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Title: Making the City a Little Less Bad – A Study into the Motivation behind 
Urban Agriculture in Gothenburg 
 
ABSTRACT  
 
In just a few years more than half of the world’s population will live in urban city areas: with the 
growing populations of cities and the rising obstacles to agriculture in the form of climate change, 
water shortage and soil degradation, urban agriculture and horticulture projects might be part of a 
solution to the problem.  
The purpose of this study has been to investigate the different motivations demonstrated by 
gardeners at urban agriculture projects in Gothenburg: Can similar motivations be found amongst 
different gardeners, and is there a difference in motivation when growing food for commercial 
purposes instead of for self-sufficiency reasons?  
Through literature review and semi-structured interviews this study has found that the main 
motivations behind urban agriculture and horticulture can be divided into three main areas:  
i) ideological and political motivations, ii) vegetables and the activity of growing, and iii) social 
reasons. While different motivations are common for all informants of this study, the ideological 
and political motivations were found at a larger extent among the commercial gardeners.  
 
 
 
 
Key words: urban agriculture, urban horticulture, sustainable development, motivation  
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Förord 
 
När jag som barn fick frågan om vad jag skulle göra som vuxen kom svaret – studera på 
universitetet – snabbt och självklart, även om jag då inte hade någon aning om vilket ämne jag 
skulle studera. Vägen fram till den här kandidatuppsatsen spänner över mer än tio år av 
universitetsstudier, ämnesbyten och studieuppehåll. Mina tidigare studier har alla funnits under den 
samhällsvetenskapliga eller humanistiska fakulteten, så det faktum att det nu är under den 
naturvetenskapliga fakulteten som mina studier når i land känns något främmande. Jag har gett mig 
i kast med arbetet att skriva en kandidatuppsats en gång tidigare, i humanekologi under våren 2013, 
och trots att den uppsatsen aldrig avslutades så är jag starkt influerad av mina studier än idag. Det 
var också under mina studier i humanekologi som jag första gången kom i kontakt med stadsodling, 
systemkritik och begreppet varufetischism.  
 
Jag vill rikta ett stort och varmt tack till min handledare Inger för dina peppande ord och ivriga 
påhejande, din förmåga att få mitt arbete att kännas värdefullt har varit ovärderligt för min egen 
motivation att färdigställa det. Tack till vänner och familj för ert stöd under utbildningens och 
uppsatsskrivandets gång, ett extra stort tack till Markus, för att du alltid tror på mig och finns vid 
min sida. Utan dig ingen uppsats.  
 
 
Mölndal, april 2021  
 
Jennie Vildskog 
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1. Introduktion  
 
1.1. Bakgrund  
 
Enligt en rapport från FN så kommer hälften av världens befolkning bo i städer år 2025 (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 2010), samtidigt så uppskattas upp till en 
fjärdedel av världens livsmedelsproduktion försvinna under 2000-talet till följd av bland annat 
klimatförändringar, vattenbrist och jordförstöring (Nellemann & MacDevette 2009). Idag är nära 
hälften av den mat vi äter i Sverige importerad (Fogelfors 2015 s. 33) vilket gör vår 
livsmedelsförsörjning känslig för yttre faktorer som till exempel sinande oljedepåer ’peak oil’1, 
naturkatastrofer och krig. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har i en rapport slagit 
fast stadsodlingens betydelse som strategi för hållbara städer och deras utveckling (Delshammar et 
al. 2013). Det blir inte minst viktigt sett till det enorma utnyttjande av länder i Globala Syd som vi 
i Globala Nord ägnar oss åt: forskare uppskattar att vi varje år approprierar i netto 800 miljoner 
hektar land, 10 miljarder ton råmaterial och 128 miljarder arbetstimmar (Dorninger et al. 2021). 
Detta ojämna utbyte av naturresurser resulterar i att länder i Globala Syd årligen dräneras på 
uppskattningsvis 1.4 och 2.2 biljoner dollar genom att deras handelsvaror, bland annat mat, 
undervärderas stort på den globala marknaden (Hickel et al. 2021). Detta ojämna flöde av 
naturresurser genererar stora transporter och utsläpp, samtidigt som det också ur ett globalt 
rättviseperspektiv är djupt oetiskt. Vi minns nog alla hur hyllorna i matbutikerna gapade tomma i 
början av Covid-19 pandemin, i det här fallet så fylldes de snabbt upp igen av olika matvaror, men 
detta kommer kanske inte vara fallet vid nästa stora pandemi, krig eller naturkatastrof.  
 
 
1.2. Forsknings- och kunskapsläge  
 
Det finns ett flertal handböcker och populärvetenskapliga böcker i ämnet stadsodling, de flesta av 
dem skrivna under 2000- och 2010-talet. Det finns även ett flertal studentarbeten, framför allt från 
SLU, som på något sätt berör ämnet stadsodling. Bland de övriga akademiska källorna inom ämnet 
återfinns bland annat en tio år gammal doktorsavhandling och en vetenskaplig studie från 2018. 
Handböckerna och de populärvetenskapliga böckerna har framför allt använts som källa i de fall 
där intervjuer med stadsodlare har förekommit, för att ge mig en bredare förståelse för de 
drivkrafter som stadsodlare har. Böckerna har även fungerat som en källa till stadsodlingens 
framväxt och historia. De akademiska arbetena har även de till största del fungerat som källa för 
min förståelse för stadsodlares olika drivkrafter, och till viss del som källa till stadsodlingens 
framväxt och historia.  
 
 
1.3. Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka drivkrafter som kan identifieras hos odlare inom olika 
stadsodlingsprojekt i Göteborgs stad. Skiljer sig deras drivkrafter åt från varandra eller motiveras 
de av liknande orsaker? Min bakomliggande tanke med detta är att hitta vad som motiverar 
människor till att börja odla, och finns det gemensamma nämnare så går det kanske att hitta ett sätt 
att inspirera fler till att vilja odla i städerna. Med en större livsmedelsproduktion i städerna så blir 

 
1 Sedan industrialiseringens start så har oljeanvändningen stadigt ökat, möjliggjort av ett lågt oljepris. I takt med att 

oljeanvändningen ökar samtidigt som oljetillgångarna minskar så kommer oljeproduktionen till slut att nå till en punkt 
– peak oil – där den ekonomiska kostnaden för att få fram oljan inte längre täcks av priset den säljs för. Dagens 
samhälle som är uppbyggt kring ett oljeberoende kommer uppleva stora svårigheter i allt från transporter till 
tillverkningsindustri till följd av detta (Leggewie & Welzer 2010 s. 33ff). 
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det lättare att tillgodose städernas livsmedelskonsumtion, vilket i sin tur fungerar som ett 
komplement till att säkra upp livsmedelsförsörjningen i städerna. Genom att identifiera vilka 
drivkrafter som motiverar människor till att börja odla i sin närmiljö, så blir det också lättare att 
hitta de förutsättningar som krävs för att gynna stadsodling. Med skapandet av mer gynnsamma 
förutsättningar så är min förhoppning att allt fler ska våga ta steget och börja odla i sin närmiljö, 
vilket är bra för både den biologiska mångfalden, miljön och för människorna som odlar.  
 
 
Frågeställningar:  
 
i) Vilka drivkrafter är det som får människor att börja odla i staden?  
 
ii) Finns det gemensamma nämnare hos informanter från olika odlingsprojekt? Skiljer sig 
drivkrafterna åt mellan odlare som odlar för att sälja sina grödor och de som odlar för eget bruk?  
 
 
 
1.4. Avgränsning  
 
Jag har valt att intervjua personer från odlingar hemmahörande i Göteborg, dels då jag genom mina 
tidigare studier i humanekologi har haft kännedom om dem, och dels då de har varit lättillgängliga 
för mig rent geografiskt eftersom jag själv kommer ifrån Göteborg.  
 
 
 
2. Metod och teori  
 
2.1. Metod och material 
 
Jag har valt att använda mig av litteraturstudier för att dels försöka få fram eventuell tidigare 
forskning i mitt ämne, men också för att försöka få en stadigare grund att stå på. Då jag är 
intresserad av människors drivkrafter så har intervjuer varit ett självklart metodval sedan starten, 
den här uppsatsen bygger således helt på en kvalitativ metod.  
 
Jag skickade i början av februari 2019 ut en intervjuförfrågan till fem olika stadsodlingsprojekt i 
Göteborg. De var alla sådana jag kände till sedan innan, antingen genom reportage i media, 
studiebesök på platsen under mina tidigare studier i humanekologi, eller genom vänner till mig som 
odlar där. Av mina fem förfrågningar fick jag – inom uppsatsens undersökningsfas – svar från tre 
av stadsodlingarna att det gick bra att jag kom på besök och genomförde en intervju. Två av 
intervjuerna genomfördes inomhus och spelades in för att senare transkriberas, den tredje intervjun 
genomfördes utomhus och antecknades av mig under intervjun.  
 
Jag har även genomfört en enklare litteraturstudie med utgångspunkt i den litteratur som funnits 
tillgänglig på universitetets bibliotek. Det finns gott om både uppsatser om stadsodling såväl som 
reportage- och handböcker i hur du gör för att själv börja stadsodla, men det har varit svårt att hitta 
litteratur som har drivkrafterna bakom stadsodling som huvudfokus. Jag har kompletterat min 
sökning i litteraturen på universitetsbiblioteket i Mariestad genom sökningar på nyckelord i olika 
databaser som Göteborgs universitetsbiblioteks databas och Google Scholar.  
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2.2. Källkritik och epistemologi 
 
Då min intervjustudie enbart inbegripit informanter från tre olika odlingar så är mitt underlag något 
skralt. Av mina informanter har två av dem varit äldre personer som har gott om fritid att spendera 
på sin odlingslott. Mina andra informanter är två unga entreprenörer vars odlingar är deras företag 
och levebröd. Det går inte att utesluta att informanternas olika åldrar och ingång till odlingen 
påverkat de svar jag har fått från dem. Det hade varit mycket intressant med en större fördjupande 
studie bland ett större antal informanter inom olika ålderssegment, etniciteter och könsidentiteter 
för att bättre kunna säkerställa om det finns olika drivkrafter bakom odlandet.  
 
Det faktum att jag själv har en bakgrund inom miljörörelsen och som student i bland annat 
humanekologi och trädgårdens och landskapsvårdens hantverk formar min uppfattning om 
världen, och förförståelse i de här frågorna. Detta kan ha påverkat de svar mina informanter har 
gett mig och min egen tolkning av dem, till exempel i intervjun med Kajodlingen där jag delar 
studiebakgrund och språkdiskurs med mina informanter, det vill säga vi använder oss av samma 
begrepp och förklaringsmodeller. Mina studier i trädgårdens och landskapsvårdens hantverk utgör 
grunden i min förståelse för odling, och utan den förståelsen hade mina intervjuer med 
informanterna troligtvis inte flutit på lika lätt.  
 
Likt Donna Haraway (1988) så anser jag att vi behöver situera vår kunskap: ingen är objektiv, vi 
påverkas alla av våra habitus, och det är först när vi erkänner och förstår vår egen position och hur 
vi påverkas av den som vi kan närma oss en mer objektiv sanning och kunskap om världen 
(Haraway 1988). Den här uppsatsens teoretiska ansats utgår ifrån kritisk realism, i det att jag anser 
att vi alla är begränsade och påverkade av våra respektive habitus men att vi genom vetenskapliga 
metoder, teorier och observationer kan komma närmre sanningen i olika frågor. 
 
 
2.3. Teoretiska begrepp  
 
Hållbar utveckling brukar definieras som möjligheten att för nuvarande generationer tillgodose 
sina behov utan att förstöra möjligheterna för framtida generationer att göra samma sak (World 
Commission on Environment and Development 1987). Rent ekologiskt handlar hållbar utveckling 
om att säkerställa att våra ekosystem fungerar som de ska (Marten 2001 s. 9) vilket gör att 
ekonomisk tillväxt omöjligt kan vara hållbar då den bygger på ett ständigt ökande uttag av 
naturresurser från en värld med ändliga naturresurser (ibid.). För att fullt ut skapa en hållbar 
utveckling krävs det att ekonomi, ekologi och sociala aspekter samverkar med varandra (Elliott 
2006 s. 11ff), det är först när detta sker som vi får ett hållbart samhälle.  
 
Stadsodling är ett ord som har många olika definitioner. I den här uppsatsen har jag valt att 
definiera stadsodling som all typ av odling som sker i staden. Begreppet inkluderar för mig allt från 
enskild odling på kolonilotter, balkonger och fönsterkarmar, till gemensamma odlingsprojekt på 
bostadsgårdar, tillsammansodlingar och guerillaodlingar i stadens rand och mellanrum. 
 
Varufetischism är ett begrepp som myntades av Karl Marx, genom vilket han beskriver 
människors förhållande till de varor de konsumerar. När vi köper en vara sker egentligen en 
transaktion av tid – mina arbetstimmar och den lön de har genererat, mot de arbetstimmar och de 
naturresurser det har tagit en annan människa att producera den vara jag köper – men i dagens 
samhälle ser vi inte den ojämlika transaktionen som sker, vilket leder till att ”[v]arorna framstår 
som lösgjorda från de sammanhang där de produceras.” (Hornborg 2007 s. 99). Vi lever i en tid 
när det är enkelt att köpa färska jordgubbar mitt i februari, just därför att vi betraktar jordgubbarna 
lösgjorda från sin produktion. Genom varufetischismen blir det möjligt för oss att konsumera 
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lyxvaror vars primära miljöbelastning sker någon helt annanstans, naturresursflöden möjliggjorda 
genom förbränning av fossila bränslen (ibid. s. 101).  
 
 
 
3. Resultat  
 
3.1. Litteraturstudie  
 
Jag påbörjade mitt arbete med en litteraturstudie där jag först eftersökte populärvetenskapliga 
böcker och akademiska uppsatser i ämnet. Jag hittade gott om böcker som tar upp hur du som 
privatperson går tillväga för att odla i staden. I vissa av dessa böcker hittade jag stycken där 
böckernas informanter nämner sina drivkrafter bakom sitt odlande. I flera av böckerna redogörs 
det även för framväxten av stadsodling, dels genom koloniträdgårdens framväxt i Sverige, men 
också genom framväxten av så kallade community gardens i New York.  
 
 
3.1.1 Stadsodlingens historia  
 
För att bygga mig en uppfattning om stadsodlingens historia i framför allt Sverige så har jag tagit 
del av både populärvetenskapliga böcker och handböcker i ämnet, men också en akademisk artikel 
från Riksantikvarieämbetet (RAÄ), en doktorsavhandling och en rapport från SLU.  
 
Att odla i staden är i sig inget nytt fenomen: arkeologiska fynd tyder på att vi har odlat i våra städer 
sedan de först etablerades (Heimdahl 2010), och i det förindustriella Sverige var stadsodling en 
viktig del av städerna då de bidrog till hushållens livsmedelsförsörjning. I takt med att befolkningen 
i städerna växte, och odlingen med dem så fick stadsodlingen mot 1800-talets slut även en stor 
kommersiell betydelse (Delshammar et al. 2013 s. 4). Vid 1900-talets början så fanns det gott om 
handelsträdgårdar i städerna (Olausson 2014 s. 231). I takt med att samhället förändrades så 
utvecklades nya metoder att odla på vilket minskade behovet av arbetskraft genom att 
transporterna effektiviserades samtidigt som nya, mer tåliga sorter av grödor togs fram. Då behovet 
av att odla nära konsumenterna inte längre var lika stort så försvann många handelsträdgårdar när 
städerna växte. Marken behövdes till bland annat bostäder, och handelsträdgårdarna köptes upp 
till förmån för dessa (ibid. s. 232).  
 
De första svenska koloniträdgårdarna anlades 1895 i Malmö (Sommar 2009 s. 52ff) och 
Landskrona (Flodin Furås 2012 s. 151) efter inspiration från Köpenhamns första koloniområde 
Arbejdernes Værn som anlades 1891 (Sommar 2009 s. 52ff). Intresset för odlingen av grönsaker 
till det egna husbehovet var stort kring tiden vid sekelskiftet 1900. Husbehovsodlingen sågs som 
viktig och var nödvändig för försörjningen under första och andra världskriget (ibid. s. 22).  
 
Under första och andra världskriget så rådde akut matbrist och för att råda bot på detta så anlades 
potatis- och grönsaksodlingar på gräsmattorna i städernas parker i både USA, England och 
Tyskland. Även i Sverige odlades det i viss mån mat i våra parker som ett sätt att bidra till 
livsmedelsförsörjningen (Jimenez 2012 s. 9). Från 1940-talet och framåt börjar kolonilotter 
användas mindre för livsmedelsförsörjning, och mer som ett område för vila och återhämtning. 
Det är först i samband med Gröna Vågen på 1970-talet som stadsodlingen återigen får 
uppmärksamhet, den här gången som verktyg för gemenskap genom gränsöverskridande odling, 
och den har ända sedan dess kommit att vara starkt förknippad med såväl social som ekologisk 
hållbarhet (Delshammar et al. 2013 s. 5).  
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På tidigt 1970-tal bildades gruppen Green Guerillas i New York, som med ledaren Liz Christy i täten 
ville göra något åt stadens förfall runtomkring dem genom att bland annat plantera solrosor vid 
bilvägar, och kasta in fröbomber på övergivna tomter för att på detta sätt ge upphov till grönskande 
platser för avkoppling (Green Guerillas u.å; Jimenez 2012 s. 9). I boken Staden som åkermark: 
stadsodling i Malmö och New York (2012) besöker Johanna G Jimenez olika stadsodlingar, och brukare 
av dem i Malmö och New York. I New York träffar hon Donald Loggins som var med och anlade 
stadens första community garden 1973. Loggins och hans miljöintresserade vänner ville protestera mot 
stadens dåliga ekonomi och höga arbetslöshet, och kanaliserade sin längtan efter något mer i livet 
i omvandlingen av en nedgången rivningstomt till en prunkande gemensam trädgård (Jimenez 2012 
s. 6). På frågan om varför de anlade trädgården så svarar Loggins att de ville skapa en trygg plats 
där man kunde umgås, äta mat och koppla av, en plats där man fick en paus från det i övrigt hårda 
New York (ibid. s. 28).  
 
I sin bok Stadsodlare (2013) skriver Karine Mannerfelt att stadsodlare ”drivs av en önskan att göra 
avtryck i stadsmiljön” (Mannerfelt 2013 s. 4) samtidigt som de också drivs av att bevara miljön och 
upprätthålla en hållbar utveckling. Människor har ett behov av att vara kreativa och sätta avtryck 
på den stad där de bor, ett behov som inte alltid tillgodoses i stadsplaneringen (ibid.). Något som 
märks i vissa odlares drivkraft att använda städernas grönytor och mellanrum till odling (ibid. s. 
127). Den ideologiska drivkraften är ett ofta återkommande tema som märks hos många odlare. 
Att öka självhushållningskapaciteten i städerna och bygga ett mer hållbart samhälle är en vanlig 
drivkraft, men även en önskan om att öppna upp en diskussion kring framtidens 
livsmedelsförsörjning förekommer (Mannerfelt 2013 s. 11, 93, 129, 155ff; Sommar 2009 s. 10). En 
annan återkommande drivkraft bakom odlingen handlar mer kring själva grödorna, det som odlas. 
Många odlar för att det är kul att odla, växterna är vackra och odlarnas slit belönas med en god 
skörd (Flodin Furås 2012 s. 6) samt att veta varifrån maten kommer är viktigt (Sommar 2009 s. 19). 
Att odla gör så att man mår bra, både genom att man får bättre koll på vad det är man äter, och för 
att man lär sig att klara sig själv (Flodin Furås 2012 s. 6; Mannerfelt 2013 s. 155ff, 173; Sommar 
2009 s. 6). I Konsten att odla staden: handbok i stadsodling (2014) möter Sara Danielsson stadsodlare i 
både Sverige och utomlands. Många av de svenska stadsodlarna ser odling som en kunskap som 
gått förlorad, som vi nu måste lära in på nytt för att kunna hantera peak oil och dess konsekvenser 
i form av bristande livsmedelsimport från andra länder (Danielsson 2014 s. 7).  
 
Stadsodlingen har gått från att fungera som ett system för livsmedelsförsörjning på privat mark, 
och ett sätt att stärka familjebanden till att idag framför allt ses som ett kollektivt projekt på allmän 
mark som handlar mer om gemenskap och ideologi än om matproduktion (Delshammar et al. 2013 
s. 6f).  
 
 
3.1.2. Synen på stadsodling som fenomen idag  
 
För att ta reda på hur synen på stadsodling ser ut idag så har jag fokuserat på akademiska artiklar, 
studentarbeten och en doktorsavhandling.  
 
Det finns ett stort antal akademiska texter som på något sätt berör stadsodling: i Vegetables and Social 
Relations in Norway and the Netherlands: A Comparative Analysis of Urban Allotment Gardeners (2018) 
behandlas de bakomliggande motivationerna till varför odlare vid koloniträdgårdar i Norge och 
Nederländerna har valt att odla där. Författarna Esther J. Veen och Sebastian Eiter har genom 
enkätundersökningar och semistrukturerade intervjuer kommit fram till att odlares 
socioekonomiska bakgrund spelar en avgörande roll i odlingens betydelse för dem. I 
enkätundersökningarna kunde respondenterna kryssa för max tre alternativ av tretton möjliga till 
vad som motiverat dem att börja odla. De olika svarsalternativen var indelade i tre olika 
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huvudgrupper: i). för att de vill odla egna grönsaker, ii). för att de gillar trädgårdsarbete, och iii). för 
det sociala utbytet. Resultatet av enkätsvaren blev att de flesta odlare motiveras av grönsakerna 
som odlandet producerar, samt av själva trädgårdsarbetet i sig. Undersökningen fann också att 
uppskattningen för det sociala utbytet ökade med uppskattningen för grönsakerna som odlades, 
vilket stämde mer för socioekonomiskt utsatta grupper än för mer välbärgade grupper (Veen & 
Eiter 2018).  
 
I Stadsodlingen som mötesplats - odlingar på allmän platsmark i Göteborg som exempel (2014) möter Rebecca 
Averdal odlare från olika stadsodlingsprojekt anknutna till Stadsnära Odling i Göteborg. En av 
odlarna Averdal möter uttrycker att det sociala med odlingen är mycket viktigt, mer så än själva 
odlandet i sig, en annan odlare uttrycker att en önskan efter närproducerade grönsaker var det som 
fick honom att börja odla (Averdal 2014). Anton Lindholm skriver i Stadsodling i Stadsplaneringen: och 
dess bidrag till ökad samhällelig hållbarhet (2013) om stadsodlingsprojekten Matparken, Trädgård på 
spåret och Stadsjords projekt Kvartersodlat av vilka de två senare projekten tilldelas en viss form 
av vinstintresse genom deras försäljning av grönsaker. Detta gäller framför allt Kvartersodlat som 
enligt föreningens representant är en blandning av företag och förening, även om den kommersiella 
odlingen inte är vad som står i centrum för vare sig Kvartersodlat eller Trädgård på Spåret. 
Drivkrafterna bakom Trädgård på Spåret och Matparken beskrivs i former av att vilja ”främja social 
hållbarhet genom att på ett pedagogiskt sätt öka medvetenheten om varifrån vår mat kommer” 
(Lindholm 2013 s. 67) samtidigt som det finns en önskan om att bidra till stadens möjligheter till 
självförsörjning vilket även gäller Stadsjords Kvartersodlat (ibid. s. 68). I sin slutsats kommer 
Lindholm fram till att det finns fem olika typer av drivkrafter bakom stadsodling:  
 

”För det första beror de på dagens högaktuella klimatförändringar. För det andra på 
en ohållbar matindustri. En tredje drivkraft bakom initiativen är stadsodlingens bidrag 
till hållbar stadsutveckling. En fjärde drivkraft, kopplat till de tre tidigare, är ett minskat 
transportbehov. Den femte drivkraften finns i att på nytt sammanföra land och stad, 
och därigenom öka städers självförsörjningsgrad, för att stärka banden mellan stadens 
invånare och maten.” (Lindholm 2013 s. 88). 

 
Dessa drivkrafter förefaller också vara de allra vanligaste, att vilja minska transporter och odla egna 
ekologiska grönsaker som en reaktion på de växande klimatproblemen med utsläpp av växthusgaser 
och matbrist, eller att finna avslappning och en meningsfull fritid (Hörnstein 2010 s. 3). Frukterna 
av odlingen behöver inte vara den drivande kraften i sig. Ibland är det själva närheten till naturen 
som driver odlingen (ibid. s. 26) även om förhållandet historiskt har sett helt tvärtemot ut med 
matförsörjning som den stora drivkraften. Idag återfinns den drivkraften främst i en önskan om 
bättre grönsaker med högre kvalitet och lägre miljöpåverkan (ibid.).  
 
I sin avhandling Stadsdelsträdgård – Plats för gemenskap och kreativa processer (2009) introducerar Marie 
Larsson begreppet stadsdelsträdgård, eller självorganiserad trädgård i det offentliga rummet som ett alternativ 
till engelskans community gardens, ett fenomen som hon menar är mycket ovanligt i Sverige (Larsson 
2009 s. 13ff). För att förstå drivkrafterna bakom de självorganiserade trädgårdar som faktiskt finns i 
Sverige så har Larsson identifierat olika fallstudieobjekt som hon har tittat närmre på, inom ramen 
för dessa så har hon genom intervjuer med brukarna av de olika trädgårdarna kommit fram till att 
det ofta finns en idealistisk kärna (ibid. s. 113) som driver brukarna. Inom denna ryms även det 
sociala utbytet, det kreativa skapandet och glädjen över att göra något man tycker om, samtidigt 
som det läggs stor vikt vid det faktum att odlandet är icke-kommersiellt (ibid.). Att leva ett 
ekologiskt och socialt hållbart liv pekas ut som en viktig drivkraft hos brukarna i den enda 
fallstudien som tar plats i en kommersiell trädgård, även där återfinns det kreativa skapandet, samt 
att skapa en mötesplats för människor som viktiga drivkrafter (ibid. s. 114f).  
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3.2. Intervjuer  
 
Med utgångspunkt i mina frågeställningar skapade jag sju grundfrågor (se Bilaga 1) som ställdes till 
alla informanter, beroende på svaren jag fick från informanterna så ställde jag även olika följdfrågor. 
Mina intervjuer har således varit av den semistrukturerade sorten. Jag hörde av mig via epost till 
fem olika odlingsföreningar i Göteborg, fyra ideella och en kommersiell odling. Jag fick positiva 
svar från tre av mina kontaktade informanter - Kajodlingen, Grön kultur Högsbo och Sjöbergen 
Norra Odlarförening - och det är resultatet av intervjuerna med dem som redovisas här nedan. 
 

 
Figur 1: Karta över Göteborg med de besökta odlingsställena markerade (OpenStreetMaps 2021) 2 

 
3.2.1. Kajodlingen  
 
Det är en gråmulen och karg februaridag, vinden blåser hårt längs med de slasktäckta gatorna 
mellan husen på Lindholmen. Att hitta ner till Kajodlingen är ganska lätt, odlingen ligger trots allt 
mitt ute på en pir i Göta älv, med en gammal kran bredvid som riktmärke3.  
 
Jag är här för att träffa Jonas Lindh och William Bailey, Kajodlingens grundare tillika odlare, eller 
stadsbönder som de själva föredrar att kallas. Det märks att de är vana vid att bli intervjuade, inte 
minst i media – på sin hemsida länkar de själva till tolv olika reportage om dem (Kajodlingen u.å.) 
– och jag glömmer snart bort min nervositet. Det visar sig att jag har ganska mycket gemensamt 

 
2 Markeringar i röd text är gjorda av mig.  
3 Hösten 2019 avvecklas Kajodlingen ute på piren (Isaksson 2019).  
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med dem, killarna har liksom mig tidigare studerat humanekologi och det blir under intervjun 
tydligt att humanekologins synsätt är något som de bär med sig, även om det mest verkar vara en 
serie av olika lyckliga omständigheter som har lett dem fram till dagens odling.  
 
Intresset för odling startade för Jonas genom hans intresse för mat, han ville göra egen pesto vilket 
ledde till egenodlad basilika som snart utökades till balkongodling. När han flyttade till Högsbo så 
fick han en odlingslott vid Grön kultur Högsbo och odlade där i ett par år. Även William odlade 
under ett par år vid Grön kultur Högsbo, han sökte en odlingslott där efter en exkursion dit under 
humanekologikursen Från lokala naturresurser till global konsumtion, och skrev senare sin 
kandidatuppsats om just livsmedelsproduktion. Men det var i mötet med mammans odlingar som 
barn som idén till att börja odla föddes, att så ett frö och se det växa upp gav helt enkelt mersmak. 
Att bara odla på hobbynivå räckte plötsligt inte längre till, men som Jonas själv säger så ”sättet vi 
odlar på, vilken modell, vi har ju lite andra drivkrafter” vilket definitivt märks på deras odlingar, 
både ifråga om form och grödor. Odlingarna i sig är uppbyggda på samma sätt som en takodling, 
med den skillnaden att pallkragarna står direkt på pirens asfalt istället för på ett hustak. Takodling 
har varit en stor inspiration för Jonas och William, när de möttes studerade William till 
trädgårdsmästare vid Gunnebo, och besökte New Yorks takodlingar som en del av sitt projekt där. 
Övertygelsen om att detta skulle fungera även i Sverige tog han med sig hem och började odla vid 
restaurangen Little China. När Stena avslutade sin verksamhet på en yta i närheten av 
Masthuggskajen tog Göteborgs Stad kontakt med Jonas – som de visste var odlingsintresserad – 
då de ville att något skulle hända med platsen, efter ett besök på restaurangen Little China fick 
Jonas nys om en person som odlade potatis där. Efter det har de enligt egen utsaga bara kört på.  
 
En av anledningarna till varför de startade upp en kommersiell stadsodling säger William ”Lite, för 
mig är det definitivt systemkritik, det saknas respekt för resurser på något sätt vilket man har 
reagerat på, och där tror jag att det är det som driver.” det vill säga en tydligt ideologisk influens, 
direkt inspirerat från humanekologistudierna. Han fortsätter med att säga ”Nu vet man inte vad 
som drev en då och vad som är efterkonstruktion, men att göra staden lite mindre dum, […] och 
försöka få ihop ett kretslopp, eller åtminstone en intelligent resursanvändning.”. Jonas fortsätter  
”ja, så det är ju en drivkraft, att det måste ske på de principerna. Om vi fuskar i det så blir vi inte 
trovärdiga, och vi måste kunna rättfärdiga att odla i stan. Det är liksom ett socialt experiment att 
kasta ut den här produktionen i stan och se hur folk tänker kring den. … knäckfrågan har ju hela 
tiden varit att det måste finnas en ekonomisk drivkraft, många är ju väldigt duktiga på att odla, det 
är ju jävligt spännande för det blir ju lite som en ny produkt… hur man bör odla det, paketera det, 
vilken berättelse man vill berätta.”. Det som slår mig är en blandad önskan om att jobba med odling 
varvat med systemkritik och ett försök att omsätta det här i praktiken; att visa att en annan – mer 
hållbar – stad är möjlig.  
 
 
 
3.2.2. Grön kultur Högsbo  
 
Jag har besökt Grön kultur Högsbos odlarförening ett flertal gånger tidigare, både som 
humanekologistudent och som besökare under de åren då en vän till mig odlade här, så jag vet att 
även om odlingsområdet just nu matchar det februarigråa vädret så kommer det om bara ett par 
månader vara en grönskande och prunkande oas fylld med blommor, grönsaker och människor.  
 
Grön kultur Högsbo startade upp 2009 (Grön kultur Högsbo 2009) och är en odlarförening som 
ligger intill Högsbo kyrka i västra Göteborg, föreningen har 60 odlingslotter, allmänna fruktträd 
och bärbuskar samt en hönsgård. Föreningen har som mål att ”understödja och utveckla initiativ 
för interkulturell rike- dom [sic!] i staden med mat-, odlings-, och trädgårdskultur som bärande 
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element” och vill genom en bred medlemsbas ”verka för en grönare, friskare och vänligare stad 
med plats för hobbyodlare likaväl som den lilla skalans gröna entreprenörskap” samt ”för att få 
organisationer, företag och individer att sam- verka [sic!] för att öka arealen av stadsnära ekologisk 
odling och hållbar livsstil, inklusive småskalig djurhållning och ökad diskussion om vår matkultur” 
(Grön kultur Högsbo u.å.). En i mina ögon starkt ideologisk grund, med större framtidsplaner än 
enbart odling av bra ekologiska grönsaker.  
 
En person som har odlat vid Grön kultur Högsbo nästan sedan starten, är Eva-Britt Thörnkvist 
som fick sin odlingslott där 2011. Odlingsintresset startade någon gång under 1980-talet när Eva-
Britt fick tillgång till en kolonistuga i Slottsskogen, hennes morbror lärde henne att odla, och hon 
hade också ett lantställe i Bohuslän där hon odlade i trädgården. ”Men då odlade man ju det här 
gamla med konstgödsel och så, nu har jag lärt mig odla mer ekologiskt då” säger Eva-Britt som 
flera gånger under intervjun återkommer till den ekologiska odlingen, hur viktig den är, och det 
märks när hon pratar hur glad hon är över att ha börjat odla ekologiskt och över att ha lärt sig om 
det genom sin odling vid Grön kultur Högsbo. ”Sedan jag började här så har jag lärt mig väldigt 
mycket om just att man odlar ekologiskt och biodynamiskt och att man tar tillvara gamla växter 
och att man gör jord själv, och att man täckodlar och det tänker jag att har man inte gjort det förr 
så ska man absolut gå och lära sig det. Gått nån kurs eller till andra odlare eller så, så att man inte 
ska jobba och odla på det här gamla sättet. Det tycker jag har varit viktigt.” säger Eva-Britt.  
 
Eva-Britt odlar mest grönsaker och bär, men gärna med lite fina blommor i kanterna längs med 
den 20 kvadratmeter stora odlingslotten. Just tillgången till egna grönsaker och bär var en av 
anledningarna till att Eva-Britt ville börja odla ”Ja-a, alltså egentligen så är det väl för att man tycker 
att det är vackert och fint med blommor och trädgård och allt det här, och sen så undan för undan 
så fick man det fint att ha egna grönsaker, och bär och tillgång till det och sen nu för tiden så tänker 
man ju ännu mer på att man får ekologiskt grönsaker och bär och sådär, och det är ju ännu viktigare. 
Sen att man har egen mat som man har tillgång till.” Eva-Britt bor i en lägenhet som ligger fem 
minuters promenad ifrån odlingslotten, och hon kan enkelt gå dit precis så ofta som hon vill. För 
henne innebär odlingslotten både nytta och nöje, det finns ett stort socialt värde i att odla på en 
sådan här plats, tillsammans med andra, och för den som vill så finns det goda möjligheter till ett 
stort socialt utbyte, även om det är många som delar på sin lott med sin partner eller en kompis.  
 
På frågan om varför hon har fortsatt att odla i alla år svarar Eva-Britt ”Alltså det är ju fascinerande, 
att se hur växter växer och få utvecklas, och att det blir något av det, det är ju ett nöje, och det är 
ju liksom en avkoppling att, eh odla också, när man har en sån här odlingslott att gå till.” när jag 
frågar om hon tror att hon kommer fortsätta att odla i framtiden så svarar Eva-Britt, med ett skratt 
”Ja. Så länge som man orkar böja sig ner! så ska jag nog försöka odla!”.  
 
 
 
3.2.3. Sjöbergen Norra Odlarförening  
 
Det är en av årets första riktigt varma och soliga dagar när jag besöker Sjöbergen Norra 
Odlarförening, en tupp galer inifrån området, det hörs fågelkvitter och motorljud från den 
närliggande Älvsborgsbron. För att ta sig till området – till fots – så måste du promenera under 
Älvsborgsbrons södra brofäste, området är inte lätt att hitta till om du aldrig har varit där förut. 
Trots detta är odlingsområdet ett populärt promenadställe – även i början av februari – och jag ser 
flertalet personer som har kört bil hit enbart för att promenera med sin hund i området.  
 
Odlingsområdet i Sjöbergen Norra anlades 1976, och det finns idag 143 odlingslotter på platsen 
som är en så pass populär odlingsplats att det har varit köstopp sedan 2013. Föreningen har 
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gemensamma fruktträd och bärbuskar samt redskapsskjul där alla kan låna redskap. Området 
innefattar även djurgårdar som har funnits på platsen sedan 1930-talet. Innan odlingslotternas 
tillkomst har området varit både handelsträdgård och påstått tillhåll för smugglare (Sjöbergen Norra 
Odlarförening u.å.). Marken arrenderas av Göteborgs Stad, odlarföreningarna har arrende på ett 
år, och djurgårdarna har arrende på tre år, berättar Dan Lundberg, som är ordförande i Sjöbergen 
Norra Odlarförening.  
 
Dan har odlat i Sjöbergen Norra i 25-30 år, men började egentligen odla redan som barn på 1960-
talet. Han började odla för att han ville ha ”schyssta grönsaker”, och odlandet gav mersmak. Idag 
är han självförsörjande på potatis och lök under sex månader om året, och sparris under två 
månader av året. När jag frågar vad han får ut av sin odling, om han känner att den ger honom 
någonting utöver egenodlade grönsaker så svarar han att det är ”Trevlig social gemenskap här uppe, 
numera” han fortsätter med att säga att ”Ska du ha en bra odling ska du ha bra odlingsgrannar”. 
Just den sociala aspekten verkar viktig för Dan, som besöker sin lott flera dagar i veckan året runt, 
han har ett litet bord och två stolar uppställda i närheten av sin lott, och han berättar gärna 
anekdoter från sina 30 år av odling på platsen. Han säger att han fortsatte att odla eftersom att han 
redan hade gjort allt arbete med att ta över en misskött lott, så de efterföljande åren var det inte 
lika mycket arbete, det rullade bara på. Men han tror absolut att han kommer fortsätta att odla även 
i framtiden.  
 
 
 
4. Diskussion  
 
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka vilka drivkrafter som kan identifieras hos 
människor som odlar i staden, samt om vissa av dessa drivkrafter är återkommande hos mer än en 
informant. Syftet har även varit att jämföra odlare som odlar för eget husbehov med de som odlar 
kommersiellt för att se om det finns några skillnader i deras drivkrafter. Om likartade drivkrafter 
kan identifieras så kan det vara en ingång till att motivera fler människor att börja odla i staden, 
både för husbehov och för försäljning, en fråga som är viktig för både biologisk mångfald och 
säkerställandet av livsmedelsförsörjningen av staden. I takt med ökande klimatförändringar i form 
av varmare klimat, vattenbrist och jordförstöring så blir odlandet av maten vi äter allt svårare och 
viktigare. Idag importerar vi nära hälften av den mat vi äter, vilket blir ohållbart då vi dels står inför 
peak oil samtidigt som uppvärmningen av klimatet inte medger fler utsläpp av växthusgaser. Idag 
har vi ett ojämnt utbyte av varor med länder i Globala Syd, där vi konsumerar deras naturtillgångar 
utan att ge dem skäligt betalt för mödan. Vi kan enkelt köpa färska jordgubbar i matbutiken i 
februari, utan en tanke på den resväg och de utsläpp jordgubbarna har genererat på sin väg hit. 
Begreppet varufetischism beskriver detta problem, där varan vi konsumerar inte längre förknippas 
med den arbetstid och det material som har använts för att skapa den. Ur ett hållbarhetsperspektiv 
så är detta ojämna - varufetischistiska - utbyte inte hållbart ur varken social, ekologisk eller 
ekonomisk synvinkel.  
 
Uppsatsens metod i form av litteraturstudier och semistrukturerade intervjuer har fungerat väl för 
ändamålet. Litteraturstudien gav mig en solid grund att stå på och ett vidare perspektiv på frågorna, 
samtidigt som den också har bidragit till att stärka mina resultat i intervjuerna genom att bekräfta 
de slutsatser jag där har kommit fram till. Intervjuerna med mina informanter gav mig möjligheten 
att ställa mina förberedda frågor som ställts till alla informanter, samtidigt som jag också har kunnat 
ställa följdfrågor och be informanterna att vidareutveckla sina resonemang.  
 
Genom litteraturstudien har jag tagit del av både populärvetenskaplig litteratur, artiklar och 
rapporter, en doktorsavhandling samt studentarbeten på både grundnivå och avancerad nivå.  
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De populärvetenskapliga böckerna, och handböckerna i stadsodling gav mig en grund att stå på då 
jag genom dem lärde mig mer om stadsodlingens historia och framväxt i Sverige. I det 
förindustriella Sverige och fram till andra världskrigets slut så var den främsta drivkraften bakom 
stadsodling att sätta mat på bordet. Efter 1940-talet så dör intresset för stadsodling i form av främst 
kolonilotter ut. Det är först på 1970-talet i samband med andra politiska rörelser som intresset för 
odling i städerna väcks igen, den här gången med en stark social och ideologisk/politisk drivkraft 
som motor. Framme vid 2010-talet så drivs odlare i staden till stor del av ideologiska och politiska 
skäl. Människor är kreativa varelser med ett behov av att forma sin omgivning, och en önskan om 
att vilja göra avtryck i stadens offentliga rum lyfts fram som en drivkraft. Att öka städernas kapacitet 
till självhushållning, skapa en diskussion kring framtidens livsmedelsproduktion och att skapa ett 
mer hållbart samhälle är starka drivkrafter bland 2010-talets odlare. Samtidigt finns det också de 
som odlar för att de tycker det är kul, växterna är fina att se på och odlarna mår bra av att vara där 
och odla. Att man får bättre koll på vad det är man äter och samtidigt lär sig att klara sig själv är 
viktigt för många odlare. Odlingen för husbehov betraktas som en bortglömd kunskap som gått 
förlorad, och som nu måste läras in på nytt för att klara av de kommande konsekvenserna av peak 
oil och klimatförändringar.  
 
I artikeln Vegetables and social relations in Norway and the Netherlands: A comparative analysis of Urban 
allotment gardeners (Veen & Eiter 2018) genomförs både en enkätstudie samt efterföljande intervjuer 
med utvalda informanter. Genom dessa dras slutsatsen att odlarnas socioekonomiska bakgrund är 
avgörande för vilka drivkrafter som tillskrivs störst värde hos odlarna. I enkätundersökningen så 
får odlare i Norge och Nederländerna svara på frågan varför de odlar, de olika svarsalternativen 
delas in i tre olika huvudgrupper: i). för att vill odla egna grönsaker, ii). för att de gillar 
trädgårdsarbete, och iii). för det sociala utbytets skull. De flesta av respondenterna motiveras till 
största grad av grönsakerna och odlandet i sig, men Veen & Eiter fann även att uppskattningen för 
det sociala utbytet ökade med uppskattningen för de egenodlade grönsakerna. Det vill säga, ju 
högre uppskattning respondenterna angav för de egenodlade grönsakerna, desto högre 
uppskattning visade de också för det sociala utbytet vid odlingslotten. Detta förfarande stämde 
framför allt in på de mer socioekonomiskt utsatta odlarna, och var inte lika utbrett bland de mer 
välbärgade odlarna. Detta tyder på att drivkrafterna till att odla till viss del kan kopplas till 
socioekonomisk status. Dock bör tilläggas att det i enkätundersökningen inte fanns möjlighet att 
svara något annat än de förutbestämda svaren som enbart täckte in tre huvudgrupper av drivkrafter, 
varav den ideologiska/politiska drivkraften inte fanns med.  
 
I ett av studentarbetena lyfts det sociala utbytet fram som en mycket viktig drivkraft, mer än själva 
odlandet i sig, även strävandet efter närproducerade grönsaker lyfts fram som en viktig drivkraft 
till att börja odla. I Stadsodling i Stadsplaneringen: och dess bidrag till ökad samhällelig hållbarhet (Lindholm 
2013) lyfts tre olika odlingsområden fram: Trädgård på Spåret, Matparken och Stadsjords 
Kvartersodlat. Trädgård på Spåret och Matparken har som drivkraft att öka den sociala 
hållbarheten i staden genom odlingen, och de vill även öka stadens möjligheter till självförsörjning. 
Den senare drivkraften passar även in på Stadsjords Kvartersodlat som har en stark 
ideologisk/politisk drivkraft som grund. Trädgård på Spåret till viss del, men framför allt Stadsjords 
Kvartersodlat, odlar i kommersiellt syfte vilket stärker de ideologiska/politiska drivkrafterna till 
odlandet. Lindholm kommer även fram till fem olika drivkrafter som ses som viktiga bakom odling 
i staden; klimatförändringar, ohållbar matindustri, hållbar stadsutveckling, minskade transporter 
och ökad självförsörjning av staden vilket i sin tur ökar stadsbornas förståelse för matproduktion. 
De flesta av dessa drivkrafter kan kopplas till en ideologisk/politisk drivkraft, hållbar 
stadsutveckling kan i sin tur kopplas till både den ideologiska/politiska drivkraften och den sociala 
drivkraften. Andra återkommande drivkrafter från studentarbetena kan delas in i tre olika 
huvudsakliga drivkrafter: Drivkrafter kopplade till klimatförändringarna som till exempel att odling 
i staden ger upphov till ett färre antal transporter; drivkrafter kopplade till skörden, att odla sina 
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egna grönsaker; samt drivkrafter kopplade till det sociala, att odla vid en kolonilott ger en 
meningsfull fritid och bra avkoppling.  
 
Doktorsavhandlingen Stadsdelsträdgård - plats för gemenskap och kreativa processer identifierar en stark 
idealistisk drivkraft hos fallstudieobjekten, utöver den så drivs odlarna även av det sociala utbytet, 
det kreativa skapandet, att trädgårdsarbetet är något roligt som man tycker om att utöva, samtidigt 
som det speciellt pekas ut att det är viktigt att odlandet är icke-kommersiellt. Ett av 
fallstudieobjekten i avhandlingen rör en kommersiell trädgård, där odlarna speciellt framhåller 
vikten av att leva ett ekologiskt och socialt hållbart liv som en stark drivkraft, men även det kreativa 
skapandet och att skapa en mötesplats för människor benämns som en stor drivkraft.  
 
Genom mina intervjuer har jag mött odlare från tre olika odlingar, två ideella och en kommersiell 
odling. Intervjuerna har varit semistrukturerade, och jag har ställt sju grundfrågor till alla 
informanter, som sedan har följts upp av följdfrågor där jag har önskat att de ska vidareutveckla 
sina resonemang. William och Jonas vid Kajodlingen ger bägge två uttryck för en stark ideologisk 
drivkraft under vår intervju, de nämner hur bristen på respekt för våra naturresurser, och en önskan 
om att staden fungerade mer som ett kretslopp med en mer intelligent resursanvändning sporrade 
dem till att starta Kajodlingen. Det ideologiska tänket återfinns även hos föreningen Grön kultur 
Högsbo, som vill verka för en mer hållbar stad och livsstil, och föra framåt diskussionen kring vår 
matkultur. En gemensam drivkraft som återfinns hos både Dan, Eva-Britt och Jonas är en önskan 
efter egenodlade, bra grönsaker. I Jonas fall så började alltihop med pesto och egenodlad basilika, 
vilket banade vägen till en egen odlingslott och sedermera till Kajodlingen. En annan gemensam 
drivkraft som finns hos Eva-Britt och i viss mån även William, är den rekreation och avkoppling 
som odling ger. William beskriver hur hans odlingsintresse väcktes av att spendera tid bland hans 
mammas odlingar, och hur sådden av ett frö, och att följa den lilla plantans uppväxt väckte 
mersmak inför odlingen. Det finns med andra ord vissa gemensamma drivkrafter som kan 
identifieras hos både de som odlar för eget husbehov, och hos de som odlar i kommersiellt syfte. 
En drivkraft som delas av Eva-Britt och Dan är odlingslottens sociala utbyte, att den inte ses som 
en drivkraft hos de kommersiella odlarna kan kanske närmast betraktas som ett uttryck för att deras 
odling är deras arbete, och inte främst en plats för sociala interaktioner. Eva-Britt nämner även att 
blommor är fina att titta på som en drivkraft till varför hon började odla.  
 
 
4.1. Slutsats  
 
Uppsatsen har sökt svara på följande frågeställningar:  
 
i) Vilka drivkrafter är det som får människor att börja odla i staden?  
 
ii) Finns det gemensamma nämnare hos informanter från olika odlingsprojekt? Skiljer sig 
drivkrafterna åt mellan odlare som odlar för att sälja sina grödor och de som odlar för eget bruk?  
 
Jag har genom litteraturstudier och semistrukturerade intervjuer identifierat tre huvudsakliga teman 
bland de många olika drivkrafter som motiverar människor till att börja odla i staden. De 
övergripande teman som identifierats är:  
 

i) de ideologiska/politiska drivkrafterna  
ii) de bra grönsakerna/odlingen i sig 
iii) det sociala utbytet på odlingsplatsen  
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Under de ideologiska/politiska drivkrafterna ryms oro för klimatförändringarna, en önskan om 
minskade transporter och därigenom minskade utsläpp av växthusgaser, att vilja skapa mer hållbara 
städer, öka städernas självhushållningskapacitet, föra fram en diskussion om matproduktion, och 
att vilja göra ett avtryck på staden. Under drivkraften att vilja ha bra grönsaker/odlingen i sig, så 
ryms även att veta vart maten kommer ifrån, och glädjen över att odla sin egen mat. Att odla för 
att man tycker om odlandet och mår bra av det, att vara kreativ och att blommor är fina att titta på 
ingår även de under drivkraften de bra grönsakerna/odlingen i sig. Den tredje, och sista 
huvudsakliga gruppen med drivkrafter berör det sociala utbytet på odlingsplatsen, att odla för att 
träffa andra människor som också tycker om att odla, samt odling som verktyg för gemenskap ryms 
här.  
 
Det är vanligt att mer än en drivkraft får människor att börja odla, ofta hänger de olika drivkrafterna 
samman under samma huvudgren, som för William och Jonas vid Kajodlingen vars främsta 
drivkrafter passar in under den ideologiska/politiska huvudgrenen. Men det finns också odlare som 
har drivkrafter från olika huvudgrenar, som Eva-Britt och Dan som bägge drivs av både 
grönsakerna/odlingen i sig och det sociala utbytet. Under vår intervju tar Eva-Britt gång på gång 
upp vikten av ekologisk odling, vilket till viss del även ger henne ideologiska/politiska drivkrafter 
då ekologisk odling ofta utförs för den biologiska mångfaldens skull, samt för att minska 
användningen av gifter och konstgödsel.  
 
Det finns många drivkrafter som får människor att börja odla i staden, majoriteten av dessa kan 
delas in under följande tre huvudgrenar: i) de ideologiska/politiska drivkrafterna, ii) de bra 
grönsakerna/odlingen i sig, iii) det sociala utbytet på odlingsplatsen. De tydligaste gemensamma 
drivkrafterna står att finna hos odlarna som odlar för eget husbehov, de ekologiska grönsakerna 
och det sociala utbytet på odlingslotten är de huvudsakliga drivkrafterna här, vilket står i stark 
kontrast till de kommersiella odlarna som i högre utsträckning drivs av ideologiska och politiska 
skäl.   
 
 
4.2. Vidare forskning  
 
Möjligheterna till vidare forskning inom området är goda, i det tidiga stadiet av uppsatsen 
övervägde jag att genomföra en enkätstudie, men denna metod valdes bort då jag ansåg det vara 
svårt att hitta ett tillräckligt bra och diversifierat underlag av respondenter. En enkätundersökning 
som även ger respondenterna möjligheten att utveckla sina svar skulle dock kunna vara en god 
grund att bygga vidare forskningen på. Det hade även varit intressant att göra en större fallstudie 
med deltagande observation, och ett större urval informanter med bredare socioekonomisk 
bakgrund, samt att inkludera fler odlare med ett kommersiellt fokus.  
 
En annan intressant vinkel hade varit att upprepa Veen & Eiters studie, men under svenska 
förutsättningar. Det skulle också vara intressant att titta närmre på livsmedelsförsörjningen av 
städerna, och naturresursflödena de är en del av.  
 
Ytterligare en möjlighet är att starta upp ett stadsodlingsprojekt, för att på den vägen i odlingens 
startskede kunna utreda vilka drivkrafter som deltagarna har bakom sitt odlande. Det skulle 
säkerställa att drivkrafterna är de ursprungliga, och inte en efterkonstruktion. Intervjuer med 
anställda vid Göteborgs stad som jobbar med stadsodlingsprojekt skulle också kunna bidra till att 
ge ett större perspektiv på frågan.  
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5. Sammanfattning  
 
Inom ett par år så kommer mer än hälften av världens befolkning att bo i städer, samtidigt som 
städernas befolkning ökar så beräknas produktionen av livsmedel minska till följd av 
klimatförändringar, vattenbrist och jordförstöring. I Sverige importerar vi nära hälften av den mat 
vi äter, vilket gör vår livsmedelsförsörjning sårbar för yttre faktorer som sinande oljedepåer, 
naturkatastrofer och krig. Samtidigt är vi i Globala Nord vana vid att kunna gå till livsmedelsbutiken 
och handla vilka råvaror som helst, oavsett om de är i säsong eller inte. Naturresursflödena från 
Globala Syd till Globala Nord genererar ett extremt ojämnt utbyte där vi approprierar deras land, 
naturresurser och arbetstimmar samtidigt som deras varor undervärderas på marknaden och säljs 
för en bråkdel av deras egentliga värde. Ur ett hållbarhetsperspektiv så är detta utbyte idag ohållbart 
både ekonomiskt, socialt och ekologiskt då transporterna av varor även ger upphov till stora 
utsläpp av växthusgaser.  
 
Ett redskap för att till viss del åtgärda detta är att öka odlingen av mat i städerna. Syftet med den 
här uppsatsen är att undersöka vilka drivkrafter som kan identifieras hos odlare inom olika 
stadsodlingsprojekt i Göteborgs stad: skiljer sig deras drivkrafter åt eller motiveras de av liknande 
orsaker? Med en större kunskap om drivkrafterna bakom stadsodlingen så blir det också lättare att 
hitta sätt att motivera fler människor att börja odla i sin närmiljö.  
 
Uppsatsen har undersökt följande frågeställningar:  
 
i) Vilka drivkrafter är det som får människor att börja odla i staden?  
 
ii) Finns det gemensamma nämnare hos informanter från olika odlingsprojekt? Skiljer sig 
drivkrafterna åt mellan odlare som odlar för att sälja sina grödor och de som odlar för eget bruk? 
 
Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod i form av litteraturstudier och semistrukturerade 
intervjuer. Genom litteraturstudierna hittade jag forskning om stadsodlingens historia och framväxt 
samt böcker där olika stadsodlare intervjuas. Litteratursökningen tog sin utgångspunkt i de böcker 
som finns på universitetsbiblioteket i Mariestad, för att sedan utvidgas genom sökningar på 
nyckelord i databaser som Göteborgs universitetsbiblioteks databas och Google Scholar.  
 
Inför intervjuerna så skickade jag ut intervjuförfrågningar till fem olika stadsodlingsprojekt i 
Göteborg som jag sedan tidigare hade kännedom om. Jag fick positiva svar från Kajodlingen, Grön 
kultur Högsbo och Sjöbergen Norra Odlarförening, och genomförde mina intervjuer under 
februari 2019. Intervjuerna utgick ifrån ett grundmanus med sju frågor som ställdes till samtliga 
informanter, utifrån de svar de gav till mig så ställdes sedan följdfrågor där jag bad dem att utveckla 
olika resonemang. Två av intervjuerna genomfördes inomhus och spelades in för att sedan 
transkriberas av mig. Den tredje intervjun genomfördes utomhus och antecknades av mig under 
intervjuns gång.  
 
Stadsodling är i sig inget nytt fenomen, arkeologiska fynd visar att vi har odlat i våra städer sedan 
de först etablerades. I Sverige hade vi länge handelsträdgårdar i städerna, men till följd av 
modernisering och samhällsutveckling så kom de under 1900-talet att försvinna, och med dem även 
den kommersiella odlingen av mat i staden. Det är först på 2000-talet som stadsodling för 
kommersiellt bruk börjar komma tillbaka. Drivkrafterna bakom kommersiell odling i staden kan 
främst härledas till den ideologiska/politiska sorten.  
 
I slutet av 1800-talet anlades de första kolonilottsområdena i södra Sverige efter inspiration från 
Danmark. Intresset för husbehovsodling var stor vid den här tiden och var en viktig del av 
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livsmedelsförsörjningen under första och andra världskriget. Från 1940-talet och framåt svalnade 
intresset för odling av livsmedel i kolonilotterna, och de brukades främst för vila och återhämtning. 
Det är först på 1970-talet som stadsodling återigen börjar bli populärt, främst som verktyg för 
gemenskap och gränsöverskridande odling, stadsodlingen har kommit att förknippas med social 
och ekologisk hållbarhet sedan dess. Samtidigt så skapar en grupp i New York som kallar sig Green 
Guerillas sin första community garden som en protestaktion mot stadens dåliga ekonomi och höga 
arbetslöshet. Drivkraften var att skapa en trygg plats där man kunde umgås med vänner och få en 
paus från stadens hårda klimat.  
 
Dagens stadsodlare verkar framför allt motiveras av drivkrafter som kan placeras in under tre olika 
övergripande teman:  
 

i) de ideologiska/politiska drivkrafterna  
ii) de bra grönsakerna/odlingen i sig  
iii) det sociala utbytet på odlingsplatsen 

 
De ideologiska/politiska drivkrafterna innefattar: oro för klimatförändringarna, en önskan om 
minskade transporter och därigenom minskade utsläpp av växthusgaser, att vilja skapa mer hållbara 
städer, öka städernas självhushållningskapacitet, föra fram en diskussion om matproduktion, och 
att vilja göra ett avtryck på staden.  
 
Drivkraften att vilja ha bra grönsaker/odlingen i sig, innefattar även att veta vart maten kommer 
ifrån, och glädjen över att odla sin egen mat. Att odla för att man tycker om odlandet och mår bra 
av det, att vara kreativ och att blommor är fina att titta på ingår även de.  
 
Den tredje gruppen med drivkrafter berör det sociala utbytet på odlingsplatsen, att odla för att 
träffa andra människor, samt odling som verktyg för gemenskap ryms här.  
 
Det är vanligt att det är mer än en drivkraft som får människor att börja odla, ofta hänger de olika 
drivkrafterna samman under samma huvudgren, som för William och Jonas vid Kajodlingen vars 
främsta drivkrafter passar in under den ideologiska/politiska huvudgrenen. Men det finns också 
odlare som har drivkrafter från olika huvudgrenar, som Eva-Britt och Dan som bägge drivs av 
både grönsakerna/odlingen i sig och det sociala utbytet. Eva-Britt har till viss del även 
ideologiska/politiska drivkrafter då hon har ett stort och uttalat intresse för ekologisk odling.  
 
De tydligaste gemensamma drivkrafterna bland mina informanter står att finna hos odlarna som 
odlar för sitt eget husbehov, de ekologiska grönsakerna och det sociala utbytet på odlingslotten är 
de huvudsakliga drivkrafterna här, vilket står i stark kontrast till de kommersiella odlarna som i 
högre utsträckning drivs av ideologiska och politiska skäl.  
 
Det finns goda möjligheter till vidare forskning inom området, framför allt skulle en större studie 
med ett mer diversifierat antal informanter/respondenter vara intressant.  
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8. Bilagor  
 
8.1. Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
 
När började du odla / hur länge har du odlat?  
 
Vad fick dig att vilja börja odla?  
 
Varför odlar du?  
 
Varför fortsatte du att odla?  
 
Vad får du ut av ditt odlande, vad känner du att odlingen ”ger” dig?  
 
Tror du att du kommer fortsätta att odla i framtiden?  
Varför / varför inte?  
 
Vilka tips vill du ge nybörjarodlare?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
28 

8.2. Bilaga 2: Karta över odlingslotter Grön kultur Högsbo4  
 

 
 
 
 

 
4 Publicerad med tillstånd från Grön kultur Högsbo.  

På Sjöbergen Norra Odlarförenings hemsida finns en karta över deras odlingslotter, den finns tillgänglig här: 
https://sjobergennorra.files.wordpress.com/2021/04/illustrationskarta-sjocc88bergen-norra-2021-04-09_2.jpg  
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