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ABSTRACT 

Gunnarsson, M. 2019 Om att minska fysiska och mentala avstånd – Lokalisering och relationsbyggande hos 

andelsjordbruk i Sverige. Kulturgeografiska Institutionen, C-uppsats, Uppsala Universitet. 

 

Utifrån de globala utmaningarna och dystra framtidsprognoserna vi möter idag så utforskas hållbara lösningar. 

Andelsjordbruk är ett koncept för ett hållbart, gemenskapsbaserat jordbruk som rör sig i ett gränsland mellan att 

vara företagsmodell och utopisk framtidsvision, och som får allt större spridning i Sverige. Kärnan i konceptet är 

att återskapa lokala band och minska avstånd mellan konsument och producent. Syftet med denna studie är att få 

en ökad förståelse för hur andelsjordbrukens lokalisering ger förutsättningarna för verksamhetens upplägg och 

marknadsföring, med särskild fokus på dynamiken mellan jordbrukare och andelsägare som en central 

komponent i andelsjordbruks-modellen. Denna undersökning genomfördes som intervjustudie med ett urval 

andelsjordbrukare i Sverige. Resultaten visar att graden av fysiska interaktioner mellan jordbruken och 

konsumenterna oavsett fysiskt avstånd inte överstiger en viss nivå då konsumenternas intresse men framför allt 

tid är begränsad. Det framkommer i resultaten att lokaliseringen däremot är viktig ur ett 

marknadsföringsperspektiv med hänsyn till kundunderlaget. Förutsättningarna för att starta ett andelsjordbruk 

skiljer således mellan platser och verksamheter måste hitta strategier för att anpassa sig till dem lokala 

förutsättningarna. 
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1. INLEDNING 

 

Andelsjordbruk är en modell för ett hållbart, småskaligt jordbruk och har fått allt större 

spridning i Sverige de senaste åren. Den engelska och internationella beteckningen för 

andelsjordbruk är CSA (Community supported agriculture) och begreppen används synonymt 

i denna studie. CSA-modellen omfattar direkta, långvariga avtal och riskdelning mellan 

producent och konsument. Konceptet har en ambivalens inneboende då den till sin karaktär 

både är företagsmodell och utopisk framtidsvision. Den strävar enligt europeiska 

andelsjordbrukarnas deklaration efter cirkulära system som bygger på lokal gemenskap 

( . Strävan efter att minska det som i denna undersökning European CSA Declaration 2016)

benämns som de fysiska och mentala avstånden mellan producent/produktion och konsument 

är det som utgör kärnan i CSA-konceptet. De fysiska avstånden mäts i km och de mentala 

avstånden avser konsumenternas band till matens ursprung och deras helhetsförståelse för 

matproduktionen och dess villkor. Minskning av de mentala avstånden sker således genom 

interaktion med producenterna, jordbruket och andra medlemmar i andelsjordbruket vilket 

leder till emotionell anknytning och relationer, utöver kunskapsvinning. Wästfelt (2016) 

uttrycker i sin studie om lokala livsmedelssystem att minskade fysiska avstånd mellan 

producent och konsument öppnar upp för att minska även de mentala avstånden. Då de 

fysiska och mentala avstånden är av sådan stor betydelse för konceptet andelsjordbruk, är det 

av intresse att undersöka om och i så fall hur andelsjordbrukens lokalisering i förhållandet till 

marknaden (det fysiska avståndet) påverkar företagets upplägg och dynamiken till sina 

kunder/andelsägare (det mentala avståndet). Att minska de fysiska och mentala avstånden är 

en del av idealen/visionen men blir även till en del i marknadsföringen inom andelsjordbruk. 

På tiden då nationalekonomen von Thünen ställde upp sin lokaliseringsteori för 

produktionsenheter i anslutning till städer år 1826 var transportkostnaderna för att transportera 

produkten till marknaden centrala (Castree m.fl. 2013). I en globaliserad marknadsekonomi 

har fysiska avstånd tappat sin betydelse ur kostnadssynpunkt. Wästfelt (2016) argumenterar 

dock för att von Thünens lokaliseringsmodell har en ny relevans idag för småskaliga 

producenter som kan nyttja den fysiska närheten till konsumenterna för att skapa icke-

materiella värden genom gårdsupplevelser. Dessa kan även enligt Morgan med flera (2018) 

vara ett sätt att öka produktens upplevda värde och marknadsföra den framgångsrikt. Är de 

fysiska avstånden av stor betydelse för att minska de mentala avstånden genom platsbaserat 

relationsbyggande hos andelsjordbruk i Sverige? Kan dessa skapa marknadsvärden? 

 Denna studie är utöver den teoretiska analysen av lokaliseringens betydelse för 

andelsjordbruk även till viss del en uppföljning till det mest omfattande arbetet om den 

svenska andelsjordbruksrörelsen av Sjöblom (2015). En kartering av verksamheterna idag 

åskådliggör både utvecklingen som har skett de senaste åren och ger viss information kring de 

svenska andelsjordbrukens lokalisering. Enligt Galt (2011, s.135) är ökad kunskap om 

andelsjordbruk och deras spridning av betydelse för att stärka rörelsen. Den kan ge 

vägledning i beslut om vart en CSA-gård lämpar sig att startas upp och användas för att 

övertyga offentliga organ till att stötta uppstart av nya verksamheter. Men även på en mer 

abstrakt nivå gynnar kartläggning andelsjordbruk när det gäller att skapa (radikala) visioner 

och stötta framåtsträvande incitament (Galt 2011, s.156). Radikal förändring i vårt sätt att 

förvalta jordens resurser behövs för att avstyra möjliga omvälvande och irreversibla 
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förändringar i jordens biogeofysiska system, som kan hota levnadsförutsättningarna för 

framtida generationer (Steffen 2005).  

Andelsjordbruksrörelsen är dock långt ifrån homogen. Det finns många olika motiv och 

ideal, samt anpassningar i verksamheterna utifrån förutsättningarna. Då rörelsen utspelar sig i 

ett gränsland mellan ideal och verklighet är den komplex i sin utformning. Även synsätten 

utifrån på vad andelsjordbruk har för betydelse och potential till att skapa förändring skiljer 

sig. Några av dessa spänningar blir tydliga i ett citat från Goodman and DuPuis (2002, 17 i 

Galt 2011, s.134) där det beskrivs hur andelsjordbruk kan uppfattas som antingen ett 

övergående, utopiskt tidsfördriv för några få medelklass konsumenter eller alternativt fröet till 

en politisk kamp för att omdefiniera konsument-producent relationer. Det leder till frågan i 

vilken grad det går att implementera utopin i verkligheten och vilka anpassningar som i 

sådana fall krävs. Hur skiljer sig anpassningarna mellan olika platser? 

 

2. BAKGRUND  

 

Detta kapitel ger läsaren nödvändig bakgrundsinformation om vad andelsjordbruk är och vilka 

motiv till att starta ett sådant som ofta ligger bakom.  

 

2.1 Hållbar utveckling  

Andelsjordbruk är en modell i strävan efter en hållbar utveckling. Hållbar utveckling 

implicerar enligt den första definitionen i Brundtlandrapporten från år 1987 en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov (Nationalencyklopedin). Det finns 3 former av utveckling mellan 

vilka enligt definitionen i Brundtlandrapporten alltid måste ske en avvägning: ekonomisk, 

social och ekologisk utveckling. (ibid) Sjöblom skrev 2015 en omfattande studie om 

andelsjordbruk i Sverige som denna studie stödjer sig på. I ett uttalande om CSA-modellens 

hållbarhet använder hon sig av en annan definition av hållbar utveckling enligt vilken social 

hållbarhet är målet, ekologisk hållbarhet ett grundläggande krav och ekonomisk hållbarhet ett 

verktyg för att nå dit (i Sjöblom 2015, Alfredsson och Wijkman 2014). Utifrån denna 

definition benämner Sjöblom CSA som hållbart (Sjöblom 2015, s. 78 f.).  

 

2.2 Ohållbara livsmedelsystem och lokala lösningar 

Att ifrågasätta dagens livsmedelssystem och peka ut det som ohållbart blir mindre och mindre 

kontroversiellt; även the European Union´s Standing Committee on Agricultural Research 

anser att det behövs radikala förändringar för att göra matförsörjningssystemet mer resilient, 

det vill säga motståndskraftigt och hållbart (Rundgren 2016, s.105). Enligt Rundgren är 

jordbruket det viktigaste mänskliga management systemet av planeten och vår framtid som 

människor kommer vara beroende av hur vi sköter det (fritt översatt, ibid). Dagens 

matproduktion och distribution styrs i hög grad utefter marknadens behov. De liberala 

marknadsmekanismerna tar dock ingen hänsyn till ekologiska signaler (Rundgren 2016, 

s.117). Att det kapitalistiska marknadssystemet utöver den ekologiska ohållbarheten även är 

socialt ohållbart som distributionssystem, blir tydligt i det faktum att nästan 1 miljard 

människor inte har tillräckligt med mat samtidigt som ännu fler äter för mycket och en stor 

del slängs (Rundgren 2016, s.105). Jordbruket har kommersialiserats i ett nytt globalt system. 
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Konstgödsel, pesticider och mekanisering genom användningen av fossila bränslen har 

möjliggjort en specialisering och effektivisering. Denna transformation av jordbruket har lett 

till att matkonsumtion idag mycket sällan är direkt länkat till vårt lokala jordbruk och 

landskap, utan att det är organiserat i industriella produktionslinjer. Sverige skulle nästan 

kunna vara självförsörjande på mat men importerar denna istället i allt högre grad (Rundgren 

2016, s.104). Wästfelt (2016, s.173) pekar på att de geografiska avstånden mellan produktion 

och konsumtion har lett till en alienation från matens ursprung.  

Mat är i den industriella världen extremt mycket billigare än den någonsin har varit ur ett 

historiskt perspektiv. Anledning till det är att den globala konkurrensen pressar jordbrukare 

till att öka produktiviteten och sälja till dumpingpriser (Rundgren 2016, s.108). 

Huvudanledningen till prisminskningen är egentligen inte en effektivisering i produktionen 

utan det faktum att många kostnader externaliseras. Det innebär att jordbruket och 

matindustrin lägger över dem orsakade kostnaderna i form av exempelvis klimatförändringar 

och förlust av biodiversitet på naturen, framtida generationer, skattebetalare och andra 

människor (Rundgren 2016, s.105). I den kapitalistiska marknadsekonomin omvandlas alla 

tillgängliga resurser till varor. Enligt Rundgren bör vi tänka om när det gäller vårt 

livsmedelssystem genom att istället se det som en allmänning och ett managementsystem av 

planeten som förser oss med mat som en grundläggande rättighet.  Marknaden bör inte vara 

den primära mekanismen för fördelningen av resurser. Med den liberala marknadsekonomin 

som styrande i jordbruket sker föga ansvarstagande för kommande generationer och det 

skapas inga regenerativa, cirkulära system (Rundgren 2016, s.116 f). 

Andelsjordbruk är en form av lokalt livsmedelssystem som i olika grad motsätter sig den 

liberala marknadslogiken. Lokala livsmedelssystem definieras fritt översatt från 

uppslagsverket Dictionary of human geography, 2013 som följande:  

 

Lokala matnätverk omfattar organisationer som är utformade för att främja mer lokal, självförsörjande och 

hållbara sätt för matproduktion, distribution och konsumtion. Den är medvetet motsatt globala matsystem 

som innebär transport av mat över stora distanser. Idealt lär sådana nätverk dess konsumenter att inte bara 

köpa lokalt utan även att bli allmänt mer medveten om var maten kommer ifrån och hur den är producerad. 

Lokala livsmedelssystem är tätt kopplade till det nya begreppet ”relationsmat” som sätter 

fingret på det centrala i ett andelsjordbruk; relationerna. Vid sökningar på relationsmat i 

vetenskapliga söktjänster (ub.uu.se och Google Scholar) får en noll träffar (05/01/2019) men 

ordet används enligt min uppfattning redan flitigt i sina samband i Sverige idag. 

2.3 Vad är andelsjordbruk 

Modellen förklaras på hemsidan för nationella organisationen Andelsjordbruk Sverige 

(http://andelsjordbruksverige.se/) som ett direkt partnerskap mellan konsument och producent 

som innefattar långa avtal och delade risker och belöningar. Modellen kan anpassas till alla 

möjliga sorters produktioner men avser i detta sammanhang endast grönsaksproduktion. 

Andelsägarna förbinder sig i början av säsongen till köpet av en andel i produktionen och 

betalar åtminstone en del i förskott. Sedan får konsumenten regelbundna leveranser av det 

som är skördeklart. Klimat och andra oförutsebara faktorer påverkar vad och hur mycket som 

befinner sig i grönsakskorgen. Här är ett exempel på en sensommarleverans:  
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Figur1. En grönsakskasse med veckans andel från Tjeldervik gård. Foto: Matilda Svahn 

 

Andelsjordbruk Sverige har i dagsläget 18 medlemmar (15/12/2018, 

http://www.andelsjordbruksverige.se/hitta-andelsjordbruk.html). Organisationen är kopplad 

till det internationella nätverket URGENCI (htttp://urgenci.net/) och har delat the European 

CSA declaration på sin hemsida. Deklarationen antogs på 3. europeiska CSA-mötet den 

17.09.2016 i Ostrava, Tjeckien av de församlade medlemmarna. I denna presenteras 

andelsjordbruk som en gräsrotsrörelse som strävar efter att i solidaritet och ansvarstagande 

skapa socialt inkluderande, ekonomiskt gångbara och ekologiskt hållbara matsystem. Genom 

CSA skapas alternativ till dagens ohållbara industriella matsystem underifrån. Enligt 

deklarationen ska andelsjordbruket bygga på ett antal grundpelare som är listade nedan. 

Centrala aspekter för denna studie är understrukna:   

 

- Ansvarsfullt nyttjande av jord, vatten, frön och andra allmängods 

- Mat som ett allmängods och inte en vara  

- Förankring av gården (och dess skala) i lokala förutsättningar och lokal kunskap 

- Rättvisa arbetsvillkor och löner 

- Respekt för miljö och djur 

- Färsk, lokal, säsong anpassad, hälsosam och varierad mat tillgänglig för alla 

- Bygga gemenskap genom direkta långvariga avtal med delat ansvar, risker och belöningar 

- Aktivt deltagande som bygger på tillit, förståelse, respekt, transparens och samarbete 

 

2.4 Begrepp 

 

CSA/andelsjordbruk 

CSA (Community supported agriculture) är det engelska ordet för andelsjordbruk. Både det 

engelska och det svenska begreppet används synonymt i denna uppsats, främst eftersom båda 

begreppen har stor spridning i Sverige. Då den svenska rörelsen är jämförelsevis liten och 

knuten till en internationell rörelse anser jag dessutom att det är viktigt att känna igen och 

http://www.andelsjordbruksverige.se/hitta-andelsjordbruk.html
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sprida även den engelska beteckningen. Det engelska begreppet Community supported 

agriculture heter direkt översatt till svenska ”gemenskapsstöttat-jordbruk” och pekar på en 

central del i undersökningen: gemenskapen och samspelet mellan aktörerna i ett 

andelsjordbruk.  

 

Andelsägare/ medlemmar/ kunder/konsumenter 

Dessa betecknar samma persongrupp, nämligen de som går med i ett andelsjordbruk och 

finansierar det genom att betala en avgift för sin andel av grönsaksskörden. Benämningarna 

varieras i denna studie och detta speglar just den något otydliga relationen mellan 

andelsjordbrukare och andelsägare, som bland annat är undersökningsföremål i denna studie.  

 

Andelsjordbrukare/odlare/jordbrukare/producenter 

Även dessa begrepp benämner samma persongrupp, nämligen de som har grundläggande 

ansvaret för CSA-verksamheten, odlar grönsakerna och i de allra flesta fallen äger och driver 

odlingen som ett företag. Denna grupp kallas i uppsatsen inte för ”medlemmar” då det hos 

alla intervjuade andelsjordbruk finns en tydlig rollfördelning mellan dessa två beskrivna 

aktörer i verksamheten, och inga föreningsliknande strukturer. 

  

3. TIDIGARE FORSKNING OM ANDELSJORDBRUK I SVERIGE 

 

Antalet studier om andelsjordbruk i Sverige har tidigare varit lågt men har ökat de senaste 

åren. Sedan Sjöbloms studie år 2015 har minst ytterligare fem undersökningar tillkommit som 

finns tillgängliga på Andelsjordbruk Sveriges hemsida 

(http://www.andelsjordbruksverige.se/laumlnkar-och-mer-info.html). Internationellt och då 

främst i USA har det däremot gjorts ett stort antal undersökningar om CSA varav två tas upp i 

senare kapitel. I detta kapitel presenteras resultat från Sjöbloms (2015) intervjustudie kallad 

Från konsument till medproducent – Förekomsten och utvecklingen av Community Supported 

Agriculture i Sverige. Det är ett självständigt arbete som genomfördes på avancerad nivå (30 

hp) vid Svenska Lantbruksuniversitetet i Alnarp och ger läsaren till denna studie möjlighet att 

skapa sig en bred bild och förförståelse av andelsjordbruk i Sverige idag. En bör dock vara 

medveten om att mycket har förändrats på kartan sedan 2015. Sjöbloms arbete visade att 

CSA-rörelsen då fortfarande var i sin linda men att intresset av att starta, stötta och ta del av 

ett sådant jordbruk verkade bli allt större. Runtom i Sverige identifierade Sjöblom elva 

verksamheter år 2015 varav tio deltog i hennes studie (Sjöblom 2015, s.8). Utöver att 

Sjöbloms resultat sätter in läsaren i sammanhanget så kompletterar det även min empiri, som 

jag grundar resultat, diskussion och slutsats på. Föreliggande studie kan ses som en 

fördjupning av Sjöblom undersökning kring frågor relaterade till lokalisering, relationer och 

marknadsföring.  

 

3.1 Fördelar med andelsjordbruk 

Sammanfattningsvis benämns tre fördelar med att starta ett andelsjordbruk: möjligheten att bli 

lönsam som småskalig producent, en närmare relation mellan producent och konsument och 

att modellen kan användas som ett verktyg för landsbygds- såväl som stadsutveckling. CSA 

anses av Sjöbloms respondenter vara den enda modellen som möjliggör en inkomst och 

http://www.andelsjordbruksverige.se/laumlnkar-och-mer-info.html
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försörjning på småskaligt jordbruk. Det krävs förhållandevis lite insats eller startkapital då 

grönsaksodlingen är yteffektiv och mekaniseringsgraden låg. Direktförsäljningen till kund gör 

att mellanhänderna faller bort och ökar intäkterna för producenten. Även tidskrävande 

försäljning genom marknad eller gårdsbutik behövs inte och producenten kan trots produktion 

av en stor mångfald av grönsaker ändå konkurrera på marknaden. Förskottsbetalning betyder 

jämnare inkomster över året och framför allt kapital i början av säsongen när inköp måste 

finansieras. Garanterad avsättning underlättar planeringen, minskar svinn och ger producenten 

säkerhet (Sjöblom, s. 50).  

Alla deltagare i Sjöbloms undersökning strävar efter en relation som bygger på 

förtroende. En närmare relation mellan konsument och producent anses vara en så 

kallad ”win-win” situation (Sjöblom 2015, s.52). Producenten får en högre inkomst och en 

säkrad avsättning och konsumenten får i och med närheten till produktionen en trygghet i hur 

och var maten har tillverkats. (ibid) Utöver det så anses CSA vara ett pedagogiskt sätt att odla 

på med möjlighet att sprida kunskap om […]- ekologisk odling och det hårda arbete som 

ligger bakom matproduktion - situationen för småskaliga producenter - vilka problem som 

kommer ifrån konventionell odling - den globala matindustrin och hur en variation av 

grönsaker kan tillredas och förädlas (Sjöblom 2015, s.53). 

Enligt Sjöbloms respondenter kan CSA användas som ett verktyg för såväl landsbygds- 

som stadsutveckling (Sjöblom 2015 s.54 f.). Åsikterna är delade vilket det är mer lämpat för. 

Att koppla samman producent och konsument uppges dock oavsett lokalisering ge ökad 

livsmedelskvalitet, ökad sysselsättning, ökad gemenskap genom att människor förs samman, 

en starkare lokalekonomi, ökad rörlighet mellan stad och landsbygd samt ökad 

självförsörjningsgrad (ibid). De små odlingsytorna gör att CSA även är lämpad för staden där 

kommersiellt jordbruk idag är mindre vanligt. Flera tror att det är lättare att hitta medlemmar 

som är beredda att betala för ekologiskt och närodlat i städer. Bland de respondenter som är 

verksamma på landsbygden betonas möjligheten att väcka landsbygden till liv. (Sjöblom 

2015, s.55) 

 

3.2 Utmaningar med andelsjordbruk 

Som utmanande benämns att få tillgång till odlingsmark och det nytänkandet som krävs både 

från producentens och konsumentens håll. Priser på mark är höga framför allt i städer men 

även på landsbygden. Därför betonar några respondenter att kommunen borde stötta dem som 

vill starta ett CSA genom att arrendera ut mark till småskaliga producenter. (Sjöblom 2015, 

s.57) Att bli en CSA-producent är utmanande på det sättet att en får många olika 

arbetsuppgifter. Det krävs en ny sorts planering och det ingår en hel del socialt arbete. Att 

konceptet är okänt för dem flesta gör det svårare att locka till sig medlemmar och det är därför 

viktigt att modellen uppmärksammas i medier för att sprida kunskap om den hos allmänheten. 

Konsumenterna upplevs i viss grad som priskänsliga och med ovana för matlagning, 

förskottsbetalning och riskdelning. (Sjöblom 2015, s.60 f.) 

I Sjöbloms analys och diskussion resonerar hon kring den sociala hållbarheten i ett 

andelsjordbruk. Hon uppmärksammar att flera har fokuserat på att göra det användarvänligt 

och hanterligt för konsumenten och verkar därmed ha utgått ifrån konsumentens behov och 

önskemål snarare än sina egna (Sjöblom 2015, s.67). Det upplevs av ett flertal gårdar som en 

utmaning att engagera sina medlemmar. Andersson är i sin studie om andelsjordbruk i Sverige 
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från år 2006 tveksam till modellen på grund av kraven på engagemang från medlemmarna 

som konceptet ställer (i Sjöblom 2015, s.76 f.). Det är inte Sjöblom då hennes uppfattning är 

att vissa gårdar i hennes studie verkar ha lyckats engagera medlemmarna (ibid). Hon tar upp 

att kanske inte bara andelsjordbrukarna utan även andelsägarna till viss grad måste vara 

idealister för att vilja gå med i ett andelsjordbruk (Sjöblom 2015, s.67). 

 

3.3 Lokalisering och involvering av medlemmar 

Lokaliseringen av andelsjordbruken framkommer i Sjöblom vara av betydelse. Att 

medlemmarna bor nära gården anses vara viktigt för att det förenklar distributionen och för att 

det gör gården mer tillgänglig för medlemmarna. Även miljöaspekter om att minska 

transporter och därmed användning av fossila bränslen nämns (Sjöblom 2015, s.66). Sjöblom 

drar slutsatsen utifrån att de identifierade andelsjordbruken är lokaliserade på platser med 

olika grad av urbanisering att modellen kan etableras såväl på landsbygden som i staden 

(Sjöblom 2015, s.81). Sjöblom beskriver att det finns en allmän ambition hos 

andelsjordbrukarna att förse människor i sin närmaste omgivning med grönsaker men att det 

upplevs svårigheter i att locka lokalbefolkningen till att bli medlemmar. Hos alla gårdar 

förutom Under Tallarna och Ransbysätter består majoriteten av medlemmarna inte av de 

lokala byborna utan en stor del är bosatta i närliggande tätorter (Sjöblom 2015, s. 49). Under 

Tallarna framhäver nätverk som det centrala för deras framgång i att attrahera 

lokalbefolkningen (Sjöblom 2015). Över de 11 CSA-gårdarna som identifierades av Sjöblom 

år 2015 finns en karta i bilagorna. Sjöblom (2015) presenterar dessa i sitt arbete på sidorna 

34–37.  

Alla respondenter betonar frivilligheten för medlemmarna i att engagera sig i gården. 

Ändamålet med att främja andelsägarnas delaktighet är för samtliga intervjupersoner att öka 

kunskap om matproduktion, ge en förståelse för arbetet som ligger bakom och skapa sociala 

sammanhang, snarare än att få hjälp med produktionen (Sjöblom 2015, s.46 f). Sannolikheten 

för att lyckas engagera och aktivera medlemmarna ökar vid officiell inbjudan, fastslagna 

arbetsdagar och erbjudanden av något utöver grönsaksodlingen som lockar. Under Tallarna 

utgör ett undantag med hög delaktighet av lokalsamhället då det har varit stor fokus på just 

det sociala (Sjöblom 2015, s.48). 

 

4. TEORI 

 

I detta kapitel presenteras tre studier kring lokalisering och marknadsföring som skapar ett 

teoretiskt ramverk till min studie och för resonemangen framåt. Den första är en svensk 

undersökning som levererar en handfast lokaliseringsmodell för jordbruk med 

direktförsäljning. Sedan följer resultaten från en intervjustudie om andelsjordbrukares 

marknadsföringsstrategier i fyra amerikanska delstater. I den tredje undersökningen har 

mönster i lokaliseringen av andelsjordbruk i Kalifornien studerats genom kartläggning.  

 

4.1 Von Thünens lokaliseringsmodell enligt Wästfelt 

Wästfelts arbete syftar till att undersöka relationen mellan lokalisering och jordbruk med 

särskild fokus på stadsnära jordbruk med dess möjligheter och utmaningar. För att resonera 

kring hur avståndet till tätorter formar förutsättningarna för jordbruksverksamheter använder 
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han sig av von Thünens lokaliseringsmodell. Då 85% av svenskarna bor i tätorter (SCB 2015) 

är Wästfelts teori och undersökning relevant i strävan efter att lokalisera andelsjordbruk nära 

sina kunder. Von Thünens modell gjorde när den publicerades 1826 (Castree m.fl. 2013) 

följande antaganden: Lokaliseringen av jordbruket resulterar ur avståndet till staden som 

marknadsplats på grund av transportkostnaderna. Med ökat avstånd från staden lokaliseras 

därför jordbrukssektorer som har låga transportkostnader i förhållandet till varuvärdet. 

Marken nära staden är dyr och brukas således intensivt. (ibid) Transportkostnader idag är så 

låga att avståndet till marknaden inte längre är bland de viktigaste faktorerna för vart 

jordbruksverksamheter lokaliseras. Produktionsenheter nära städer är inte längre lönsamma på 

grund av hög konkurrens om stadsnära ytor för urban expansion och rekreation (Wästfelt 

2016, s.174). Relokaliseringen av jordbruk nära städer kan argumenteras för utifrån 

kunskapen om att jordbruk inte längre bara producerar mat utan även andra sociala- och 

miljövärden som biodiversitet, jobbtillfällen och attraktiva landskap (Woods 2011 i Wästfelt 

2016, s.175). Tidigare studier har påvisat behov av rekreationsmöjligheter för urbana invånare 

som är lättillgängliga vad gäller reseavstånd och kostnader (Bryant et al., 1982:125 i Wästfelt 

2016) och flera studier indikerar potential för ett multifunktionellt jordbruk i anslutning till 

städer (Wilson 2008, s.371 i Wästfelt 2016, s.175). Utifrån denna kunskap kan dras slutsatsen 

att det fysiska avståndet mellan producent och konsument idag spelar roll, om en stor del av 

värdet skapas genom att konsumenten kommer till jordbruket. Transportkostnaderna är idag 

mycket låga men tid är något som det är ont om både för konsumenterna och producenterna 

(Wästfelt 2016, s.181). En lokalisering nära städer ger konsumenten möjlighet att komma till 

gården som en form av rekreation. Samtidigt spar producenten arbetstid vid distributionen om 

kunder står för transporten (Wästfelt 2016). Stadsnära jordbruk har både för- och nackdelar 

gentemot ruralt jordbruk. Fördelar är närheten till kunderna vilket kan ge kompetetiva fördelar 

genom att skapa multifunktionella värden på gården. Dessutom finns möjlighet till 

sidoinkomster i staden för andelsjordbrukaren (ibid). Nackdelarna är att tillgängligheten till 

odlingsmark är försvårad vilket oftast innebär ett beroende av ett arrendeavtal. Det medför en 

osäkerhet för jordbrukaren då arrendet kan sägas upp. Kommuner har enligt Wästfelt en stor 

makt i att ta beslut om framtida jordbruk i anslutning till städer (Wästfelt 2016, s.182).  

 

4.2 Marknadsföring  

Även om andelsjordbruk kan ses som en modell som motsätter sig den liberala 

marknadslogiken så måste de ändå attrahera medlemmar i en värld som präglas av denna. För 

att kunna konkurrera krävs att andelsjordbruk skapar värden för konsumenten som är utöver 

det vanliga. Om produktens upplevda värde skapar solidaritet hos en tillräckligt stor 

kundgrupp så kan det skapa det en hållbarhet för bonden (Morgan m.fl. 2018, s.2). Ett sätt att 

skapa detta extra värde som skiljer andelsjordbruk från andra försäljningskanaler för färska, 

högkvalitativa grönsaker kan vara gårdsupplevelser (Morgan m.fl. s.9). I denna amerikanska 

intervjustudie om marknadsföringsstrategier för andelsjordbruk har ett visst intresse hos 

medlemmarna av att komma till gården identifierats; framför allt med barn. Viljan av att 

hjälpa till på gården är dock minimal och den sortens hjälp är inte heller önskad av 

producenterna, då personernas låga kunskapsnivå om jordbruk snarare leder till extrajobb. 

Trots att andelsjordbrukarna beskriver sina medlemmar som väl insatta i CSA-systemet så 

värderar de även bekvämlighet högt. Det står i konflikt med den ursprungliga CSA modellen 
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som erfordrar aktivt engagemang från andelsägarnas sida i gemenskapen (Morgan m.fl. 

2018). 

Vissa respondenter i denna studie beskriver ideala modellen som att medlemmarna 

hämtar upp sin andel på gården vilket blir det enklaste och mest kostnadseffektiva för bonden. 

Dessutom ger det möjlighet för medlemmarna till att interagera med gården och gemenskapen 

och på så vis skapa relationer. Det ansågs dock av dem flesta inte vara en hållbar 

affärsmodell. De få som endast hade utlämning på gården erbjöds som kompensation för 

besväret en gårdsupplevelse eller ett större urval av grönsaker. En majoritet av de intervjuade 

andelsjordbruken använde sig av utlämningsställen och några få körde hem grönsakerna vilket 

identifierades som det i särklass dyraste och mest komplicerade. Det yttras åsikter om att en 

måste leverera andelarna till människorna där de befinner sig, fysiskt men kanske även 

psykologiskt och finansiellt (Morgan m.fl. 2018, s.15). Enligt Morgan med flera finns det 

förenklat två sorters medlemmar: sådana som värdesätter gårdsupplevelser högt och sådana 

som prioriterar bekvämlighet. Det är oklart om en bör sträva efter att nå båda grupper 

samtidigt (McKee 2018, Galt 2016, Galt 2013 i Morgan m.fl. 2018, s.17). För att nå 

kundgruppen som värdesätter gårdsupplevelser är platsen givetvis viktig i marknadsföringen. 

Engagerade medlemmar värderar familjär kontakt och tillit till odlaren högt och är beredda att 

göra personliga uppoffringar för att stötta odlaren (Morgan m.fl. 2018, s.17). 

Morgan med flera beskriver hur det kan gynna marknadsföringen att framställa 

andelsjordbrukare som offer till ett marknadssystem där ett industriellt globalt jordbruk har 

fått övertag. Undersökningar visar att människor har större beredskap till att stötta 

förmånstagare som en har en personlig koppling till, än till en stor okänd grupp. Att låta 

medlemmarna ta del av gårdens arbete direkt eller genom digitala medier kan ge 

medlemmarna känslan av att göra något gott vilket ökar chanserna för långvarigt stöd. Denna 

slags förbindelse mellan producent och konsument skiljer sig från hur hållbarhet tolkades från 

början inom CSA men är ett sätt att skapa nödvändiga band för att kunna konkurrera på 

marknaden. Tillit och lojalitet till gården och odlarna bör enligt Morgan med flera prioriteras 

högt för att hitta marknadsluckor i det ständigt ökande utbudet av närproducerat på den 

amerikanska marknaden. Att konkurrera på bekvämlighet och pris blir då svårt (Morgan m.fl. 

2018, s. 17,18). 

 

4.3 Lokalisering av andelsjordbruk i Kalifornien 

I en amerikansk studie har mönster i lokaliseringen av andelsjordbruk undersökts i 

Kalifornien och denna visar på två framträdande mönster. För det första tenderar CSA till att 

vara lokaliserade nära befolkningscentrum, framför allt sådana som har ett rykte av att vara 

framåtsträvande. Men det finns även en hel del andelsjordbruk nära mindre städer och ett 

antal gårdar som är ruralt lokaliserade och producerar till en lokal, rural befolkning. För det 

andra verkar andelsjordbruk befinna sig i utkanterna snarare än i centrum av dem mest 

produktiva markerna som i Central Valley och Salinars Valley vilket beror på 

andelsjordbrukarna ekonomi och affärsmodellens låga kreditvärdighet hos banker (Galt 2011). 

Det kan även finnas kulturella förklaring för lokaliseringsmönster som att CSA inte verkar 

vara lika anammat av personer med konservativa värderingar. Trots det kan man se hur CSA 

kan alliera sig med intressen från både höger och vänster (Galt 2011, s.153).  

 Sammanfattningsvis är andelsjordbruken i studien lokaliserade i utkanterna av dem 
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bördigaste markerna och nära framåtsträvande städer. Galt betonar dock att dessa mönsters 

giltighet är begränsad både rumsligt (till California) och tidsligt (giltigt för ögonblicket av 

studien) (Galt 2011, s.154). CSAs geografi är troligen influerad av: konsumenternas 

värderingar/politisk syn, inkomstnivå, institutionell infrastruktur som kan stötta ett 

diversifierad och ekologiskt jordbruk och den biofysiska miljön […] (Galt 2011, s.154). 

 

5 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Tidigare forskning om andelsjordbruk i Sverige och de presenterade teorierna kring 

lokalisering, producent-konsument relationer och marknadsföring visar på dessa områdens 

sammankoppling och komplexitet. Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur 

andelsjordbrukens lokalisering ger förutsättningarna för verksamhetens/företagets upplägg 

och marknadsföring, med särskild fokus på dynamiken mellan jordbrukare och andelsägare 

som en viktig komponent i CSA-modellen.  

 

Frågeställningarna som ämnas att undersökas närmare i denna studie är följande:  

 

Vilka konsekvenser får lokaliseringen av verksamheten  

 

1) för interaktionen och relationen mellan gården och andelsägarna? 

2) ur ett marknadsföringsperspektiv? 

 

6. METOD 

 

I mitt val av frågeställning och metod utgick jag utifrån en idé om att människor som startar 

andelsjordbruk är engagerade och drivna i ämnet, vilket kan öka chanserna för deltagandet 

och dessutom ge intressanta svar. Mitt antagande var att personerna ofta ingår i ett stort 

nätverk, har bred kunskap inom andelsjordbruk och har tänkt och reflekterat mycket kring 

ämnet. Studien stöder sig på Sjöbloms undersökning från 2015 och är en uppföljning till 

denna. För henne var en intervjustudie ett självklart val för att undersöka förekomsten, 

framväxten och förutsättningarna för CSA i Sverige (Sjöblom 2015, s.9). Även denna 

undersökning genomfördes främst som en intervjustudie.  

Sökning på litteratur och annat material var första steget för att orientera mig inom ämnet 

andelsjordbruk och ta del av både svenska och internationella tidigare undersökningar. 

Facebookgruppen Småskalig grönsaksproduktion är enligt min kännedom den främsta 

plattformen för nätverkande mellan småskaliga producenter i Sverige. Genom att följa denna 

har min bild av branschen/rörelsen formats i stor grad. Ett inlägg om lönsamheten inom 

småskalig jordbruksproduktion väckte särskilt min uppmärksamhet eftersom den fick många 

kommentarer och följdes av engagerade diskussioner där konflikter som branschgruppen 

möter och individuella olikheter i synsätt och upplevelse framgick (Facebookinlägg B). En 

artikel om självexploatering hos andelsjordbrukare (Galt 2013) studerades också ingående i 

början av processen som resulterade i detta arbete. Information om CSA-odlingar i Sverige är 

lättillgänglig då i princip alla har en Facebooksida och ofta även en hemsida i 

marknadsföringssyften. Tidningsartiklar gav ytterligare information. De identifierade CSA-
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verksamheterna sammanställdes i en Exceltabell med information om plats, uppstartsår 

(eventuellt år för nedläggning) och kontaktuppgifter. Denna information användes både för att 

kartlägga alla andelsjordbruk med syftet att se mönster i lokaliseringen och att åskådliggöra 

utvecklingen, och för att välja ut och kontakta gårdar/odlingar för intervjuer.  

Intervjuer som metodval medför bara fördelar för föreliggande undersökning. Genom att 

kontakta personerna direkt via telefon eller i några fall via ett personligt mejl så ökar 

chanserna för deltagande. En telefonintervju upplevs troligen av dem flesta deltagande som 

enklare att besvara än en enkät och dessutom får jag mer information och en bättre helhetsbild 

genom att prata direkt med en person. Jag kan ställa följdfrågor och förklara om något är 

oklart.  

Urvalet av gårdar att kontakta skedde enligt följande kriterier. I första hand kontaktades 

andelsjordbruk som har stor publicitet och innehar nyckelroller i rörelsen. Ytterligare 

gårdar/odlingar utsågs med målsättningen om ett heterogent urval med olika upplägg och där 

olika förutsättningar i framför allt lokalisering framgick. Jordbruk som har varit etablerade ett 

par år föredrogs, eftersom de rimligen har större erfarenheter. Dessutom skedde även ett urval 

genom att 8 av dem 16 kontaktade gårdarna inte svarade på mejl och telefon eller 

kommunicerade på ett eller annat sätt att de inte ville delta i studien.  

Alla 8 intervjuerna genomfördes som kvalitativa intervjuer varav 7 stycken via telefon 

med en längd på cirka 30 minuter och en som direkt intervju som varade cirka 1,5 timmar. 

Med kvalitativ intervju benämns en intervju som både är semistrukturerad och ostrukturerad (i 

Bryman 2011 s.206, Rubin&Rubin 1995). Intervjuerna utvecklades oftast från att följa ett 

schema med bakgrundsfrågor till att gestaltas mer som ett samtal där frågor och slagord från 

intervjuguiden togs upp i olika ordning. Frågorna formulerades utifrån min förförståelse om 

andelsjordbruk och med syftet att besvara forskningsfrågorna. De kompletterades med 

spontana följdfrågor utifrån svaren. Samtliga telefonintervjuer spelades in och transkriberades 

för analys. Valet av telefonintervjuer som metod gav således på ett för respondenterna 

effektivt sätt ett rikt material (Bryman 2011, s.433). Materialet har sedan analyserats tematiskt 

och presenteras som sådant i kapitlet Resultat och tolkning. I den slutliga diskussionsdelen 

kopplas resultaten till presenterade teorier. 

   

6.1 Metodkritik  

En kommentar från en intervjuperson gjorde mig uppmärksam om mina ledande 

frågeställningar vartefter jag försökte formulera dem mer neutrala. Det gjorde dem dock mer 

abstrakta och svårare för intervjupersoner att ta ställning till, framför allt i de fallen då dessa 

inte har svenska som modersmål. Jag upplevde det som svårt att uppfylla vissa kriterier enligt 

Kvale (1996) i Bryman 2011 (s.420) för en framgångsrik intervjuare vilka är att vara kritisk, 

tolkande och styrande i intervjun utan att ens egna förväntningar blir ledande. Intervjuerna 

gestaltades i många fall mer som ett samtal, där jag inflikade med mina hypoteser och intryck, 

vilket säkerligen har påverkat svaren. Även frågeställningarna har formulerats utifrån min 

förförståelse och mina subjektiva funderingar. Mina frågor kring relationen till andelsägarna 

och deras engagemanget kan ha lett till att respondenterna kände en förväntning från min sida 

att dessa finns i större utsträckning och påverkades av det i sina svar.  

Kvalitativa resultat är dess vidare svåra att generalisera. Istället så beskriver Bryman 

(2011, s.369) att kvaliteten på de teoretiska slutsatser som formuleras på grundval av 
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kvalitativa data som är det viktiga vid bedömningen av generaliserbarheten. I kvalitativ 

forskning är det därför desto viktigare med transparens (Bryman 2011, s.370). Alla 

andelsjordbruk har individuella förutsättningar, och svar från ett urval av dessa tillåter därför 

inga allmängiltiga slutsatser eller resonemang utan bör betraktas med viss distans. 

Intervjuerna var dessutom begränsade till en halvtimme vilket är kort för att vara kvalitativ 

sådana. Denna tidsram tillåter möjligen i vissa fall inte att få en helhetsförståelse och kunna 

sätta informationen i ett sammanhang. För att få en bättre förståelse för gårdarna/odlingarna 

försökte jag dock informera mig i förväg genom internetresearch som information från 

hemsidor och Facebooksidor. Resultaten är därför att betraktas som tolkning utifrån min 

förförståelse av enskilda individers skildringar men speglar troligen situationen kring 

andelsjordbruk till stor del. 

 

7. RESULTAT OCH TOLKNING 

 

Nedan presenteras först kort resultat och tolkning från kartläggningen av andelsjordbruken i 

Sverige och sedan resultaten intervjuerna samlat i ett tiotal underrubriker. Resultaten från 

intervjuerna presenteras tematiskt och tolkas utifrån mina förkunskaper som bland annat 

grundar sig i Sjöblom. Resultaten är upplagda enligt följande: Först presenteras de deltagande 

CSA-odlingarna och idealen kring andelsjordbruk som framkommer. Sedan presenteras 

resultaten uppdelat tematiskt i konsumenterna, kommunikation, distribution, engagemang och 

marknadsföring vilka är centrala komponenter för denna undersökning som syftar till att 

studera samband mellan lokaliseringen och relationen producent-konsument. Efter det följer 

avsnitt med resultat av mer analytisk karaktär, indelade i Insikter och facit, Lokalisering och 

Anpassning och balans som till viss del återupptar resultat ur tidigare avsnitt. Främst dessa 

senare avsnitt leder vidare till analys och diskussionen i följande kapitel. 

 

7.1 Kartläggning av andelsjordbruk 

Kartan över andelsjordbruk i Sverige ligger i bilaga 3. Informationen i denna kartläggning 

grundar sig på internetsökningar (december 2018) och dess tillförlitlighet är i vissa fall låg. 

Den ger en uppfattning om andelsjordbrukens spridning i Sverige och av rörelsens utveckling 

sedan 2001 då det första jordbruket av CSA-modellen startades i landet. Andelsjordbruken är 

spridda över i stort sätt hela Sverige upp till breddgraden i höjd med Östersund. De biofysiska 

förutsättningarna tillåter jordbruk i Götaland, Svealand, längs med Norrlandskusten och kring 

Östersund (SCB 2013, s.42). Tätheten av andelsjordbruk är något högre kring 

storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö men de är likväl lokaliserade i rurala 

områden. Göteborg stads satsningar på hållbart, stadsnära jordbruk med exempelvis 

informationsmöten om andelsjordbruk kan ha gett ringar på vattnet och inspirerat personer till 

att starta ett andelsjordbruk utöver de som odlar på kommunal mark som del av satsningen 

stadsbruk. (https://stadsnaraodling.goteborg.se/) 

Ser en till utveckling utifrån antalet gårdar/odlingar så verkar rörelsen ha tagit ordentlig 

fart. Av dem 26 kartlagda, aktiva gårdarna startades åtta stycken i år och sex stycken år 2017. 

Även två som planerar uppstart år 2019 är kartlagda. Jag ser inga tydliga mönster i vart 

andelsjordbruk startas. Många av dem nya andelsjordbruken verkar inte vara nära belägna i 

anslutning till större tätorter. Från Sjöbloms studie år 2015 är endast tre utav dåvarande elva 

https://stadsnaraodling.goteborg.se/
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andelsjordbruk fortfarande aktiva idag. Enligt min kartläggning har det tillkommit 27 

andelsjordbruk sedan hennes undersökning, varav två hade sin sista säsong i år och 

följaktligen är nedlagda nu.  

 

7.2 Presentation av dem deltagande andelsjordbruken 

De åtta intervjuade gårdarna kan förenklat delas in i tre grupper, även om var och en är 

individuell i sina förutsättningar och sitt upplägg. Två av gårdarna har haft andelsjordbruk i 

mer än fyra år och drivs av par med tidigare erfarenhet inom jordbruk på privatägda större 

gårdar. Dessa är Ramsjö gård och Marcellos gård och båda två har deltagit i tidigare studier. 

Grupp två består av fyra gårdar som startades mellan 2015 och 2016 av personer som jag 

skulle kategorisera in som unga personer (uppskattningsvis mellan 30 och 40 år) med 

förmodligen snarare en akademisk bakgrund än en bakgrund inom jordbruk. Dessa är 

Nybrukarna, Torsåker gård, Kollinge Torpargård och Tjeldervik gård. Grupp 3 består av två 

(före detta) odlingar på arrenderad, någorlunda urban mark, som startades i samband med 

kommuners satsningar på stadsbruk vilket benämner odling i eller i anslutning till städer. 

Dessa är Happy Onion farm och Bergums andelsjordbruk och båda två hade sin andra och 

sista säsong i år. 

De i studien deltagande gårdarna är upplistade i tabellen nedan med information om vart 

de befinner sig, när dem startades, hur många andelar andelsjordbruken har och hur stor del 

som levereras till närliggande städer och tätorter. Andelarna skiljer i storlek vilket är märkt i 

tabellen som antingen familjeandel (mängd anpassad till en familj med två vuxna och barn) 

eller personandel (mängd anpassad till en vuxen). 

 

Andelsjordbruk Vart? Uppstarts

år 

Antal andelar Utlämningsställ

en  

Ramsjö gård  Björklinge

, Uppsala 

2001 150 

(familjeandel) 

Nästan endast 

Uppsala, 

förskolor i 

Björklinge 

Marcellos gård Kristianst

ad 

2012 120 

(personandel) 

½ Malmö 

Bondbönorna i 

Torsåker/Torså

ker gård 

Nyland, 

Kramfors 

2015 50 

(familjeandel)

, varav 10 

säljs till 

privatpersone

r 

1/2 Kramfors 

och Härnösand 

(endast 

privatpersoner) 

Nybrukarna Tolg, 

Växjö 

2015 160 

(personandel) 

Varav 26 (cirka 

1/6) i Växjö 

Kollinge 

Torpargård 

Kågeröd, 

Helsingbo

rg 

2015/201

6 

70 

(familjeandel) 

2/3 bor urbant 

Tjeldervik gård  Slite, 

Visby 

2016 36 

(familjeandel) 

4/5 Visby, 1/5 

gården 
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Happy Onion 

Farm 

Malmö 2017 30 

(familjeandel

ar)  

Malmö 

Bergums 

andelsjordbruk  

Bergum, 

Göteborg 

2017 10 

(familjeandel

ar) 

½ Göteborg, ½ 

på gården 

 

Tabell 1. Deltagande andelsjordbruk sorterade efter uppstartsår och ”grupp” enligt beskrivning ovan 

Källa: intervjumaterial 

 

Genomgående är alla intervjuade andelsjordbruk organiserade i en företagsliknande struktur 

där odlarna äger gården och medlemmarna den köpta andelen av säsongens skörd. Alla 

tillämpar förskottsbetalning i någon form, dock varierar betalningssystemet från gård till gård. 

Vissa fodrar in en stor del av betalningen i början av säsongen och andra exempelvis 1 månad 

innan varje leverans. Att dela på riskerna mellan jordbrukaren och andelsägarna tolkas av 

respondenterna på det sättet, att vilken sorts grönsaker som levereras är ovisst och beroende 

på väder och andra okontrollerbara faktorer. Inom viss ram omfattas även mängden grönsaker 

av riskdelningen. Vid stora skördeförluster verkar tendenserna gå till att inte kunna ta fullt 

betalt. Här finns dock skillnader i filosofi som återupptas senare.  

 

7.3 Ideal för relation och andelsjordbruk 

Det har påpekats i tidigare forskning (Sjöblom 2015) att personer som startar ett 

andelsjordbruk är idealister; det vill säga att motivationen till att starta verksamheten i första 

hand inte överensstämmer med normativa mål om trygghet och ekonomisk vinning. Istället 

bygger den på visioner om ett hållbart samhälle. En intervjuperson nämner detta även i denna 

undersökning: 

 

Dels så stämmer ju att alla som börjar odla är idealister, det är ingen som tror att man ska tjäna pengar, stora 

pengar i alla fall. Jordbruk är väl ganska hårt arbete jämfört med mycket annat. Den bilden jag har är att de 

som startar andelsjordbruk har ambitioner kring att det också ska vara ekonomiskt och socialt hållbart. 

(Linda, Torsåker gård) 

 

Andelsjordbruk är enligt uttalandena i intervjumaterialet en modell som strävar efter att skapa 

hållbarhet på alla plan. Den ska utöver de ekologiska vinningarna som småskaligt jordbruk 

medför, även skapa hållbara förutsättningar för jordbrukaren i form av lön och goda 

arbetsvillkor. Allt detta blir i teorin om CSA möjligt genom samarbete och transparens 

gentemot konsumenterna. Vikten av interaktion mellan producent och konsument inom 

andelsjordbruk framkommer tydligt i alla intervjuer. Idealen kan dock ofta inte förverkligas 

fullt ut och det krävs en anpassning till realiteten för att ”få det att gå runt”. Det återupptas 

senar under underrubriken insikter och facit. Idealen om hög delaktighet från andelsägarnas 

sida och även önskan om en mer föreningsliknande struktur framkommer i två intervjuer: 

 

Men det är ju en sån sak vi hade önskat, att det hade vart mer som en förening, att det hade vart väldigt 

öppet och att folk hade sagt vad de tyckte och vad man skulle lägga pengar på, vad som skulle odlas och så. 
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(Charlotte, Happy Onion Farm) 

 

Intervjupersonernas yttranden som jag tolkar som visioner, innefattar nyckelord som 

gemenskap, relationsmat och tillit. Dessa visioner uppnås genom förståelse och lärande om 

produktionen, vilket dessutom ökar matens upplevda värde för medlemmarna. Kontinuitet är 

viktig för lärandeprocessen enligt en respondent och ger dessutom odlaren trygghet och 

möjlighet till planering. 

Hos vissa respondenter framkommer ett starkt ideal om att ha lokala kunder vilket 

innebär att kunder som bor i exempelvis byar nära gården föredras framför dem som bor i 

närmast liggande stad. Det framkommer även ett ideal om att nå människor med många olika 

sorters bakgrund: Man vill ju gärna göra en skillnad och då är det kul att det är olika typer av 

personer som är med (Maja, Nybrukarna). Citatet tolkar jag som en önskan om ett 

inkluderande samhälle och att kunna väcka intresse för miljö och hållbarhet hos människor 

som inte har det sen tidigare. Kollinge Torpargård har hittills valt att behålla sin gårdsbutik för 

att den uppskattas av närsamhället, vilket kan tolkas som en önskan om att vara tillgänglig för 

lokalbefolkning och en vilja att bidra till en levande landsbygd. Gårdsbutiken fyller dock även 

en funktion som reklam. Respondenterna yttrar i olika grad ett ideal om att gården/odlingen 

ska vara tillgänglig för medlemmarna varav det mest ”extrema” idealet innebär en idé om att 

medlemmarna ska kunna nyttja gården lite som sin egen.  

 

7.4 Konsumenterna 

I detta avsnitt samlas information kring vem som blir andelsägare och vart dessa bor i 

förhållande till andelsjordbruket. Respondenterna svar på frågeställningen om det ens finns ett 

mönster i vem och var skiljer sig. Enligt svaren verkar Nybrukarna utanför Växjö ha den mest 

heterogena kundgruppen:  

 

En del [av andelsägarna] gör det [går med i andelsjordbruket] för att det är lokalt, en del gör det för att få 

bättre matvanor, och det är en del som tycker det är jättesvårt med plötsligt en massa grönsaker och en del 

som tycker det är jättefantastiskt med en massa olika sorter. Så det säger mig att vi inte har samma 

kundgrupp för då hade de tyckt samma sak med det gör de inte. De Tycker väldigt olika. När man 

utvärderar så är det liksom inte jämt. (Maja, Nybrukarna) 

 

Återkommande svar om vilka som är de viktigaste motiven till att bli andelsägare är 

utifrån intervjupersonernas upplevelse viljan att få kontakt med var maten kommer ifrån. Det 

framgår att det finns en miljömedvetenhet hos en stor merpart av andelsägarna. Hos dem 

medlemmarna där miljöaspekten inte av störst betydelse så motiverar främst en kärlek för 

mat, hälsoskäl samt önskan om att ge sina barn bra mat till att gå med i ett andelsjordbruk. 

Det finns en uppfattning hos dem flesta intervjupersonerna att intressenterna av 

andelsjordbruk tenderar till att ha en högre utbildning.   

Kundgrupperna varierar mellan gårdarna beroende på marknadsföring och lokalisering 

vilket jag även återkommer till senare under rubriken lokalisering. Ramsjö gård nära Uppsala 

har ett antal studenter som medlemmar vilket är en målgrupp som inte nämns alls hos andra 

gårdar. Hos dem två stadsodlingarna och även Marcellos gård dominerar unga, medvetna, 

högutbildade par och familjer bland medlemmarna. Respondenterna är eniga om att det är 
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enklare att hitta andelsägare i städer.  

 

Vi har ju haft större kontakt med människorna runt omkring oss [och andelsjordbruket] i Olofstorp eller då 

Bergum. Men de har varit svårare att få med på tåget liksom. Att förstå det här andelskonceptet. Medans 

människor i staden eller människor som har bott i staden och flyttat ut och bor relativt nära oss knappt har 

ifrågasatt någonting utan bara är med på själva grejen. Så det har varit mycket svårare att få de som redan 

bor i närheten att vilja gå med. (Charlotte, Bergums andelsjordbruk) 

 

Alla deltagande andelsjordbruk säljer en del av sina andelar till tätorter om minst 8000 

invånare. Nybrukarna är de som har störst andel andelsägare bosatta på landsbygden; endast 

26 av 160 andelar säljs till närmastliggande staden Växjö. Att det är enklare att hitta 

andelsägare i städer grundar sig på det större antalet människor men också att det verkar finns 

ett större intresse bland människor med akademisk bakgrund att gå med. Dessa finns i större 

koncentration i storstadskommuner och residensstäder (SCB 2015, 2). Dessutom har 

människor på landsbygden ofta tillgång till egen mark, samt relationer till producenter. De 

upplevs av en respondent bosatt på Gotland som mer priskänsliga. Det förklarar hon med att 

människor på landsbygden är vana vid låga priser ”hos grannen”, medans människor i städer 

har färre möjligheter till att köpa närproducerat och därför är beredda att betala mer för 

grönsaker. Utöver det är intresset av att besöka gården betydligt mindre hos människor bosatta 

på landsbygden enligt en intervjuperson: 

 

Alltså de som bor på landet… jag tror inte att den målgruppen är intresserad av att komma till gården 

särskilt ofta för de har mer insyn och vet hur det går till och hade kunnat odla själva om de hade velat, de 

har mark själva allihop liksom. Utan de som är mer intresserade är de som bor i stan. (Maja, Nybrukarna) 

 

En bör vara försiktig med att generalisera kring landsbygden då den ter sig olika från 

plats till plats. Exempelvis Gotland besöks av många turister vilket kan vara en anledning till 

att det finns fler gårdsbutiker och större möjligheter till att köpa närproducerat än på andra 

håll i Sverige. Det framkommer i intervjumaterialet att även 

befolkningssammansättningen/demografin och människors socioekonomiska bakgrund skiljer 

sig på olika landsbygder. Frågan om respondenterna ser någon skillnad mellan andelsägarna 

bosatta i en större tätort respektive på landet så är svaret att nej, det är ungefär samma sorts 

människor som går med men att […] det är färre av den typen människor som skulle vilja 

vara med som bor här på landet (Britta, Kollinge Torpargård). Förtydligande så upplevs 

andelsägarna inte skilja sig beroende på om de bor ruralt eller urbant. 

 

7.5 Kommunikation 

Kommunikationen mellan aktörerna i en CSA-verksamhet krävs oftast först och främst för att 

andelsägare ska förstå konceptet, men även för att kommunikation skapar extra värden. En 

respondent betonar vikten med kommunikation och att det är något som de har lärt sig med 

åren: Ju sämre man lyckas förklara det desto mer missnöjda kunder får man. Så det är väl 

också något; att vara extremt tydlig och upprepa det viktigaste många gånger (Maja, 

Nybrukarna). Nybrukarna nämns som duktiga på att kommunicera och att på så sätt kunna 

motivera prissättningen: Det är det som är fördelen med hennes [Majas, Nybrukarna] 
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jordbruk att de då har den här direktkontakten, så att du kan få förståelse för att så här 

mycket kostar det (Anders, Ramsjö gård). Innan andelsägarna går med i andelsjordbruket är 

det således mycket viktigt att kommunicera konditionerna tydligt. Det görs genom öppna 

informationsmöten och informationsutskick. Kunskap och transparens upplevs av 

respondenterna som att det skapar förståelse, acceptans och solidaritet hos andelsägarna. 

Utöver kunskapsökning kan kommunikation och förståelse även skapa en känsla av 

tillhörighet vilket även det kan ge produkten ”en andel av grönsaksskörden” ett mervärde.  

Kommunikationen sker till stor del via mejl och sociala medier som Facebook och 

Instagram. I princip alla andelsjordbruk i Sverige har någon slags närvaro på Facebook i form 

av en Facebooksida och/eller en sluten grupp för medlemmarna. Den slutna Facebookgruppen 

kan tolkas som ett försök till att stärka gemenskapen och ge en plattform för interaktion 

mellan såväl jordbrukarna och andelsägarna, och andelsägarna dem emellan. I dessa grupper 

verkar inlägg från gården dominera men det finns en viss aktivitet även från medlemmarnas 

sida i form av exempelvis receptutbyte. På Facebook har odlarna även möjlighet att lägga ut 

bilder och filmer om gården. Utöver den digitala kontakten sker även fysiska möten. De flesta 

intervjuade andelsjordbruken har ett medlemsmöte i början av säsongen, en skördefest i slutet 

av säsongen och ibland även evenemang under sommaren. Vid dessa möten får andelsägarna 

möjlighet till att interagerar med varandra och skapa känslor av gemenskap vilket 

medlemmarna gör till viss del. Hos grupp två (se presentation av gårdarna) medföljer ett slags 

veckobrev med grönsakskassen. Dessa fyller flera viktiga funktioner och innehåller 

uppdateringar om gården, information om veckans grönsaker och ibland recept. Breven kan 

innehålla praktisk information om okända grönsaker och dess tillagning. Utöver det skapar en 

nyhetsrapportering kring odlingen en förståelse hos andelsägarna för varför grönsaksandelen 

ser ut på ett visst sätt vid en viss tid utifrån förutsättningar som exempelvis väderlek. 

Grönsaker som inte är så ”fina” kan delas ut till konsumenterna med en förklaring. Det 

minskar svinn av icke normativa grönsaker. En majoritet av dem intervjuade gårdarna låter 

andelsägarna fylla i en utvärdering i slutet av säsongen för att få återkoppling om vad som 

uppskattas och vilka önskemål till förändring som finns. För att skapa en hög grad av 

delaktighet hos andelsägarna är transparens nödvändig: Det är så man skapar gemenskap 

eller hur, att man informerar och är öppen. Och vi har varit öppna med allt, med siffror. […] 

(Isolde, Happy Onion Farm). Intresset för sådan information upplevs dock vara låg hos 

andelsägarna:  

 

Alltså vi försöker vara så transparanta vi bara kan. Det som saknas mest är kanske intresset från 

andelsägarna. Men tanken är att på det där utvärderingsmötet också ge dem en insyn i ekonomin på gården 

och sådär så att de förstår varför vi tar det priset vi tar […]. (Linda, Torsåker gård). 

 

Om frågan kommer upp så berättar vi mer än gärna men jag tror inte att folk vill veta allt för mycket; de vill 

ha fina trevliga grönsaker och sen så kanske de är intresserade av oss mer som personer än egentligen 

företaget. (Charlotte, Bergums andelsjordbruk) 

 

Det finns en generell beredskap till att redovisa ekonomin hos alla respondenter men 

medlemmarnas intresse upplever vara lågt. Således delas uppgifter om verksamhetens 

ekonomi sällan med andelsägarna. 

Sociala medier har en stor potential i att fungera som ett verktyg för att skapa relationer 
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trots fysisk distans. En stor del av kommunikationen med andelsägarna utspelas på sociala 

medier vilket betyder att här sker stor del av gemenskapsbyggandet. Tack vare sociala medier 

minskar den direkta kontakten i betydelse för att skapa en tillhörighet till gården/odlingarna: 

Jag tror just att man kan känna sig involverad och med via sociala medier och nåt enstaka 

besök (Maja, Nybrukarna). Vad som kommuniceras skiljer sig mellan gårdarna utefter 

upplägg/marknadsföring, vilken i sin tur bygger på förutsättningarna som lokalisering och 

vilken personlighetstyp initiativtagaren är. Både Nybrukarna och Tjeldervik gård lägger stor 

vikt på kommunikation men med olika tyngdpunkter. Hos Nybrukarna handlar det främst om 

att andelsägarna förstår mer de praktiska detaljerna och förutsättningarna i ett andelsjordbruk 

medans Tjeldervik gårds kommunikation i första hand tjänar till att öka produktens värde. 

Detta diskuteras mer senare.  

 

7.6 Distribution 

En del i CSA-verksamheten är att organisera distributionen av grönsakerna till konsumenterna 

på ett effektivt sätt som spar tid för producenterna. Distributionen kan även användas som ett 

tillfälle till att bygga relationer mellan producent och konsument och medlemmarna emellan. 

Alla intervjuade andelsjordbruk förutom Happy Onion Farm i Malmö, där grönsakerna måste 

hämtas vid odlingarna, organiserar denna distribution genom att leverera till 

utlämningsplatser. Konsumenterna hämtar grönsakerna på denna och på så sätt delas 

kostnaderna för distributionen och antalet transporterade km minimeras, vilket nämns som en 

ambition. Vissa lämnar ut grönsakerna personligen (Tjeldervik gård, Bergums andelsjordbruk) 

vilket ger tillfälle för relationsbyggande med producenten men minskar tidsramen för 

andelsägarna inom vilken de kan hämta sina grönsaker. Dessutom måste det avsättas arbetstid 

för det från producentens sida. De andra gårdarna lämnar grönsakerna på lämpliga platser som 

i många fall är hemma hos extra engagerade andelsägare. Här sker i vissa fall ett 

relationsbyggande mellan andelsägarna när de hämtar sina grönsaker (Nybrukarna, Ramsjö 

gård). På Happy Onion Farm i Malmö sker utlämningen vid odlingarna vilket enligt Isolde ger 

ett mervärde för medlemmarna och bespar arbetstid för dem som producenter.  

 

För att vi ville att de ser vad vi gör, att de förstår vad det betyder att odla, att de lär sig lite, att de kan 

plocka blommor […]. Och en till anledning är att vi inte ville packa och köra runt med allt. (Isolde, Happy 

Onion Farm) 

 

Även Marcellos farm har ett system där medlemmarna packar sina kassar själva vilket bespar 

arbetstid och ger medlemmarna ett visst urval av grönsaker. 

 

7.7 Engagemang 

Med engagemang benämns i det här fallet all frivillig aktivitet och initiativtagande från 

andelsägarnas sida som går utöver kraven; dessa är betalning i tid och uthämtning av 

grönsakerna vid avtalad plats. Då konceptet andelsjordbruk beskrivs som ett samarbete mellan 

producent och konsument är detta engagemang viktigt för att urskilja andelsjordbruk, 

exempelvis från en grönsaksprenumeration. Former av engagemang som nämns i 

intervjumaterialet är bland annat deltagande på möten och andra evenemang på gården, 

interaktion på sociala medier som receptutbyte och allt intresse för gården och producenterna 
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som visas på andra sätt.  

Den sammanfattande bilden är att engagemanget hos medlemmarna varierar; ofta finns 

några enstaka mycket engagerade individer som ibland ställer upp som utlämningsplats. I stort 

sett alla välkomnar sina medlemmar till att ta del av arbetet på gården. Det måste dock ske 

utifrån andelsägarnas initiativtagande, vilket sällan sker. Försök med att anordna arbetsdagar 

har gett mycket lågt gensvar. Likaså på medlemsmöten ställer andelsägarna i det stora hela få 

frågor och krav. Även om idealet hos dem flesta respondenterna är en hög grad av 

engagemang hos andelsägarna så verkar de till viss del även känna en lättnad över att så inte 

är fallet. Önskan om grad av socialt utbyt och kontakt med andelsägarna varierar utifrån 

jordbrukarnas personlighet. Så det är lite skönt också [för min egen del] att det inte kom så 

mycket synpunkter eller idéer […] att man får göra som man själv vill (Britta, Kollinge 

Torpargård). Respondenternas förklaring till vad jag utifrån idealen tolkar som lågt 

engagemang är den återkommande tidsbristen hos andelsägarna och nämns av i stort sett alla 

intervjupersoner. Man har inte tid, man kan inte avstå en halv lördag för att jobba på fältet. 

Man orkar inte tror jag. Kanske vill de men orkar helt enkelt inte (Isolde, Happy Onion 

Farm). Tidsbrist som en möjlig anledning till lågt engagemang hos medlemmarna återkommer 

i alla intervjuer.  

 

I den livsstilen vi har idag så tror jag inte att det är rimligt att… konsumenterna kan inte och vill inte lägga 

så mycket tid på sin mat. Att Tolg skulle ha jättemånga andelsägare som lägger väldigt mycket tid på det då 

tror jag att vi tänker fel för det är inte så människor har det idag. (Maja, Nybrukarna) 

 

Men även odlarna har ont om tid vilket skapar en viss lättnad över medlemmarnas 

oengagemang. Att interagera mycket med medlemmarna är tidskrävande och deras medhjälp 

på fältet resulterar på grund av den låga kunskapsnivå inte i någon arbetsbesparing för 

jordbrukaren.  

 

Det är inte lätt att jobba med folk på fältet som inte kan det och aldrig gjort det, förstår du. Visst är det 

viktigt för en gruppdynamik kanske men för oss var det mer jobb. Visst om de kommer oftare då funkar det 

självklart men det visste vi att det inte var möjligt. Folk har ingen tid, tyvärr. (Isolde, Happy Onion Farm) 

 

Det fanns idéer hos intervjupersoner om att erbjuda billigare grönsaker i utbyte mot arbete; 

något som Ramsjö gård kallar för ”arbetskorg”. Men ingen prenumererar på en sådan hos 

dem. Regelbundet engagemang verkar inte vara önskat eller möjligt för medlemmarna. 

Samma insikt har även Kollinge Torpargård gjort: 

 

Och vi har väl insett att det är svårt att engagera folk mer än ett par gånger om året. Och i alla fall i den 

gruppen andelsägare så är det få som har tid och kanske få billigare grönsaker om man är med och jobbar 

ibland. Det har vi liksom lite lagt ner idéerna på för det har varit så lite gensvar när vi har lagt ut eller frågat 

om såna saker. (Britta, Kollinge Torpargård) 

 

På Tjeldervik gård har det varit lite tvärtemot. Matilda hade från början en bild av att 

medlemmarna inte har tid och intresse av att engagera sig i gården, men det kom önskningar 

från dem om att få komma och hjälpa till. I slutändan infann sig dock endast 2 pensionärer: 

Jag tror att det är lite sådär nu att alla är stressade alla har sitt och man kanske skulle vilja 
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men man får inte till det. (Matilda, Tjeldervik gård) På Tjeldervik gård har vissa medlemmar 

även efterfrågat information om ekonomin och vill ha ”verkligheten”. Hur transparent en ska 

vara upplevs av henne som en balansgång och återupptas senare. 

Många av andelsjordbruken organiserar evenemang för medlemmarna ett fåtal gånger per 

år som exempelvis en skördefest i slutet av året. Erfarenheterna har visat att evenemang på 

gården/odlingen som är till för att enbart ha trevligt får störst gensvar. Även om 

medlemmarnas gensvar ofta är återhållsam, så verkar de känna ett mervärde i att kunna 

komma till gården. På frågan om gården blir till en slags mötesplats för andelsägarna svarar 

en respondent:  

 

Ja det säger de ofta men i praktiken är det få som använder gården som mötesplats. Det finns bara några få 

som besöker gården mer ofta och använder den som deras gård. Till exempel att de kommer förbi med 

familj och tittar lite på fältet själv eller har fika i vår trädgård. De flesta tar inte så mycket egeninitiativ. Och 

de flesta säger att de tycker att det är viktigt att barnen kan besöka gården och sånt men de kommer max 1 

gång per år kanske. Men jag tror att det är en känsla för dem att de vet att de kan besöka gården och den 

möjligheten känns bra. (Inge, Marcellos gård) 

 

För att jag tror att den möjligheten för dem som finns att vara mer delaktiga gör att de känner att det värdet 

känns så bra fast de inte tar den möjligheten att vara med. Så då är man ett steg på vägen till det ideal liv 

man vill ha, för många är såhär att åh jag vill flytta ut på landet eller åh man skulle vilja göra det här mer. 

Men så kommer vardagen emellan. (Charlotte, Bergums andelsjordbruk) 

 

Precis som att engagemanget varierar bland andelsmedlemmarna så tolkar jag svaren som att 

de även upplevs som i olika grad solidariska. Under sommarens torka fick i stort sett alla 

gårdar stöttande mejl. 

 

Vi upplever att vi får väldigt mycket energi av våra medlemmar. Att de skickar väldigt ofta email, sms med 

beröm, komplimang. Det är härliga sms och email vi får. Så ja, det är mycket socialt hållbart. Eftersom utan 

medlemmar är det mycket svårare att driva en gård. Och man är väldigt ensam. (Inge, Marcellos gård) 

 

 Det verkar som att intresset är större för odlarna som personer än själva företaget och 

produktionen vilket gav sig uttryck i frågorna kring odlarnas mående. En av 

intervjupersonerna uttrycker att hon upplever en stor beredskap bland medlemmarna till att 

hjälpa till på gården och de involverar dem med mindre uppgifter:  

 

[…] jag inventerar alla våra medlemmar [för att se] vad de kan och vilka kunskaper de har. Och när jag 

behöver hjälp så försöker jag alltid att inte ringa samma person varje gång. Så jag sprider ut det. Och när 

jag ringer en medlem med en aktiv fråga då är de nästan alltid villiga att hjälpa. Men det ska vara mindre 

uppgifter. Man kan inte lägga över större uppgifter. Jag märker att många inte har mycket tid, det är sant, 

alla är tidspressade, men det är inte anledning till att de inte vill hjälpa när gården har ett visst behov. Det är 

aldrig uppgifter som återkommer varje vecka, det är alltid engångsuppgifter. (Inge, Marcellos gård) 

 

7.8 Marknadsföring 

Marknadsföringen ser olika ut på dem olika gårdarna och även synen på andelsägarna som 
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snarare kunder eller medlemmar i en gemenskap. Att behöva marknadsföra sin produkt är 

något som vissa inte hade ägnat många tankar åt och hade kunskap om när de startade sitt 

andelsjordbruk: 

 

Men vi är inte vana [vid att marknadsföra] så vi blev lite förvånade att oj måste man posta inlägg på sidor 

såhär många gånger för att folk ska förstå men sen inser vi väl mer och mer att det är så det ser ut med 

marknadsföring. (Britta, Kollinge Torpargård) 

 

Beroende på lokaliseringen krävs reklam och marknadsföring i olika utsträckning vilket 

tas upp mer ingående under rubriken lokalisering. På Ramsjö gård krävs till exempel idag 

mycket lite marknadsföring tack vare närheten till Uppsala: Försäljningsteknik det är oss helt 

främmande. Och vi hade tur just med SLU och Uppsala så nära. Jag undrar själv hur det är 

för dem andra som inte bor så nära stora städer (Karin, Ramsjö gård). Hos vissa framgår 

motsträviga känslor till att se sig själv som en försäljare vilket resulterar i en marknadsföring 

av begränsad omfattning: Det är folk som säger, varför sätter ni inte bara broschyrerna i 

brevlådorna. Det är inte min style (Karin, Ramsjö gård). Ramsjö gård har ett tämligen passivt 

förhållningssätt i att hitta nya medlemmar. Intressenter får istället söka sig till dem, vilket inte 

många personer från villaområdena i angränsande tätorten Björklinge gör. […] vi ligger lågt 

och de rätta människorna hittar oss (Karin, Ramsjö gård). Ramsjö gård och Marcellos gård 

har varit etablerade så pass länge att nya medlemmar hittar dem utan att gårdarna behöver 

göra reklam. Även Bergums andelsjordbruk har kunnat fylla sina 10 platser med andelsägare 

som har sökt upp dem självmant. Denna grupp består mestadels av medelålders personer med 

universitetsutbildning och barn på väg eller småbarn. De som har uppgett att de gör eller har 

gjort reklam för sina andelar gör det mestadels genom att fördela lappar på centrala platser i 

omkring liggande byar och caféer och att posta i Facebookgrupper. Jag tolkar det som att 

idealet för dem flesta odlarna är att nya medlemmar rekryteras genom andelsägarnas nätverk: 

Det allra bästa är ju de som förklarar för sina kompisar. För då har man liksom ett 

gemensamt språk sen innan (Linda, Torsåker gård). 

Gårdarna marknadsför sig på olika sätt och lyfter värden som skapas utöver den fysiska 

produkten (grönsakerna) i olika grad. Medans exempelvis Ramsjö gård marknadsför sig i 

första hand med att sälja färska grönsaker, trycker Tjeldervik gård mycket på relationen till 

producenten som ger produkten ett mervärde. Matilda som driver Tjeldervik gård är en central 

person i företagskonceptet och möter andelsägarna varje vecka. I en sluten Facebookgrupp för 

småskaliga grönsaksodlare uttrycker en person som just har startat ett nytt andelsjordbruk i en 

ruralt präglad del av Sverige svårigheter med att hitta betalningsvilliga medlemmar, trots att 

hon får mycket positiv resonans i ord. Hon upplever att hon inte tas på allvar och det har 

skapats tvivel hos henne om det hon gör är meningsfullt. 

Jag har liksom en vag aning om att folk tycker det jag gör är "gulligt och kul" men inte en "riktig 

affärsidé"? Att jag kan användas som ett kul exempel för Centerpartiets marknadsföring av lokala 

matföretag men ingen tror egentligen på idén? Är hela den här gröna vågen ett orealistiskt trams skapat av 

drömmande akademiker med identitetskris? (Facebook-inlägg A) 

Det uttrycks att okunskapen om konceptet andelsjordbruk kan försvåra marknadsföringen och 

kräva att extra mycket energi läggs på kommunikation i uppstartsfasen:  
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Det som jag tyckte var svårt var att vi var ”tvungna” att sälja både konceptet andelsjordbruk och andelar. 

Det är inte många som känner igen och vet vad det betyder, andelsjordbruk. Så därför tog det lite längre tid 

för folk att bestämma sig. (Isolde, Happy Onion Farm)  

 

7.9 Insikter och facit  

Hos nästan alla respondenter framkommer att att starta ett andelsjordbruk är något av ett 

experiment utan ett fast regelverk som utvecklas och anpassas i takt med att det samlas nya 

erfarenheter. Dessa insikter och anpassningar är då givetvis inte allmängiltiga utan till viss del 

kopplade till dem individuella förutsättningarna och uppläggen hos gårdarna. Som tidigare 

nämnt har många som startar ett andelsjordbruk ideal om mycket samarbete och stor 

delaktighet från andelsägarnas sida. Förväntningarna på medlemmarnas engagemang innan 

uppstart verkar ha varierat och framkommer inte tydligt hos alla intervjupersoner i materialet. 

Tjeldervik gård har haft låga förväntningar: Och eftersom jag redan från början har sett det 

där att folk inte har den tiden eller lusten heller liksom har jag inte försökt sträva efter det 

och då har jag inte heller blivit besviken (Matilda, Tjeldervik gård). Andra andelsjordbruk 

nämner de har haft idéer om att starta en ekonomisk förening med andelsägarna som har 

förkastats. Det framgår allmänna tendenser av att andelsjordbrukarna kan finna sig i det 

överlag låga engagemanget även om det inte överensstämmer med idealen. Som tidigare 

nämnt uttrycks även en viss lättnad över det, framför allt för att interaktion med 

medlemmarna kräver tid som det är ont om. 

Vid frågor om den sociala hållbarheten för andelsjordbrukarna kom många av 

respondenterna in på den ekonomiska hållbarheten som en förutsättning. Men vi har ändå 

någon slags vision om att det här ska bära sig ekonomiskt. Om det inte gör det, då är det 

liksom inte riktigt värt det (Linda, Torsåker gård). Med den sociala hållbarheten syftade jag i 

frågan till om respondenterna känner av en obalans i engagemang mellan andelsjordbrukare 

och andelsägare. Här såg dock ingen något större problem. Enligt definitionen av hållbarhet i 

Brundlandsrapporten är dessa två pelare (social och ekonomisk hållbarhet) för att uppnå en 

allomfattande hållbarhet tätt sammanlänkade: den ekonomiska hållbarheten är ett verktyg för 

att uppnå social. Att precisera vad ekonomisk och social hållbarhet innebär (för 

respondenterna) är svårt men förväntningarna på inkomst ligger enligt mina tolkningar låga. 

Alla uttrycker en medvetenhet kring jordbruksbranschens låga lönsamhet och anpassar sina 

förväntningar till det. Att driva ett andelsjordbruk skapar många värden för 

andelsjordbrukarna som väger upp för den låga lönen, men trots det finns en gräns för hur låg 

den ekonomiska vinsten får vara:  

 

[…] Men just nu är jag vid en punkt i mitt liv där jag känner att jag får den form av livsstil som jag vill ha 

och att jag är nöjd om jag bara kan komma upp i en… ah mitt mål har varit att kunna ta ut en 10 000 kr i 

månaden. […] Men där tror jag att det skulle bli en besvikelse om man känner att man inte kommer till den 

punkten, att det skulle vara svårt att få det att gå runt så. (Matilda, Tjeldervik gård) 

 

Happy Onion farm la ner efter 2 säsonger av ett flertal anledningar men huvudanledningen 

var den låga lönsamheten i kombination med det tunga fysiska arbetet: 
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Egentligen är det i grund och botten för att man inte tjänar tillräckligt vilket betyder att man måste göra 

andra saker bredvid och sen blir det en kombination som är tuff. […] Det är jättetungt jobb. Så det är lite en 

kombination av att man inte riktigt tjänar tillräckligt och att det är tungt för kroppen. (Isolde, Happy Onion 

Farm) 

 

7.10 Lokaliseringen 

Lokaliseringen påverkar andelsjordbrukens utformning i hög grad som det redan har 

framkommit till viss del i tidigare resultat. Bland annat är det enklare att hitta medlemmar i 

städer. Men även städer skiljer sig. Ramsjö gård som ligger nära student- och 

akademikerstaden Uppsala har ett stort underlag av potentiella kunder och behöver därför inte 

aktivt marknadsföra sina andelar så som andra gårdar är tvungna till. Här finns det 

intresserade människor som aktivt söker sig till andelsjordbruken. Dessa har ofta en större 

förståelse för konceptet andelsjordbruk och verkar allmänt mer intresserade av att ta del av 

gården processer, även om deras engagemang i praktiken inte är så stort som de kanske skulle 

önska i brist på tid. Även en lokalisering i staden, det vill säga nära konsumenten, verkade 

inte öka deltagandet väsentligt hos Happy Onion Farm jämfört med dem andra 

andelsjordbruken. Det benämns ett exempel från Nederländerna där andelsägarna involveras 

mycket mer än vad som framkommer i Sverige och där lokaliseringen spelar stor roll, vilket 

tyder på möjligheterna i rätt lokalisering: 

 

Om vårt andelsjordbruk hade varit placerat i stan hade jag gärna involverat andelsjordbrukarna mycket mer, 

självskörd och events och grejer men eftersom vi ligger så pass långt [ifrån Växjö]. […] Om vi hade vart 

belägna på cykelavstånd så hade jag gärna haft mycket mer gemenskap med dem. (Maja, Nybrukarna)  

 

Torsåker gård är lokaliserad i en avfolkningsbygd vilket medför en demografi med ett 

högre åldersgenomsnitt än i städer. Det kan här vara svårare att hitta andelsägare då det finns 

färre familjer och akademiker; grupper som hos andra andelsjordbruk utgör en stor del av 

kundunderlaget. Det absoluta antalet människor bosatta i anslutning till gården är dessutom 

lågt jämfört med dem andra intervjuade andelsjordbruken. De närmsta tätorterna Sollefteå och 

Kramfors har under 10 000 invånare var. Torsåker gård har anpassat sig genom att sälja 40 av 

50 andelar till kommunen, restaurang och region Västernorrland (folkhögskola, hälsohem). Av 

privatpersonerna som köper andelar har inte så många varit på Torsåker gård och relationen 

till odlarna är starkare än till odling då det sker fler fysiska träffar mellan odlare och 

andelsägarna än mellan odlingen och andelsägarna. Ramsjö gård har även en god 

tillgänglighet med kollektivtrafik till Uppsala och därifrån till den internationella flygplatsen i 

Arlanda. Det främjar att ett stort antal volontärer söker sig till gården och stöttar 

verksamheten. Men även Torsåker gård tar emot volontärer. Ramsjö gårds lokalisering gynnar 

dessutom studiebesök från waldorfskolor, kommunen, landsting, ekologiska lantbrukare, LRF 

(Lantbrukarnas riksförbund) och skolor. En biofysisk lokaliseringsfaktor, ån intill gården, 

benämns som räddningen för årets skörd. 

I urban eller stadsnära miljö är odlingsmarken så gott som alltid arrenderad till 

förmånliga priser av kommunen, då markvärdet överstiger vad som är lönsamt att odla 

grönsaker på. Grönsaksodling är som tidigare nämnt en bransch med låg lönsamhet. Däremot 

skapar grönsaksodlingar andra värden som inte den självreglerande marknaden tar hänsyn till. 
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Projektet stadsbruk har testat stadsodling i Göteborg, Malmö och Växjö. (stadsbruk.se) 

Fördelarna som framkommer i intervjuerna med att bli ”stadsbrukare” på arrenderad mark är 

att det ger möjligheten att odla till försäljning för personer med lågt ekonomiskt startkapital. 

Tröskeln att testa på odling sänks för nya odlare, då de inte behöver binda sig över lång tid 

som vid ett köp av en fastighet. Dessutom är det enklare att hitta andelsägare i städer och 

stadsnära odling gör platsen med odlingarna i viss grad mer fysiskt tillgänglig för andelsägare. 

Happy Onion Farm befann sig endast 20 min från Malmö centrum och hade därför högst 

tillgänglighet av alla intervjuade andelsjordbruk. Denna lokalisering möjliggjorde att 

upphämtning skedde på gården vilket både gav en effektivisering genom att behöva lägga 

mindre tid på utlämningen och skapade andra värden i form av relationsbygganden. De flesta 

kom med cykel eller buss till odlingarna. Några av dem deltagande andelsjordbruken har 

andelsägare i sin direkta närmiljö och påträffar dem ibland i vardagen. Till dessa finns i viss 

mån starkare band än till andra andelsmedlemmar dock är det inget som framlyfts av 

respondenterna som något av större betydelse. Många andelsägare verkar se ett värde i att 

komma till odlingarna, men det sker sällan. På Happy Onion Farm var besöken mest 

frekventa i och med att utlämningen var på plats.  

 

Om man kommer på fältet, och det sa de alla när de kom till fältet, det är så skönt här. […] på det sättet tror 

jag att vi har hjälpt till att dem kommer ut mer och mer till naturen så att säga. (Isolde, Happy Onion Farm) 

 

Det som kan vara en fördel med arrenderad mark om en bara vill prova på kommersiell odling 

kan dock även vara en stor nackdel; den begränsade tidsramen. Många respondenter betonar 

att de har byggt upp verksamheten långsamt:  

 

Det känns ju som att det tar tid att bygga upp en sån här verksamhet. Det är ju både antalet medlemmar och 

sen är det lokalen med packning och såna saker och sen är det också marken som man arbetar fram. Att lära 

känna den, att få till system, rutiner och såna där saker. Det tar jättelång tid att få fram ett effektivt system. 

(Linda, Torsåker gård)  

 

Utifrån det kan en dra slutsatsen att uppstart av ett andelsjordbruk kräver tid och kontinuitet 

som ofta inte är given vid markarrende. Men 5 år är ju inte länge om man vill vara kvar på ett 

ställe och arbeta upp jorden, med kundkrets och allt möjligt, så är det (Charlotte, Bergums 

andelsjordbruk). Happy Onion Farm hade varit tvungen att flytta om de hade velat fortsätta 

sin verksamhet.  

 

7.11 Anpassning och balansgång 

Jag tolkar det som att många andelsjordbruk försöker att gå en balansgång mellan att vara 

företagande och ha kundrelation till andelsägarna och att skapa gemenskapsband och 

solidaritet. Det senare är oftast idealet men realiteten kräver anpassning för att få en 

(ekonomisk) hållbarhet och för att andelsägarnas kapaciteter och intresse av en gemenskap är 

begränsade. Oavsett var på skalan mellan ”kund och gemenskapsrelation” ett andelsjordbruk 

placeras in så är kommunikation mycket viktig som framför allt en respondent betonar. 

Frågan är hur denna ska se ut. Det framgår ur intervjuerna att många andelsägare helst inte 

vill veta så mycket om problem, ekonomi och andra praktiska ting från gården.  



28 

 

 

De har en rätt romantisk bild av bondelivet tror jag. Och det är svårt att kommunicera ut det hårda livet. För 

vi brukar skriva lite då och då och de kommer på besök men om man skriver om negativa saker eller 

problem på gården… De tycker inte om det så mycket. De tycker mer om att höra om roliga saker. Då 

svarar de ofta och återkommer på det men stora tuffa saker, att en hel skörd kan misslyckas … de blir lite 

upprörda av det. (Inge, Marcellos farm) 

 

En respondent beskriver en inre konflikten över vad en bör kommunicera:  

 

Samtidigt är det ju också såhär; man är ju också företagare och man säljer en produkt och man vill att folk 

vill ha den. Det är en svår balans. Men jag försöker ändå att vara transparant så med det. […] Det är klart 

att det kanske hade varit bra för att få en viss förståelse att det är ett hårt jobb och det är mycket jobb och 

det är först i år 3 jag kan ta ut en liiiten månadslön. (Matilda, Tjeldervik gård)  

 

De framträdande filosofierna och synsätten kring andelsjordbruket som snarare ett företag 

eller en delad resurs skiljer sig. Gårdarna som har varit etablerade längst tenderar i sina uttal 

mest till att se sig själva som förvaltare av en gemensam resurs och uttrycka att andelsägarna 

inte känns som riktiga kunder. Nej för oss har det ingenting att göra med kundrelation. Om 

jag hade kunnat starta ett andelsjordbruk utan att ta betalt så hade jag direkt gjort det (Inge, 

Marcellos gård).  

 

Anders och jag, vi jobbar som volontärer här också. Det är inga stora pengar i grönsaker nån gång […] Vet 

du vad som är roligt… jag har aldrig under alla dessa år tänkt på mig själv som försäljare. […] Jag har 

aldrig känt att det här är en produkt […] utan det här är grönsaker som vi odlar och delar med oss, med alla 

våra polare, haha.” (Karin, Ramsjö gård)  

 

8. ANALYS OCH DISKUSSION 

 

I detta kapitel kopplas resultaten till teorikapitlet för att besvara studiens frågeställningar om 

vilka konsekvenser lokaliseringen av andelsjordbruk får för 

 

1) interaktionen och relationen mellan gården och andelsägarna 

och 

2) ur ett marknadsföringsperspektiv. 

 

Gällande första frågeställningen så visar resultaten i denna studie att lokaliseringen av de 

deltagande andelsjordbruken i förhållande till sina medlemmar inte verkar ha någon större 

betydelse för relationsbyggandet. Det betyder att det fysiska avståndet mellan producent och 

konsument hos dessa verksamheter inte verkar påverka det mentala avståndet i någon större 

utsträckning. Förklaringen till detta kan vara att medlemmarnas fysiska interaktion med 

platsen (odlingen) överlag är låg. Andelsägarnas relationsbyggande kan dock även ske till 

andelsjordbrukarna och andra medlemmar. Förtydligande så kan medlemmarna bygga 

relationer till tre parter:  
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 gården/odlingen 

 jordbrukarna 

 andra medlemmar  

 

En aspekt som jag underskattade innan intervjustudien var möjligheterna till att bygga 

relationer trots fysisk distans genom just sociala medier. Förtydligande så kan relationer 

byggas på två sätt:  

 

 genom direkt kontakt utan fysisk distans 

 genom digitala verktyg som sociala medier trots fysisk distans 

 

 Aspekten att relationer kan byggas trots fysisk distans underminerar till viss del Wästfelts 

(2016) teori om lokaliseringens betydelse för att skapa mervärden genom platsbaserade 

upplevelser. Det framgår ur det insamlade materialet att intresset och tiden från 

medlemmarnas sida för att ta del av dessa är begränsad. Medlemmarna verkar på sin höjd vara 

beredda att komma till gården cirka två, tre gånger per år vid särskilda evenemang. Då det rör 

sig kring så få tillfällen att det fysiska avståndet till gården således inte spelar någon större 

roll. Relationsbyggandet sker istället via sociala medier vilket är betydligt mindre 

tidskrävande och kravfyllt för medlemmarna men ändå skapar band till gården, odlarna och 

varandra. Det framgår ur materialet att intresset för att skapa band till odlaren i många fall är 

betydligt större än att skapa dessa till odlingen/företaget. Vissa gårdar stärker banden mellan 

andelsägarna och odlarna ytterligare genom direktmöten vid utlämningarna. En respondent 

nämner dock ett exempel från Nederländerna där andelsägarna bor på cykelavstånd till 

odlingen och är mycket delaktiga i jordbruket. En sådan utformning verkar alltså inte vara 

omöjlig och förutsättningarna till att starta andelsjordbruk med hög delaktighet från 

andelsägarna i Sverige bör således undersökas vidare. Kommuner framkommer i både tidigare 

forskning, teori och resultat ha ett stort ansvar i att möjliggöra kommersiell odling i anslutning 

till städer genom att erbjuda långvariga arrenden.  

För att besvara frågeställning nummer två så visar resultaten att lokaliseringen i hög grad 

ger förutsättningarna och en ram inom vilken ett andelsjordbruk kan utformas på grund av 

framför allt det kundunderlaget som den ger. Platsen medför bland annat antalet personer 

bosatta i anslutning till gården, dessa personers värderingar och inkomstnivå (se Galt 2011, 

s.154). Respondenterna i denna studie är överens om att det är enklare att hitta medlemmar i 

städer. Det kan förklaras både med det högre absoluta antalet bosatta men även med olika 

socioekonomiska mönster, som att högutbildade i högre grad bor i städer. (SCB) 

Befolkningsgrupper där CSA-modellen får störst genklang framgår ur materialet i första hand 

vara miljömedvetna, högutbildade, unga personer och par, ofta med familjeplaner eller 

småbarn. Ramsjö gård, Bergums andelsjordbruk, Happy Onion Farm och Marcellos farm har 

dessa kundgrupper tillgängliga i högre grad då de säljer främst till större städer med stort antal 

högutbildade (Uppsala, Göteborg, Malmö). Hos dem andra andelsjordbruken krävs på grund 

av lokaliseringen en större ansträngning i form av marknadsföring för att även nå ut till andra 
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kundgrupper och på så sätt nå upp i det nödvändiga antalet andelsägare.  

Sätten att marknadsföra sig på skiljer sig mellan andelsjordbruken och anpassas utifrån 

lokalisering och tillgängliga kundgrupper, men även utifrån ens personliga förutsättningar, 

förmågor och ideal. Jag tolkar materialet som att andelsjordbruk kan inordnas på en skala 

mellan att skapa kundrelationer och gemenskapsrelationer till sina andelsägare. Enligt 

resultaten verkar alla deltagande andelsjordbruk i första hand ha en kundrelation till sina 

medlemmar men de håller i olika grad håller fast vid gemenskapstanken som enligt den 

europeiska deklaration är en central del av CSA-modellen. Beroende på vart på kund-

gemenskapsskalan en gård placeras in så används relationerna på olika sätt som en del av 

marknadsföringen: 

 

 I en mer kundorienterad verksamhet används relationerna främst som ett sätt att uppvärdera 

produkten.  

 En gemenskapsorienterad verksamhet tenderar mer till att även använda relationerna för att 

skapa förståelse och solidaritet.  

 

Som beskrivet i resultaten så skiljer sig innehållet i det som kommuniceras till medlemmarna 

beroende på inriktningen av marknadsföringen enligt ovan: 

 

 De som mer eftersträvar en kundrelation kommunicerar en positiv, kanske inte helt 

sanningsenlig bild. 

 De som eftersträvar en gemenskapsrelation rapporterar kring själva produktionen och 

kommunicerar även utmaningar och svårigheter till sina medlemmar.  

 

Ett andelsjordbruk som har idealistiska ambitioner om att vara mer gemenskapsinriktad 

har betydligt enklare att etableras nära större, progressiva tätorter där ett stort antal personer är 

bosatta som delar ideal om hållbarhet, högkvalitativ mat och ett solidariskt samhälle. Detta 

överensstämmer med Galts resultat (2011) som visar att andelsjordbruk i Kalifornien tenderar 

till att vara lokaliserade nära progressiva städer. En sådan inriktning som når främst 

högutbildade kan dock även få en exkluderande, elitistisk karaktär. För att sälja sina andelar 

till en rural befolkning kan (tidigare) nätverk vara en mycket viktig faktor för att lyckas. 

Främst två gårdar i intervjustudien har utformat strategier för att antingen •etablera sig i en 

rural miljö som Torsåker gård• eller •främst binda ruralt bosatta personer till gården som 

kunder som Nybrukarna•. Torsåker gård säljer endast 20 % av sina grönsaker till 

privatpersoner och resten till restaurang och offentlig verksamhet. Nybrukarnas framgång på 

landsbygden förklarar jag utifrån den information jag har, som resultatet ur ett ständigt 

utvecklingsarbete i att gestalta relationen till andelsägarna och produktionen på ett effektivt 

och rationellt sätt och av att ha byggt upp verksamheten och därtill knutna nätverk långsamt.  

Avståndet mellan produktionsplatsen (odlingen) och marknaden (konsumenterna) är dock 

även av betydelse för verksamheten av andra anledningar än att bygga relationer. Dessa 

anledningar knyter an till von Thünens (1826 i Wästfelt 2016) ursprungliga idé om avstånd 

som en kostnadsfaktor vid distributionen. I stort sätt alla andelsjordbruk levererar grönsakerna 
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till utlämningsställen nära konsumenten. Det krävs för minimerandet av transportsträckor av 

miljöskäl och för att konsumenterna inte är beredda att köra långt för att hämta sin 

grönsaksandel. Utkörningen av grönsakerna till utlämningsställen utgör alltså en 

kostnadsfaktor för producenten, som i von Thünens modell. Det som är dyrt idag är dock inte 

främst de fysiska resurserna som krävs (som bil och bränsle) utan arbetskraften/tidsåtgången. 

Det finns ett glapp mellan verkligheten och de idealen som nämns i CSA-deklarationen, 

framför allt vid dessa två punkter rättvisa arbetsvillkor och löner och aktivt deltagande som 

bygger på tillit, förståelse, respekt, transparens och samarbete. Men trots att CSA-modellen 

inte kan appliceras fullt ut utan måste anpassas till förutsättningarna så tolkar jag det utifrån 

det insamlade materialet som att den i den stora hela upplevs som givande för alla inblandade. 

Den avgörande frågan för den framtida hållbarheten i CSA är om det på lång sikt går att få en 

ekonomisk lönsamhet. Det har startats många nya andelsjordbruk den senaste tiden på till stor 

del ruralt präglade platser. Det kommer att vara intressant att följa utveckling av CSA de 

kommande åren framför allt för att se: •om det kan skapas en ekonomisk hållbarhet• och om 

•en rural befolkning kan attraheras i tillräckligt hög grad till att gå med i ett andelsjordbruk 

och vilka anpassningar i konceptet som måste göras utifrån det•. En anpassning av 

andelsjordbrukskonceptet till konsumenter som värdesätter bekvämlighet och har ont om tid 

skulle kunna vara en grönsaksprenumeration. Grönsaksprenumerationer inspirerade av 

andelsjordbruk finns redan i Sverige. Dessa innebär säsongsabonnemanget av regelbundna 

grönsaksleveranser med förskottsbetalning så som i CSA-modellen. I de mig bekanta 

exemplen levereras dock grönsakerna hem till kunden och det läggs inga resurser på att skapa 

relationer. Åsikten som framkom bland vissa andelsjordbrukare i Morgan med flera (2018) 

om att en måste leverera andelarna till människorna där de befinner sig, fysiskt men kanske 

även psykologiskt och finansiellt passar väl in i det sammanhanget. Avslutningsvis bör ändå 

lyftas att relationsbyggandet inom andelsjordbruk inte endast fyller en funktion som en del av 

en affärsmodell utan även ger odlaren personliga mervärden i form av socialt utbyte, 

uppskattning och ett visst stöd. 

 

9. SLUTSATS 

 

De fysiska avstånden mellan producent och konsument i andelsjordbruk spelar inte så stor roll 

för de mentala avstånden som det kan förmodas utifrån Wästfelts teori om ökad fysisk 

interaktion i form av platsbaserade upplevelser. Andelsägarna har inte tid och intresse att 

komma till gården och bli mer delaktiga i verksamheten. Relationsbyggandet sker till stor del 

inte fysiskt utan genom kommunikation på sociala medier. Däremot spelar lokaliseringen roll 

för marknadsföringen då den måste anpassas till kundgrupperna bosatta i anslutning till 

odlingen. Nära progressiva städer är det enklast att hitta andelsägare som sympatiserar med 

CSA-modellens grundtankar om hållbarhet och gemenskap och därför enklare att ha en 

marknadsföring baserad på värden kopplade till förståelse, kunskap, transparens. För att locka 

andra inte lika insatta och idealistiska kundgrupper måste marknadsföringen anpassas mer till 

en kundrelation där det antingen •kan satsas på att sälja en bra produkt och mycket tydlig 

kommunikation kring konditionerna• eller •kan satsas på att öka produktens upplevda värde 

genom att bygga upp en positiv historia kring den•.   
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BILAGOR 

 

Bilaga 1  

Intervjuguide  

 

1. Uppstart år? 

2. Vilken slags mark? 

3. Antal andelar?  

4. Vart levereras andelarna? Vart bor de? 

5. Mönster i socioekonomisk bakgrund? 

6. Hur lätt är det att hitta andelsägare? 

7. Varför valde ni att starta andelsjordbruk? Ideologiska skäl?  

8. Vad säger ni till era andelsägare om varför de ska köpa en andel? 

9. Ideal relation bonde-andelsägare? (Kundrelation eller ”community”/gemenskap?) 

10. Vad kommunicerar ni till andelsägarna? Även interna angelägenheter? Hur transparenta är ni? (sätt att 

lägga över ansvar på andelsägare) 

11. Hur insatta är andelsägarna i modellen? Känner du att andelsägarna förstår modellen? (era ideal och 

arbetsförutsättningar) Vilket slags engagemang visar de? Solidariska?  

12. Skillnader mellan stad och land i socioekonomisk bakgrund och engagemang? 

13. Tror du att förutsättningarna för att starta andelsjordbruk kommer att se annorlunda ut i framtiden och 

i så fall hur? (Ser ni dagens arbete i att sprida kunskap som en investering inför framtiden?) 

14. Känns andelsjordbruket socialt hållbart för dig så som det är idag? Stressnivån? Nivå på engagemang 

hos andelsägare? (Obalans i engagemang andelsägare/bonde? Uttömmande när engagemanget inte får 

gensvar) 
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Bilaga 2  

Andelsjordbruk i Sverige 2014/2015 

  
 
Kartläggning av andelsjordbruk 2014/2015 Källa: Sjöblom 2015, s.38 
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Bilaga 3  

Andelsjordbruk i Sverige 2018 

 
 

  
 
Kartläggning av aktiva och nedlagda andelsjordbruk i Sverige med uppstarts- (och nedläggnings-) år. 

Andelsjordbruk som deltog i studien är markerade i fet stil. Källa: Internetresearch dec. 2018. Karta från 

Google Maps  

 


