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Abstract
Around the world there are many models, goals and visions for sustainable
development, and many of these can be linked to agriculture. Food is vital for humans
and thus food production is one of the most important industries we have. It is also the
source of a large part of emissions, fresh water use, eutrophication and other problems
concerning the environment, economy, living conditions and much more. Thus, to
ensure sustainable development for society as a whole, sustainable food systems are an
important piece of the puzzle, but the development over the past hundred years has
gone towards an intensification, globalization and mechanization of agriculture like
never before.
As a response to this, several alternative food systems have been developed with
different scales, starting points and results. One of these systems is the concept of
Community Supported Agriculture (CSA) (Swe. Andelsjordbruk). The concept was
developed in the 1960s in Europe and Japan and came to the USA in the 80s where
since then the number of CSA-farms has increased to thousands, but in Sweden it is
still relatively new and the knowledge about this form of cooperative agriculture is
small. Most of the 50 or so CSA farms in the country have started in recent years and
for consumers, legislators, and farmers, the research that has been done in other
countries has yet to be done in Sweden in order to allow them to make decisions and
open up for further development of the concept.
This work aims to highlight the ways in which the CSA model can contribute to
sustainable development. This is done by conducting a literature study of the model
and sustainable food systems in general and then linking the results to the set goals for
sustainable development that exist at global, national and local level. Aswell as
comparing to a case study reference, a CSA-farm in Södertälje called Under Tallarna.
The results indicate that CSA has much to contribute in several aspects of sustainable
development. In addition to sustainable production of food, there are benefits, for
example, in health, economy, development of rural areas, local communities, and
culture. Achieving the set sustainability goals requires a transformation of the current
food system and the conventional agriculture at its core. The result of the study shows
that the CSA concept, with the support of stakeholders throughout the food system,
has the potential to facilitate such a transition.
Keywords: Community Supported Agriculture, sustainable agriculture, sustainable
development

Sammanfattning
Runtom i världen finns många modeller, mål och visioner för en hållbar utveckling,
och många av dessa kan kopplas till jordbruk. Livsmedelsproduktion är en av de
viktigaste industrierna vi har och är även källan till en stor del av utsläpp,
färskvattenanvändning, övergödning och annan problematik kring miljö, ekonomi,
levnadsvillkor och mycket mer. För att säkra en hållbar utveckling för samhället i stort
är alltså produktionen av mat en viktig pusselbit, men utvecklingen de senaste hundra
åren har gått mot en intensifiering, globalisering och mekanisering av jordbruket utan
dess like.
Som en motreaktion på detta har flera alternativa livsmedelssystem utvecklats med
olika skalor, utgångspunkter och resultat. Ett av dessa system är konceptet Community
Supported Agriculture (CSA), eller andelsjordbruk som det kallas på svenska.
Konceptet utvecklades redan på 60-talet i Europa och Japan och kom till USA på 80talet där det sedan dess har expanderat enormt, men i Sverige är det fortfarande
relativt nytt och kunskapen kring andelsjordbruk är liten. De flesta av det 50-tal CSAgårdar som finns i landet har tillkommit de senaste åren och för konsumenter,
lagstiftare och jordbrukare finns ännu inte det forskningsunderlag som krävs för att
fatta beslut kring och släppa fram utvecklingen av konceptet.
Detta arbete ämnar att lyfta fram de sätt som CSA-modellen kan bidra till en hållbar
utveckling. Detta genom att genomföra en litteraturstudie om modellen och hållbara
livsmedelssystem i allmänhet och sedan koppla resultaten till de uppsatta målen för
hållbar utveckling som finns på global, nationell och lokal nivå. Från resultaten görs
även jämförelser med en fallstudie-referens, CSA-gården Under Tallarna i Södertälje.
Resultaten indikerar att CSA har mycket att bidra med i flera aspekter av hållbar
utveckling. Utöver hållbar produktion av livsmedel finns det nyttor bland annat inom
hälsa, ekonomi, utveckling av landsbygd, lokalsamhällen och kultur. För att uppnå de
satta hållbarhetsmålen krävs en omställning av livsmedelssystemet och det
konventionella jordbruket i dess kärna. Resultatet av studien visar att CSA-konceptet,
med stöd från intressenter i och kring livsmedelssystemet, har potential att möjliggöra
en sådan omställning.
Nyckelord: Community Supported Agriculture, andelsjordbruk, hållbart jordbruk,
hållbar utveckling
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1.1

Introduktion
Inledning

Hållbar utveckling har blivit ett allt viktigare ämne världen över. En konstant ökande
kunskapsbas av forskning visar att vi tänjer på planetens gränser mer och mer
(Rockström, 2009), och livsmedelsproduktion är ett av de viktigaste områdena som
kan lägga grunden för att vända på detta. Om vi ska uppnå en hållbar
livsmedelsproduktion krävs nya alternativ för lagstiftare, producenter och
konsumenter att skapa mer hållbara verksamheter. Jordbruk, produktionen av
råvaror, utgör grunden till livsmedelsindustrin och ett alternativ till konventionellt
jordbruk är så kallat Community Supported Agriculture (CSA). Denna modells
implementering och metoder kan skilja sig mellan olika verksamheter, men de
grundläggande principerna bygger på just hållbarhet.
1.2

CSA

Community Supported Agriculture, hädanefter förkortat CSA, utvecklades i Japan,
Tyskland och Schweiz oberoende av varandra på 60-talet (Schlicht, et al., 2012).
Modellen, som på svenska kallas andelsjordbruk, går ut på att konsumenter köper
andelar av en produktion eller skörd och får sedan råvaror löpande under
skördesäsongen. Detta görs i direkt kontakt med jordbrukaren själv utan
mellanhänder och kundkretsen är oftast begränsad till lokalområdet. Distributionen
kan variera från att kunden hämtar själv från gården eller en upphämtningsplats, men
även t.ex. utkörning till varje kund kan förekomma. Jämfört med det konventionella
jordbruket innebär CSA avsevärt kortare transportsträckor.
I Japan utvecklades konceptet Teikei (Som kan översättas till "Att ge familjens bonde
ett ansikte" men som egentligen betyder "partnerskap" eller "samarbete") av kvinnor
som motiverades av bekymmer för miljön och matkvalitén samt ett intresse att etablera
ett okonventionellt distributionssystem baserat på direkt kontakt mellan producent
och konsument (Schlicht, et al., 2012). I slutet av 80-talet kom konceptet till USA där
det sedan dess har fått en stor popularitet, då det från början ofta var det enda sättet
för folk i vissa regioner att få tillgång till ekologisk, närproducerad mat (Cooley & Lass,
1998).
CSA-rörelsen har varit en motreaktion mot det globaliserade industriella
livsmedelsnätverket, som kritiseras för sin användning av konstgödsel,
bekämpningsmedel, monokulturer, och de stora mängder av matsvinn som uppstår i
försök att möta estetisk standard. En ökad säkerhet i matproduktionen på grund av
långsiktig hållbarhet samt krisberedskap, mer lokal produktion och traditionell
distribuering är stora drivkrafter för framväxten av alternativt jordbruk (Hvitsand,
2016). CSA-bönder är oftast motiverade av allt annat än ekonomiska anledningar. Ett
hållbart jordbruk, närhet till konsumenter och den större samhällsnyttan är de största
anledningarna till att starta andelsjordbruk (Nilsson & Wejåker, 2016). För
konsumenterna är det oftast tankar på hälsa och miljö som lockar dem till lokal och
1

hållbar mat av hög kvalitet (Brehm & Eisenhauer, 2008), samt att stötta lokala bönder
(Lang, 2010). Idag finns CSA-konceptet över hela jorden med många olika varianter av
implementering, affärsmodell och odlingssystem. I Sverige är konceptet fortfarande
väldigt nytt men intresset har vuxit och utvecklingen samt utbredningen av
andelsjordbruk har gått väldigt fort de senaste åren (Nilsson & Wejåker, 2016).
1.2.1

Exempel: Under Tallarna

Under Tallarna, som ligger ett kort avstånd från Järna centrum i Södertäljes kommun,
är ett av de uppemot 50 andelsjordbruken som finns i Sverige idag. Verksamheten
startade 2012 då det ännu bara fanns fyra CSA-gårdar i landet och gjordes möjlig tack
vare att mark arrenderades av Södertälje kommun. Kunder köper ett medlemskap för
en fast summa innan säsongen börjar runt maj och fram tills oktober får de sedan
hämta sin del av skörden med en eller två veckors mellanrum. Utöver dessa 85 (för
säsongen 2019) medlemmar har de även tre lokala restauranger som kunder.
Gården drivs av en grupp personer med olika bakgrund och olika grader av erfarenhet
av jordbruk, men med gemensamma visioner om utveckling, relation till natur och
mat. På de 1,8 hektaren odlas en variation av grödor med flera olika tekniker i syfte att
uppnå ett regenerativt och hållbart jordbruk. Jordbruket sköts ekologiskt och utan
hjälp av fordon och maskiner samt med ett kretsloppstänk kring användning av
kompost och vatten från en damm. Tekniker som används är bland annat så kallad notill/no-dig farming, som innebär att jorden inte plöjs, samt egen produktion av biokol
för att ge näring till jorden. Utöver detta kännetecknas Under Tallarna bland annat av
följande grundläggande principer:
•
•
•
•

Inga mellanhänder, vare sig förpackning, butik, transport eller reklam
Inga miljöskadliga ämnen såsom konstgödsel eller bekämpningsmedel
Säsongsbaserade grönsaker av hög kvalitet
Stor insyn och delaktighet från konsumenter

Utöver jordbruket arrangerar Under Tallarna även diverse evenemang och sociala
aktiviteter med gården i Järna som mötesplats för runt 4000 (ej unika) besökare under
ett år. Dessa aktiviteter arrangeras med syftet att sprida kunskap och medvetenhet
kring hållbar livsmedelsproduktion. Till exempel anordnas öppna arbetsdagar där vem
som vill kan komma och hjälpa till med arbetet och lära sig om hur det går till. Grupper
kan även mot betalning komma på studiebesök för ännu mer kunskap och insyn
(Under Tallarna, 2019).
1.3

Syfte

Syftet med denna rapport är att lyfta fram de sätt som denna modell för
andelsjordbruk, CSA, bidrar till en hållbar livsmedelsproduktion i Sverige, vilket i sin
tur är nödvändigt för en hållbar samhällsutveckling i stort och uppfyllandet av de
hållbarhetsmål som finns på lokal, nationell och global nivå.
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2
2.1

Bakgrund
Hur mäts hållbarhet?

När man pratar om hållbar utveckling brukar man dela in det i tre olika dimensioner,
nämligen ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Enligt röda korset (Röda korset,
2017) definieras dessa som:
“Ekologisk hållbarhet - att långsiktigt bevara våra vattens, vår jords och
ekosystemets produktionsförmåga.
Social hållbarhet - att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt
samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
Ekonomisk hållbarhet - att hushålla med mänskliga och materiella
resurser på lång sikt.”
Definitionerna kan utvecklas långt mer då hållbarhet är ett mångfacetterat begrepp,
men nyckelorden i alla tre dimensioner brukar vara långsiktighet, bevarande och
stabilitet. Relaterat till stabilitet kan även begreppet resiliens dyka upp i diskussioner
om hållbarhet. Med detta menas ett systems förmåga att hantera förändring, tåla
motgångar och stå emot kriser vilket är minst lika viktigt som dess hållbarhet i ett
stabilt läge (Stockholm Resilience Centre, 2015).
Det finns olika modeller som tagits fram för att beskriva förhållandet mellan de olika
dimensionerna av hållbar utveckling. Dels kan man lägga lika mycket vikt vid de tre
och då uppnås hållbar utveckling när de möts i mitten. Man kan också beskriva hållbar
utveckling med en tårtmodell (Se figur 1), där ekologisk hållbarheten är grunden som
håller upp det sociala och ekonomiska. Detta resonemang bygger på att det inte går att
uppnå social och ekonomisk hållbarhet om inte jordens ekosystem fungerar (Kungliga
Tekniska Högskolan, 2019).

Figur 1. Relationen mellan de tre dimensionerna av hållbar utveckling (Kungliga Tekniska Högskolan)

För att kunna utvärdera jordbruksmodellen CSA utifrån dess bidrag till en hållbar
utveckling måste en konkret definition av vad hållbarhet innebär tillämpas och
hänvisas till. Denna studie ämnar inte att bestämma denna definition, utan tillämpar
istället de hållbarhetsmål som redan bestämts av styrande organ på olika nivåer
relevanta för CSA-modellens verksamhet i Sverige.
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2.2

Hållbarhetsmål

För att på sikt uppnå en hållbar framtid finns det uppsatta hållbarhetsmål som verkar
på olika nivåer. Dessa mål bygger på en vetenskaplig grund för vad planeten behöver
och klarar av och har tagits fram via politiska förhandlingar i försök att få med så
många som möjligt i försöket att nå en hållbar samhällsutveckling. Målen berör
samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling och varierar i både tidsperspektiv och
realiserbarhet. I Figur 2 syns vilka mål och riktlinjer studien har som fokus på global,
nationell och lokal nivå. Dessa består av de globala hållbarhetsmålen (UNDP, 2015)
samt Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) med deras
hållbarhetsscenario (FAO, 2018) på global nivå. På nationell nivå i Sverige finns dels
regeringens handlingsplan (Regeringskansliet, 2018) samt den nationella
livsmedelsstrategin (Näringsdepartementet, 2017). På denna nivå sätts även
Helsingforskonventionen (HELCOM, 2014), som berör ett antal länder runt Östersjön.
Till sist finns Södertäljes odlingsstrategi (Samhällsbyggnadskontoret, 2018) på lokal
nivå i Södertälje där Under Tallarna (Under Tallarna, 2019) är verksamma.

Figur 2. De olika mål och riktlinjer som studien lyfter fram på respektive nivå

Globala

De globala hållbarhetsmålen (Se Figur 3) antogs 2015 av FN:s generalförsamling och
innefattar 17 mål att uppnå till år 2030 för att säkerställa en hållbar framtid (UNDP,
2015). Detta beslut går under namnet Agenda 2030, och antogs med syfte att på sikt
bland annat säkra världsfreden och eliminera hunger och fattigdom. Samtliga 193 av
FN:s medlemsländer skrev på avtalet, och även om det inte rättsligt bindande så ger
det en vägledning på hur lagstiftningen ska genomföras av regeringar på nationell nivå.
Föregångaren till Agenda 2030 är Milleniemålen som skulle uppnås till år 2015. Dessa
bestod av åtta mål som även de gick ut på att bekämpa fattigdom och svält samt
säkerställa en hållbar utveckling globalt.
De 17 målen är som följer: ingen fattigdom, ingen hunger, god hälsa och välbefinnande,
god utbildning för alla, jämställdhet, rent vatten och sanitet för alla, hållbar energi för
alla, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar industri, innovationer
och infrastruktur, minskad ojämlikhet, hållbara städer och samhällen, hållbar
konsumtion och produktion, bekämpa klimatförändringarna, hav och marina resurser,
ekosystem och biologisk mångfald, fredliga och inkluderande samhällen och till sist
genomförande och globalt partnerskap (UNDP, 2015).
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Figur 3. De 17 globala målen för hållbar utveckling (UNDP, 2015)

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Livsmedelsproduktion är, utöver att vara livsnödvändig för oss människor, en industri
som har stor påverkan på miljön och har blivit intensivt industrialiserad, globaliserad
och nedtyngt av byråkrati (Salatin, 2003). I ett keynote speech på EAT Stockholm Food
Forum i juni 2016 (Stockholm Resilience Centre, 2016) beskriver Johan Rockström
och Pavan Sukhdev hur alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 kan kopplas
till mat. Av hela jordens landyta används cirka 40 % till jordbruk (denna siffra är 47,1%
för hela Europa men enbart 6,9 % för Sverige (Artemis Information Management,
2018)) och med den stora konsumtionen av färskvatten, utsläppen av växthusgaser,
överfisket, de långa transporterna, kopplingen till hälsa och sysselsättandet av en stor
del av jordens befolkning är det inte svårt att dra slutsatsen att livsmedelsproduktionen
är central för en hållbar utveckling. I samband med detta keynote speech presenterades
även en ny illustration som bygger på tårtmodellen av hållbar utveckling (Se figur 4)
och länkar den till de globala målen samt visualiserar ekonomier och samhällen som
inbäddade i biosfären.
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Figur 4. De globala målen presenterade som en tårtmodell av hållbar utveckling (Stockholm Resilience Centre)

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) har sitt eget sätt att
koppla samtliga globala mål till just jordbruk (Se figur 5). I rapporten The future of
food and agriculture - alternative pathways to 2050 (FAO, 2018) beskriver FAO tre
olika framtidsscenarier för tiden fram till år 2050 med avseende på hållbar utveckling,
där jordbruket står i centrum. De tre scenarierna är Business as usual (BAU) som
baseras på nuvarande trender och mönster, Towards sustainability (TSS) där en
majoritet av hållbarhetsmålen föreställs uppnås världen över och till sist Stratified
societies (SSS) som beskriver en framtid där problemen kring jordbruk och andra
hållbarhetsfaktorer lämnas olösta. Några av de faktorer som beskrivs nödvändiga för
att möjliggöra TSS-scenariot (relevanta för jordbruk och denna studie) är,
sammanfattade:
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klimatsmarta och ekologiska jordbruk med minimala yttre tillförda resurser,
som passar in i cirkulära ekonomier samt främjar biologisk mångfald och djurs
välfärd
En stabil markanvändning som bevarar jordens kvalitet och återställer
degraderad/eroderad mark
Minskad och effektiviserad användning av energi och vatten
Ökad ekonomisk och juridisk makt till bönder och deras anställda snarare än
stora företag
Ökad diversifiering av grödor för att minska risker och öka jordbrukets resiliens
Minskad processering av mat och främjande av konsumtionen av färska råvaror
Regelverk och investering i bättre förvaring och processering för att minska
matsvinn
Strikta regler kring användandet att grundvatten
Minskning av långa, miljöpåverkande transporter
Forskning och kunskapsspridning inom allt som rör hållbart jordbruk
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Figur 5. Kopplingen mellan de globala hållbarhetsmålen och jordbruk (FAO, 2018)

Nationella

För att säkerställa att Sverige uppfyller Agenda 2030 har en handlingsplan tagits fram
av regeringen där ett antal viktiga åtgärder presenteras (Regeringskansliet, 2018). Ett
av fokusområdena som presenteras är vikten av att ställa om till en hållbar och
hälsosam livsmedelsproduktion. Den mat vi äter och hur vi framställer den påverkar
nästan alla aspekter i vårt samhälle, allt från jordens klimat, folkhälsan och den
ekonomiska utvecklingen. Faktum är att alla de uppsatta miljömålen skulle påverkas
positivt av att ha en fungerande och hållbar livsmedelsproduktion. Bland de åtgärder
som presenteras återfinns vikten av en hållbar och konkurrenskraftig
livsmedelssektor, att minska matsvinnet, att öka den ekologiska produktionen samt
underlätta och utveckla nyckelhålsmärkning av livsmedel.
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Regeringen har även tagit fram en nationell livsmedelsstrategi. Dess huvudsakliga
syfte är att öka produktionen, exporten, lönsamheten och sysselsättning, samt skapa
en livsmedelskedja som är konkurrenskraftig och på samma gång når de uppsatta
miljömålen. Några av de mer konkreta målen är att fram till år 2030 ska 30 % av
jordbruksmarken användas till ekologisk odling samt 60 % av konsumtionen ska vara
av ekologiska produkter (Näringsdepartementet, 2017).
Det finns även exempel på nationella hållbarhetsmål som sträcker sig mellan ett antal
specifika länder, ett exempel på detta är Helsingforskonventionen. Denna
överenskommelse togs i bruk år 2000 och ämnar att samla de länder som angränsar
till Östersjön för att gemensamt minska spridningen av miljögifter, motverka
övergödning samt skydda den biologiska mångfalden i havet (Havs och vatten
myndigheten, 2018). Helsingforskonventionen, även kallad HELCOM, jobbar specifikt
med att utreda hållbara lösningar för jordbruket, och vill med detta skapa en bättre
dialog mellan bönder och lagstiftare. Att hitta nya metoder för jordbruk är direkt
avgörande för att lyckas uppnå målen, eftersom att denna sektor är den största källan
till utsläpp av näringsämnen i Östersjön (HELCOM, 2014).
Lokala i Södertälje

Med de globala och nationella målen och riktlinjerna som grund har Södertälje
kommun tagit fram en odlingsstrategi (Samhällsbyggnadskontoret, 2018) som ska
säkerställa en hållbar och lokal livsmedelsproduktion fram till år 2030. Strategin är
framtagen på grund av en rad anledningar som listas i dokumentet. Dessa innefattar
bl.a. att Sverige som land i dagsläget är starkt importberoende trots att det finns goda
förutsättningar att bedriva jordbruk runt om i landet. Man har även sett en trend där
intresset för närodlad och ekologisk mat har ökat, samtidigt som antalet lantbruk i
landet minskar. Exploatering av befintlig åkermark för bebyggelse och låg lönsamhet
är några av orsakerna till att åkermark växer igen och försvinner, vilket Södertäljes
kommun hoppas motverka med denna framtagna odlingsstrategi.
Uppdraget ska implementeras för att lösa åtta stycken utmaningar som kommunen
står inför när det kommer till odling på landsbygden. Dessa utmaningar handlar bland
annat om att skydda värdefull jordbruksmark för att säkerställa en lokal
livsmedelsproduktion inför framtiden, och om behovet av betande djur för att hålla
landskapet öppet så att åkrar och ängsmarker inte växer igen. Det handlar även om att
möta behovet av lokal, närodlad och ekologisk mat, samt det ökande intresset för
kolonilotter och stadsodling. Dessutom vill kommunen med denna strategi uppnå en
utveckling av företagandet och se en ökad konkurrenskraft inom näringslivet, särskilt
inom den gröna näringen. Till sist vill man undersöka hur vatten och avloppsystem kan
utvecklas för att behålla näringsämnen i ett kretslopp, och på så sätt minska
övergödningen av sjöar och vattendrag.
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3

Metod

En litteraturstudie har genomförts genom att samla in information från vetenskapliga
publikationer inom ämnesområdet, främst via Google Scholar. Även ostrukturerade
samtal med representanter från andelsjordbruket Under Tallarna har bidragit med
övergripande kunskap om ämnet.
3.1

Verktyg och söktermer

I sökandet efter relevanta källor användes söktermer som: Community Supported
Agriculture, CSA, Sustainable Agriculture, Sustainable food system, samt Peri-urban
agriculture.
Peri-urbant jordbruk, vilket innebär jordbruk i utkanten av staden, är hur många CSAgårdar bedriver sin verksamhet vilket gör det relevant för studien.
Då de flesta källor visade sig vara från USA, där CSA-konceptet är väl utbrett och
forskat kring, användes även termer på svenska för att koppla resultaten till Sverige.
Svenska termer som användes var främst: Andelsjordbruk, Hållbart jordbruk, hållbar
livsmedelsproduktion
Källor som handlar om andelsjordbruk och peri-urban odling i utvecklingsländer har
generellt valts bort då dessa har helt andra förhållanden än i Sverige.
3.2

Indelning av resultaten

Baserat på resultaten av litteraturstudien sammanfattades och konkretiserades
resultaten till ett antal kategorier. Huvudkategorierna är de tre konventionellt använda
dimensionerna inom hållbar utveckling, nämligen ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
Flera av punkterna tillhör flera eller alla av kategorierna, då hållbarhet är
mångfacetterat och de tre dimensionerna inte är helt skilda från varandra, men det
anses ändå som ett rimligt sätt att dela in det.
Utöver de tre lades två ytterligare kategorier till, kulturellt och möjligheter och
potential. Kulturell hållbarhet är ett stort ämne i sig, som först nyligen har fått
uppmärksamhet i forskning som skild från social hållbarhet (Soini & Birkeland, 2014;
Siivonen, 2018). Oavsett om det förtjänar att bli en egen dimension av hållbarhet är
det utan tvekan relevant för denna studie, då många fördelar med andelsjordbruk och
liknande samarbeten finns inom det kulturella. Möjligheter och potential, vilket alltså
syftar på CSA-modellens sådana, blev en egen kategori då dessa inte har att göra med
modellens hållbarhet i sig, men snarare det större samhällets möjlighet att stödja och
ge plats för andelsjordbruk att sköta sin hållbara verksamhet.
Inte alla resultat handlar specifikt om CSA-jordbruk, vissa berör snarare lokala,
småskaliga, peri-urbana respektive ekologiska jordbruk i allmänhet. Andelsjordbruk,
och i synnerhet Under Tallarna, karaktäriseras dock av alla dessa, så fördelarna med
verksamheter som stämmer in på någon av dessa typer kan kopplas till CSA.
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4
4.1

Resultat
Ekologiskt

Jordbruk är en industri som tär på naturen, men hållbart jordbruk har en förmåga att
tillföra något positivt, då den långsiktiga hälsan av ett samhälles livsmedelssystem är
en viktig indikator av dess livskraft och hållbarhet överlag (Feenstra, 1997). Den största
påverkan från konventionellt jordbruk är erosion, förorening, uppluckring av jorden
och en minskning av biologisk mångfald och organisk materia. Det finns just nu en
tydlig trend mot färre, större och mer förtjänst-intensiva jordbruk (Schlicht, et al.,
2012).
De ekologiska vinningarna med CSA-gårdar jämfört med konventionella jordbruk är
många. Större gårdar innebär en större störning för ekosystemen i närområdet och har
även en lägre resiliens mot väder och klimatförändringar (Umesha, et al., 2018).
Genom att ha fler och mindre gårdar så som CSA-jordbruk med olika verksamheter
försäkrar man att hela livsmedelsproduktionen inte slås ut av en enda oförutsedd
krissituation (D'Souza & Ikerd, 1996; Deller, et al., 2017).
Tack vare CSA-modellen som bygger på att producenten säljer direkt till kunden,
används ingen plast vid paketeringen av varorna. Enligt en studie som genomförts i
Kalifornien, USA kunde man se att CSA-jordbruk har mindre koldioxidutsläpp jämfört
med konventionellt jordbruk, särskilt när man bedrev en verksamhet med låg
elförbrukning och effektiv kompostering, även om skillnaden mellan gårdar kunde
variera stort (Christensen, et al., 2018). Andelsjordbruk har dessutom tack vare sin
direktförsäljning till kunder som hämtar sina råvaror själva ett mycket mindre
matsvinn än konventionella mataffärer (Baker, et al., 2019).
I Europa kommer 94 % av utsläppen av ammonium från jordbrukssektorn.
Konstgödsel, som är den främsta källan till ammoniumutsläpp, bidrar till försurning
och bildar hälsofarliga partiklar i luften (European Environment Agency, 2017). Det
finns metoder för att lösa dessa problem och skapa en mer hållbar vatten- och
gödningsmedelsanvändning. Ekologiska metoder såsom så kallat no-dig/no-till är ett
bra sätt att binda kol i jorden (Gattinger, et al., 2012) och bruka den utan att ta död på
dess livskraft, och är även ett effektivt sätt att hålla erosion under kontroll (Triplett &
Dick, 2008; Manley, et al., 2005). Varierade grödor och användandet av kompost är
dessutom viktigt för den biologiska mångfalden av mikro-organismer i jorden
(Schlicht, et al., 2012).
Ytterligare en metod som kan vara gynnsam för ett hållbart jordbruk är "Embedding".
Denna metod bygger på att etablera sig på en plats och anpassa verksamheten till
denna plats, vilket är viktigt för resiliens både ekologiskt och kulturellt/socialt. I en
värld där den mänskliga befolkningen och dess konsumtion ökar samtidigt som
naturliga ekosystems förmåga att producera livsnödvändiga tjänster minskar, krävs att
entreprenörer etablerar verksamheter som möjliggör en omställning till mer resilienta
system (Vlasov, et al., 2018). Konventionellt jordbruk med stora monokultur-åkrar har
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bidragit till en drastisk minskning av biologisk mångfald. Små gårdar med gott om
häckar och blommor gynnar fåglar, fjärilar och pollinerarinsekter (Schlicht, et al.,
2012).
4.2

Socialt

En grundprincip av CSA är den personliga relationen mellan bonde och konsument
(Sumner, et al., 2010). Genom att göra konsumenter till medproducenter byggs
starkare lokalsamhällen (Deller, et al., 2017), baserade på samarbete (Sjöblom, 2015)
och med ökad integritet (Suh, 2018). Dessutom upplevs arbetsvillkoren för
jordbrukarna i andelsjordbruk oftast som rättvisa då gårdarna inte styrs av ett högre
organ, utan bestäms över av bönderna själva (Schlicht, et al., 2012).
Medvetenhet och kunskap om hållbarhet verkar vara relativt låg bland svenska
matproducenter. En enkätundersökning utförd av Jordbruksverket som undersökte
jordbrukares kunskap och inställning till klimatförändringar visade att bara 6 av 10
ansåg sig vara klimatmedvetna. För att minska sin egen klimatpåverkan listades
minskad energianvändning och läckage av växtnäring högst. Sparsam körning,
lågenergilampor och källsortering var exempel på redan utförda åtgärder. Knappt
hälften kände till sin egna största utsläppskälla, och mindre än en tredjedel ansåg att
de hade god information om att minska sina egna utsläpp (Persson, 2013).
CSA-modellen är ett effektivt sätt att göra människor i närheten mer medvetna och
intresserade av hållbar livsmedelsproduktion (Matzembacher & Meira, 2019).
Interaktion med producenten ger inspiration och kunskap (Deller, et al., 2017) och för
konsumenter närmare produktionen av deras mat, dess processer och dess påverkan
på miljön (Sjöblom, 2015). De grundläggande principerna bakom CSA som samarbete,
ansvar och personlig kontakt bidrar även till att kunskap sprids till för allmännyttans
skull (Schlicht, et al., 2012) och samarbetsbaserade verksamheter med fokus på
hållbarhet kan generellt påverka aktiva medlemmars hela livsstil, med olika stor
påverkan beroende på enskilda medlemmars förutsättningar och historik
(Middlemiss, 2011). CSA i synnerhet har visat sig påverka medlemmars
hållbarhetsrelaterade beteende (MacMillan Uribe, et al., 2012).
Skiftet till ett hållbart jordbruk kräver ny kunskap och spridning av denna, potentialen
till detta som finns hos småskaliga jordbrukare utnyttjas i dagsläget inte optimalt
(Šūmane, et al., 2018). Samarbete mellan gräsrotsverksamheter som andelsjordbruk
kan dels bygga och sprida kunskap men har även potentialen att kommunicera med
lagstiftande organ uppåt och effektivt driva igenom nödvändiga förändringar
(Brudevoll, 2017).
Interaktion med CSA-gårdar och andra medlemmar i dessa uppmuntrar till mer
hälsosamma vanor och bättre kost (Matzembacher & Meira, 2019). Flera studier pekar
på att medlemmar äter en större variation och mängd av frukt och grönt (MacMillan
Uribe, et al., 2012; Stagl, 2002; Sjöblom, 2015) och är mer benägna att laga mat
hemma (Cohen, et al., 2012), jämfört med icke-medlemmar. Störst förbättring
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upplevdes hos de som innan sitt medlemskap rapporterade sig ha dålig hälsa (Allen IV,
et al., 2017). De råvaror som generellt odlas på andelsjordbruk är dessutom av den
typen som anses ha cancerhämmande effekt (Craig, 1997) och hjälper folk hantera sin
vikt (Diep, et al., 2015). Det faktum att färsk, hälsosam och ekologisk finns nära
tillgänglig gör konsumenter mer benägna att köpa denna (Deller, et al., 2017).
Andelsjordbruks princip att inte ha långa transportsträckor och leverera sina
produkter direkt till kunden efter skörd leder även till att råvarorna är färskare och
mer näringsrika (Klein, 1987).
CSA-medlemskap kan även ha psykologiska fördelar utöver gemenskapen och den
sociala interaktionen. Att vara delaktig i odlingen av sin egen mat uppfyller
psykologiska behov och ger en känsla av tillfredsställelse och kapacitet att klara sig
själv (Zepeda, et al., 2013). Så kallad trädgårdsterapi används redan som ett verktyg
för att behandla personer med psykisk ohälsa (Eriksson, 2014; Borgman & Kjellner,
2014; Relf, 2006) och vistelse i gröna miljöer är enligt forskning hälsofrämjande
(Boberg, 2012).
4.3

Ekonomiskt

Då CSA-gårdar precis som vanliga jordbruk är väder- och säsongsberoende kommer
det alltid finnas en viss ekonomisk osäkerhet i verksamheten (Stagl, 2002). Efter den
varma och torra sommaren 2018 minskade nettoförädlingsvärdet för Sveriges
jordbruk med nästan 90 % jämfört med 2017, vilket i sig motsvara ett tapp på över 7
miljarder kronor (Sedenius, 2018). Genom att då ta betalt för producerade råvaror
innan säsongen är inkomsten hos CSA-gårdar säkrad, och det är istället andelsägarna
som kollektivt tar på sig risken i händelse av dålig skörd (Ostrum, 2007; Matzembacher
& Meira, 2019; Svensson, 2018). Andelsjordbruk har oftast flera varierade
inkomstkällor utöver jordbruket och enligt studier som genomförts i USA har man sett
att de kan erbjuda billigare råvaror än i butiker (D'Souza & Ikerd, 1996; Cooley & Lass,
1998). Huruvida detta gäller i Sverige borde undersökas mer, men de studier som har
utförts pekar på det (Sjöblom, 2015).
På grund av andelsjordbrukens strävan att hålla tillförseln av resurser utifrån till ett
minimum stannar mycket av pengarna kvar i den lokala ekonomin, vilket gynnar den
lokala näringen och samhället i stort (Galt, et al., 2011). Att bygga upp en lokal cirkulär
livsmedelsekonomi är avgörande för att kunna behålla en levande landsbygd och en
effektiv metod för att föra in liv till döende delar av landsbygden (Feenstra, 1997; Suh,
2018; Flink & Persson, 2015; Sjöblom, 2015; Svensson, 2018). Med cirkulär ekonomi
menas ett kretslopp av resurser, t.ex. material eller pengar, inom ett system med
minimal yttre tillförsel. Detta kan ske både ekonomiskt på samhällsnivå eller med
resurser inom en verksamhet. I USA har man sett att CSA-bönder generellt har en
högre inkomst än övriga jordbrukare och trots att bönderna oftast är beroende av att
arbeta utöver jordbruket, så gäller detta i mindre utsträckning för dem än för övriga
jordbrukare (Galt, et al., 2011; Paul, 2018). Genom att producenten och kunden har en
nära relation utan onödiga mellanhänder, kan man se att CSA-bönder har en större
kontroll över sin verksamhet och svarar inte till någon annan än sina kunder och
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medlemmar (Sjöblom, 2015). CSA-jordbruk upplever oftast en stor lojalitet gentemot
deras kunder, vilket är viktigt för att modellen för andelsjordbruk ska fungera
ekonomiskt (Schlicht, et al., 2012).
En förutsättning för hållbar utveckling i framtiden kan vara att släppa den
konventionella idén om oändlig ekonomisk tillväxt. Negativ eller noll ekonomisk
tillväxt tros inte vara implementerbart frivilligt hos en population, men CSA-bönder
rapporterar i stor utsträckning att de är villiga att bedriva sin verksamhet trots dåliga
ekonomiska förutsättningar då de värderar övriga fördelar så högt (Harangozo, et al.,
2018; Starr, 2010; Tegtmeier & Duffy, 2005). Vissa menar att det just nu är viktigare
att engagera unga människor i jordbruk och göra det ekonomiskt hållbart för redan
verksamma bönder, än att börja förbjuda odlingsmetoder såsom konstgödsel och
bekämpningsmedel (Diver, 2016), men CSA skulle kunna vara ett sätt att engagera nya
bönder i ett jordbruk som även är ekologiskt hållbart.
4.4

Kulturellt

De kulturella fördelarna med alternativa matsystem är svåra att se utifrån eller mäta
kvantitativt, men parallellt med den sociala dimensionen av hållbarhet finns även
kultur och identitet som en viktig förutsättning för hållbara samhällen (Brinkley, 2012;
Van Oers, et al., 2018). Även ekologisk hållbarhet kan kopplas till kultur, då ekologiskt
hållbara samhällen och ekosystem ofta har ett stort kulturellt värde och ses som vackra
baserat på den lokala kulturens konventioner (Nassauer & Faust, 1997). Småskaliga
ekologiska jordbruk med variation av grödor kan i de flesta fall bidra till en rent
estetiskt tilltalande landsbygd (D'Souza & Ikerd, 1996).
Ett logiskt sätt att återuppliva avbefolkade delar av landsbygden är att bygga upp lokala
mat-ekonomier (Feenstra, 1997). Genom att göra det lättare för bönder att starta CSAverksamhet kan sådana system göra små glesbygdssamhällen attraktiva att flytta till
och utveckla (Svensson, 2018; Flink & Persson, 2015), och bygga en ny kultur kring
matproduktion (Sumner, et al., 2010). Känslan av gemenskap och bibehållandet av
regional identitet, samt bevarandet av traditionell kunskap om odling och matlagning
är också fördelar med att bygga upp lokala matsystem med hjälp av andelsjordbruk
eller liknande verksamheter (Morris & Buller, 2003; Suh, 2018).
4.5

Möjligheter och potential

Intresset för ekologisk närodlad mat ökar både i Sverige och resten av världen
(Granvik, 2012). Även intresset för specifikt CSA ökar i Sverige (Nilsson & Wejåker,
2016). Det största hindret är tillgång till mark, både i USA och Sverige (Paul, 2018),
men även brist på stöd från kommun (Sjöblom, 2015). I princip alla källor i denna
litteraturstudie ger bevis på CSA-modellens anpasslighet. I USA har den existerat
under längre tid i olika variationer och vuxit till tusentals jordbruk på olika platser med
olika förutsättningar, grad av urbanisering, klimat och lagar och regler. Den är även
relativt väl etablerad i europeiska länder som Tyskland, Frankrike, Schweiz och Belgien
(Schlicht, et al., 2012). Och oavsett hur svårt det är för andelsjordbruk att etablera sig
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är konsumenter villiga att nedprioritera bekvämlighet, valmöjlighet och billiga priser
för att komma närmare sin matproduktion (Starr, 2010).
5

Diskussion

En övergripande slutsats är att CSA-modellen är väldigt anpassningsbar och ombytlig.
Det är också tydligt att CSA innefattar mer än bara försäljningsmodellen, det finns flera
drivande principer bakom den här typen av jordbruk.
5.1

Globala mål

Som beskrivet i bakgrunden kan samtliga global mål kopplas till jordbruk (Se Figur 4
& 5). och CSA-modellen kan, baserat på resultatet av litteraturstudien, hjälpa
samhället utvecklas mot att nå flera av dessa. Vissa av dem kan med fördel kombineras
när de relateras till CSA och vissa av dem har en mindre tydlig direkt koppling.
Mål 1 - Ingen fattigdom & Mål 2 - Ingen hunger
Livsmedelsproduktion är en nödvändig industri, och det borde löna sig för producenter
att syssla med det. I studier som utförts i USA syns att CSA-bönder generellt har en
högre inkomst än övriga jordbrukare (Galt, et al., 2011; Paul, 2018), och gårdarna har
oftast flera inkomstkällor utöver försäljningen av livsmedel. Detta stämmer även
mycket väl in på vår exempelgård Under Tallarna.
I Sverige, där denna studies fokus ligger, finns inget större problem med hunger och
svält. Dock skulle det kunna uppstå problem i händelse av stora olyckor och
katastrofer,
och
en
resilient,
mångfaldig
och
geografiskt
utspridd
livsmedelsproduktion säkerställer att hunger kan undvikas även i dessa fall.
Krisberedskap ingår i den nationella livsmedelsstrategin (Näringsdepartementet,
2017) och många småskaliga, lokala andelsjordbruk skulle vara väldigt effektiva ur ett
resiliensperspektiv (D'Souza & Ikerd, 1996; Deller, et al., 2017; Umesha, et al., 2018).
Mål 3 - God hälsa och välbefinnande
God hälsa är direkt länkat till god kost. Flera studier i resultat pekar på att CSAmedlemskap eller bara närhet till en CSA-gård kan påverka ens matvanor positivt
(Större variation och mängd frukt och grönt, mer hemlagat m.m.) (MacMillan Uribe,
et al., 2012; Stagl, 2002; Sjöblom, 2015; Cohen, et al., 2012; Allen IV, et al., 2017).
Maten som typiskt odlas på dessa gårdar är dessutom hälsosam (Craig, 1997; Diep, et
al., 2015) och mer näringsrik än råvaror som spenderat lång tid i förvaring, transport
eller på affärshyllan (Klein, 1987). Vissa menar att detta kan bero på att det typiskt är
hälsomedvetna personer som söker sig till CSA-gårdar snarare än att medlemskapet
gör dem mer hälsosamma i sina matvanor. Men det verkar väl dokumenterat att
medlemskap i, eller bara närhet till denna typ av organisation verkar kunna öka
kunskap (Schlicht, et al., 2012) och medvetenhet (Matzembacher & Meira, 2019) hos
människor i närheten samt påverka deras livsstil på många olika sätt (Middlemiss,
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2011). Och bara det att färsk, hälsosam och ekologisk mat finns nära tillgänglig kan
göra konsumenter mer benägna att köpa denna (Deller, et al., 2017).
Något som dessutom har med detta hållbarhetsmål att göra är psykisk hälsa. Att delta
i odlingen av sin egen mat, som man har möjlighet att göra som medlem i CSAjordbruk, kan uppfylla psykologiska behov (Zepeda, et al., 2013) och så kallad
trädgårdsterapi används redan som ett verktyg för personer med psykisk ohälsa med
uppenbar positiv effekt (Eriksson, 2014; Borgman & Kjellner, 2014; Relf, 2006). Bara
vistelse i gröna miljöer är hälsosamt för oss människor (Boberg, 2012), och sådant får
vi mindre och mindre av i takt med urbanisering.
Mål 4 - God utbildning för alla
Precis som FAO säger är näringsrik mat kritisk för lärande (se Figur 5). Utöver detta
kan det poängteras att utbildning om matodling, markskötning och hållbarhet är något
av det viktigaste som behövs för att kunna bemöta de problem vi står inför inom
jordbruket. Kunskapen hos svenska jordbrukare kring hållbarhet kan bli bättre
(Persson, 2013) och denna måste sedan spridas till deras konsumenter. CSA-gårdar
och de sociala evenemang som de ofta är plats för bygger upp ett nätverk för bönder
och konsumenter där kunskap och lärdomar sprids ofta och effektivt (Matzembacher
& Meira, 2019; Brudevoll, 2017; Šūmane, et al., 2018).
Mål 5 - Jämställdhet, Mål 8 - anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt &
Mål 10 - Minskad ojämlikhet
CSA-modellen innebär oftast en rättvis fördelning av resurser och arbetsuppgifter
eftersom verksamheten inte styrs av ett högre vinstdrivande organ (Schlicht, et al.,
2012). Relationen mellan bonde och konsument och den upplevda nyttan och
bakomliggande drivkrafterna är oftast värderat högre av bönderna än ekonomisk
tillväxt (Starr, 2010; Tegtmeier & Duffy, 2005). Avsaknaden av mellanhänder för också
med sig att producenterna har större kontroll över sin verksamhet och enbart svarar
till sina kunder (Sjöblom, 2015), som tack vare den nära relationen oftast upplevs som
lojala (Schlicht, et al., 2012).
Mål 6 - Rent vatten och sanitet för alla & Mål 7 - Hållbar energi för alla
Färskvattenanvändning är en av de saker som gör jordbruksindustrin resurskrävande
och icke-hållbar. Vatten krävs för att odla plantor även med CSA, men
grundprinciperna av hållbarhet och högt ansvarstagande säkerställer att
vattenanvändningen åtminstone sköts så hållbart som möjligt. Precis som vår
exempelgård Under Tallarna värdesätter CSA-jordbruk kretsloppstänk och
resurshållning. När det kommer till energiförbrukning använder CSA-gårdar som
princip inga stora fossildrivna maskiner och fordon i produktionen.
Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur & Mål 11 - Hållbara städer
och samhällen
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Små gårdar på landsbygden bygger upp en egen industri och infrastruktur i en cirkulär
ekonomi (Feenstra, 1997) som oftast är mer lokalt förankrad och resilient (Vlasov, et
al., 2018). Innovationer kan ske och sprids bland gårdens bönder och kunder, men
även traditionell kunskap om odling och matlagning kan bevaras (Morris & Buller,
2003; Suh, 2018). Andelsjordbruk främjar även kulturell hållbarhet och kan hjälpa till
att skapa socialt och kulturellt sammanhållna samhällen (Brinkley, 2012; Van Oers, et
al., 2018; Sumner, et al., 2010) på landsbygden, vilket gör den attraktiv att flytta till
och utveckla (Svensson, 2018; Flink & Persson, 2015) samt verkar som en motkraft
mot urbanisering och uppköpning av naturmark för kommersiella och industriella
syften. Även de estetiska aspekterna av småskaliga jordbruk med en variation av
grödor bidrar till kulturellt hållbara samhällen (D'Souza & Ikerd, 1996).
Mål 12 - Hållbar produktion och konsumtion
CSA-jordbruk har en väldigt tydlig koppling till detta mål då en av grundprinciperna
för CSA-verksamhet är hållbarhet. I princip alla punkter i resultatet av
litteraturstudien visar på hållbarheten i det ekologiska, sociala, ekonomiska och
kulturella dimensionerna och som tidigare nämnt blir konsumenter och närområdet
mer medvetna om hållbarhet och ändrar sin livsstil utefter detta.
Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna
CSA-gårdar släpper ut mindre koldioxid än konventionellt jordbruk (Christensen, et
al., 2018) och de ekologiska odlingsmetoderna såsom no-till/no-dig kan till och med
hjälpa till att binda kol i marken (Gattinger, et al., 2012). Utöver de uppenbara nyttorna
med att inte förbruka fossila bränslen och ha minimalt med transporter är även CSAgårdar som tidigare nämnt mer resilienta och kan anpassa sig till ett klimat i förändring
bättre än stora monokultur-åkrar (Umesha, et al., 2018).
Mål 14 - Hav och marina resurser
Själva verksamhetsmodellen för CSA skulle kunna appliceras på fiske, men detta är lite
långt utanför denna studies begränsningsområde. Dock påverkas havet av det
konventionella jordbrukets avfall. Konstgödsel från åkrar bidrar till övergödning och
försurning (European Environment Agency, 2017) av alla vattendrag där det hamnar,
och i synnerhet Östersjön har påverkats stort (HELCOM, 2014). CSA-gårdar använder
inte konstgödsel och bidrar på så sätt inte till dessa miljöproblem.
Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald
Ekosystem och biologisk mångfald existerar på många olika storleksnivåer, men
konventionellt jordbruk och monokultur-åkrar är skadligt på alla nivåer. De ekologiska
odlingsmetoderna som används i CSA-jordbruk bidrar till den biologiska mångfalden
i jorden på mikro-nivå. Småskaliga gårdar med gott om buskar, träd och vilda blommor
bidrar i sin tur på makro-nivå till den biologiska mångfalden av fåglar, fjärilar och
pollinerarinsekter (Schlicht, et al., 2012).
17

Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen & Mål 17 - Genomförande och globalt
partnerskap
Dessa mål har inte en tydlig koppling till CSA-jordbruk i sig. Men CSA-modellens
bidrag till en hållbar samhällsutveckling i stort kan anses möjliggöra och underlätta
arbetet mot fredliga samhällen och globalt partnerskap.
5.2

FAO:s hållbarhetsscenario

Tidigare i arbetet, under bakgrund, presenteras rapporten The future of food and
agriculture - alternative pathways to 2050 (FAO, 2018) som framställts av Food and
Agriculture Organization of the United Nations (FAO). I ett av deras
framtidsscenarier föreställs en majoritet av hållbarhetsmålen nås världen över, och
några av de saker som enligt dem krävs för detta scenario stämmer in på CSAverksamhet väldigt väl:
-

Klimatsmarta och ekologiska jordbruk med minimala yttre tillförda resurser,
som passar in i cirkulära ekonomier samt främjar biologisk mångfald och
djurs välfärd

Denna punkt beskriver i princip CSA-jordbruk till punkt och pricka. Dessa är
grundprinciperna för CSA-rörelsen och som resultatet av denna litteraturstudie visar
så fungerar verksamheterna även så i praktiken.
-

En stabil markanvändning som bevarar jordens kvalitet och återställer
degraderad/eroderad mark

Som tidigare nämnt ingår även detta i CSA-modellens principer och de ekologiska
odlingsmetoder som används gör precis detta.
-

Minskad och effektiviserad användning av energi och vatten

Effektiviserad användning involverar oftast modern teknik, men minskningen i
användning uppnås absolut av CSA-gårdar.
-

Ökad ekonomisk och juridisk makt till bönder och deras anställda snarare än
stora företag

Detta är exakt vad själva affärsmodellen för CSA gör, placerar all makt i bondens egna
händer.
-

Ökad diversifiering av grödor för att minska risker och öka jordbrukets
resiliens

CSA-gårdar har själva på gården en stor diversitet, men fler gårdar med olika nischer
kan säkerställa ännu större diversifiering.

18

-

Minskad processering av mat och främjande av konsumtionen av färska
råvaror

På CSA-gårdar sker i regel ingen processering (även om en viss del av grödorna kan gå
till egen förädling) och de färska råvarorna går direkt till kunden.
-

Regelverk och investering i bättre förvaring och processering för att minska
matsvinn

CSA har som tidigare nämnt mindre svinn på grund av eliminering av processering,
och även förvaring sker i väldigt liten utsträckning.
-

Strikta regler kring användandet av grundvatten

Lagar och regler sker på en högre instans och påverkas inte direkt av bönder själva,
men ett ansvarsfullt användande av grundvatten ingår i den helhetssyn CSA-bönder
har på hållbarhet, precis som för vår exempelgård Under Tallarna.
-

Minskning av långa, miljöpåverkande transporter

De få transporter som förekommer kring CSA-produkter är distributionen av
råvarorna samt import av t.ex. fröer. Dessa sträckor är dock betydligt kortare och
mindre frekventa än de som förekommer i det konventionella livsmedelssystemet.
-

Forskning och kunskapsspridning inom allt som rör hållbart jordbruk

Gårdar utför själva kontinuerligt experimentering och (mer eller mindre strukturerad)
forskning. Resultaten av litteraturstudien visar att kunskapsspridning sker i stor
utsträckning mellan CSA-gårdars medlemmar och i närsamhället (Matzembacher &
Meira, 2019; Sjöblom, 2015; Deller, et al., 2017; Schlicht, et al., 2012).
5.3

Nationella mål

Genom att jämföra de nationella mål som är uppsatta med det resultat som är
framtaget i denna studie kan man diskutera och dra slutsatser kring i vilken
utsträckning som CSA - modellen uppfyller kraven för en hållbar
livsmedelsproduktion.
Regeringens handlingsplan bygger på att vi behöver:
-

En hållbar och hälsosam livsmedelsproduktion

CSA-jordbruk har en rad fördelar jämfört med konventionellt jordbruk när det
kommer till hållbarhet. Dels har man sett att CSA-jordbruk har mindre
koldioxidutsläpp (Christensen, et al., 2018), men även andra fördelar så som minimala
transporter och inga plastförpackningar.
-

Minska matsvinnet
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Tack vare modellen för andelsjordbruk och CSA som bygger på en direkt försäljning
till kunden och större medvetenhet var maten kommer ifrån, har man sett att de har
mycket mindre matsvinn än konventionella mataffärer (Baker, et al., 2019).
-

Öka ekologiska produktionen

CSA uppfyller alla krav för ekologisk matproduktion och är därför ett bra sätt att öka
den ekologiska produktionen på.
-

Nyckelhålsmärkning av livsmedel

CSA-gårdar producerar nyttig och näringsrik mat med minimalt med processer (Craig,
1997; Diep, et al., 2015; Klein, 1987).
Den nationella livsmedelsstrategin går ut på att inom jordbruket:
-

Öka produktion

CSA kan vara en lösning till en ökad livsmedelsproduktion, trots att den bygger på en
mer småskalig princip jämfört med de stora konventionella jordbruken som finns över
landet. Dels så gör andelsjordbruk att fler människor blir involverade i
livsmedelssektorn och genom att odla i tidigare obrukade peri urbana miljöer kan man
öka produktionen av mat på lokal nivå.
-

Öka export

Då CSA-jordbruk i första hand riktar in sig på den lokala marknaden så finns det inga
tydliga kopplingar till att de skulle bidra till en ökad export.
-

Öka lönsamhet

Det finns studier som visar att det är mer lönsamt för CSA-jordbruk att bedriva sin
verksamhet jämfört med andra jordbrukare (Galt, et al., 2011; Paul, 2018). Till exempel
finns det även studier som menar att andelsjordbruk kan erbjuda billigare varor än i
butik (D'Souza & Ikerd, 1996; Cooley & Lass, 1998; Sjöblom, 2015).
-

Öka sysselsättning

Som tidigare nämnt kan CSA bidrar till en ökad sysselsättning då kunderna blir
medproducenter i verksamheten. Att göra det enkelt att starta CSA-gårdar kan även
göra det attraktivt för yngre att flytta till landsbygden och ge sig in i jordbruket
(Svensson, 2018; Flink & Persson, 2015).
-

Öka konkurrenskraft

CSA-jordbruk kan bidra till att öka landets självförsörjningsgrad och kräver ingen
import av gödsel, bekämpningsmedel eller andra kemikalier. Utöver detta är modellen
anpassningsbar och bidrar som tidigare nämnt till en ökad resiliens, vilket är gynnsamt
20

i en föränderlig värld. CSA har i nuläget inte förmågan att helt ersätta de stora
produktionerna som t.e.x spannmål, men kan fungera som ett komplement i
övergången mot ett hållbart livsmedelssystem.
-

Nå uppsatta miljömål

En hållbar livsmedelsproduktion bidrar positivt till så gott som samtliga av de globala
miljömålen. Att CSA och andelsjordbruk är möjlig lösning för att uppnå detta finns det
belägg för då det påverkar positivt samtliga av de tre dimensionerna av hållbar
utveckling, d.v.s. ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
-

Ekologisk odling och ekologiska produkter

CSA-jordbruk grundar sig i och följer de principer och riktmärken som krävs för att
kalla sig för ekologisk odling, vilket alltså betyder att fler andelsjordbruk innebär en
ökning av antalet ekologiska odlingar i landet.
Helsingforskonventionen vill uppnå:
-

Minskning av miljögifter och övergödning

Konstgödsel som används inom konventionella jordbruk bidrar till försurning,
övergödning och hälsofarliga partiklar i luften (European Environment Agency, 2017).
Detta skulle minska om fler ställer om till CSA-jordbruk som inte använder
konstgödsel eller andra miljögifter som t.ex. bekämpningsmedel.
-

Ökning av biologisk mångfald i jordbruk

Genom att ställa om jordbruket från stora monokultur-åkrar med mycket
bekämpningsmedel till småskaliga, lokala, ekologiska CSA-jordbruk kommer de lokala
ekosystemen gynnas positivt, både grödor och växter, mikro-organismer i jorden samt
insekter och djur (Schlicht, et al., 2012).
5.4

Lokala mål i Södertälje

Södertälje kommuns odlingsstrategi lyfter fram följande punkter:
-

Skydda värdefull jordbruksmark

Andelsjordbruk i peri-urbana miljöer, likt Under Tallarna, är ett sätt att använda den
jordbruksmark som finns i Södertälje och samtidigt skydda den från exploatering.
-

Betande djur för öppna landskap

CSA-jordbruk behöver inte nödvändigtvis innefatta djurskötsel men genom att jorden
brukas bidrar man ändå till att behålla levande öppna landskap och hindrar på så sätt
ängar och åkermarker från att växa igen.
-

Behov av lokal, närodlad ekologisk mat
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När det kommer till att möta det växande behovet och efterfrågan på lokal, närodlad
och ekologisk mat spelar CSA-gårdar och andelsjordbruk en avgörande roll. Då hela
konceptet för denna typ av verksamhet bygger på lokalt och ekologiskt.
-

Kolonilotter och stadsodling

Andelsjordbruk är bra sätt att få fler personer involverade i livsmedelssektorn och tack
vare småskaligheten är det inga problem att bedriva verksamheten i peri-urbana
miljöer likt Under Tallarna som håller till strax utanför Järna i Södertälje.
-

Utveckling av företagandet och konkurrenskraft inom grön näring

Det finns forskning som tyder på att CSA-jordbruk är konkurrenskraftig och bidrar
positivt till den lokala ekonomin. En lokal livsmedelsproduktion likt andelsjordbruk är
ett sätt att hålla landsbygden vid liv och verkar för att utveckla den gröna näringen i
samhället.
-

Vatten och avloppsystem, minskad övergödning

Tack vare att CSA-gårdar inte använder något konstgödsel så bidrar de inte till
övergödningen av lokala sjöar och vattendrag.
CSA-verksamheter som vårt exempel Under Tallarna kan avslutningsvis sägas ligga
helt i linje med den odlingsstrategi som finns i Södertälje kommun.
6

Slutsats

Community Supported Agriculture som modell har god potential att bidra till Sveriges
uppfyllande av flera av de uppsatta hållbarhetsmålen och en hållbar
samhällsutveckling i stort. Inte bara genom modellen själv utan även dess drivande
principer, sociala engagemang och möjlighet att kombinera med andra verksamheter.
Detta kräver dock stöd från beslutsfattare och intressenter inom livsmedelssystemet.
7

Svagheter och begränsningar med studien

Många av källorna i litteraturstudien kommer som tidigare nämnt från USA, där CSAkonceptet vuxit sig väldigt stort och många studier har kunnat genomföras. Hur
översättbart detta är till förutsättningarna för svenska CSA-jordbrukare återstår att se,
men de allmänna principerna för modellen skiljer sig inte nämnvärt mellan olika
länder och bönder.
8

Förslag till vidare forskning

Den mesta av forskningen kring CSA kommer från USA. Något värt att undersöka
initialt är inte bara att försöka genomföra samma forskning i Sverige, detta då sådan
forskning kanske inte ens är möjlig med det jämförelsevis låga antalet andelsjordbruk
som finns i Sverige. Det skulle dock vara givande att analysera skillnader och likheter
mellan USA och Sverige med avseende på förutsättningar för andelsjordbruk.
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För att studera vad som får bönder att starta CSA och vad som skulle underlätta för
CSA-bönder att driva sin verksamhet, skulle aktörsanalys-studier kunna genomföras.
Med t.ex. intervjuer och enkätundersökningar kan ett kvalitativt resultat nås, och ju
mer CSA-konceptet utvecklas och sprider sig i Sverige, desto mer av denna forskning
kan utföras och ett större forskningsunderlag kan möjliggöra mer kvantitativ statistik.
Mer kvantitativ forskning som har utförts i USA men inte i Sverige i lika stor
utsträckning är en jämförelse av priser för livsmedel mellan andelsjordbruk och
konventionella mataffärer. Dels priset för konsumenten som köper råvaran men även
miljöekonomiska analyser av hela värdekedjan och framställningsprocessen för att
fastställa priser i sin helhet.
Ett möjligt forskningsområde vore att jämföra effektivitet eller produktivitet mellan
olika CSA-verksamheter och konventionellt jordbruk. CSA, och det konventionella
jordbruket, kan variera väldigt mycket från gård till gård men en analys av t.ex. kg
råvara producerat per hektar och år, eller kcal input i relation till kcal output, vore
hjälpsamt i försöken att kartlägga hur CSA-gårdar bidrar till hållbarhet. I sådana typer
av studier borde även matsvinn och bränsleanvändning m.m. räknas in. Många olika
metoder kan användas och kommer visa olika resultat, så ju fler studier som utförs och
analyserar hela värdekedjan desto närmare en bra jämförelse kan man komma.
Mänskliga behov inkluderar kost och näring, vilket gör vikten av ett hållbart jordbruk
uppenbart. Men även psykologiska behov kan enligt vissa uppfyllas av närhet till
naturen och inblandning i produktionen av sin egen mat. Under litteraturstudiens
gång upptäcktes flera källor som påstod att medlemskap i ett andelsjordbruk kan ha
positiva effekter på psyket, och trädgårdsterapi eller naturunderstödd rehabilitering är
något som redan används inom psykiatrin. Vidare forskning skulle möjligtvis kunna
använda CSA-gårdar som plats för denna typ av terapiverksamhet och undersöka
psykologiska effekter, eller undersöka psykologiska effekter som upplevts av befintliga
medlemmar.
Denna studie hade fokus på Sverige och i-länder, framtida studier skulle kunna bredda
perspektivet och kanske undersöka hur modellens implementering skiljer sig åt
runtom i världen. Dels i mindre utvecklade länder men även hur det varierar med
graden av urbanisering, industrialisering, klimat, kultur och alla andra aspekter som
kan påverka. Framtida studier skulle även kunna utreda huruvida CSA-modellen kan
appliceras på mer oförväntade livsmedelsproducenter, till exempel inom fiske eller
biodling.
Avslutningsvis kan det konstateras att CSA-modellen är väldigt ny i Sverige och all
forskning kan hjälpa dess utveckling. En blandning av metoder och analyser, både
kvalitativa och kvantitativa, kring CSA och alternativ livsmedelsproduktion i allmänhet
kommer möjliggöra en övergång till ett hållbart livsmedelssystem på både global,
nationell och lokal nivå.
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