiskt så känner jag mig alltid nöjd när jag har varit ute… Jag tycker att jag använder alla musklerna för 

det är ett varierat arbete och det är ovana vinklar och man böjer sig ner och allt sådant. Och dessutom så är det 

frisk luft… Man får den där friska luften och får vädra ur hela systemet (Odlare 3).  

Utbildning 
Ett annat tema som dök upp under flera av intervjuerna var att odlingarna var viktiga 

informationsspridare dels när det gäller kunskap om odling och att de kan ge en bättre förståelse för 

naturens kretslopp och hållbarhetsfrågor. Det var mer än en person som berättade att de gärna ville att 

odlingen ska vara på en publik plats där de är synliga och lättillgängliga. Detta bland annat för att 

inspirera förbipasserande samt att visa upp exempel på att det går att stadsodla med det vi har här och 

nu. En odlare berättade att även om de inte kan få upp några större volymer mat på platsen i fråga så 

kan de testa olika grödor och odlingsmetoder: ”Det blir som en kunskapsbank som man sedan kan ösa 

ur och ta med sig kunskapen av till andra platsen och skala upp” (Odlare 2). Flera av de intervjuade 

odlarna håller i kurser i odling och många arbetar även med förskolor där barn får komma till platsen 

och lära sig att odla.  

Marktillgång 
Den kommande paragrafen tar upp hur odlingsinitiativen har fått tillgång till mark. Avsnittet är 

strukturerad efter respektive initiativ. Slutet av avsnittet tar även upp önskvärda markegenskaper och 

infrastrukturer som har identifierats av alla initiativen sammanlagt. 

Solbergas gemensamhetsodling 
Odlingen i Solberga ligger centralt i bostadsområdet Solberga, beläget i Älvsjö i södra delen av 

Stockholm. Marken odlingen står på ägs privat av bostadsbolaget Stockholmshem. Odlingen är öppen 

för alla i området som vill gå med. Tidigare har det stått fyra pallkragar på platsen. Pallkragar är något 

som Stockholmshem har satt ut på flera stället i bostadsområdet, där de boende får anmäla intresse för 

att odla i enskilda odlingslådor. Det är samma personer som har pallkragar på denna plats som nu har 

gått ihop och ansökt om att få starta en odlingsallmänning och frilandsodla direkt i marken. 

Bostadsbolaget har även ett projekt i bostadsområdet tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet 

som heter Gröna Solberga. Projektet går ut på att små och medelstora företag får möjlighet att komma 

dit och testa sina hållbarhetslösningar i en riktig miljö. (Kontaktperson 1). Kontaktpersonen för 

odlingen är även projektledare för projektet Gröna Solberga, och hon berättar att projektledartjänsten 

hon har i området har underlättat möjligheten att hjälpa odlingsgruppen: 

Den tjänsten som jag har finns inte de områdena där vi inte har sådana här stadsutvecklingsprojekt. Så där får de 

lokala förvaltarna, de som jobbar där varje dag, där får inte de den hjälpen på samma sätt… Den tiden som jag 

har lagt ner på odlingsgruppen och hjälpa dem att komma igång, så mycket tid hade kanske inte förvaltaren 

kunnat lägga själva. Så det kan nog vara en nyckelfaktor (Kontaktperson 1). 

Kontaktpersonen betonar att det främst är i startgropen som odlingen kan behöva mer hjälp för att 

komma igång. Hon berättar vidare att hon sedan kan backa tillbaka när odlingen kommit igång, samt 

att det är en balansgång hur mycket företaget ska vara involverat i odlingen då de vill att initiativet ska 

komma från hyresgästerna (Kontaktperson 1). Kontaktpersonen berättar att hon koordinerar mellan 

odlingsgruppen och med cheferna som behöver godkänna utformningen. Odlingsgruppen får först 

berätta hur de vill att odlingen ska se ut och kontaktpersonen tar sedan frågan vidare. Det är även 

andra aktörer som är ansvariga för marken i området som behöver godkänna utformningen förutom 

förvaltarna. En av aktörerna är markentreprenören som sköter marken åt bostadsbolaget som behöver 

godkänna att de fortfarande kommer åt att göra deras jobb, till exempel att de fortfarande har 

möjlighet att klippa gräset runt odlingen. Vidare behövs input från bostadsbolagets 

utemiljösamordnare vilka är utbildade trädgårdsmästare. Till slut är det förvaltarna som bestämmer 

om vad som får hända på marken som behöver godkänna odlingen.  

Initiativet för odlingen kom som sagt från hyresgäster i området. Initiativtagaren berättar att det 

krävdes mycket engagemang och envishet för att få godkänt att starta frilandsodlingen. Hon upplever 

att kontaktpersonen och de anställda på Gröna Solberga bara varit positivt inställda och stödjande 
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men att de var de andra cheferna högre upp som varit skeptiska. Initiativtagaren har även tagit över 

kontakten med de boende som är intresserad av att vara med i odlingen och har skött en del av 

kontakten med markentreprenören. Hon berättar att hon fortsatt komma med argument om de 

positiva effekterna en odlingsallmänning kan ge. Det var när hon kunde visa på att det fanns intresse 

från fler av de boende och att hon kunde ange siffror på hur många det var som var villiga att sköta om 

odlingen som cheferna började ändra sig och till slut gav godkänt för odlingen: 

Det var väl lite så där att de ville vara säkra på att det finns ett engagemang så att de inte säger ja till att gräva 

upp en gräsmatta som sen står uppgrävd och sen händer ingenting (Odlare 1). 

Odlingsgruppen har inte fått någon tidsgräns på hur länge de får stanna kvar på platsen. De har även 

startat upp en förening så att de lättare kan ansöka om stöd från bostadsbolaget. På frågan till 

kontaktpersonen om hon ansåg att det fanns något problematiskt med odlingsallmänningar var svaret 

att det från Stockholmshems sida skulle vara problematiskt om odlingen blev övergiven.  

Stockholmshem arbetar även med odlingsallmänningar i andra bostadsområden i staden. 

Kontaktpersonen berättar att de är en stor organisation samt att de lokala förutsättningarna ser olika 

ut från plats till plats: ” Bara för att man har gjort på ett sätt i ett område betyder inte det att det funkar 

i alla områden” (Kontaktperson 1). Hon berättar att en utmaning organisationen har är att kunna lära 

sig av praktiken från de olika goda exempel av stadsodling de har och samtidigt ha möjlighet att utföra 

de lokala anpassningarna som behövs. I figur 2 nedan visas en bild på odlingsallmänningen i Solberga.  

Figur 2. Två odlare vattnar växterna i Solbergas gemensamhetsodling (Källa: Auro Inge Ricking) 

Odla Ihop 
Föreningen Odla Ihop har en odlingsallmänning i parken Tantolunden på Södermalm i Stockholm. 

Marken är offentlig och ägs av staden där Södermalms Stadsdelsförvaltning har hand om platsen. Vem 

som helst kan ansöka om att bli medlem i odlingsallmänningen. Tillgången till marken började med att 

initiativtagaren visste att det fanns lite pengar från stadens och bostadsbolagets sida att återställa ett 

område i parken som blivit en byggväg under ett arbete i parken. Hon gick under denna tid en kurs 

inom odlingsformen permakultur. I slutet av kursen designade hon tillsammans med en liten grupp 

andra personer från kursen ett förslag på en odlingsallmännings till platsen. Som avslutning visade
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deltagarna upp förslaget till stadsdelsförvaltningen och fick godkänt att starta odlingen.

Stadsdelensförvaltningen gav dem även brukaravtal för platsen. Initiativtagaren berättar att de blev 

förvånade att stadsdelsförvaltaren sa ja: 

Det var ju verkligen tjänstemännen på stadsdelsförvaltningen som tog, de riskade på något sätt. För de hade 

ingen aning om vad vi kunde egentligen så de tog förslaget och vår entusiasm och lät oss börja… Vi trodde inte 

det för tidigare har folk försökt göra gerillaodlingar precis där och då har stadsdelsförvaltningen gått och ryckt 

upp träd som de hade planterat. Men det var väl något i att vi var tillräckligt propra. Jag vet inte (Odlare 2). 

Initiativtagaren nämner även att hon tror att hennes arkitektutbildning samt bakgrund som föreläsare 

på universitet kan bidra till att öppna dörrar för möjligheter (Odlare 2).  

Odla ihop har årsvis brukaravtal för platsen med kort uppsägningstid. Initiativtagaren berättar att 

stadsdelsförvaltaren tycker det är bra att de är på platsen och att det inte är stadsdelens intention att

platsen ska användas till något annat. Vidare förklarar hon stadsdelsförvaltningens organisation: 

Stadsdelsförvaltningen har ingen varken samordning eller någon som håller i [stadsodling], så det faller på de 

som har hand om all parkmark i Stockholm att också ha hand om stadsodlingar. De har ju inte tid egentligen för 

det, så de är jätteglada att vi finns och är en förening som har funnits ett tag (odlare 2). 

Samtidigt berättar hon att osäker marktillgång har kommit på tal av odlingsgruppen vid förra valet då 

de funderade över vad som kunde hända om staden ändrar policy och inte längre vill stödja 

stadsodlingsprojekt (Odlare 2). Hon berättar vidare att de gärna skulle vilja ha längre brukaravtal på 

platsen men att de då skulle innebära andra juridiska förhållanden där de skulle få annat ansvar och 

behöva betala för att använda platsen. Initiativtagaren inflikar att även om det skulle bli så att de 

behöver flytta från platsen kan de ändå ta med sig sådant som inte kan tas ifrån dem såsom kunskap,

sammanhang och kontakter, samt även en del av växterna.

Odla ihop har även vid intervjutillfället odlingar på två andra platser som startades upp förra året 

2019: en odlingsallmänning i en park i Aspudden samt en odlingsallmänning i Öråker i Kungsängen i 

utkanten av staden. Odlingen i Aspudden är belägen på offentlig mark som Hägerstens 

stadsdelsförvaltning har hand om. Initiativtagaren berättar att markägarna där blev lugnare och 

tryggare med att ge dem brukaravtal på platsen eftersom föreningen redan hade ett avtal med 

Södermalms stadsdelsförvaltning. Odlingen i Öråker ligger bredvid en lada där marken ägs privat. 

Markägaren ville ha dit en grupp människor skulle komma och odla tillsammans. Odla Ihop tog 

kontakt med markägaren och de kom överens att starta odlingen där. Till odlingen i Öråker sökte de 

leaderbidrag, landsbygdsutvecklingsstöd, som de fick för att finansiera odlingen. Initiativtagaren tror 

att faktumet att föreningen redan funnits några år gjorde att de fick godkänt även där (Odlare 2). I 

figur 3 nedan visas en bild på odlingsallmänningen i Tantolunden. 
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Figur 3. Odla Ihops odlingsallmänning i Tantolunden i Södermalm (Källa: Karin Saler) 

Ursviks stadsodling 
Stadsodlingen i Ursvik ligger i Sundbybergs kommun. Marken där odlingen stod ägs av 

stadsbyggandsprojektet Stora Ursviks KB, vilket är en samverkansgrupp mellan de lokala 

bostadsutvecklarna, markägarna och kommunen som tillsammans utvecklar stadsdelen Ursvik. 

Odlingen består av ett 50-tal upphöjda pallkragar där boende i området har möjlighet att odla. Ursvik 

är idag en stadsdel under utveckling och denna stadsodling har varit ett inslag som har flyttats runt i 

området. Odlingen har stått på en plats som är tilltänkt att bli byggd i väntan på att bygget ska sätta 

igång. När platsen sedan utnyttjats för den tänkta markanvändningen har odlingen flyttats. Vid 

tillfället för intervjun står odlingen på en plats där det ska byggas en tvärbana och odlingen ska därför 

flyttas i år igen. Även om odlingen idag har ett tillfälligt inslag ska stadsdelen på sikt ha en permanent 

odlingsplats med lite större odlingslådor, som odlare i Ursvik ska få använda. Detta kommer att ske 

när parken odlingen ska stå i är färdig och på plats. Där ska kommunen upplåta marken till odlare i 

Ursvik som ska få bruka den utan någon kostnad.  Odlarna ska då få bilda en egen förening och sköta 

om samordningen själva (Kontaktperson 2).  

Kontaktpersonen, som även samordnar odlingen, arbetar som projektledare i kommunikationsbyrån 

Näpen, som är anställt av sambyggnadsprojektet i Ursvik för att sköta kommunikationen och 

marknadsarbetet för att sprida varumärket Ursvik. Kontaktpersonen berättar att initiativet för 

odlingen var att skapa tillfälliga mötesplatser för de boende i stadsdelen i väntan på att naturliga 

mötesplatser skapas. Meningen var även att ge de boende i området som kanske inte har tillgång till en 

egen trädgård möjlighet att enkelt och utan kostnad få tillgång till en plats att odla på (Kontaktperson 

2). I anslutning till odlingslådorna finns det även en biodling som företaget Bee Urban är anställda för 

att sköta om. Alla boende i Ursvik erbjuds att vara bi-faddrar vilket innebär de får vara med på 

träffarna som utförd fyra gånger per år. På dessa träffar får de följa binas säsong och lära sig mer om 

biodling. De får även vara med och slunga honungen (Kontaktperson 2). I figur 4 nedan visas en bild 

på stadsodlingen i Ursvik.  
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Figur 4. En vy över Ursviks Stadsodling. (Källa: Stadsbyggnadsprojektet i Ursvik genom Näpen AB) 

Rågdalens Skogsträdgård 
Rågdalens skogsträdgård ligger nära ett bostadsområde i Rågsved i söderort. Odlingen är belägen på 

en kommungräns och hälften av marken ägs av Huddinge kommun och den andra hälften ägs av 

Stockholms stads kommun. På Stockholms stads sida är det Enskede-Årsta-Vantörs 

stadsdelsförvaltning som har hand om marken. Odlingsallmänningen är öppen för alla som vill vara 

med. Odlingsgruppen som nu även är en förening har inget officiellt tillstånd av markägarna att odla 

på platsen utan är en så kallad gerillaodling. Initiativtagaren berättar att en av anledningarna till att de 

valde platsen där odlingen står på var läget och att det var nära både till deras bostad och de platserna 

där de rör sig på. En annan stor anledning till att de valde platsen var för att den inte användes till 

något annat:  

Anledningen att vi valde den platsen var också att det inte var något där. Det var ingens mark men också allas 

mark så att då tyckte vi att vi är väl också några av alla och alla lär ju vinna på att vi också använder den ytan 

och gör den fin. Och så har vi varit väldigt inbjudande till allmänheten så det känns som att plötsligt har vi 

reclaimat lite mark som annars hade bara varit rådjurens mark att beta på. Nu är det plötsligt fler som får vara 

där. Det känns som att det vart win-win när vi valde en allmänning istället för någons tomt eller en yta i en park 

eller sådant utan det var verkligen, det var kanske lite sly som växte där på sin höjd (Odlare 3).  

Initiativtagaren berättar att de valde främst att inte ansöka om ett officiellt tillstånd eftersom de tyckte 

att det var en långtradig och tråkig process och ville hellre lägga energi på att vara ute och sätta igång 

med odlingen. De trodde inte heller att markägarna skulle ha något emot att de odlades på platsen 

eftersom det inte fanns någon annan markanvändning där. Från början hade de ingen kontakt med 

markägarna men de har senare fått veta att i alla fall Stockholms stads kommun vetat om att 

odlingsallmännigen var där och låtit dem vara kvar. De kunde ibland stöta på en parkskötare på 

platsen och be dem att inte klippa ner deras buskar. Sedan fyra år tillbaka har odlingsföreningen 

kontakt med markägarna på Huddinge kommuns sida. Initiativtagaren berättar att kommunen tycker 

att det är en bra sak det gör och stöttar dem. Föreningen kan söka bidrag till att bjuda in barn och 

vuxna till odlingen så att det kan bjuda på till exempel luncher och sådant som gör det roligare för 

barnen att vara där (Odlare 3).  
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Initiativtagaren berättar att de har testat att ansöka om ett brukaravtal men inte blivit beviljade. Hon 

berättar att de dels fått avslag på ansökan för att markägaren inte haft något sätt att hantera ansökan 

på eftersom det är så få som frågar om det, dels har det fått avslag för att den planerades att byggas 

bostäder i området. Det var många människor i området som var emot att det skulle byggas bostäder 

och en förening som arbetar för att bevara området såg till att det inte blev bebyggt. Genom bidrag 

från de boende såg denna förening till att Naturskyddsföreningen kom dit för att kolla om de fanns 

rödlistade eller utrotningshotade arter på platser. Det visade sig att det var skyddsvärdnatur och 

området omvandlades till ett naturreservat, även på platsen där skogsträdgården står.  Eftersom

odlingsallmänningen står i ett naturreservat och eftersom de även har grannarnas stöd berättar 

initiativtagaren att de känner sig trygga med att få vara kvar trots om de inte har ett brukaravtal 

(Odlare 3). I figur 5 nedan visas en bild på Rågdalens skogsträdgård. 

Figur 5. Rågdalens skogsträdgård (Källa: Margaretha Odberger) 
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Bagisodlarna 
Bagisodlarnas odling ligger nära ett bostadsområde i Bagarmossen. Marken odlingen står på ägs av 

Stockholms kommun där Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har hand om marken. Odlingen är utformad 

enligt skogsträdgårdsprincipen och alla som vill kan gå med i odlingsallmänningen. En odlare i 

odlingsallmänningen berättar att initiativet uppdagades när det lämnades ett förslag på förtätning i 

området. Det uppstod ett stort motstånd till förslaget. Kommunen började då med något som kallades 

boendedialogen och exploateringskontoret kom och ställde upp tält på torget och frågade invånarna 

hur de ville förbättra Bagarmossen. Odlaren berättar att det var ganska många som gav förslag på att 

en gemenskapshetsodling vore ett sätt att förbättra området. Kommunen drog därför igång en kurs i 

skogsträdgårdsodling som de som var intresserade kunde gå med i. I slutet av kursen planterades

skogsträdgården på en bit mark som kommunen gett tillgång till. Ett år senare bildade odlingsgruppen

en förening och fick ett brukaravtal på platsen. Brukaravtalet som de har är löpande och ej 

tidsbegränsat (Odlare 4). 

Området odlingen ligger på är omgivet av cykelvägar och är beläget på ett område där personen som 

ska till och från tunnelbanan från ett bostadsområde går förbi. Innan skogsträdgården planterades 

användes inte marken utan det var en skogsdunge och marken sköttes inte av någon.  Odlaren berättar 

även att sittplatser som sattes dit drog till sig mycket folk som satt och drack och rökte på platsen. Det 

resulterade i att det blev väldigt skräpigt. Odlaren berättar att medlemmarna i odlingsgruppen ofta 

gick och plockade skräp istället för att odla.  Därför fick sittplatserna tas bort och problemet med 

nedskräpning försvann (Odlare 4). I figur 6 nedan visas en bild på Bagisodlarnas odlingsallmänning. 

Figur 6. Bagisodlarnas odlingsallmänning (Källa: Ninni Lundblad) 

Markegenskaper och tillgång till infrastruktur 
På frågan om vilka markegenskaper som var önskvärda nämnde alla en god tillgång på solinstrålning 

och närhet till vattenuttag. Närhet till bostäder eller ett lättillgängligt område nämndes även av flera.  

En odlare beskrev det som att det ska vara nära för många i områden samt att det lätt ska gå att hitta 

eller stöta på odlingen. Främst för att inspirera passerande att gå med i odlingen eller att skapa en 

egen (Odlare 1). En annan odlare beskrev det som att odlingen ska ligga på en publik plats som är lätt 

att hitta och som inte är undanskymd. Detta för att odlingen till stor del ska vara en 

informationsspridare. Anledning till att de ville odla publikt och inte flytta ut i skogen där de kunde få 

upp produktionen var för att vara exemplet på att det går. Sedan kan kunskapen som lärts tas med 



25

till andra platser och skala upp (Odlare 2).  Att marken inte ska vara nära en stor bilväg och inte luta 

för mycket nämndes också. En odlare nämnde att marken inte ska vara förorenad (odlare 3) En bra 

jord var önskvärt men det nämndes även att man som odlare får göra det bästa med den jord man har 

att tillgå, och att markförbättrande åtgärder kan göras såsom hygelbäddar och kompostering. En 

person nämnde att jordkvaliteten inte var en faktor de tog i beaktande eftersom de odlar i upphöjda 

pallkragar (Odlare 2). En odlare nämnde vikten av att tänka vad platsen används till idag så att 

marken inte används till något som går tvärs emot:  

Om det bara är några som odlar och de flesta som är där är inte alls intresserade och den platsen ska användas av 

alla då tycker jag, ja men då ska fördelen gå till de som inte vill odla på platsen… Men jag tycker att [odling] har 

så pass mycket fördelar att kanske man skulle kunna knuffa på boulebanan några meter i alla fall om det är så att 

det är grupp som absolut bara kan odla precis i den parken (Odlare 3). 

8. Diskussion

Hälsoeffekter 
En effekt av odlingsallmänningar som kom upp i många av intervjuerna är att de bidrar till biologisk 

mångfald. Litteraturstudien identifierade den biologiska mångfalden som starkt kopplad till vår hälsa 

(World Health Organization, 2020). Den biologiska mångfalden är avgörande för de ekosystemtjänster 

vi är beroende av såsom rent vatten, pollinering och skydd mot naturkatastrofer. Den biologiska 

mångfalden behövs även för att producera näringsrik mat och spelar en stor roll i medicinens område. 

Eftersom stora delar av världen blir urbaniserad är det viktig att även arbeta för att bevara den 

biologiska mångfalden i dessa områden. Andra markförbättrande effekter som nämndes i de studerade 

fallen var att odlingarna leder till var bearbetning och omhändertagande av jorden, samt bindning av 

regnvatten och kol från atmosfären. En annan hälsoeffekt som alla intervjuade tog upp var att de gav 

en social gemenskap. Odlingsallmänningarna är en plats där både människor från olika kulturer och 

generationer kan mötas och skapa en social gemenskap. Detta är något som även nämndes i alla de 

studerade artiklarna om odlingsallmänningar och utgör alltså en väl undersökt effekt av 

odlingsallmänningar. 

Ett ökat intag av frukt och grönsaker nämndes av flera.  En uttryckte en tro på att deltagare i odlingen 

börjar äta mer grönt och en annan betonade istället att barn som är med i odlingsprocessen lättare blir 
intresserade av att äta grönsaker. Enligt en av artiklarna som studerats hade en studie funnit att 

personer med en hushållsmedlem som det senaste året deltagit i en odlingsallmänning åt frukt och 

grönsaker 1.4 gånger mer per dag än personer som inte hade en sådan hushållsmedlem (Alaimo et al., 

2008). Artikelförfattarna nämnde även att det inte ur resultatet kan uteslutas att den ökade 

konsumtionen kan bero på att det är personer som redan är kostmedvetna som är intresserade av att 

vara med i en odling. Denna mening hittas även i en av odlarna som inte var säker på om deltagande i 

odlingsallmänningen leder till en ökad konsumtion av frukt och grönsaker eftersom hon redan var 

kostmedveten innan hon gick med i odlingen. Samma person nämnde dock att medverkande i odlingen 

leder till att man tänker mer på vad man äter och vart maten kommer ifrån. Ett annat resultat som 

framhölls i förhållande till konsumtion var att jorden de odlar i var väldigt näringsrik vilket berodde på 

jordförbättrande aktiviteter, och att skörden i sin tur blev full av näring. Även hälsoeffekten av att 

kunna äta skörden direkt på plats nämndes. Denna aspekt nämndes inte i de studera källorna med 

betyder samtidigt inte att dessa källor inte håller med om detta.  

En hälsoeffekt i form av att vara ute i frisk luft var också ett vanligt förekommande resultat av 

intervjuerna. Att odlingen var ett bra sätt till motion och rörelse nämndes bara spontant av en person 

som tyckte att det var en väldig bra träningsform där hela kroppen användes. Hon betonade också 

hälsoeffekten av att träningen skedde utomhus då frisk luft samtidigt kunde andas in. En annan odlare 

som fick frågan om hon tyckte odlingsallmänningen var ett bra sätt att träna på svarade att all rörelse 

utomhus är bra samt att trädgårdsarbetet även innebär en del tunga lyft. I den studerade källan hade 

äldre personer undersökts och resultatet visade att de som angett medverkan i en odlingsallmänning 
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hade ökade motionsvanor och bättre hälsa än övriga medverkande i studien (Machida, 2019). 

Odlingarna tycks alltså utgöra en aktivitet utomhus som även uppmuntrar till mer fysisk rörelse. 

Ett resultat som även framkom från intervjuerna var att odlingarna fungerade som 

informationsspridare och inspirationskällor. Kunskap spreds både genom kurser som odlarna höll i 

eller genom samarbete med förskolor där barn bjöds in till odlingen, men även genom odlingarnas 

närvaro i den fysiska miljön. Det nämndes att odlingarna gärna skulle ligga på publika platser så att 

förbipasserande kunde bli inspirerade och för att odlingarna skulle kunna väcka frågor om hållbarhet. 

Detta är också något som fanns på många ställen i litteraturen där odlingsallmänningarna nämnts som 

platser där engagemang i andra politiska och hållbarhetsfrågor kan väckas och diskuteras (McClintock, 

2014). Avsnittet om utbildning placerades under hälsofördelar eftersom frågor om hållbarhet, med 

biologisk mångfald inkluderat, är något som hänger ihop med vår hälsa. En ökad medvetenhet och 

engagemang inom dessa frågor kan behövas för att frågan ska tas på större allvar i allt större delar av 

befolkningen.  

Ytterligare en hälsoeffekt som framkommit under intervjuerna är odlingarnas terapeutiska effekter. 

Odlare nämnde en hälsoeffekt i form av att göra något konstruktivt och vara med i en del av en 

tillväxtprocess. Det stämmer även bra överens med undersökningarna som har gjorts där 

trädgårdsarbete och vistelse i naturen minskade stressnivåer. De intervjuade personerna beskrev 

subjektiva beskrivningar av den lugnande effekten medan de undersökta studierna använt sig av mer 

vetenskapligt tillvägagångssätt med mätningar av nivåer av stresshormonet kortisol. Ändå pekar 

litteraturen och svaren från intervjuerna åt samma håll i denna fråga.   

Tillgång till mark 
Resultatet av de studerade odlingarna fann att alla odlingar hade fått tillgång till mark på vitt skilda 

sätt. De uttryckta motivationerna till att starta upp odlingarna varierade även. Det fanns ingen tydlig 

skillnad på tillgången till mark som kunde urskiljas beroende på om marken var privat eller offentlig, 

eftersom alla odlingarnas tillvägagångssätt skilde sig åt.  

För Ursviks stadsodling har odlingen varit ett mobilt inslag som flyttats runt på mark i väntan på 

exploatering. Odlingen har även skett i pallkragar för att kunna möjliggöra odling på en plats som 

annars inte hade varit lämpad för detta. Pallkragarna innebär samtidigt att odlingen lättare kan 

förflyttas. Detta förfaringssätt att få tillgång till mark beskrivs även av Demailly och Darly där många 

odlingar i Paris förorter sattes upp på ledig mark i väntan på exploatering. När marken togs i bruk av

markägarna har odlingarna tagits bort eller flyttats (Demailly and Darly, 2017). För Ursviks

stadsodlings fall är det planerat i förväg vart odlingen ska flyttas och det är även planerat en 

permanent plats dit odlingen ska flytta så fort parken är färdig.  

Rågdalens skogsträdgård som är belägen på offentlig mark har istället valt att börja odla utan att söka 

något officiellt tillstånd. Initiativtagaren uttryckte att de valde att börja odla utan tillstånd eftersom de 

tyckte att svensk byråkrati var en långtradig och tråkig process samt att de hellre ville lägga energin på 

att sätta igång med odlingen. De hade även valt en plats där de inte trodde att kommunen skulle ha 

något emot odlingen eftersom platsen inte användes till något. Vidare uttryckte initiativtagaren att en 

motivation de hade var att frigöra markytor till användning. Detta hittas även i litteraturen där 

Hardman et al. beskriver gerillaodlingar där personer sätter upp odlingar utan tillstånd med 

varierande motivationer, där ansökan som en komplicerad och tråkig process kan motivera till att ta 

sakerna i egna händer (Hardman et al., 2017) 

Odla Ihop i Tantolunden fick tillstånd att odla på marken efter att initiativtagarna gått en odlingskurs 

och som avslutning gjort ett odlingsförslag på platsen och visat upp det till stadsdelsförvaltningen. De 

erbjöds även ett årsvis brukaravtal på en gång. Initiativtagaren berättar att de blev förvånade av att 

stadsdelsförvaltningen gav dem tillgång till marken eftersom det tidigare funnits gerillaodlingar på 

platsen som tagits bort.  

För Solbergas gemensamhetsodling som ligger på privat mark i ett bostadsområde var processen till 

marktillgång annorlunda. Initiativtagaren berättade att det krävdes mycket engagemang och argument
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att få tillstånd från förvaltarna att gräva upp marken. Till slut fick de godkänt när hon kunde visa 
siffror på hur många det var som var intresserade av att sköta om odlingen. Initiativtagaren berättar 
att hon tror att de ville se ett engagemang innan de gav godkänt att gräva upp marken för att försäkra 

sig om att odlingen inte skulle bli övergiven. För fallet i Tantolunden som fick godkänt på en gång kan 

ändå liknande tendenser av markägaren urskiljas. Odlingsgruppen i Tantolunden var många från 

början och personerna hade gått en odlingskurs. Detta kan förstärka intrycket av att ett stort 

engagemang fanns. Stadsdelsförvaltaren hade dessutom tagit bort gerillaodlingar på samma plats. 

Gerillaodlingar ger kanske inte samma försäkran för markägarna om vad som kommer hända med 
odlingen eller om det kommer skötas om. Bagisodlarna i Bagarmossen fick istället marktillgång till 

följd av en medborgardialog från kommunens sida. Motstånd från invånarna till ett förslag om 

förtätning ledde till att exploateringskommunen frågat invånarna hur de ville förbättra området. 

Många invånare svarade att odlingsallmänningar skulle vara ett sätt och kommunen satte upp en 

odlingskurs och gav deltagarna en bit mark att odla på. Fallet i Bagarmossen är exempel på en 

medborgardialog som gett resultat och där deltagarnas förslag tagits på allvar. Även i detta fall kunde 

markägarna från början se ett stort engagemang från invånarna innan tillgången till marken gavs.  

Trots att jag inte hittat mycket information om odlingsallmänningar eller stadsodling i stadens 

dokument och planer, tycks det ändå utifrån de studerade initiativen i denna studie vara många 

markägare i Stockholm som är positivt inställda till odlingsinitiativ.  

Ändrade förutsättningar för besittningsrätt 
En fråga som är intressant att ställa sig är om odlingsallmänningar som har lyckats etablera sig och 

funnits under en lägre tid även har lyckats ändra förutsättningarna för sin rätt att bruka platsen, till 

exempel genom att få längre brukaravtal. När det gäller Odla Ihops fall för odlingen i Tantolunden så 
har de inte lyckats få längre brukaravtal än det årsvisa brukaravtalet som de hade redan från början 

vid odlingens start. Initiativtagaren berättade att för att få ett längre brukaravtal på den offentliga 

parken skulle det innebära för dem ett ändrat juridiskt ansvarsförhållande där de även skulle behöva 

betala för att bruka platsen. Däremot berättar initiativtagaren att deras närvaro i Tantolunden som en 

fungerande odlingsförening har öppnat upp möjligheter att lättare få brukaravtal på andra platser i 

och utanför staden där de har startar upp fler odlingar. Hon berättar att stadsdelsförvaltningen för 

marken i Aspudden blev tryggare i deras beslut att ge dem brukaravtal eftersom Odla Ihop redan hade 

ett brukaravtal med Södermalms stadsdelsförvaltning. Vid ansökan av leaderbidrag till odlingen i 

Öråker var troligtvis deras närvaro som en odlingsförening med en etablerad och fungerande odling i 
Tantolunden bidragande till att det fick bidraget som hjälp att finansiera odlingen på platsen.  

Rågdalens Skogsträdgård som började odla utan att söka tillstånd har funnits på platsen sedan 2009. 

Föreningen har vid omgångar sökt om att få ett brukaravtal utan resultat. Odlingen har idag en ökad 

dialog med kommunen och även ett ökat stöd i form av möjlighet att söka bidrag för vissa aktiviteter. 

Odlingsföreningens rätt att bruka platsen har vid ett tillfälle varit hotat då det funnits planer på att 

bygga bostäder i området. Många invånarna i området var emot detta och såg till att en representant 

från naturskyddsföreningen kom till platsen och det kunde då konstaterats att det fanns skyddsvärd 
natur. Detta ledde till att platsen omvandlades till ett naturreservat vilket även satte stopp för 

byggplanerna av bostäder. Det går alltså att urskilja en säkrare tillgång till mark idag än vid odlingens 

start vilket har mer att göra med invånarnas engagemang att bevara sitt område och även invånarnas 

stöd för odlingen, snarare än att ha att göra med markägarens beviljande av officiellt tillstånd för bruk 

av platsen. I fallet för Bagisodlarna i Bagarmossen kan det urskiljas en säker marktillgång ganska 

snabbt från kommunens sida. Odlingsgruppen fick löpande brukaravtal redan ett år efter start efter att 

odlarna bildat en förening.  

Vem får tillgång till hälsoeffekterna 
I de studerade fallen kan det urskiljas en skillnad i vem som får tillgång till hälsoeffekterna beroende 

på om marken ägs privat eller offentligt.  Många av hälsoeffekterna som beskrivits kan tillskrivas till de 

som är med i odlingarna, till exempel social gemenskap, motion och terapeutiska effekter. Alla 

odlingarna som låg på offentlig mark var öppen för alla att bli medlem och komma dit och odla. De 
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hälsoeffekter som tillkommer av att vara med i odlingen finns alltså tillgänglig för alla. Dessa odlingar 

på offentlig mark har även principen att alla, även de som inte var med i odlingen får gå dit och plocka 

av skörden. Hälsoeffekten i form av näringsrik mat är därmed öppen för alla stadens invånare och 

besökare. För odlingarna som låg i bostadsområden är de personerna som bor i respektive 

bostadsområde som har möjlighet att gå med i odlingen. Hälsoeffekterna som uppkommer genom att 

delta finns med andra ord endast tillgängliga för områdets invånare. I dessa odlingar var även skörden 

till för de som odlade. Däremot är detta inte alltid fallet för odlingar på privat mark. Till exempel kan 

nämnas odlingar som startas på privata trädgårdar. Här kan fallet vara så att det även är människor 

som inte bor i området som får gå med och kunna ta del av hälsoeffekterna och skörden. Hälsoeffekten 

i form av en ökad biologisk mångfald är däremot något som gynnar alla oavsett var odlingen ligger 

eller vem som har tillgång till den.  

Utvärdering av metodval och begränsningar 
Valet en semi-strukturerad intervjumetod har fungerat bra. Intervjupersonerna gav utförliga och 

detaljerade svar på de ställda frågorna. Jag hade även möjlighet att komma med följdfrågor som 

förtydligade de intervjuades svar eller som fick dem att utveckla svaren ytterligare. Flexibiliteten av att 

kunna variera ordningen på frågorna underlättade även kontinuiteten av det som intervjupersonerna 

berättade om. Intervjufrågorna som användes fungerade bra på det sättet att det gav utförliga svar på 

det som det frågades om. För frågan om marktillgång ledde frågorna som användes till konkreta svar 

på hur det gick till i praktiken. Andra frågor som hade kunnat ställas är till exempel om personerna 

tycker att det behövs mer organisering av odlingsallmänningar i samhället och hur de tycker att 

organiseringen kan ske i sådana fall. På så sätt hade jag kunnat få svar på deltagarnas åsikter på ett 

annat sätt.  

Denna studie har även en del begränsningar. Jag påstår bland annat inte att jag undersökt alla 

hälsofördelar som odlingsallmänningar kan ge upphov till, utan dessa är endast de som kommit fram 

under den begränsade tiden som funnits till befogande. De studerade fallen utgör endast en liten andel 

av alla odlingsallmänningar i Stockholm och kan inte antas representera alla andra odlingar. Eftersom 

jag endast studerat fem olika odlingar begränsar det även möjligheten att jämföra till exempel 

marktillgången odlingarna emellan. Hade mer tid funnits till befogande hade fler odlingar kunnat 

undersökas för ett mer utförligt resultat. Det hade även gett större möjlighet att undersöka skillnader 

mellan de olika ägarförhållandena. Dessutom färgas även allt man gör och ser av ens egna världsbilder 
och erfarenheter vilket påverkar vilka tolkningar man gör av informationen och verkligheten 

(Allmendinger, 2009, s. 1-13).  Trots dessa begränsningar har ändå studien gett intressanta resultat i 

de enskilda fallen. I slutsatsen nedan presenteras vad som skulle kunna göras i fortsättningen om det  

fanns mer tid och resurser.

9. Slutsatser
De studerade odlingarna visar på att odlingsallmänningarna i Stockholm får tillgång till mark på olika 

sätt samt har olika motiv till odlingarna. En odling var på offentlig mark i en park där personerna som 

gett ett odlingsförslag till stadsdelsförvaltningen fått godkänt direkt och erbjudits ett brukaravtal. I en 

annan odling på privat mark i ett bostadsområde krävdes det istället mycket engagemang och många 

argument tills markägaren gav dem godkänt att gräva upp marken. En annan odling på en offentlig 

mark började istället direkt att odla utan att fråga lov eftersom de tyckte byråkratin var en långdragen 

process. Ytterligare en odling fick tillgång till mark till följd av en medborgardialog identifierat ett stort 

intresse bland flera invånare. Den sista undersökta odlingen har skapats för att ordna tillfälliga 

mötesplatser och har varit ett mobilt inslag som flyttat runt i en stadsdel under utveckling på mark 

som legat oanvänd i väntan på exploatering.  

Många hälsoeffekter som odlingsallmänningar kan ge upphov till har också identifierats. En av dessa 

är en social gemenskap där många olika människor kan mötas och odla tillsammans. Ökat intresse för 

grönsaker nämndes av några intervjuade och tillgång till näringsrika grödor nämndes även. Den 

terapeutiska effekten nämndes där det var givande att kunna syssla med något konstruktivt. Många 

uppgav de jordförbättrande effekterna där även en ökad biologisk mångfald togs upp. 
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Odlingsallmänningarna gav även tillfället att vara ute i den friska luften och möjlighet till fysisk 

motion. Många intervjuade påpekade de informationsspridande effekterna odlingarna kan ge och 

dessutom bedrev många av odlarna kurser i odling.  

En vidare analys kan göras om vilken roll föroreningar av marken kan spela vid stadsodling i 

Stockholm. Både för att undersöka hur stort problemet är, vilka effekter det kan ha på hälsan samt 

vilka åtgärder som kan tas för att minska eventuella nivåer och effekter. Det skulle även vara 

intressant att intervjua personer från Stockholms kommuner eller från någon annan myndighet som 

har hand om stadsodling och odlingsallmänningar för att få deras syn på frågan om 

odlingsallmänningarnas roll och tillgång till mark. 
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Bilaga 

Intervjufrågor till odlarna 

Vad är anledningen eller motivationen till att du ville ha en tillsammansodling? Varför var det just odla 

du ville göra? 

Vilka effekter tror du att tillsammansodlingar kan ge? 

Vilka hälsoeffekter tror du att tillsammansodlingar kan ge? 

Vem är det som äger marken ni odlar på? 

Hur gick det till när ni satte upp odlingarna, hur fick ni tillgång till marken? 

Var det svårt att få tillgång till mark? Var markägarna hjälpsamma med att hitta mark eller krävdes det 

mycket eget engagemang?  

Har ni kontakt med markägaren? 

Upplever du att ni skulle vilja ha mer hjälp av markägaren än vad ni får? 

Vad har ni för krav på marken eller platsen ni odlar på? Vad tycker du att marken och platsen ska 

ha/respektive inte ha för egenskaper? 

Är ni nöjda med marken ni har just nu?  

Har ni brukaravtal eller en tidsgräns på hur länge ni garanterat får vara på platsen? 

Upplever du att tillgången till mark är relativt säker? 

Vad odlar ni för något? 

Odlar ni direkt i marken eller använder ni pallkragar? 

Vad upplever du kan vara utmaningar med att ha en tillsammansodling? 

Intervjufrågor till markägarnas kontaktpersoner 

Vad arbetar du som? 

Vad är dina arbetsuppgifter? 

Har du mycket kontakt med de som odlar? 

Hur ser du på tillsammansodlingar och vad det kan ge för effekter? 

Vilka hälsoeffekter tror du att tillsammansodlingar kan ge? 

Arbetar ni med fler odlingsallmänningar, vart har ni dem i sådana fall? 

Kom initiativet till odlingen från er eller från odlarna? 

Varför vill ni (markägaren) arbeta med stadsodlingar? 

Vilken slags mark används till odlingsallmänningar? 

Är det svårt att hitta mark där odlingsallmänningar kan få plats om initiativet finns? 
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Hur prioriterar man marken när man bestämmer sig för att ha en odling där. Varför väljer man det 

framför andra användningar? 

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

Är odlingsallmänningar ni har tillfälliga? 

Hjälper ni odlingarna på annat sätt än med mark? 

Vad kan vara problematiskt med gemensamhetsodlingar? 

Anser du att hanteringen av stadsodling kan förbättras? Är något mer ni (markägaren) kan göra som 

skulle underlätta att mer odlingar kan startas? 
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