
	  	  	  

Workshop	  
Utbildning	  i	  stadsnära	  matproduktion	  kopplat	  till	  

entreprenörskap	  

18	  oktober	  2013	  kl.	  13-‐16,	  Botaniska	  Trädgården	  

	  

Dagens	  syfte	  (från	  inbjudan):Vi	  ser	  att	  det	  finns	  ett	  behov	  av	  att	  stärka	  möjligheterna	  att	  odla	  mat	  
och	  hålla	  djur	  lokalt	  här	  i	  Göteborgsområdet	  med	  omnejd	  på	  kommersiell	  basis.	  Att	  få	  till	  stånd	  en	  
utbildning	  i	  Göteborg	  med	  inriktning	  på	  lokal	  stadsnära	  matproduktion	  kopplat	  till	  entreprenörskap	  
ser	  vi	  som	  en	  viktig	  del	  i	  en	  sådan	  process.	  Vi	  vill	  skapa	  en	  bred	  kraftansamling	  med	  en	  mångfald	  av	  
aktörer.	  Som	  ett	  första	  steg	  i	  detta	  bjuder	  Grön	  Produktion	  på	  Mistra	  Urban	  Futures,	  
Studiefrämjandet	  och	  Stadslandet	  inom	  ramen	  för	  Utveckling	  Nordost	  in	  dig	  och	  din	  organisation	  till	  
en	  workshop	  kring	  ämnet.	  

Introduktion:	  Martin	  Berg,	  projektet	  Grön	  Produktion	  och	  Elinor	  Askmar,	  Studiefrämjande	  hälsade	  
välkomna	  och	  berättade	  om	  dagens	  syfte	  och	  upplägg.	  

Presentationsrunda:	  Presentationsrunda	  av	  alla	  deltagare.	  Se	  Bilaga	  1	  för	  deltagarförteckning.	  

	  
Presentation,	  Christina	  Schaffer	  Stockholms	  Universitet	  
Christina	  berättade	  om	  sin	  bakgrund	  och	  kring	  sin	  koppling	  till	  utbildning	  inom	  stadsodling.	  Christinas	  
presentation	  bifogas	  detta	  dokumentationsmaterial.	  

Presentationen	  behandlade	  den	  nystartade	  (2012)	  tvärvetenskapliga	  kursen	  på	  7,5	  p	  på	  Stockholms	  
universitet;	  Stadsodling-‐,	  planering,	  hälsa	  och	  miljö.	  Kursen	  är	  en	  sommarkurs	  om	  5	  veckor	  som	  ges	  
på	  Naturgeografen.	  

	  
	  

	   	  



	  	  	  

Presentation	  Lars	  Jadelius,	  Grön	  Produktion	  
	  
Lars	  Jadelius,	  delade	  med	  sig	  av	  sina	  erfarenheter	  från	  start	  av	  nya	  utbildningar.	  De	  kan	  
sammanfattas	  i	  följande	  ”att	  tänka	  på”	  -‐	  lista:	  

• Hur	  styrs	  utbildningen	  –	  vem	  har	  lär-‐ansvaret	  
• Arbetsmöjligheter	  bör	  tydliggöras	  
• Kompetens	  på	  utbildare/lärare	  
• Ordentlig	  förankring	  i	  utbildningsorganisationen/huvudmannen.	  
• Tidsperspektivet	  vid	  skapande	  av	  kurser.	  Det	  går	  ofta	  för	  fort	  när	  man	  fått	  fram	  pengar.	  

o Kortare	  kurser:	  Det	  finns	  efterfrågan	  och	  stort	  intresse	  av	  kortare	  kurser,	  menar	  
därför	  att	  man	  kan	  satsa	  på	  dessa	  kortare	  utbildningar	  omgående	  med	  korta	  
startider.	  

o Längre	  utbildningar:	  Se	  till	  att	  man	  har	  tid,	  bra	  underlag	  och	  en	  ordentlig	  process	  så	  
att	  alla	  involverade	  vet	  vad	  de	  grundläggande	  tankegångarna	  är.	  

• Integrationsfokus:	  Tror	  på	  koppling	  på	  utbildning	  mot	  integration.	  	  
• Akademisk	  fokus:	  Samla	  ihop	  kring	  världskriserna.	  Omställning,	  Flykting	  strömmar.	  
• Ubdildningar	  är	  ett	  bra	  och	  betydelsefullt	  sätt	  att	  bygga	  upp	  kunskaper	  i	  samhället!	  

Grön	  Produktion	  kommer	  att	  ordna	  en	  workshop	  i	  detta	  ämne	  i	  November/December	  

	  

	  

	   	  



	  	  	  

Workshop	  
Efter	  presentationerna	  delades	  deltagarna	  in	  i	  4	  grupper	  för	  att	  dikutera	  följande	  frågor:	  

§ Hur	  ser	  behoven	  ut?	  
§ Hur	  skulle	  ett	  samarbete	  kunna	  se	  ut?	  

o Kluster?	  Samarbete?	  
o Olika	  nivåer?	  

§ Innehållet?	  
§ Hur	  går	  vi	  vidare.	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
Sammanställning	  av	  workshopresultat	  



	  	  	  

Nedan	  redovisas	  ett	  blandat	  urplock	  av	  vad	  som	  sades	  kring	  de	  fyra	  punkterna	  

§ Viktigt	  att	  först	  kartlägga	  BEHOVET	  –	  vilken	  typ	  av	  behov	  finns	  idag	  för	  …?	  	  
§ Utbildningsperspektiv	  uppifrån?	  Ska	  man	  istället	  skapa	  forum	  för	  utväxling	  och	  sprida	  

kunskap.	  Skapa	  workshop	  och	  erfarenhetsutbyte.	  
§ Kanske	  satsa	  på	  annan	  nivå	  av	  utbildning	  istället	  för	  akademi/högskole/universitetsnivå?	  	  
§ Ska	  det	  vara	  riktat	  mot	  hobbyodlare	  eller	  professionella	  aktörer	  	  
§ Utbilda	  konsumenterna	  i	  vad	  god	  mat	  är	  –	  skapa	  behov/efterfrågan	  	  
§ Det	  kan	  finnas	  behov	  av	  utbildningar	  på	  olika	  nivåer.	  –	  Kanske	  kan	  man	  koppla/samla	  olika	  

kompetens	  under	  ”samma	  tak”	  –	  i	  tex	  ett	  nav/kunskapscenter	  	  
§ Viktigt	  med	  anknytning	  till	  praktikplatser.	  Detta	  kan	  vara	  problem	  om	  man	  startar	  snabbt.	  

Nätverken	  ska	  byggas	  upp	  långsamt.	  	  
§ Reflektion	  från	  Östergötland:	  Konkurrens	  landsbygdsproduktion	  –	  stadsnära	  produktion	  –	  

kan	  skapa	  misstänksamhet.	  	  
§ Vilka	  behöver	  utbildas?	  Vilka	  är	  finansiärerna?(3)	  
§ Det	  behövs	  utbildningar	  på	  många	  nivåer!	  (4)	  

- Långa,	  korta	  
- Praktiska,	  akademiska	  
- Men	  viktigt	  att	  hitta	  synergier	  mellan	  olika	  utbildningsnivåer!!!	  

§ Tror	  att	  samhället	  är	  på	  väg,	  om	  man	  ligger	  före,	  så	  kommer	  det	  finnas	  pengar	  att	  få	  tag	  i	  för	  
att	  finansiera.	  (4)	  

Hur	  går	  vi	  vidare?	  
Diskussion	  hölls	  om	  hur	  man	  kan	  gå	  vidare	  utifrån	  dagens	  arbete	  och	  deltagare.	  

§ Få	  ner	  på	  ett	  papper	  hur	  man	  går	  vidare.	  Beskriva	  för	  oss	  själva,	  vilka	  vi	  är	  och	  vad	  vi	  vill	  göra	  
- Drivhuset	  och	  Coompanion	  visade	  intresserade	  att	  driva	  frågan	  vidare.	  

§ Förslagsvis	  skapas	  lite	  olika	  arbetsgrupper	  med	  olika	  inriktningar:	  
- Längre	  nydanande	  omställningsutbildning	  (progressledarskap?)	  –	  (Lars	  J)	  
- Naturbruksgymnasierna	  till	  staden	  (Naturbruksgymnasierna,	  UNO)	  
- Inventering	  av	  vad	  som	  finns	  i	  Sverige	  idag.	  (förslag	  från	  Ylva)	  
- Vad	  kan	  vi	  testa/köra	  för	  utbildningar	  i	  Göteborgstrakten	  nästa	  år?	  (Niklas	  förslag)	  

Övriga	  kommenterer/Info:	  

§ Ansökan	  har	  gjorts	  av	  Johanna	  på	  Örebro	  universitet	  till	  Jordbruksverket	  om	  ett	  nav	  att	  
koppla	  praktisk	  utbildning	  mot	  akademiskt	  utbildning.	  Den	  har	  fått	  avslag.	  

§ Vad	  kan	  vi	  göra	  av	  kunskapen	  som	  redan	  finns?	  
§ Ylva	  föreslog	  att	  någon	  skulle	  kartlägga	  vilka	  utbildningar	  som	  finns	  inom	  området.	  
§ Niklas	  föreslog	  att	  starta	  ett	  eller	  flera	  projekt	  med	  tillräcklig	  kompetens	  från	  starten	  redan	  

2014,	  parallellt	  kan	  ett	  centrum	  startas.	  
§ Dan:	  Det	  är	  ett	  pedagogiskt	  arbete	  att	  övertyga	  äldre	  producenter	  i	  nordost	  om	  att	  det	  

behövs	  samverkan.	  
§ Elinor:	  Ett	  nav	  kanske	  inte	  bara	  ska	  finnas	  på	  en	  enda	  plats,	  för	  kunskapen	  finns	  här	  och	  där	  

och	  där	  och	  där.	  	  



	  	  	  

§ Dan:	  Dra	  ihop	  producenter,	  intressenter	  (UNO),	  det	  finns	  mycket	  odlingskunskap	  från	  hela	  
världen.	  

	  

	  

Bilaga	  1:	  	  

Deltagarlista	  	  

Namn	   	  Organisation	   	   Mail-‐adress	  

Ingemar	  Hjelm	   	   Floda	  BID	   	   ingemar@harling.nu	  
Åke	  Wikström	   	   Hällungen	  hållbar	  hälsa	   jawikstrom@yahoo.se	  
Richard	  Lundquist	   NBG	  Dingle	   	   richard.lundquist@vgregion.se	  
Jan	  Anderson	   	   NBG	  Strömma	   	   jan.anderson@vgregion.se	  
Anneli	  Gustafsson	   VG	  Region	  BYS	   	   anneli.sc.gustafsson@vgregion.se	  
Dan	  Melander	   	   Utveckling	  Nordost	  	  	  	  	  	  	  	  	  dan.melander@utvecklingnordost.goteborg.se	  
Christer	  Owe	   	   Hållbarhetskonsult	   christer.owe@gmail.com	  
Birgit	  Modh	   	   Pilotprojektkontoret	   birgit.modh@telia.com	  
Anna	  Östnäs	   	   inst.	  Kulturvård,	  GU	   anna.ostnas@telia.com	  
Christina	  Byström	   Coompanion	   	   christina.bystrom@coompanion.se	  
Christina	  Schaffer	   Stockholms	  Universitet	   christina.schaffer@natgeo.su.se	  
Robert	  Bergström	   Utveckling	  Nordost	   robban_bergstrom@hotmail.com	  
Halime	  Kadiri	   	   Utveckling	  Nordost	   halime.kadiri@yahoo.com	  
Annelie	  Hellström	   Valla	  Folkhögskola	   ah@valla.fhsk.se	  
Ingrid	  Westerfors	   Ekobanken	   	   ingrid.westerfors@ekobanken.se	  
Anders	  Nilsson	   	   Västarvet	   	   anders.m.nilsson@vgregion.se	  
Maria	  Gustafsson	   Drivhuset	   	   maria.gustafsson@drivhuset.se	  
Elinor	  Askmar	   	   Studiefrämjandet	   elinor.askmar@studieframjandet.se	  
Karin	  Gustavsson	   Studiefrämjandet	   karin.gustavsson@studieframjandet.se	  
Frida	  Barrett	   	   Härryda	  kommun	   frida.barrett@harryda.se	  
Lina	  Wejdmark	   	   Länsstyrelsen	   	   lina.wejdmark@lansstyrelsen.se	  
Johanna	  Andersson	  	   IVL	  Svenska	  Miljöinst.	  	   johanna.andersson@ivl.se	  
Niklas	  Wennberg	   Stadsjord	   	   niklas@stadsjord.se	  
Ylva	  Lundin	   	   Omställning	  Alingsås	   ylva.lundin@storyline.se	  
Sara	  Danielsson	  	   Grön	  Produktion	   sara@designstories.se	  	  
Martin	  Berg	   	   Grön	  Produktion	   kajmartinberg@gmail.com	  	  
Lars	  Jadelius	   	   Grön	  Produktion	   lars.jadelius@telia.com	  	  
Göran	  Dave	  	  	  	  	  	  Biologi	  och	  miljövetenskap,	  GU	   goran.dave@bioenv.gu.se	  	  
	  

	  

	  


