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Sammanfattning

Detta  arbete  analyserar  och  exemplifierar  initiativ  för  att  skapa  hållbara  kollektiva  odlingar  på 
landsbygd.  Arbetet  undersöker  hållbarhetsbegreppet  och fördjupar  sig  i  frågan om vad hållbara 
jordbruks- och livsmedelssystem kan vara. Främst studeras alternativa kollektiva odlingsmodeller 
som  strävar  efter  att  sammanföra  konsument  och  producent,  framförallt  via  CSA-kooperativ, 
Community-Supported-Agriculture. Även begreppet Civic Agriculture, CA, uppmärksammas då det 
beskriver  ett  odlingsengagemang  som  går  bortom  de  enskilda  kooperativen.  CA  innebär  ett 
förhållningssätt och agerande som verkar för lokalt hållbara livsmedels- och jordbrukssystem, och 
som utgår från den lokala platsens behov och förutsättningar med hänsyn till dess ekologiska- och 
socioekonomiska kontext där den passiva konsumenten istället blir en aktiv ”matmedborgare”.

I arbetet framkommer det att långsiktigt hållbarhetsarbete behöver få utgå från varje enskild 
människas situation,  och baseras på lust.  För att människor ska förändra sin livsstil  så behöver 
omställningsarbetet ta sin utgångspunkt i det ”sinnliga och det synliga.” Relationer behöver skapas 
mellan människor och deras omgivning för att en fördjupad miljöförståelse ska uppstå.

Hållbar  utveckling  handlar  om  faktisk  omställning  utifrån  konkreta  platser,  i  människors 
vardag, i deras lokala boendeområden. Samhällsplaneringen kan antingen underlätta eller motverka 
de lokala miljöinitiativ som kommer från medborgarna själva. I arbetet argumenteras det för att 
Planeraren bör ta sin utgångspunkt från periferins perspektiv för att lokalområdet ska stärkas utifrån 
de livsformer som existerar inom den aktuella landsbygden.

Det platsspecifika exemplet utgår från den nystartade kollektivodlingen, Tillsammansodlingen 
i den bohuslänska kulturbygden Bottna. Syftet med medlemmarnas delaktighet visar sig vara ett 
engagemang för en hållbar omställning av lokalområdet genom att tillsammans odla bygdens mark 
och stärka den sociala samverkan på landsbygden.

 Sammanfattningsvis går det att säga att den kollektiva Tillsammansodlingen ingår i en global 
framväxande ”ny generations” odlingsrörelse som ifrågasätter långa livsmedelskedjor och uttrycker 
kritik mot bristen på kontakt med grödornas ursprung. Istället strävar de nya odlingsrörelserna efter 
bättre  produktionsvillkor,  ett  vidare  miljöengagemang,  och  sammanförande  av  producent  och 
konsument där ekologisk och social hållbarhet utvecklas utifrån sina unika lokalområden.
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1 Bakgrund
Det finns en grön kollektiv odlingsrörelse, stadsodlingarna växer bokstavligt talat fram i städerna; 
Matparken  i  Uppsala,  Folkodlarna  i  Skarpnäck,  Grön  kultur  i  Högsbo,  Mykhorrizas 
gemensamhetsodling i Enskiftesparken i Malmö, Stadsjord i Göteborg och många många fler. Dessa 
odlingars utveckling är betydelsefulla av flera anledningar; för att människor ska få en egen relation 
till  det  växande och få uppleva att  sätta händerna i  jorden. Att  få tillgång till  lokalproducerade 
grödor  och  inspirera  vidare  till  lokal  odling.  Men  de  nya  kollektiva  stadsodlingarna  är  också 
betydelsefulla av sociala skäl. I alla stadsodlingsprojekt nämns den sociala betydelsen och att de 
gemensamma urbana odlingarna är ett sätt att både lära känna och samarbeta med andra.1

Stadens invånare lever generellt sett långt från jorden och matens ursprung. I Sverige bor ca 
85% av befolkningen i tätorter.2 Men trots stadsodlingens utveckling så kommer maten inte kunna 
produceras  i  städerna  i  så  stor  utsträckning  som  det  krävs  för  att  kunna  tillgodose 
stadsbefolkningens  matbehov.3 Grödorna  kommer  fortsätta  att  odlas  på  landsbygden  och  även 
landsbygdens odlare behöver förutom tillgång till  sin egen lokalproducerade mat,  också sociala 
sammanhang.  I  avhandlingen  Lokalområdet  som  strategi  för  en  hållbar  stadsutveckling  –  
fallstudier av tre danska exempel, skriver arkitekten Lena Falkheden att samhällets förändring mot 
en hållbar utveckling kräver en utvecklad samverkan människor emellan. Detta kräver social fantasi 
och har sin grund i vardagslivets gemenskaper.4 

Landsbygdsbefolkningen  är  också  i  behov  av  strategier  för  sociala  gemenskaper.  Sociala 
verksamheter  som gemensamma odlingar  kan vara en metod för  att  öka samverkan och stärka 
resiliensen på landsbygden. Samhällsplanering är inte samhällsutveckling, men det är ett sätt att 
förstärka eller motverka olika tendenser i samhällsutvecklingen. Arkitekten Hans Arén har studerat 
s.k. 'överlevnadskulturer' i Bohuslänska kustsamhällen. Han menar att en landsbygdsutveckling som 
sker  utifrån  en  samhällsplanering  uppbyggd  av  lyhörda  strategier  för  de  sociala  och  kulturella 
sammanhangen,  är  nödvändig  för  att  utveckla  de  specifika  förhållanden  som  existerar  på 
landsbygden. En planering som utgår från förutsättningarna i de expansiva och urbana regionerna 
motverkar den lokala resiliensen5 på landsbygden.

Kollektiva odlingsinitiativ förknippas främst med urbana exempel och kan sägas vara en del 
av en ”ny generations” alternativa odlingsrörelse.6 Centrala idéer bland dessa odlingsgrupper är ett 
ifrågasättande av långa livsmedelskedjor och kritik mot bristen på kontakt med grödornas ursprung. 
Istället strävar de nya odlingsrörelserna efter bättre produktionsvillkor, ett vidare miljöengagemang, 
och sammanförande av producent och konsument som exempelvis kan ske i kooperativa jordbruk 
med  CSA-system.7 Community  Supported  Agriculture  sammanför  konsument  och  producent  i 
samma organisation för att ta gemensamt ansvar och öka förståelsen och samarbetet mellan odlaren 
och dess kunder. Nationellt sett finns det fortfarande få exempel på denna modell, men däremot 
finns det en stor mångfald av internationella exempel och mängder med studier. 

1     Hedlund, Bönder i storstadens djungel. Letmark, Även stadsbor behöver se något växa
2     SCB 2009
3     Tiberg, Med periferin i centrum
4     Falkheden, Lokalområdet som strategi för en hållbar stadsutveckling – fallstudier från tre danska exempel
5 Resiliens betyder ett systems långsiktiga förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. Stockholm Resilience Center.
6 Schnell, Food with a farmer's face: Community-Supported Agriculture in the United States, 551
7 DeLind, Place, work, and civic agriculture: Common fields for cultivation, 217
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I Sverige är det fortfarande ovanligt med kollektiva eller kooperativa odlingar. Men svenskt 
lantbruk är starkt influerat av ekonomiska kooperativ och har en lång historisk tradition av att gå 
samman och hjälpa varandra med sådd, skörd, hö o.s.v. över gårdarna. På landsbygden kring Bottna 
och Gerlesborg som ligger i den bohuslänska kommunen Tanum, utvecklas just nu en kollektiv 
landsbygdsodling.  Tillsammansodlingen  i  Bottna.  På  orten  finns  också  en  inköpsförening som 
driver handel med i första hand ekologiska och lokala livsmedel för och av sina medlemmar. I vår 
globala värld innebär det en alternativ distributionskanal att kunna köpa grönsaker som grannarna 
har odlat tillsammans. I Bottna sker en utveckling av lokalsamhället där initiativen kommer från 
den lokala bygden.

Tillsammansodlingen  i  Bottna  har  delvis  tillkommit  ur  inspiration  från  den  stadsnära 
kollektiva  odlingen  Odlingskooperativet  Tillsammans  i  Mölndal,  vars  motivation  bygger  på  en 
hållbar omställning av lokalsamhället.

”Odlingskooperativet Tillsammans som är en del av nätverket Omställning Göteborg driver ett 
odlingsprojekt i Mölndal där pedagogiska aktiviteter och skapandet av en inkluderande social 
mötesplats är centrala idéer i verksamheten. Det är ett försök att praktiskt genomföra idéer om 
hållbar omställning av lokalsamhället. Andra mål med verksamheten är bl.a att finna fungerande 
modeller för kooperativt driven stadsnära odling, distribution, försäljning, grön rehabilitering och 
kunskapsbildning etc.

Odlingskooperativet  Tillsammans  är  ett  exempel  på  hur  konkret  omställning  till  ett  mer 
bärkraftigt samhälle kan se ut, och ett exempel på hur ett gemensamt förvaltande av jorden kan se  
ut.  Genom  att  betona  ekologiska  grönsakers  betydelse  för  vår  hälsa,  och  även  belysa  hur  
matproduktionen  sker,  så  kan  odlingskooperativet  Tillsammans  vara  ett  exempel  på 
närproducerad, ekologisk, stadsnära odling i en lite större skala. Och sträva efter att odla även 
den inre miljön bärkraftigt och skapa mening med arbetet och gemenskapandet.”8

Jag  själv  är  utöver  min  roll  som  uppsatsförfattare  inom  Trädgårdsmästarprogrammet,  också 
deltagare i gruppen Tillsammansodlarna i Bottna. Mitt intresse för hur vi gemensamt kan organisera 
hållbara odlingar på landsbygden och arbeta för att stärka periferins lokalområde, har fört mig till 
Tillsammansodlingen och ämnesområdet för denna uppsats.
 

2 Syfte och Frågeställning
Syftet  är att,  med utgångspunkt  från Tillsammansodlingen i  Bottna,  analysera och exemplifiera  
initiativ för att skapa hållbara kollektiva odlingar på landsbygd.

• Vad finns det för idéer om hållbarhet i relation till samtida gemensamhetsbaserade odlingar?
• Vilka syften har deltagarna i Tillsammansodlingen i Bottna med att utveckla en kollektiv 

odling?
• På vilka  sätt  är  Tillsammanodlingen i  Bottna ett  exempel  på framväxande odlings- och 

distributionsinitiativ?

3 Metod
Uppsatsen  är  en  kvalitativ  empirisk  studie  som  bygger  på  litteraturstudier,  databassökning, 

8 Kalmár, Om global matsäkerhet och lokal hållbarhet med utgångspunkt från Odlingskooperativet Tillsammans: ett konkret 
exempel i Mölndal, 4-5
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intervjuer och en enkätundersökning.
För att ta mig an området kollektiva och ideologiska odlingar har jag gjort en litteraturstudie 

främst utifrån artikeldatabaser. Syftet  var att  ta del av vetenskapliga artiklar och rapporter inom 
ämnet  för kollektiva odlingar  och hållbarhet,  men också finna givande kopplingar  specifikt  för 
odling på landsbygden. Jag har också använt mig av uppsatser, avhandlingar, hemsidor och andra 
publikationer  då  antalet  publicerade  artiklar  inom  området  som avser  svenska  förhållanden  är 
begränsat.  Huvudsakligen  har  dessa  sökord  och  kombinationer  därav  använts  i  vetenskapliga 
artikeldatabaser:  Community  Supported  Agriculture,  Consumers  Supported  Agriculture. 
Community Farming, Community Gardens m.f.l.

En  närmare  presentation  av  Tillsammansodlingen  har  gjorts  genom  intervjuer  med 
initiativtagaren till odlingen i Bottna, Lena Jarlöv, och utifrån intervjuer med två av grundarna från 
odlingen i  Mölndal.  Jag har också använt mig av redan befintlig dokumentation om odlingen i 
Mölndal  från  Tillsammansodlingens  hemsida  och  från  Robert  Kalmárs  arbete;  Om  global  
matsäkerhet  och  lokal  hållbarhet  med utgångspunkt  från  Odlingskooperativet  Tillsammans:  ett  
konkret exempel i Mölndal.

Genom en enkät till deltagarna i Tillsammansodlingen i Bottna så undersöks medlemmarnas 
syften och visioner med det kollektiva odlandet.

4 Begrepp

4.1 CSA – Community Supported Agriculture

En CSA modell  är  vanligtvis  uppbyggt  som ett  kooperativ  där  odlare och konsumenter ingår i 
samma organisation i en ekonomiskt gemenskap. Medlemmarna i kooperativet delar på skörd och 
de risker som finns med det. Syftet är att skapa ekonomisk möjlighet för bonden/odlaren att starta  
upp sina odlingar och för att kunderna ska garanteras mat. Andelskorgar är det vanligaste sättet för 
medlemmarna  att  få  sin  skördekvot  distribuerad  till  sig,  men  det  finns  också  kooperativ  där 
medlemmarna är delaktiga i vissa arbetsmoment. Ofta framhävs betydelsen av att öka förståelsen 
mellan konsument  och producent.9 I  Nordamerika används också begreppet Community Shared 
Agriculture.

4.2 Matsuveränitet

Matsuveränitet (food sovereignty)  myntades av den internationella organisationen 'Via Campesina' 
och handlar om, förutom tillgång till mat, rätten att själva producera mat på sitt eget territorium och 
prioritera lokal konsumtion över export.10

4.3 Community Garden

”En plats där  en grupp människor odlar tillsammans och delar ansvaret  för skötseln av vad de 
skapat. Marken de odlar kan vara statligt, kommunalt eller privat ägd och belägen i staden eller i 
stadsnära områden.”11

9 Andersson,  Community Supported Agriculture, en väg mot ökad uthållighet? En studie av Ramsjö gård
10 Via Campesina
11 Melin, Community Gardens i USA – en studie av rörelsens uppkomst, funktioner och effekter samt en jämförelse med liknande 

fenomen i Sverige,11
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4.4 Stadsdelsträdgård

Den  svenska  översättningen  av  Community  Garden  kallas  för  Stadsdelsträdgård.  Begreppet 
introducerades i avhandlingen Stadsdelsträdgård – plats för gemenskap och kreativa processer av 
Marie Larsson. Hon menar att vad som definierar en stadsdelsträdgård är att ”den sociala processen 
och  den  platsskapande  processen,  förs  samman.  I  stadsdelsträdgården  är  brukarna 
självorganiserande i förhållande till myndighet och kommun. Det är en gemensam användningsrätt 
där brukarna beslutar över användningen. I denna självorganiserade lokala praktik kan en känsla av 
gemenskap (community) utvecklas i lokalsamhället.”12

4.5 Gemensamhetsodling

Gemensamhetsodling  kan  vara  ett  samlingsbegrepp  för  nya  sätt  att  organisera  gemensamma 
odlingar. Kollektiva odlingar kan innebära mer eller mindre gemensamma aktiviteter. Kooperativa 
odlingar innebär att medlemmar ingår i en gemensam organisation. Men delaktigheten kan variera i 
alla modeller, det finns inga givna regler.13

4.6 Omställningsrörelsen

Omställningsrörelsen  (internationella  Transition  Towns)  syftar  till  att  samlas  för  att  möta  de 
utmaningar som följer av kombinationen oljetopp och klimatförändringar. Uppgiften är att inspirera,  
uppmuntra,  stödja,  lära  upp  och  bygga  nätverk  för  lokala  utvecklingsgrupper  som  överväger, 
initierar och genomför omställningsinitiativ. 'Hela Sverige ska leva', är en organisation som driver 
ett  antal  projekt  som finansieras  av  EU:s  landsbygdsprogram,  där  'Omställning  Sverige'  ingår. 
Ledstjärnan är arbetet med att skapa starka och hållbara lokalsamhällen.14 

5 Tidigare forskning och erfarenheter
Flera rapporter som behandlar ämnesområdet 'hållbart jordbruk' har givits ut från CUL - Centrum 
för  uthålligt  landsbruk.  CUL  upphörde  2011  men  var  tills  dess  placerat  vid  Sveriges 
lantbruksuniversitet  (SLU).  CUL:s  verksamhet  genomfördes  i  samverkan  med  ett  stort  antal 
samarbetspartners  i  syfte  att  verka  tvärdisciplinärt.15 Två  av  rapporterna  från  CUL används  i 
uppsatsen. En av dem, Learning our way towards a sustainable agri-food system. Three cases from  
Sweden:  Stockholm  Farmers  market,  Ramsjö  Community  Supported  Agriculture  and  Järna  
Initiative  for  Local  Production,  har studerat  tre  olika  nationella  odlingsinitiativ,  där  fyra 
nyckelfrågor  lyfts  fram  av  författarna  som  de  anser  har  potential  för  att  utveckla  en  hållbar 
jordbruks- och livsmedelssektor. Dessa fyra nyckelfrågor handlar om; längden på livsmedelskedjan, 
frågan  om vad  lokalproducerat  egentligen  är,  möjliggörande  av  en  effektiv  lärandeprocess  och 
betydelsen av värderingar.16 

I  vetenskapliga  artikeldatabaser  finns  en  stor  mängd  artiklar  som berör  ämnet  kollektiva 
odlingar,  de flesta artiklarna handlar främst om urbana eller  preurbana odlingar.  Många artiklar 

12 Ibid, 11
13 Kalmár, Om global matsäkerhet och lokal hållbarhet med utgångspunkt från Odlingskooperativet Tillsammans: ett konkret 

exempel i Mölndal
14    Omställning Sverige
15 CUL – Centrum för Uthålligt Lantbruk.
16   Adler, m.fl.  Learning our way towards a sustainable agri-food system. Three cases from Sweden: Stockholm Farmers market,  
Ramsjö Community Supported Agriculture and Järna Initiative for Local Production.
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behandlar  begreppet  kollektiv  odling  utifrån  olika  Community  Gardens  eller  CSA-kooperativ. 
Artiklarna kommer främst från USA, där både Community Supported Agriculture och Community 
Gardens är mest utbrett internationellt sett. I USA finns det nationella organisationer som stödjer 
samarbetet mellan CSA-gårdar och som hjälper människor att finna sina lokala CSA-gårdar.17 Även 
för  Community  Gardens  finns  det  en  utbredd  och  aktiv  stödorganisation  ACGA -  American 
Community Gardening Association. Det finns både ideologiska anledningar till denna form, men 
också platsspecifika syften som handlar om mark, vatten, tillgång till mat osv.18 

De  dokumenterade  initiativen  för  kollektiva landsbygdsodlingar  i  Sverige  är  få,  då  de 
kollektiva  odlingarna  ännu  inte  är  särskilt  utbredda.  Däremot  visar  Omställningsrörelsens 
internationella  gren  –  nätverket  'Transition  Towns',  på  olika  kollektiva  odlingsinitiativ  på 
landsbygden, framförallt i Storbritannien.19 

Frågor kring landsbygdsutveckling behandlas i uppsatsen genom referenser till arkitekterna 
Lena  Falkheden  och  Hans  Arén.  Båda  har  studerat  lokalområdet  och  landsbygden  i  skilda 
forskningsarbeten.  Aréns  arbete  handlar  om  det  unika  med  landsbygden  (periferin),  medan 
Falkhedens arbete handlar om lokalområdets möjligheter som är aktuellt både för lokalområdet i 
staden och på landsbygden.20 Syftet med Planerarens roll tas upp av båda ovanstående författare, 
samt i Larssons avhandling om Stadsdelsträdgårdar. Samhällsplanering är inte samhällsutveckling, 
men det är ett sätt att förstärka eller motverka olika tendenser i samhällsutvecklingen. På det sättet 
kan  samhällsplaneringen,  på  ett  medvetet  sätt,  bli  en  beskrivning  om vart  vi  vill  komma  och 
strategier för att nå våra mål.21

En del forskning som diskuteras i uppsatsen handlar om hur hållbarhet kan uppstå i kollektiva 
odlingsverksamheter, och hur ett lokalt miljöarbete i form av odling kan leda till ett vidare globalt  
miljöengagemang. Bethaney Turner, Michael S. Carolan. Laura B. DeLind m.fl. har forskat inom 
detta område.

Odlarnas egna gräsrotsrörelser uppstår utifrån lokala platser, men det är vanligt att de också är 
en del i en större rörelse. Den internationella organisationen Via Campesina (från spanskans la vía 
campesina,  böndernas  väg)  har  utvecklats  till  den  samlande organisationen  som arbetar  för  ett 
hushållsbaserat  och  hållbart  jordbruk.  De  koordinerar  organisationer  av  små  och  medelstora 
producenter, jordbruksarbetare, kvinnliga småbönder och ursprungsbefolkningar från Asien, Afrika, 
Amerika och Europa. Via Campesina utgörs av en koalition av ca 150 organisationer i 70 länder och 
uppskattas ha ca 200 miljoner medlemmar.

6 Resultat
Under kapitel  6.1  presenteras litteraturstudien indelad i  olika ämnesområden. Efter det  kommer 
kapitel  6.2  som beskriver  det  platsspecifika  exemplet;  Tillsammansodlingen i  Bottna  med dess 
bakgrund och en nulägesbeskrivning bestående av intervjuer och en enkätundersökning.

6.1 Litteraturstudie

Litteraturstudien innehåller en presentation av olika traditioner som utvecklat frågor om hur det är 

17 Local Harvest, Soil Association
18   ACGA - American Community Gardening Association
19 Transition network
20 Arén,  Allt är möjligt – planering utifrån lokala livsformer. Falkheden, Lokalområdet som strategi för en hållbar 

stadsutveckling: fallstudier av tre danska exempel.
21 Ibid, 113
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möjligt att ordna hållbara odlingar, med fokus på landsbygd. För att kunna utveckla detta diskuteras 
först hållbarhetsbegreppet under kapitlet 6.1.1 Hållbar utveckling.

Vidare följer en genomgång av hur ett hållbart lokalområde kan utvecklas, under rubriken 
Hållbar  planering  av  Lokalområdet/Landsbygden, där  länkarna  mellan  olika  aktörer  i  ett 
lokalområde lyfts fram för att skapa en hållbar utveckling av de lokala miljö (odlings) initiativen. 

Efter det följer  Hållbar utveckling inom jordbruks- och livsmedelssystem, där forskning om 
vad ett hållbart jordbruks- och livsmedelssystem kan vara. 

En  helhetssyn  på  jordbruket  –  reformrörelsernas  historia presenterar  den  ekologiska 
odlingens historia och visar hur den vilar på en holistisk grund.

I nästa kapitel, 6.1.2  Betydelsen av att sinnliggöra miljön, diskuteras betydelsen av att vara 
aktiv och fysiskt deltagande i odlingsverksamheterna. 

I sista kapitlet 6.1.3 En ny generation odlare, så beskrivs den pågående globala odlingsrörelse 
som också Tillsammansodlingen är en del av.

6.1.1 Hållbar utveckling

Världskommissionen  för  miljö  och  utveckling  skriver  att  en  hållbar  utveckling  ”...  uppfyller 
nuvarande  generationers  behov  utan  att  äventyra  möjligheten  för  kommande  generationer  att 
uppfylla sina behov.”22

Forskaren och arkitekten Lena Falkheden har i sin avhandling, Lokalområdet som strategi för  
en  hållbar  stadsutveckling  -fallstudier  av  tre  danska  exempel,  studerat  flera  rapporter  som 
formulerar  begreppet  hållbar  utveckling.  Hon  menar  att  den  samlade  definitionen  av  hållbar 
utveckling innebär att ”miljöfrågorna och utvecklingsfrågorna är oupplösligt sammankopplade” och 
att hållbar utveckling handlar om ”alla människors – nu levande och framtida generationer – rätt till 
ekonomisk och social utveckling samt en rättvis resursfördelning inom ramen för ekosystemens 
bärkraft.”23 

Vanligtvis  framställs  det  att  hållbar  utveckling  vilar  på  flera  samverkande  faktorer  som 
ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner. Falkheden vill också lyfta betydelsen av etiska 
ställningstaganden och att hållbar utveckling inte refererar till ett statiskt tillstånd utan handlar om 
en utveckling – processer över tid.24

”I  en  omställningsprocess  till  hållbarhet  blir  (...)  frågeställningar  som  rör  förhållningssätt, 
värderingar och handlingsmönster med avseende på hur vi uppfattar och hanterar relationerna 
mellan människa, samhälle och natur centrala.”25

6.1.1.1 Hållbar planering av Lokalområdet/Landsbygden

I  Boverkets  rapport  Lokalt  utvecklingsarbete  och  samhällsplanering står  det:  ”När  människor 
engagerar sig i lokalt utvecklingsarbete blir det naturligt med ett helhetsperspektiv på existentiella 
och  samhällsekonomiska  frågor.  Sociala  aspekter  vävs  samman  med  ekonomiska, 
sysselsättningsmässiga och miljömässiga.”26 

I Falkhedens avhandling presenteras vikten av påtagliga och närvarande exempel och att på 

22   Andersson, Community Supported Agriculture, en väg mot ökad uthållighet? En studie av Ramsjö gård. s.6 Texten i original: 
“...meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs... “ FN 1999
23 Falkheden, 17
24 Ibid, 18
25 Ibid, 17
26 Falkheden, 111 Citat från Boverkets rapport, Lokalt utvecklingsarabete och samhällsplanering, 7, 1995:14 Karlskrona
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olika sätt  åskådliggöra resursanvändning, miljöbelastning och kretsloppet i människors närmiljö. 
För  att  en  förståelse  för  hållbarhetsfrågor  ska  uppstå,  så  betonas  det  konkreta  och  synliga. 
Betydelsen av att 'sinnliggöra och synliggöra' miljön verkar vara en förutsättning för ”vår förmåga 
att förändra och förändras i riktning mot ett hållbart sätt att leva.”27

Falkheden menar också att en betydelsefull strategi för ett hållbart lokalområde är att etablera 
länkar, ett initiativ som kan skapa beröringspunkter mellan människor – ”dels på horisontell nivå 
mellan människor i ett lokalområde, dels vertikalt mellan å ena sidan individer och hushåll i ett  
lokalområde och å andra sidan organisationer på andra nivåer i och utanför detta område.”28 De 
olika länkarna behöver också koppla samman 'människa och natur' och 'det lokala och globala' för 
att bidra till en omställnings- och läroprocess där arbetet för hållbar utveckling kan förverkligas.

Ett  platsbundet  synsätt  är  en  viktig  komponent  för  ett  miljöinitiativ  med  utgångspunkt  i 
lokalområdet.  Enligt  Falkheden  skulle  denna  platsbundenhet  ”kunna  uppfattas  som  en lokal 
utvecklingsplanering,  eller  en  lokal  utvecklings-  och  förändringsprocess  med  fokus  på  hållbar 
utveckling, definierad som att utveckla livskvalitet inom ramen för ett rättvist miljöutrymme – dvs. 
där det som är konkret, nära och lokalt ständigt relateras till det som är abstrakt, långt borta och  
globalt.”29 Varje lokalområde är i många avseende unikt och kunskap om platsen och dess situation 
är nödvändig för att koppla samman det 'lokala med det globala'. Hållbar utveckling är något som i 
slutändan handlar om faktisk omställning utifrån konkreta platser, helt enkelt utifrån människors 
vardag i sina lokala boendeområden.

Arkitekten Hans Arén är inne på samma linje avseende planeringsperspektivet för utveckling 
av  lokalområden. Samspelet mellan de olika länkarna är också det som lyfts fram i arbetet, Allt är  
möjligt – planering utifrån lokala livsformer. Där beskrivs resultaten av hans fleråriga studier av två 
skärgårdsöars utveckling (Koster och Käringön). Enligt Arén är det framförallt tre centrala delar 
som planeraren behöver utgå från för att uppnå en kulturellt medveten planering som möjliggör 
utvecklingen av en levande landsbygd:30 En  livsformsorienterad  planering som tar hänsyn till det 
faktum  att  människor  lever  i  skilda  livsformer  och  har  olika  krav  på  levnadsvillkor.31 En 
problemstyrd planering som låter de lokala problemen få styra och strukturera planeringen. Och en 
planering som tar tillvara och utgår från de lokala kunskaper som finns om lokalsamhällets problem 
och resurser.

Aréns förslag till hur planeringen kan förbättras för att stärka den lokala demokratin bygger 
på värderingar och teorier som utgår från ett holistiskt resonemang.

– En kritisk syn på samhällsutvecklingen, insikten om att landsbygden (periferin) betalar priset 
för centrums expansion och dess idéer om ekonomisk tillväxt.

– En dialektisk och hermeneutisk kunskapssyn, som ersätter den konventionella positivistiska 
vetenskapstraditionen32 för att bidra till en mer nyanserad verklighetsbild. Det handlar om att 
kunna se verklighetens komplexitet och medvetet söka de olika former av problematik som 
strukturerar våra begrepp, vår kunskap och vår verklighetsuppfattning.  

27 Falkheden, 177
28 Ibid, 110
29 Ibid, 111
30 Arén, 25
31 ”Begreppet livsfom är kopplat till strukturella, mer varaktiga och tröga förhållanden som försörjningsmönster, position i 

samhällsstrukturen och de grundläggande värderingar, social praktik och handlingsmönster.” Falkheden, 158
32 Positivism står för betydelsen av ”...mätbara företeelser och satser som anger samband mellan dessa företeelser”. Hermeneutiken 

avser tränga bakom dessa företeelser och satser, och söka förståelse om det observerade. Det innebär att positivismen stående för 
sig själv inte kan bidra med förståelse om det som studeras, vilket däremot är strävan inom hermeneutiken. Hartman, 
Vetenskapligt tänkande - Från kunskapsteori till metodteori, 105
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– Ett historiskt angreppssätt, kunskapen om att lokalsamhällets konkreta företeelser är inbyggt 
i ett socialt,  ekonomiskt och kulturellt mönster. Förförståelsen finns ofta i den historiska 
bakgrunden.

– Betydelsen  av  praktisk  och  sinnlig  kunskap,  många  kvalitéer  som  människor  äger  på 
landsbygden har skapats genom användningen av sinnena, att iaktta, ta efter, utveckla och 
förnya traditioner. Omvänt har nästan alla allvarliga miljöproblem uppkommit ur en praxis 
byggd på teoretisk kunskapsutveckling.

– En  pluralistisk  kultursyn,  motsatsen  till  den  ordinarie  etnocentriska  kultursyn  som 
planeraren ofta har i sin idé om vad landsbygden behöver. Planeraren utgår från att alla har 
samma behov av levnadsvillkor och eftersträvar samma saker.33

Planerarens roll kan vara att, utifrån ovanstående synsätt, fånga upp den kunskap och de problem 
som finns i ett lokalsamhälle för att arbeta med åtgärder som kan leda till konkreta förändringar för 
ett lokalsamhälle eller för enskilda personer. Detta är planerarens goda roll. En hotfull roll uppstår 
då man istället  utgår från centrum,  de expansiva  regionernas förutsättningar och generaliserade 
idéer om landsbygdens behov och problem. Det är samma strukturer som skapar en ojämlik värld på 
det  globala  planet  där  ”den  västerländska  delen  av  världen  hindrar  oss  att  se  de  positiva 
möjligheterna till  överlevnad.”34 I  Sverige är problemet stora regionala skillnader när det gäller 
människors möjligheter att leva kvar i och förnya sina livsformer.35

Det  är  viktigt  att  påpeka  att  landsbygdens,  'periferins',  människor  oftast  har  ett  mer 
differentierat sätt att försörja sig än människor i 'centrum'. ”Detta beror oftast på att de har tillgång 
till materiella levnadsvillkor som fiskevatten, odlingsmark, skog, lokaler etc.”36 Detta leder till att 
landsbygdens sociala liv till  stor del är uppbyggt på en rad kontakter som behövs för att kunna 
upprätthålla detta mångfaldiga försörjningssätt.

Marie Larsson som studerat Stadsdelsträdgården, den svenska motsvarigheten till Community 
Gardens i sin avhandling, Stadsdelsträdgård – plats för gemenskap och kreativa processer, menar 
att planeraren eller landskapsarkitekten kan ha en betydelsefull roll där de fungerar som en länk 
mellan  de  aktiva  medborgarna  och  kontakt  med  kommunen  för  att  möjliggöra  ett  fortsatt 
engagemang  i  sitt  lokalområde.  Den  självorganiserande  aspekten  är  inte  helt  autonom  utan 
beroende av de rumsliga och sociala kontexterna.37 I  stadsdelsträdgårdarnas fall  handlar det om 
samverkan  med  kommun  eller  annan  myndighet,  vilket  kan  vara  viktigt  i  flera 
planeringssammanhang där myndighets- och medborgarperspektivet möts. Utifrån Aréns syn, med 
en planering som utgår från lokalområdet, så handlar det om att skapa en planering som lyssnar på 
de lokala medborgarnas röster, så att utvecklingen av lokalsamhället utgår från den faktiska bygden 
med dess unika problem och möjligheter, och inte utifrån centralstyrda lösningar.

6.1.1.2 Hållbar utveckling inom jordbruks- och livsmedelssystem

I  Karin  Anderssons  arbete  från  SLU inom ämnet  landsbygdsutveckling,  Community  Supported  
Agriculture (CSA) – en väg mot ökad uthållighet? En studie av Ramsjö gård, står det att ett hållbart 
lantbruk inte innebär en specifik brukningsmetod, utan är ett lantbruk som utvecklas och anpassar 

33 Arén, 31-42
34 Ibid, 115
35 Ibid, 115
36 Ibid, 63
37 Larsson, Stadsdelsträdgård - Plats för gemenskap och kreativa processer, 148
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sig efter platsen och omständigheterna där det bedrivs.38

Andersson  gör  en  sammanfattning  över  egenskaper  som  nämns  som  betydelsefulla  i 
beskrivningar av ett hållbart lantbruk.39

– Tillfredsställer människans behov av livsmedel och fiber.
– Bibehåller den ekonomiska livskraften inom lantbruket.
– Värnar om miljön och naturresurserna, bland annat genom att minimera användningen av 

icke-förnyelsebara resurser och integrera naturliga biologiska processer i 
livsmedelsproduktionen.

– Ökar livskvaliteten för lantbrukare och i samhället som helhet.

FN:s särskilda rapportör om rätten till mat, Oliver De Schutter, har skrivit rapporten Agroecology  
and the Right to Food som baseras på forskning som menar att agroekologi kan vara ett sätt att råda 
bot på hungern i världen. Agroekologi är en vetenskap och praktiska metoder som söker efter ett  
hållbart  jordbruk.  Agroekologi  är  ett  sätt  att  skapa  jordbrukssystem  som  efterliknar  naturliga 
processer och skapar samverkan mellan olika delar i ekosystemet. Agroekologi är kunskapsintensiv 
och utvecklas utifrån lantbrukarnas egna erfarenheter.40 Som en uppsättning jordbruksmetoder är de 
ett  sätt  att stärka jordbrukssystemet genom att efterlikna naturliga processer,  detta för att  skapa 
positiva biologiska interaktioner och ökad samverkan mellan de olika komponenterna i jordbrukets 
ekosystem. De grundläggande principerna för agroekologi inkluderar att återvinna näring och energi  
på gården istället för att införa det utifrån. Man vill integrera grödor och boskap, ha en mångfald av 
arter och fokusera på samspelet och produktivitet över jordbrukssystem snarare än på enskilda arter. 
Agroekologi är mycket kunskapsintensiv, baserad på teknik som inte levereras uppifrån och ned 
utan som utvecklas på basis av jordbrukarnas kunskap och experimenterande. Då agroekologi har 
stark förankring i både vetenskap och praktik, menar De Schutter att det är ett koncept att använda 
sig av i utformandet av hållbara jordbrukssystem.41

När  det  gäller  hållbarhet  inom livsmedelssystemen  så  sammanfattar  Andersson  att  flera 
forskare pekar på nödvändigheten att studera och utvärdera även förädlings- och distributionsleden. 
Vissa  förädlingsmetoder  kräver  mer  energi  liksom  vissa  transportmedel,  det  krävs  helt  enkelt 
minskade transporter av lokal-  och säsongsproducerad mat. Andersson citerar bl.a.  Feenstra  ”en 
gemensam ansträngning att skapa mer lokalt baserade, självständiga livsmedelsekonomier – i vilka 
uthållig livsmedelsproduktion, förädling, distribution och konsumtion är integrerade för att öka det 
ekonomiska, miljömässiga och sociala välbefinnandet hos en viss plats”.42 

Ytterligare  studier av  nya  hållbara  jordbruks-  och  livsmedelssystem studeras  i  CUL-
rapporten,  Learning our way towards a sustainable agri-food system. Three cases from Sweden:  
Stockholm Farmers market,  Ramsjö Community  Supported Agriculture and Järna Initiative  for  
Local  Production. De  tre  exemplen  som  studeras  uttrycker  en  strävan  efter  närhet  mellan 
konsument och producent. Rapportens sammanfattning från dessa exempel består av fyra centrala 
frågor för att skapa hållbara livsmedelssystem:

38 Andersson, 5
39 Ibid, 6. Citerar Pretty, Jules. Agri-culture, Reconnecting People, Land and Nature. London: Earthscan Publications Limited. 

2002.
40 Kjörling, 68
41 De Schuttner, 6
42   Andersson, 6. Citerar; Stagl, Sigrid (2002). Local Food Markets: Potentials and Limitations for Contributing to Sustainable 
Development. Empirica, vol. 29, 145-162. Feenstra, Gail (2002). Creating space for sustainable food systems: Lessons from the field. 
Agriculture and Human Values, vol. 19, 99-106
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Förkorta  jordbruks-  och  livsmedelskedjan. Ju  längre  kedjan  är,  desto  fler  komplikationer 
uppstår  längs  vägen  med  högre  resursanvändning,  försämrad  kommunikation  (feedback)  och 
försämrade möjligheter till lärande inom systemet. Däremot har system med få länkar i kedjan en 
större sårbarhet när det handlar om matsäkerhet jämfört med system som omfattar större områden 
för  sin  livsmedelsförsörjning.  Författarna  till  rapporten  föreslår  ett  livsmedelssystem med flera 
varianter, både längre och kortare livsmedelskedjor, för att skapa en ökad matsäkerhet. 

Vad innefattar  det  lokala?  Lokal  mat  innefattar  generellt  sett  lokal  produktion  och  lokal 
konsumtion.  I  rapporten  ställs  frågan  om det  i  definitionen  av  lokal  mat,  också  är  möjligt  att 
innefatta köp av fröer, näring, maskiner och bränsle? Hur lokalt är optimalt att det lokala ska vara? 
Förslag på en diversitet i de olika länkarna mellan producent och konsument, är enligt författarna 
eftersträvansvärd, då olika kombinationer möter olika utmaningar i samhället. Liksom längden på 
jordbruks-  och livsmedelskedjorna behöver  en diversitet  för att  vara så  hållbar  som möjligt,  så 
behöver  också  de  lokala  relationerna  mellan  konsument  och  producent  variera.  Det  mest 
eftersträvansvärda är att arbeta lokalt, under 'normala' omständigheter, med möjligheter för nationell 
och internationell handel om det sker en naturkatastrof. Den optimala balansen för hur lokalt ett 
system kan vara,  och att  undvika  sårbarhet  i  systemet,  varierar  från tid  till  tid  beroende på de 
deltagande och de aktuella villkoren.

Lärandet bidrar till utvecklingen av hållbarhet i de sociala systemen. De förhållanden som 
främjar  ett  utbyte  mellan  olika  aktörer  inom  systemet  leder  till  ett  betydelsefullt  lärande  och 
feedback, antingen mellan samma eller olika aktörsgrupper (producenter och konsumenter). När det 
finns utrymme för reflektion och utvärdering leder det till ett omformulerande av idéer och även 
genererande av nya idéer genom att frågor uppstår i processen. Osäkerhet och överraskningar är 
inneboende i alla system, men en konstant lärandeprocess är centralt för att bygga resiliens.

Betydelsen  av  värderingar.  I  arbetet  med  nya  hållbara  jordbruks-  och  livsmedelssystem 
formas de materiella aspekterna utifrån produktion och distribution. Den sociala aspekten är formad 
av  värderingar.  Rapportens  studie  visar  att  både  mat  och  värderingar  byts  i  de  alternativa 
konsument-producent  relationerna. Värderingar  spelar  en  betydelsefull  roll  i  skapandet  av  vårt 
beteende, dess potential att påverka är stark, både i de sociala relationerna och i den ekologiska 
hållbarheten  inom  jordbruks-  och  livsmedelssystemen.  Värderingar  påverkar  producentens 
handlingar, konsumentens val och även andra mellanaktörer i systemet.43

6.1.1.3 En helhetssyn på jordbruket – reformrörelsernas historia

Solveig  Lindholm  skriver  i  avhandlingen,  Helhet  och  Mångfald.  Det  ekologiska  lantbrukets  
bärande idéer i relation till miljöetisk teori, att det ekologiska regelverket är en konsekvens av en 
helhetssyn och ett  förhållningssätt,  inte enbart  en odlingsteknisk fråga.  Helhetssynen inbegriper 
såväl det biologiska livet som de mänskliga kulturella, sociala och ekonomiska förhållandena. För 
att skapa hållbara odlingsformer så krävs det studier av agrosystemen utifrån flera olika perspektiv.

Det ekologiska lantbrukets historia växte fram som en kritik mot det industriella lantbruket. 
De sociala reformrörelserna som låg till grund, visade på alternativ metod och odlingsteknik, men 
tog också hänsyn till ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. ”Helhetsperspektiv var viktigt 
och förståelsen för jordens bördighet. Sambandet mellan en frisk jord, friska växter och god hälsa 
hos djur och människor blev tydligt.”44 I Sverige var det framförallt tre olika odlingsreformer som 

43    Adler, m.f.l. 32-36
44 Lindholm, 81
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växte sig starka. Den biodynamiska odlingen, den Naturenliga odlingen (FNO) och den Organisk-
Biologiska odlingen (FOBO). Dessa rörelser kom att betona mer likheter än skillnader och de var 
alla med i SAO - Samarbetsgruppen för Alternativ Odling som bildades 1982, men som senare lades 
ner. De yrkesverksamma odlarna bildade Alternativodlarnas Riksförbund (ARF) som numera heter 
Ekologiska Lantbrukarna.  Detta ekologiska regelverk är en konsekvens av de tidiga rörelsernas 
helhetssyn och förhållningssätt.45 Idag beskriver de Ekologiska Lantbrukarna själva, att syftet med 
deras  verksamhet  är  att  stärka  de  ekologiska  lantbrukarnas  intressen.  I  ett  samarbetsprojekt 
tillsammans  med  LRF  (Lantbrukarnas  Riksorganisation)  finns  en  nätguide  som  hjälper 
lantbruksföretag att finna andra lantbrukare att samarbeta med. Det vanligaste är markbyten, men 
också att dela på maskiner, bete eller att bara utbyta idéer med varandra.46 

IFOAM – International Federation of Organic Agriculture Movements bildades 1972 och är 
den stora internationella ekologiska lantbruksorganisationen. Det är ett nätverk som omfattar alla 
delar av världen och de har utarbetat principer för ekologiskt jordbruk 'The Principles of Organic 
Agriculture' som baseras på fyra principer; hälsa, ekologi, rättvisa och omsorg.47 Lindholm lyfter 
framförallt  fram definitionen  som Nordiska  IFOAM tog  fram 1989.  Där  definieras  Ekologiskt 
Lantbruk som; ”ett självbärande, uthålligt agroekosystem i balans. Systemet baseras så långt det är 
möjligt på lokala och förnyelsebara resurser.”48

Lindholm menar att själva betydelsen av begreppet ekologiskt lantbruk har varit präglad av en 
holistisk verklighetsuppfattning,  till  skillnad mot det  industriella lantbruket reduktionistiska syn. 
Lantbruksfrågorna berör:

”arbets-  och levnadsförhållandena på det  enskilda lantbruket och på landsbygden,  förhållandet 
landsbygd-tätort, politiska och ekonomiska spelregler, rättvisefrågor lokalt, nationellt och globalt 
samt ansvaret för kommande generationer. (…) Det innefattar också människors relationer till djur  
och växter, jord och ekosystem (...) och ansvaret och respekten för andra arter, ekosystemens hälsa 
och funktioner och med ett globalt perspektiv biosfären i sin helhet.”49

Lindholm menar att dessa holistiska sammanhängande perspektiv får oss att se ”hur till exempel 
djurens och människans välbefinnande hör ihop med ett välfungerande ekosystem eller hur social 
rättvisa kan hänga ihop med biologisk mångfald.”50

Lindholm är  kritisk  till  utvecklingen  av  det  ekologiska  lantbruket,  och  flera  med  henne 
uttrycker kritik mot att den ekologiska trenden snarare lett fram till en ökad marknadsanpassning 
och kortsiktighet. Det finns en allt större risk att tappa bort både grundtanke och vision, då mycket  
av det som går under beteckningen ekologiskt lantbruk inte stämmer överens med de ursprungliga 
fundamentala  principerna.  Hon  har  utarbetat  tre  principer  som  kan  ses  som  nödvändiga 
komponenter för att forma ekologiskt och socialt hållbara jordbrukssystem:

– Kontext, sammanhanget måste alltid beaktas.
– Anpassad  skala, skalan  hos  varje  mänsklig  aktivitet  i  tid  och  rum  måste  anpassas  till 

omgivningen.

45 Ibid, 53
46 Ekolantbruk
47 IFOAM:s fyra principer för ekologiskt jordbruk.
48 Lindholm, 55
49 Ibid, 60
50 Ibid, 60
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– Mångfalden är central.

Rapporten Genomgång av metoder för miljö- och naturanalys, av Björklund och Rydberg, menar att 
en  småskalig  livsmedelsproduktion  kan  vara  en  ansats  för  att  förhålla  sig  till  Lindholms  tre 
komponenter som kontext,  anpassad skala och  mångfald. En småskalig livsmedelsproduktion där 
lokala platsbundna resurser och de möjliga variationerna utnyttjas; ”ger förutsättningar för korta 
återkopplingar  och snabba förändringar  i  fall  att  de  ekologiska  eller  ekonomiska  förhållandena 
ändras.”51

De menar att ”om man utgår från att lantbruket är ett självorganiserande agroekosystem (…) 
får detta konsekvenser för vad uthållighet är, samt hur det kan analyseras och mätas.”52 Liksom 
Falkheden  poängterar  de  att  hållbarhet  inte  kan  ses  som  ett  statiskt  tillstånd.  Det  är  också 
nödvändigt att se att varje enskild del är beroende av sitt  sammanhang. De skriver vidare i  sin 
rapport:

”Ett agroekosystem innehåller även människor med sina specifika krav för att känna välbefinnande  
och  livskvalitet.  Social  och  kulturell  välfärd  är  en  förutsättning  för  ett  bärkraftigt,  uthålligt  
jordbruk. Sådan välfärd skapas genom en markanvändning som ger förutsättning för en levande 
landsbygd där människor kan tjäna sitt uppehälle, få social trygghet, samt känna meningsfullhet,  
och som bevarar vår kulturhistoria, ger kontinuitet och skönhetsupplevelser.”53

6.1.2 Betydelsen av att sinnliggöra miljön

”Tactile space presents individuals with lived experiences of the social and natural worlds.”54

Forskaren Michael S. Carolan vill visa på de möjligheter som finns för att nå en djup förståelse om 
hållbarhet i relationen mellan människa och miljö, och för fram begreppet  Tactile space. Carolan 
menar att förståelsen om relationen mellan människa och miljö framförallt utvecklas inom vissa 
spatiala ytor, begränsade platser och sammanhang, där det ges utrymme för en erfarenhetsbaserad 
sinnlig  kunskap  som  ett  komplement  till  den  konventionella  synen  på  vad  kunskap  är  som 
härstammar från den ontologiska synen55. 

För att förtydliga sitt resonemang så lyfter Carolan fram fenomenet epistemic distance56 - att 
vi inte kan, inte vill och inte bör, känna till alla aspekter av livet. Det är alltför stort för människan  
att få en helhetsförståelse och i distansen finns därför en trygghet. Däremot skapar den epistemiska 
distansen  också  ett  problem,  nämligen  att  den  fjärmar  oss  från  att  se  konsekvensen  av  våra 
handlingar. Carolan visar hur den epistemiska distansen har en negativ inverkan på hur vi relaterar  
till vår omgivning, hur vi behandlar och tänker om andra människor och om miljön. Fyra fenomen 
tas upp:

Orsak och verkan. När avståndet i tid eller rum mellan orsak och verkan blir alltför stort, 
förstärks  denna  distans.  Den  globala  livsmedelsindustrin  med  långa  varukedjor  leder  till  att 
människor varken får en koppling till en plats eller en person till sina varors bakgrund. Överlag är 

51 Björklund, Rydberg, Att värdera uthållighet i lantbruket – genomgång av metoder för miljö- och naturanalys. 13
52 Ibid, 9
53 Ibid,13
54   Carolan, Introducing the concept of tactile space: Creating lasting social and environmental commitments, 1265
55   Ontologi, läran om våra antaganden om vad som kan finnas,  hur världen är konstruerad.
56   Epistemisk betyder att något är kunskapsbaserat och relaterar till Epistemologi - studiet av mänsklig kunskap och teorier om det 
vi antar finns.
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dessa s.k. förlängda relationer en del av dagens miljöproblematik och gör att det är svårt att förstå  
hur det egna agerande påverkar miljön.

Ökad komplexitet i relationer. Systemets (exempelvis den globala livsmedelsindustrin) stora 
relationella komplexitet med sociala, ekologiska och ekonomiska betydelser gör att summan blir 
större än delarna. Detta gör det än svårare att se och förstå de bredare konsekvenserna av våra 
individuella handlingar.

Praktiserande handlingar.  Vad vi  Gör,  i  termer av de olika metoder  och tekniker som vi 
använder oss av, formar vad vi ”ser” och därför vad vi förstår. Metoderna vi använder oss av går ej 
att separera från kunskapen i sig, snarare spelar de en avgörande roll i skapandet av vår förståelse, 
kunskap och perception kring miljöfrågor och klimatförändringar.

Fragmentiserade relationer.  Relationerna kan också i-sig vara en källa till den epistemiska 
distansen. Carolan tar upp filosofen Gregory Bateson som menar att problemet med vårt moderna, 
komplexa samhällen är att det bryter alltför många betydelsefulla kopplingar mellan skeenden i 
naturen och i det mänskliga beteendet. I vårt samhälle tenderar vi att fokusera mer på de enskilda 
delarna än på relationerna mellan delarna.57

I sin studie visar Carolan att fenomen av den epistemiska distansen undergrävs i två olika 
kooperativa CSA-gårdar i Iowa, USA, och de visar sig vara exempel på  tactile space. För att en 
plats ska kunna klassificeras som detta så krävs förutom utrymme för en sinnlig närvaro också ett 
aktivt deltagande, den erfarna kunskapen är något man delar med sig av i det sociala nätverket. De 
kooperativ som studeras  har  skapat  platser  där  människor,  oavsett  om de  är  konsumenter  eller 
producenter,  erbjuds  att  vara  med  i  hela  livsmedelskedjan.  De  får  en  direkt  förståelse  av 
matproduktionen och den fördröjda kunskapen blir förkortad.  Orsak och verkan blir därmed mer 
greppbar.

På  CSA-gårdarna  blir  själva  upplevelsen  av  kunskapsinhämtandet  en  förkroppsligad  och 
socialt betydande process. Detta tillhör den icke-representerade kunskapen som till skillnad mot 
konventionella gårdar, är en del av den ontologiska kunskapen. Detta påpekar Carolan är en viktig 
skillnad. Kunskapen är inte inkapslad i grafer,  ord eller statistiska tabeller utan är en del av en  
erfaren kroppslig praktik.  De  praktiserande handlingarna där sinnen och kropp interagerar med 
omgivningen är central för förståelsen av världen, och i fallet med CSA-kooperativen, en förståelse 
för livsmedelssystemet. ”We are often touched by what we touch.”58

Likt Batesons mening om de fragmentiserade relationerna, så möjliggörs en decentralisering 
när  skillnaden  mellan  den  aktiva  och  passiva  parten  upphör.  Inom  CSA-kooperativen  blir 
komplexiteten i  relationerna greppbar och skapar en känsla  av allomfattande och inkluderande. 
Detta kan leda till en vägran att låta världen vara en verklighet som är frånskild det egna jaget och 
därför bortom individens vård och omsorg.59

På  de  två  CSA-gårdarna  i  Iowa  har  en  utvidgad  miljömedvetenhet  utvecklats  hos 
medlemmarna  då  dessa  gårdar  möjliggör  att  människors  kunskapsinhämtande  och  förståelse 
utvecklas av deras Egna erfarenheter. De intervjuade medlemmarna från kooperativen uppvisar en 
ökad medkänsla och närvaro för sin omvärld, även bortom den egna platsen och den egna gruppen. 
De närmaste behöver inte likställas med de käraste. Denna utvidgade miljömedvetenhet som leder 
vidare till en faktisk beteendeförändring uppstod enbart hos de medlemmar som upplevde och var 
delaktiga i alla möjliga moment i CSA-verksamheten, inte hos de som enbart prenumererade på 

57 Carolan,1265-1266
58 Ibid, 1270
59 Ibid, 1271
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grönsakslådor.60

 Artikeln  Embodied  connections:  sustainability,  food systems and community  gardens, av 
Bethaney  Turner,  visar  att  de  lokala odlingsinitiativen  har  en  starkare  potential  för  att  nå  en 
långsiktighet i form av hållbarhet och ekologi. Det är en nödvändighet för människan att förstå sin 
kultur och komplexiteten i de vardagliga erfarenheterna, för att nå en insikt om hur vi konsumerar 
jordens resurser och för att kunna vidta egna åtgärder för en hållbar livsstil.61 Artikeln utgår från en 
studie av en Community Garden i Canberra, Australien.

Alla forskare är inte överens om att idén om att lokalt odlad mat leder till återkoppling mellan 
människor och platser/miljö genom det minskade avståndet mellan odlare och konsument. Turner 
refererar bl.a. till DeLind som argumenterar för ett mindre fokus på de rationella och ekonomiska 
aspekterna  inom  den  lokala  livsmedelsproduktionen.  Istället  vill  DeLind  med  flera,  lyfta  fram 
betydelsen av de sinnliga och känslomässiga aspekterna av odlandet, för att kunna livnära den egna 
fysiska erfarenheten till både maten och miljön.62

”If  local  food  (however  local  is  defined),  represents  little  more  than  another  delightful,  and 
possibly guilt assuaging, choice made by people who see themselves as wise consumers, then it 
will not withstand market forces. Without an emotional, a spiritual, and a physical glue to create  
loyalty, not to the product, but to layered sets of embodied relationships, local will have no holding  
power.”63

Turner  menar  att  om  man  själv  är  delaktig,  fysiskt  engagerad  med  alla  sina  sinnen  i 
matproduktionen så uppstår också en djupare medvetenhet kring de socio-kulturella aspekterna av 
mat;  produktion,  logistik  och  konsumtion.  Turner  refererar  till  Seyfang  som  kritiserar  statliga 
åtgärder som är tänkta att leda till en mer hållbar konsumtion, då dessa åtgärder har en tilltro till den 
konventionella  marknadsbaserade  logiken  där  människor  snarare  ses  som  konsumenter  än 
medborgare. Både DeLind och Seyfang menar att det inte är medborgarnas konsumtion som är 
vägen  att  gå  för  att  nå  betydelsefulla  beteendeförändringar.64 Istället  behöver  människor  skapa 
platser  och  själva  agera  utifrån sitt  engagemang och se  till  att  vara  medskapande till  sin  egen 
kulturella identifikation. De menar att det är på den individuella mikronivån, i arbetet med jorden 
som det  djupare  engagemanget  uppstår,  och  som i  sin  tur  kan  skapa  en  vidare  förståelse  och 
engagemang kring frågor som livsmedelskedjor, klimatförändringar och vattenbrist.65

Medlemmarna i Canberra Community Garden som Turner intervjuat, har under sin tid som 
odlare  blivit  mer  medvetna  om  säsongsbetonad  mat  och,  som  en  konsekvens  därav,  en  ökad 
förståelse av livsmedelskedjorna, samt insikt om betydelsen att minimera vattenkonsumtionen och 
förbättra jordens kapacitet för att bibehålla vattennivån. Få av dem uttrycker att gemenskapen är 
orsaken till att de odlar tillsammans. De flesta vill odla till sig själva för att få tillgång till billiga, 
friska, ekologiska grönsaker. För att Community Gardens ska fungera så hållbart som politikerna 
önskar, så menar Turner att det är viktigt att se till individens privata engagemang och orsaken till 
den egna medverkan i det gemensamma odlandet.66

60 Ibid, 1273
61 Turner, Embodied connections: sustainability, food systems and community gardens, 510
62 Ibid, 511
63    Ibid, 511. Citerar DeLind 2006, Of bodies, place, and culture: re-situating local food. Journal of Agricultural and Environmental 
Ethics, 19 (2), 121-146
64 Turner, 512-513
65 Ibid, 520
66 Ibid, 515
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Turners referenser i sin studie är litteratur som destabiliserar den konventionella akademiska 
diskursen67 som utgår från att tanken står över kroppen. Människor är medvetna om sin omgivning 
och  skapar  världen  genom  praktiska  och  fysiska  erfarenheter.  Detta  tydliggörs  när  det  gäller 
relationen till vår mat som ju är livsnödvändig för att kunna överleva. Platsskapande som en form 
av tillhörighet är också en fysisk praktik som sker genom våra kroppars erfarenhet. Turner påpekar 
att de lokala Community Gardens möjliggör ett sammanförande av dessa olika aspekter av mat,  
platsskapande  och  tillhörighet. Odlarens  kroppsarbete  och  resultatet  av  arbetet  tillfredsställer 
näringsbehovet och gör att odlaren/kroppen blir intimt sammanlänkad med platsen. Att arbeta med 
Jorden ger en relation till platsen, och det är genom en konkret plats som vi länkas samman med 
tiden; dåtid, nutid och framtid. I arbetet med jorden och odlandet utvecklas en relation där naturen 
inte representerar den svaga parten i dikotomin ”den andre” eller ”den passiva.”68 Istället blir jorden 
levande.  Odlarna  är  delaktiga  i  en  process  som  förändrar  dem  från  passiva  konsumenter  till 
medskapare, genom deras fysiska engagemang och kulturella identifikation.69

Falkheden  för  också  liknande  resonemang  då  hon  menar  att  det  finns  en  tendens  att 
”överbetona  den  verbala  informationen  och  den  intellektuella  argumentationens  betydelse  och 
förbise  att  vägen  till  frivillig  förändring  till  stora  delar  går  genom  hjärtat.”70 Hon  poängterar 
betydelsen av att sinnliggöra och synliggöra naturen, och att sinnesupplevelse och känsla är nära 
sammankopplade.  Genom att  på olika sätt  levandegöra samspelet  i  naturen,  liksom relationerna 
mellan  människa  och  natur,  kan  omsorg  och  känslomässiga  band  mellan  människor  och  annat 
levande  uppstå.  Hon  citerar  psykologen  Verena  Kast:  ”Att  låta  sig  beröras  känslomässigt  är 
förutsättningen för att mobilisera kraft till handling71”

Falkheden  menar  att  kärlek  är  en drivkraft  för  en  hållbar  utveckling.  Hållbara  relationer 
bygger  på  känslomässiga  band,  både  mellan  människor  och  mellan  människa  och  natur. 
Naturvetaren  Stephen  Jay  Gould  citeras:  ”We  cannot  win  this  battle  to  save  species  and 
environments without forging an emotional bond between ourselves and nature as well – for we will  
not fight to save what we do not love.”72  

6.1.3 En ny generation av kollektiva odlare

Artikeln Food with a farmer's face: Community supported agriculture in the United States, skriven 
av Steven M. Schnell, docent i geografi, beskriver CSAs bakgrund och samtid. Idén om Community 
Supported Agriculture föddes i Japan i mitten på 60-talet. En grupp kvinnor var missnöjda med den 
importerade,  processade  och besprutade  maten  som fanns  tillgänglig.  Istället  knöt  de  kontakter 
direkt med odlare för att kunna förse sig med lokal och ekologisk mat. Den fria översättningen av 
teikei, (det japanska begreppet för CSA) är ”food with the farmer's face on it”.73 

CSA-kooperativ har stegvis ökat markant i USA sedan de två första gårdarna år 1986, till 200 
gårdar år 1992 till mer än 1700 gårdar år 2005.74 I Sverige finns det endast en större CSA-gård, 

67 Språket är strukturerat i olika mönster som våra uttalanden följer när vi agerar inom olika sociala områden. Diskurs är
ett bestämt sätt att beskriva, tala och skriva om och förstå världen, eller en aspekt av världen.
68 Dikotomi innebär ett isärhållande/motsatsförhållande, och att det finns en hierarki mellan dem.
69 Ibid, 516-517. Citerar DeLind 2006
70 Falkheden, 191
71 Ibid, 191
72 Ibid. 192. Citerar Gould, 1991, September Enchanted Evening. I: Natural History. 14
73 Schnell, 552
74 Ibid, 552
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Ramsjö gård utanför Uppsala som varit ett KRAV-certifierat bruk sedan 80-talet.75 Men fler nya 
CSA-kooperativ  växer  fram,  som  Bastefall  småbruk  utanför  Vimmerby  som  startade  2012. 
Bastefalls småbruk använder sig av begreppet gemensamhetsbaserad odling.  Som de presenterar 
fördelarna med att ingå i deras verksamhet med andelskorgar, så lyfter de fram; miljöriktig och 
närproducerad  mat,  giftfri  mat  med  högt  näringsinnehåll,  billigare  för  både  producent  och 
konsument, delaktighet och samverkan, hållbar och långsiktig produktion, social gemenskap och 
säsongsbunden mat.76

Procentuellt  sett  utgör  CSA-gårdarna  en  ytterst  liten  del  av  den  ekonomiska  marknaden. 
Snarare  så  är  det  förändrade  matvanor  genom  lokalproducerad  och  säsongsbunden  mat  och 
delaktigheten i verksamheten som kan leda till ett utvidgat miljöengagemang, som är utkomsten av 
ett medlemskap i en CSA-gård. Ofta är det tillgången till friska ekologiska grödor som är ingången i  
medlemskapet, den vidare förståelsen av sambanden mellan lokal ekonomi, mat, gemensamhet och 
miljöfrågor, kommer generellt sett med tiden. Neva Hassanein menar att ett äkta ”food citizenship” 
där  våra  matvanor  åtföljs  av  en  egen social  och  politisk  förbindelse,  enbart  kan  åstadkommas 
stegvis.77

Flera artiklar som tar upp CSA-gårdarnas potentiella förändringsmekanismer, påpekar att de 
som  söker  sig  till  gårdarna  redan  har  ett  engagemang.  Detta  är  inte  att  förringa.  Och  det  är 
framförallt odlarna inom CSA-kooperativen som har en ideologisk övertygelse om deras kollektiva 
odlingsmetoder. Däremot förs deras värderingar med stor sannolikhet vidare i organisationen då 
CSA-gårdarna utgör en plats (tactile space) för kunskapsöverförande. En stor del av USAs CSA-
odlare är personer som inte alls odlat tidigare, utan personer som haft helt andra yrken och många 
med urbana bakgrunder som skolat om sig. De har procentuellt högre utbildning och fler odlare är 
kvinnor  inom CSA-kooperativen än bland andra eklogiska och konventionella gårdar.  De odlar 
generellt på mindre hektar mark men de mer intensiva odlingarna som finns bland CSA-odlarna gör 
att de ändå är mer lönsamma.78

Det finns en utbredd kritik mot den storskaliga ekologiska jordbruksindustrin, som liksom den 
konventionella odlingen, är en kugge i den industriella jordbruksnäringens maskineri. Storskaliga 
ekologiska jordbruksföretag kopierar metoder från det industriella jordbruket som är beroende av 
olja och av en exploaterad arbetskraft.79 En ”andra generation” av alternativa jordbruk utvecklas 
med  CSA,  Bondens  Marknad  (Farmers  Market)  och  även  andra  former  med  fokus  på  direkt 
försäljning utan mellanhänder. De nya idealen innehåller en bredare odlingskontext, där synen på 
vad  ett  hållbart  jordbruk  är  även  innefattar  lokala  ekonomier,  arbetsförhållanden  och  ett 
möjliggörande av den personliga relationen inom livsmedelssystemet.  Forskaren Julie Guthman, 
University of California citeras i artikeln:

”What is striking, then, about [CSA and subscription farms] is how the transformative agronomic 
methods,  the  reworking  of  nature  that  occurs  on  such  farms,  are  clearly  driven  by  the 
decommodification of food and land, which opens up an economic space where social divisions 
can be eroded rather than accentuated. This is an alternative agriculture of substance, because it  
provides  an  alternative not  only  to  production  inputs  and  method but  to  the entire  system of  

75 Andersson
76 Bastefalls småbruk
77   Schnell, 561
78   Ibid, 560
79 Turner, 551. Citerar Guthman. 1998. Regulating Meanings, Appropriating Nature: The Codification of California Organic 
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industrial farming.”80

Laura B. DeLind som verkar inom institutionen för antropologi och har skrivit flera rapporter om de 
sociala och politiska effekterna av det industriella jordbruket på den lokala nivån, är en av dem som 
går längre i sin kritik än Guthman. I artikeln Place, work and civic agriculture: Common fields for  
cultivation,  uttrycker  hon  oro  över  utvecklingen  att  småskaliga  odlare  ser  sig  själva  som 
entreprenörer som främst strävar efter gårdens eller kooperativets egen överlevnad, eller som främst 
strävar för en ökad försäljning.  Detta  menar DeLind är  något  som även gäller  CSAs, Bondens 
marknad och andra former av direktförsäljning. Hon menar att det krävs en större förändring som 
går utanför det befintliga jordbruks- och livsmedelssystemet. DeLind lyfter fram termen CA - Civic 
Agriculture,  som  innebär  ett  förhållningssätt  och  agerande  som  verkar  för  ett  lokalt  hållbart 
livsmedels-  och  jordbrukssystem  som  utgår  från  den  lokala  miljön  med  dess  ekologiska-  och 
socioekonomiska kontext. CA är en strävan för ett mer självständigt lokalsamhälle där jordbruks- 
och livsmedelssystemet utgår från den lokala platsens behov och förutsättningar där hänsyn tas till 
både dess konsumenter och producenter. Det innebär alltså en större omtanke för alla, den annars så 
passiva  konsumenten  blir  istället  en  aktiv  ”matmedborgare”.81 Att  se  på  jordbruks-  och 
livsmedelssystemet som en medborgerlig angelägenhet handlar inte bara om att finna strategier för 
en lokal matproduktion,  distribution och konsumtion. Det handlar också om ett  redskap och en 
spelplats  för  att  grunda människor,  vårda  känslan  av  att  tillhöra  en  plats,  och  få  en  ekologisk 
förståelse i sitt aktiva ”matmedborgarskap”.82

I artikeln  Linking Heirlooms and Civic Agriculture  diskuterar Hayden Smith begreppet CA 
och menar att det inte enbart är en term som inkluderar den samtida alternativa lokala mat- och 
odlingsrörelsen  (current  local  food movement)  med ”CSAs,  farmer’s  markets,  roadside  stands, 
urban  agriculture,  community  gardens,  and  farm-to-school/farm-to-institution  programs”.  Smith 
påpekar  att  den medborgerliga aspekten av odlande är äldre än dessa samtida rörelser.  Hayden 
Smith inkluderar även skolträdgårdar och hemträdgårdar inom termen CA. Hon menar att det helt 
enkelt är all mark som människor använder i sitt engagemang för att utveckla lokalområdet och för 
att uttrycka sitt aktiva ”matmedborgarskap”.83

6.2 Tillsammansodlingen

Tillsammansodlingen i Bottna är bl.a. sprunget ur den stadsnära kollektiva Tillsammansodlingen i 
Mölndal.  De kollektiva  och kooperativa odlingsmodellerna  är,  trots  expansionen av den urbana 
stadsodlingen,  fortfarande  ovanliga  i  Sverige  och  därför  utformas  nya  sätt  att  organisera 
gemensamhetsodlingar. Först presenteras bakgrunden till odlingen i Mölndal, och erfarenheter från 
dem. Sedan presenteras exemplet Bottna, med dess bakgrund och enkäten till odlarna.

6.2.1 Tillsammansodlingen i Mölndal – Bakgrund

Våren 2010 gavs  det  möjlighet  för  en grupp inom nätverket  Omställning  Göteborg att  ta  över 
odlingsmark i Mölndal utanför Göteborg (Pilekrogen 1:117). Dalen där marken ligger längs med 

80   Schnell, 551. Citerar Guthman. 1998. Regulating Meanings, Appropriating Nature: The Codification of California Organic 
Agriculture. Antipode 30 (2). 135-154
81 DeLind 2001, 217
82 Ibid, 217
83 Hayden Smith,  Linking Heirlooms and Civic Agriculture
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Mölndalsån  försåg  under  1900-talet  Mölndal  och  Göteborgsområdet  med  mycket  grönsaker.84 
Marken på 2 hektar arrenderas ut av Mölndals kommun och arrendet ges endast 1 år i taget eftersom 
området är detaljplanerat för industrifastigheter. I april 2011 tog Odlingskooperativet Tillsammans 
över  det  ettåriga  arrendet  från  den  tidigare  odlaren  av  marken.  Den  förra  arrendatorn  odlar 
fortfarande på en del av marken. Samtidigt som arrendebytet skedde, så övertogs också det KRAV-
certifikat som framförallt behövdes för att kunna sälja till den ekologiska butiken FRAM och andra 
affärer/restauranger.85

Tillsammansodlingen i Mölndal drivs av två föreningar: en ideell, som har hand om själva 
odlandet och fördelningen av grönsakerna, och en ekonomisk, som rent juridiskt står för arrende 
och utrustning samt har hand om försäljningen. Alla medlemmar ingår i en arbetsgrupp som är 
uppdelade  i  ordningsgruppen,  odlingsgruppen,  ekonomigruppen,  informationsgruppen  och 
samordningsgruppen som har mandat att ta viktiga beslut. I samordningsgruppen, som formellt är 
föreningens styrelse, finns medlemmar från de fyra arbetsgrupperna representerade.

En  annan  medlemskategori  är  juridiska personer  som externa  medlemmar.  Dessa  betalar 
medlemsavgift  och har  en röst  på medlemsmötet.  De externa medlemmarna får  förtur  att  köpa 
grönsaker i den mån det blir ett överskott efter det att medlemmarna tagit sina grönsaker. En del av 
grönsakerna som det  utöver  medlemmarnas behov finns gott  om under säsongen säljs till  olika 
ekologiska affärer och restauranger.

Alla  som  vill  delta  i  odlingskooperativets  arbete  och  ta  del  av  grönsakerna  från 
Tillsammansodlingen betalar en summa i början av säsongen. Tanken är att man tar grönsaker för 
husbehov och i samband med att man är ute på odlingen och jobbar. På så vis får de som jobbar ofta 
mer  grönsaker,  och  det  blir  rättvist  utan  att  använda  olika  prisklasser.  Någon  form  av 
rekommenderad  kvot  finns,  men  systemet  bygger  på  tillit  mellan  medlemmarna  –  var  och  en 
ansvarar själv för hur mycket grönsaker man tar och när.

Odlingskooperativet Tillsammans har en social och pedagogisk inriktning och karaktär, och 
drivs med en strävan att på lokal nivå bidra till  och vara ett inspirationsexempel för en hållbar 
utveckling. Tillsammansodlingen är en plats för medlemmarnas gemensamma grönsaksodlande. En 
plats för grön rehabilitering, arbetsträning och praktiserande. För kursverksamhet, studiebesök och 
guidningar,  och  som  skolträdgård  i  samarbete  med  skolor,  förskolor  och  vuxenutbildning, 
studieförbund etc. Tillsammanodlingen är ett exempel för lärande och kunskapsöverförande, där de 
medverkande lär sig, med och av varandra.

Stadgar för Tillsammansodlingen i Mölndal:

STADGAR
§ 2 Föreningens ändamål
1. Föreningen har till ändamål att arbeta med hållbar omställning av lokalområdet med särskilt 
fokus kring matförsörjning, ekologisk odling, självförsörjning och social hållbarhet. Föreningen 
vill vara ett exempel för hur fler människor kan bli delaktiga i matproduktion. Föreningen skall 
vidare verka för ett utbyte av kunskap och produkter rörande ekologisk och vegetarisk mat samt 
därtill närliggande verksamhet.
2. Föreningen vill arbeta pedagogiskt, socialt och praktiskt. Inre omställning och social hållbarhet 
är lika viktig som yttre praktisk omställning. Den sociala hållbarheten handlar bland annat om att 

84 ”Stora delar av Mölndals numera avsomnade trädgårdshistoria finns dokumenterat i verket ”Mölndal : lantbruks- och 
trädgårdsstad under omvandling”, där även marken där Tillsammansodlingen ligger finns beskriven.” Kalmár, 4

85 Kalmár
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låta alla människor delta på sina egna villkor. Föreningen vill arbeta för att idéer om social 
hållbarhet, också ska bli praktisk verklighet.
Föreningens inspiration kommer från Transition Towns föresats att ställa om lokalsamhället till ett 
mer hållbart system oberoende av fossila bränslen (olja, kol, naturgas, oljesand m.fl.) och andra 
icke hållbara energikällor, samt internationella modeller för CSA; Community Shared Agriculture 
eller Community Supported Agriculture, vilket betyder att människor i lokalområdet på olika sätt 
görs delaktiga i sin egen matproduktion. d

6.2.1.1 Intervju med Marcus Nordgren och Robert Kalmár - två av de som var med 
från början

Två av dem som varit med från början av Tillsammansodlingen i Mölndal är Marcus Nordgren och 
Robert  Kalmár.  De har  varit  med och format odlingens bakomliggande idéer  och visioner  som 
konkretiserades efter en studiepraktik på odlingskooperativ i Kuba, där kooperativ är den vanligaste 
organisationsformen för stadsnära ekologiska odlingar.

Tillsammansodlingen i  Mölndal  vill  både arbeta  med hållbar omställning av lokalområdet 
med fokus kring matförsörjning, men också med inre omställning då de menar att social hållbarhet 
är  förutsättningar  för  yttre  praktisk  omställning.  I  odlingsföreningen  handlar  den  sociala 
hållbarheten bland annat om att låta alla människor delta på sina egna villkor. För att underlätta 
detta menar Marcus att ”vi har aktivt försökt undvika fasta regler för hur engagemanget i föreningen  
ska se ut för medlemmarna. Detta gäller tex. för hur mycket tid en måste lägga på odlingen, i stället  
har vi haft rekommendationer. Det finns inte heller någon som kontrollerar det. Allt för att var och 
en ska kunna delta på den nivå som lust och tid räcker till.” 

Också  Robert  påpekar  att  alla  deltar  utifrån  sina  egna  förutsättningar,  -”trots  att  själva 
essensen med Tillsammansodlingen är ganska mycket jobb, så har det inte funnits några krav”. Men 
det krävs ett större engagemang i Tillsammansodlingen än i en generell stadsodling. Det är snarare  
ett stadsjordbruk än en stadsodling. En annan metod för att alla ska kunna delta utifrån sina egna 
villkor är att se till  att sprida den kunskap som finns och används bland deltagarna. Detta sker 
genom planeringscirklar och i dokument som skapats och sprids.” 

I Tillsammansodlingens stadgar står det att föreningen arbetar för att social hållbarhet också 
ska bli praktisk verklighet vilket också betonats av medlemmarna. ”När vi träffats och talat har de 
flesta i T.O betonat det sociala, odlingen som en social plats är no 1.” Själva uppbyggandet av en 
social gemenskap för att kunna odla mycket grönsaker, menar Robert är att i allra högsta grad verka 
för social hållbarhet. Marcus säger att de försöker ”ha en odlingsförening tillsammans där alla ska 
kunna känna att de bidrar till ett nytt sätt för livsmedelsförsörjning i sitt liv och för Göteborg.”

”Odling av mat är något väldigt konkret, livsnödvändigt,  mångfacetterat  och innefattar  ett 
livslångt  lärande,  och  alltså  lämpligt  för  att  engagera  många  olika  människor  oberoende  av 
bakgrund, utbildning, kön, klass etc.” - Marcus

En del av Tillsammansprojektet handlar om att finna former för att driva ett odlingskooperativ 
som en modell och inspirationsexempel för framtida lösningar av matförsörjningsfrågan. Helt enkelt 
ett experiment för att utforska sätt att skapa lokal matsäkerhet. Båda är positiva till utkomsten även 
om det finns mycket mer att undersöka. Marcus påpekar att -”Ett problem kan vara att vi alltför 
snabbt hittat en form för verksamheten och att experimenterandet därför kanske kommer avta.” 

Robert menar att erfarenheterna varit över förväntan. -”Det går att driva odlingskooperativ i 
Sverige,  det  har  vi  bevisat,  inte  kommersiellt,  men det  fungerar  på  andra  plan;  hur  människor 
samverkat  inom  gruppen  och  hur  intresset  varit  runtomkring”,  men  han  påpekar  samtidigt  att 
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”vägen till matsäkerhet är väldigt lång...” Marcus tycker att odlingen fungerat bra som inspiration, 
”men den teoretiska utvärderingen (av försörjningsgrader, skördemängder, arbetstimmar, etc) har 
inte prioriterats och där finns det utrymme för att lägga mer energi. Om medlemmarna vill.” Han 
påpekar att den ”viktigaste” erfarenheten har varit ”att det är möjligt för människor som tidigare 
inte  känt  varandra,  och är  på mycket  olika nivåer  av odlingskunskaper  samt utan någon tydlig 
'ledning' eller färdig modell, kunna organisera en större odling tillsammans i över tre år. Och detta 
utan att det i det allmänna medvetandet idag finns någon akut och faktisk situation som föranleder  
att vi måste ta ansvar för vår egen matförsörjning.”

6.2.2 Tillsammansodlingen i Bottna - ett landsbygdsexempel

Bakgrunden  till  Tillsammansodlingen  i  Bottna  som  är  det  platsspecifika  exemplet  för  denna 
uppsats, är det initiativ som presenterades under en seminarieserie våren 2012 och som drevs av den 
lokala inköpsföreningen i Bottna. Initiativet till att starta upp en kollektiv odling i bygden kring 
Bottna och Gerlesborg kom från Lena Jarlöv,  arkitekt och samordnare för seminarieserien.  Bl.a 
hade  två  av  grundarna,  Marcus  Nordgren  och  Robert  Kalmár,  från  den  stadsnära  kollektiva 
Tillsammansodlingen  i  Mölndal  bjudits  in  för  att  berätta  om  deras  odlingsverksamhet.  Med 
inspiration från seminarieserien och den stadsnära odlingen så samlades en grupp för bildandet av 
en kollektiv odling i Bottna.

6.2.2.1 Initiativet i Bottna – Varför just här?

Bottna är en bygd som ligger i norra Bohuslän, i den södra delen av Tanums kommun. ”Bottnadalen 
med  alla  små  sidodalar  kan  man  utan  risk  att  överdriva,  kalla  för  verklig  kulturbygd. 
Fornlämningarna ligger tätt. tätt... P.g.a den sönderbrutna och småskaliga terrängen är såväl vägnät 
som  jordbrukslandskap  lite  gammaldags.  (...)  Gårdarna  ligger  upptryckta  längs  dalsidorna.”86 
Åkrarna har  flyttat  ner till  de leriga dalgångarna som efter 1800-talets  lansering av stålplogen, 
kunde plöjas upp och börja användas som åkermark.

Bottna ligger innanför kustorten Gerlesborg. I denna rika kulturbygd är det numera tätare med 
konstnärer  än  av  den forna  tidens  stenhuggare,  småbrukare  eller  fiskare.  Den fria  konstskolan, 
Gerlesborgsskolan, grundades av konstnären Arne Isacsson 1944 vid Bottnafjordens strand och har 
blivit en orsak till att området i Bottna och Gerlesborg har blivit en av de  konstnärstätaste i landet i 
förhållande till antalet invånare. Generellt sett så har Bohusläns kustområde exploaterats kraftig av 
turism och i  många av samhällena så står husen tomma under större delen av året.  Här är den 
levande Bottnabygden ett undantag.

Initiativtagaren Lena Jarlöv som bor i bygden, beskriver bakgrunden till varför hon ville se en 
kollektivodling i sitt närområde. Under ett omställningsmöte i Grebbestad  där flera studieförbund 
gick  samman  för  att  stötta  lokala  omställningsprojekt,  uppstod  bl.a.  seminarieserien  'Maten  & 
Klimatet'.  Seminarieserien  anordnades  av  bygdens  lokala inköpsföreningen.  Bottnafjordens 
inköpsförening har tre nyckelord; Mat, Möjligheter och Möte. Med sina drygt 100 medlemmar är 
det  en  ekonomisk  förening  som  driver  handel  med  i  första  hand  ekologiska  livsmedel. 
Verksamheten drivs ideellt utan vinstintresse och på basis av medlemmarnas egna arbetsinsatser och 
initiativ. Det finns ett nätverk av lokala odlare och matproducenter. Under säsong bidrar dessutom 
medlemmarna  själva  med  egna  produkter  från  skog  och  trädgård.  Inköpsföreningen  anordnar 
seminarier och har intentionen att aktivt delta i den lokala utvecklingen genom samverkan i Bottna 

86 Flemming, Kultur i Bottna Gerlesborg, 19
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och Gerlesborg.87

Seminarieserien 'Maten & Klimatet' var ett försök till att väcka en 'krismedvetenhet' i bygden. 
Lena Jarlöv menar att många av de viktiga verktyg som Omställningsrörelsen förespråkar kräver 
stimulans och ”att leka igång ett samarbete”. ”Det går inte enbart att sätta igång och arbeta med 
dessa stora existentiella förändringsfrågor - om hur vi kan leva våra liv på ett hållbart sätt.” Jarlöv 
menar att det kreativa livet i bygden Bottna Gerlesborg är ett faktum, men ett aktivt agerande från 
medborgarna utifrån insikt om betydelsen av en omställning är inte lika påtaglig. Initiativet till 
Tillsammansodlingen handlade  om att  sätta  igång  ett  större  omställningsarbete  i  bygden.  ”Den 
gemensamma odlingen i Bottna är en del i ett större tillsammansbyggande i lokalområdet.”

Jarlöv  har  bl.a.  skrivit  avhandlingen Boende  och  Skaparglädje.  Människors  behov  av  
skapande verksamhet – en försummad dimension av samhällsplaneringen. Där diskuterar hon bl.a. 
problematiken med att vår kultur är uppbyggd kring privategendomen. ”...där den egna torvan blivit 
en förutsättning för att man ska anse det meningsfullt att bygga ett hus eller anlägga en trädgård, är  
det svårt att utan djupgående strukturella förändringar få den enskilde att satsa all sin inneboende 
kraft  i  gemensamt  arbete  på  allmän mark,  om han inte  har  någon ekonomisk eller  ideologiska 
motivation till detta.”88

6.2.2.2 Tankar från Tillsammansodlingens deltagare

Tillsammansodlarna  i  Bottna  har  ännu  inte  haft  en  samlad  odlingssäsong.  Förra  året,  2012, 
formulerades initiativet till en kollektiv odling, och odlingsaktiviteten förra säsongen bestod av flera  
mindre odlingar på olika håll. Då handlade det främst om att odla där det fanns någon bit mark 
vilket ledde till sammanlagt tre olika små odlingar. Inför den kommande odlingssäsongen 2013 så 
har  Tillsammansodlingen  numera  beslutat  sig  för  att  bilda  en  ideell  förening.  En  del  av 
medlemmarna var med förra sommaren och en del har tillkommit. Åldersspannet består främst av 
personer i pensionsåldern, samt personer mellan åldern 30-40. De flesta är bosatta i området men 
flera bor såpass långt från odlingen att det kräver kollektivtrafik eller bil. En del kan promenera till  
odlingen, andra cyklar. I processen att finna mark har det varit betydelsefullt att marken ska vara 
central och tillgänglig. Ett arrende på fem år har också varit ett krav. Skärholmen Nedergård är 
marken där odlingen kommer ta vid, och den uppfyller dessa ovan nämnda kriterier. 

Odlingsgruppen i Bottna är i en begynnande fas och dörrarna hålls öppna för hur det kommer 
utvecklas. Någon specifik handlingsplan och målbild är ej satt utan modellen är snarare ett försök 
till  ett  platt  och icke hierarkiskt  sätt  att  organisera sig.  Kontinuiteten får  visa hur odlings-  och 
omställningsarbetet kommer se ut, och genom gruppens öppna förhållningssätt finns en tillförsikt 
till  odlingens framväxande.  Men en planering av verksamheten sker  i  form av studiecirklar för 
fröbeställning, odlingsplanering etc. där det är möjligt för alla att delta för att utbyta lärande.  Det 
planeras också flera mindre (Tillsammans) odlingar,  helt  enkelt  att odla där det finns mark och 
människor som vill engagera sig. Det finns planer på att ta kontakt med någon lokal bonde och 
undersöka CSA-modeller för vissa grödor, som exempelvis potatis, bondbönor, gråärt.  Det finns 
också förslag på roterande arbetslag på olika gårdar/odlingar, verktyg- och tjänstutbyte, helt enkelt 
ett tidsutbyte där alternativa ekonomier och samarbeten uppstår.

Till  skillnad  mot  odlingsgruppen  i  Mölndal,  som  hunnit  utarbeta  ett  system  för  sin 

87 Bottnafjordens inköpsförening
88 Jarlöv,  Boende och Skaparglädje. Människors behov av skapande verksamhet – en försummad dimension av 

samhällsplaneringen. 172
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organisation, så är gruppen i Bottna i en undersökande fas vilket också odlingen i Mölndal var i sin 
begynnelse, då det främst handlade om att få igång en odling.

Till denna nygamla grupp av Tillsammansodlare i Bottna skickades en enkät med frågor som 
berör syftet  med deras deltagande i  den kollektiva  odlingen. Enkäten var främst  utformad med 
öppna frågor där det gavs utrymme för långa svar. Detta för att jag velat möjliggöra för deltagarna  
att förklara sina resonemang. Detta fungerar bra för dem som har lätt att formulera sig. En del av 
enkäten var utformad med bundna svar, dessa frågor är lättare att besvara och bearbeta. Men de styr 
tanken hos dem som svarar vilket kan leda till mindre genomtänkta svar.89

Sammanlagt  inkom  11  svar  av  ca  15  möjliga.  Det  finns  fler  som  är  intresserade  av 
Tillsammansodlingen och följer utskick men som av olika anledningar kontaktat mig och valt att  
inte svara på enkäten. De som har svarat är de mest aktiva och kanske de som är mest intresserade 
av  att  tänka  kring  odlingens  syfte.  En  del  personer  som  inte  svarat  på  enkäten  verkar  mer 
intresserade av att komma när det är dags för fysiskt arbete.

Av dem som har svarat på enkäten är det flera som inte har tillgång till odlingsmark, en del 
har  egna  trädgårdar  men  flera  av  trädgårdsägarna  har  ej  tillräcklig  mark  för  att  täcka  deras 
grönsaksbehov, eller har helt enkelt mer lust att odla tillsammans än själva på sin egen trädgård. En 
del har flerårig odlingserfarenhet medan andra är helt nya på odlingsområdet.

6.2.2.3 Enkätsvaren

Alla enkätsvar är positiva till det gemensamma odlandet med Tillsammansodlingen. På frågan vad 
som är  viktigast  med att  odla  gemensamt just  på  landsbygden svarar  deltagarna; ”Bära  vidare 
kunskapen om vår överlevnad”,  ”Finna gemenskap och bryta social  isolering.  Ett sätt  att  skapa 
gemenskapsytor på landet”, ”Att arbeta samman stärker gemenskapen i lokalsamhället”, ”Utveckla 
gemensamhetsarbete.” 

Det  går  att  utläsa  att  ett  socialt  utvecklande  av  landsbygdens  gemenskap är  central  för 
odlingens deltagare. Vikten av att odla upp landsbygdens mark som ligger i träda formuleras också. 
Även det nödvändiga med samarbete som krävs för att få möjlighet att utveckla självförsörjande 
odlingar. ”Ta tillvara på mark som ej används. Få kontakt med matproduktion utan att vara bonde på 
heltid”,  ”Idéer,  utveckling,  varsamhet,  ekologi  -  Att  få  kunskap och erfarenhet  som går  utöver 
odlingsområdet”, ”Vi måste samarbeta, bli mer självförsörjande (framförallt de som lever på små 
intäkter). Odla tillsammans ger billigare och bättre mat.” 

Lärandeprocessen visar sig vara viktig. Flera enkätsvar påpekar det betydelsefulla med att 
Tillsammansodlingen är ett tillfälle att ”byta kunskaper”. Man menar att det är ”givande att lära sig 
av flera”, ”i det gemensamma kan vi dela kunskap och erfarenheter, lära oss det vi inte själva kan 
och framförallt lära oss mer om odling”. Någon svarar att det är ”ett tillfälle att öva på kollektiva 
former  av  självförvaltning.”  Ett  gemensamt  odlande  ger  också  större  utrymme  för 
odlingsexperiment. Det är ”nödvändigt med lokal matproduktion” och att odla tillsammans är en 
möjlighet för en lokalproduktion.

På frågan om vad en hållbar odling innebär så är det framförallt två teman på svaren. Socialt  
och  odlingsmässigt:  En  hållbar  odling  anses  vara  ”en  odling  som  utgår  från  det  sociala 
sammanhanget och uppfyller behoven av dem som är involverade i processen.” Någon påpekar att 

89 Kylén, Att få svar – intervju, enkät, observation. 
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en  hållbar  odling  är  ”anpassningsbar  till  förändrade  förhållanden”,  ”det  är  en  process  som är 
beroende av konsensus där social hållbarhet handlar om att komma överens.”  En hållbar odling 
”bygger på allas jämlika medverkan efter förmåga”, ”det är en självgående organisation som inte 
står och faller med några eldsjälar.” Det är betydelsefullt att ”alla känner sig delaktiga och kan delta  
när de vill. Alla ska veta vad som behöver göras och känna att det är självklart för dem att delta.” 
”Ingen tvångskommendering.”

Några påpekar ekologin i en hållbar odling, med ”respekt för naturens lagar”, ”Odlingsföljd, 
växelbruk, tillvaratagande av skörden, ge goda skördar långsiktigt. Kompostera och bruka jorden så 
kretsloppet stärks.” Någon svarar att det finns mycket mark i trakten som inte varit brukad på länge 
och ”att odla en del av jorden i trakten som varit obrukad länge, och förbättra den med ekologiska 
metoder så att den kan ge goda skördar hur länge som helst.”

På frågan om hur Tillsammansodlingen kan utvecklas till en hållbar gemensam odlingsform, 
är det någon som påpekar att det är en för tidig fråga att ställa, vilket är sant. Men svaren som följer 
är  ändå  intressanta.  Det  handlar  om sociala  processer.  Några  nyckelord  som återkommer  från 
deltagarna är: Lust. Lyssna. Hjälpas åt. Tid. Att det ”inte bildas hierarkier, utan bygger på en känsla  
av gemensamt ansvar och behovsuppfyllnad”, ”Och ett aktivt arbete i fältet och avdramatisering av 
konflikter och missförstånd.” 

Framtidsvisionen om hur deltagarna önskar att Tillsammansodlingen kan se ut om två år visar 
på  olika  svar.  Tydligast  visas  att  behovet  av  en permanent  plats  är  viktig.  En permanent  plats  
innebär att få ett arrende. (När denna enkät lämnades ut till deltagarna så var inte markfrågan klar. 
Nu finns det ett arrende på fem år.) En del menar att det får ta den tid det tar, ”processen är viktigast 
och får visa vägen.” Andra påpekar betydelsen av organisationen, ”Utvecklat en stabil grund som ej 
är  beroende  av  vissa  (nyckel)  personer”,  ”Vara  välorganiserade  och  självgående.”  Andra  har 
konkreta visioner med hopp om ”fler aktiva medlemmar” och utveckling på marken med ”växthus, 
redskapsbod och att odlingen ska ge bra med grönsaker till husbehov.”

När det gäller odlingen om tio år framåt, så skriver en deltagare ”Jag tänker att det då inte är 
något ovanligt med gemensamma odlingar på landet, utan att det finns flera bara i Bottna trakten. 
Det har etablerats centrum för kunskapsdelning i gemensamma odlingar och temporära boenden för 
de som vill lära sig och vara med finns i anknytning till odlingarna. Graden av självförsörjning i 
Västsverige  har  ökat  och  utbyten  mellan  gemensamhetsodlingar  är  stort.  Inköp  och 
odlingsföreningarna har smält samman.”
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En del i enkäten var frågor formulerade med bundna svar:

Vad är betydelsefullt för Dig med Tillsammansodlingen? 
(skala 1-5) Skriv gärna siffran efter varje påstående.

Det som är relevant att påpeka utifrån denna tabell är att jag skapade olika påståenden som jag 
antog att deltagare skulle tycka var värdefulla aspekter av Tillsammansodlingen. Detta stämmer till 
stor del väl överens och har därför gett ett högt medelvärde på de flesta frågor.

Påståendet  ”Tillgång till  en plats  i  naturen” har  fått  ett  lägre genomsnittsvärde.  En viktig 
anledning är att många redan har tillgång till naturen. Det är framförallt de som bor i lägenheter i de 
närliggande orterna som söker efter det. Påståendet ”Att förse dig själv med grönsaker” har också 
hamnat lägre än genomsnittet. Min teori är att många är delaktiga i Tillsammansodlingen av sociala 
skäl, och att grönsakerna ännu inte är den största utkomsten. Däremot har påståendet ”Att förse 
andra/bygden med grönsaker” ett högt medelvärde vilket tyder på viljan att verka för bygden är 
stark.

Sammanfattningsvis går det att utläsa centrala önskemål och en del gemensamma värderingar 
och visioner utifrån hela enkäten. Tillsammansodlingen ska vara självbärande - ej stå och falla med 
några nyckelpersoner. Man önskar också en långsiktig odlingsplats som ska få finnas kvar på längre 
sikt, både som en plats för samvaro och för själva odlingen. Man vill låta processen få ta tid för att 
utveckla balansen mellan alla människor i gruppen. Samarbetet – både mellan medlemmarna, och 
mellan  gruppen  och  bygden,  är  högt  prioriterat.  Viktigt  är  också  lärandeprocessen  –  att  skapa 
metoder för att dela kunskap.

Det gemensamma  syftet med Tillsammansodlingen är till stor del den sociala mötesplatsen, 
delaktigheten  i  att  odla  marken  kollektivt  på  landsbygden,  både  för  att  hjälpas  åt  med  själva 
odlandet, men också för att levandegöra bygden.
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7 Diskussion
Uppsatsens syfte, att analysera och exemplifiera initiativ för att skapa hållbara kollektiva odlingar  
på landsbygd  har lett mig in på flera spår. Mitt metodval, att dels göra en litteraturanalys främst 
utifrån Nordamerikanskt material från vetenskapliga artikeldatabaser har givit mig en bild av CSA 
utifrån Nordamerika. Däremot har materialet varit av mer generell och allmänt filosofisk karaktär, 
vilket gjort det möjligt att även applicera på våra förhållanden här. Den litteratur som diskuterar 
lokalområdets betydelse kommer av teori från samhällsplanering och arkitektur vilket har kommit 
att prägla arbetets syn på hur man kan utveckla en hållbar landsbygd. 

En stor del av litteraturen har en visionär ton, detta kan ses som en svaghet, samtidigt som 
det i dessa mer visionära texter finns en kraft och förändringspotential vilket behövs för att ställa 
om till ett mer hållbart jordbruk (och samhälle).

Det platsspecifika exemplet,  Tillsammansodlingen i  Bottna som jag har försökt  beskriva 
genom  intervjuer  och  enkätfrågor  visar  också  på  den  visionära  hållningen.  Kanske  kan 
intervjusvaren  som ju  faktiskt  handlar  om visioner,  komma till  användning vid  en uppföljande 
undersökning när mer erfarenhet från det faktiska odlandet har tillkommit. Min egen position som 
deltagare i Tillsammansodlingen i Bottna finns med som en påverkande faktor, framförallt när det 
gäller tilltron till projektet, men syftet har inte varit att göra en kritisk granskning utan att studera 
hur dessa 'nya sätt att odla' tar sig i uttryck, både lokalt och globalt. Det möjliggör att mitt eget 
deltagande kan vara till fördel för att jag själv har en djupare inblick i dessa odlingsrörelser.

I  arbetet  har  jag  först  och  främst  velat  definiera  hur  hållbarhet  formuleras  och  hur  begreppet 
används  i  uppbyggande  och  utvecklande  av  jordbrukssystem.  För  att  kunna  kalla  ett  jordbruk 
hållbart, så krävs det att se och agera utifrån hela kedjan, från jord till bord. Därmed inbegrips också  
livsmedelssystemen. Utifrån rapporten från CUL om nya hållbara jordbruks- och livsmedelssystem, 
så  framkommer  det  att  våra  värderingar  är  en  av  nyckelfrågorna  för  hur  vi  arrangerar 
livsmedelssystemen. Värderingarna påverkar producentens handlingar, konsumentens val och även 
andra mellanaktörer i systemet.90 Att definiera vad ett hållbarhet jordbruk är, innebär att utgå från en 
helhetssyn och så långt som möjligt  använda lokala  och förnyelsebara resurser.91 En småskalig 
livsmedelsproduktion på landsbygden är en eftersträvansvärd lösning där det ges förutsättning för 
en  ”levande  landsbygd  där  människor  kan  tjäna  sitt  uppehälle,  få  social  trygghet,  samt  känna 
meningsfullhet, och som bevarar vår kulturhistoria, ger kontinuitet och skönhetsupplevelser.”92

För att analysera initiativ till att skapa hållbara kollektiva odlingar på landsbygd, så har teorier 
om  lokalområdet  varit  till  hjälp.  Arkitekterna  Falkheden  och  Arén  har  utformat  generella 
förklaringar kring hur lokalområdens olika livsformer fungerar och specifika förklaringar kring hur 
landsbygdens periferi fungerar. Falkheden för fram betydelsen av länkar mellan olika grupper för 
att de lokala initiativen ska vara fruktbara över längre sikt. Dessa länkar kan vara olika strategier 
både från myndigheter och organisationer som för samman människor från olika kategorier med 
varandra, men som också för samman 'människor med naturen', och det 'lokala med det globala'.93 
Detta kan till viss del tillgodoses genom en livsformsorienterad planering som Arén föreslår, vilket 
placerar  mer  ansvar  på  Planeraren  då  de  lokala  gräsrotsinitiativen  såklart  påverkas  av 

90    Adler, Fung, Huber, Young, 32-36
91 Definition av ekologiskt lantbruk av Nordiska IFOAM 1989.
92 Björklund, Rydholm, 13
93 Falkheden
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konsekvenserna av samhällsplaneringens utveckling. 
Vare sig man tror på överstatliga initiativ eller inte, så kan utvecklingen av samhället tendera 

att gå åt olika håll beroende på vems levnadsvillkor som premieras i planeringen. Landsbygdens liv 
kan innebära andra sorters sociala mönster och alternativa försörjningsmodeller p.g.a. tillgång till en  
variation av olika materiella levnadsvillkor, än tillväxtregionernas levnadsmönster. 94

Kollektiva landsbygdsodlingar skulle kunna vara ett sätt att bryta den sociala isoleringen som 
uppstått alltmer sedan landsbygdens försörjningsmodeller inte längre utgår från den lokala platsen. 
Idag krävs transporter till andra orter vilket gör landsbygden till en sovande villaförort under dagtid, 
men ett social återknytande genom gemensamma odlingar eller andra gemensamma miljöinitiativ 
kan vara ett sätt att utveckla hållbarhetsarbete, socialt, ekonomiskt och kulturellt på landsbygden.

Nils  Tiberg påpekar  i  artikeln  Med periferin i  centrum att  det  är  lättare för  landsbygdens 
befolkning  att  minska  behovet  av  lönearbete  och  komma  ur  rollen  som  ständig  konsument.95 
Förutsättningar för en ökad småskalighet, med bland annat minskade avstånd mellan produktion 
och konsumtion, finns främst på landsbygden.

•  Vad  finns  det  för  idéer  om  hållbarhet  i  relation  till  samtida  gemensamhetsbaserade  
odlingar? De mer genomgående analyserna av hur människor förhåller sig till sin omgivning utifrån 
gemensamhetsbaserade odlingar bearbetas genom teorier från ett psykologiskt och sociokulturellt 
perspektiv  av  bl.a.  Turner,  Carolan,  DeLind.  Människans  ontologiska  behov  av  att  förstå  vår 
omgivning, kompliceras i vår globala värld där alla delar av matens ursprung är fjärmade från våra 
faktiska liv. De ovanstående forskarna pekar på betydelsen av det fysiskt erfarna, det sinnliga.

Begreppet Tactile space kan appliceras på begränsade ytor, platser och sammanhang som ger 
utrymme för erfarenhetsbaserad och sinnlig kunskap. Begreppet visar på hur det går att fördjupa 
förståelsen om hållbarhet mellan människa och miljö genom platser för socialt och miljömässigt 
engagemang  utifrån  medborgarnas  egna  aktiva  deltagande.  Detta  kan  bl.a.  uppstå  i 
gemensamhetsbaserade odlingar eller exempelvis utifrån CSA-kooperativ där det ges utrymme för 
ökad delaktighet. En eftersträvansvärd decentralisering uppstår då skillnaden mellan den aktiva och 
den passiva parten upphör.

Begreppet embodied connections för fram en liknande tes om den fysiska delaktigheten i sitt 
lokalområde som en betydelsefull metod för att långsiktig ekologisk förståelse ska utvecklas. 

Lusten som en betydande drivkraft påpekas framförallt av Turner. Att utgå från individens 
privata  engagemang  till  sin  medverkan  i  det  gemensamma  odlandet  är  viktigt.  Även  utifrån 
erfarenheterna från Tillsammansodlingen i Mölndal så poängteras betydelsen av att möjliggöra för 
alla människor att delta utifrån sin egen lust och sina egna villkor, vilket också framkommer av 
enkätsvaren från Tillsammansodlingens deltagare i Bottna,

Ytterligare en aspekt som lyfts fram för att skapa hållbara gemensamhetsbaserade odlingar är 
processen i sig. Hållbarhet är inget statiskt tillstånd utan något som utvecklas över tid. Som Neva 
Hassaneins påpekar,  ett  äkta 'food citizenship',  där våra matvanor åtföljs  av en egen social  och 
politisk förbindelse, kan enbart åstadkommas stegvis.

DeLind är  den som för fram skarpast kritik mot både det  industriella  och det  ekologiska 
jordbruks- och livsmedelssystemet. Hon menar att hållbarhet handlar om ett förhållningssätt och ett 
agerande som verkar för lokalt hållbara livsmedels- och jordbrukssystem, som utgår från den lokala 

94 Arén, 63
95 Tiberg,131
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kontexten både gällande ekologi och den socioekonomiska situationen. Detta sker genom en lokal 
delaktighet där omtanken utvidgas från det egna till det gemensamma.

• Vilka syften har deltagarna i Tillsammansodlingen i Bottna med att utveckla en kollektiv  
odling? Tillsammansodlingen i Bottna visar sig vara ett lokalt exempel på de odlingsrörelser med 
intention  att  skapa  en  kollektiv  odling  som  inspirerar  till  ett  vidare  omställningsarbete.  Inom 
gruppen finns en tillförsikt till odlingens framväxande, och en mängd idéer och planer. Istället för 
en specifik handlingsplan finns ett öppet förhållningssätt där den kommande kontinuiteten får visa 
hur odlings- och omställningsarbetet kommer se ut. Till skillnad från de mer strategiska alternativa 
odlarna, som liksom dagens ekologiska lantbruk utgår från en marknadsbaserad logik,96 så ser jag i 
den kollektiva odlingen i Bottna ett initiativ som snarare är ett uttryck för Civic Agriculture där 
medborgarskapet aktiveras till  ett ansvarstagande och engagemang som handlar om att utveckla 
lokalområdet.  Syftet  för  Tillsammansodlarna  i  Bottna  är  ett  bredare  engagemang,  där  hållbar 
omställning av lokalområdet genom att odla bygdens mark tillsammans, följs åt av viljan till mer 
social samverkan på landsbygden.

• På vilka sätt är Tillsammansodlingen i Bottna ett exempel på framväxande odlings- och  
distributionsinitiativ?  Termen Civic Agriculture är ett  relevant  begrepp för att beskriva i  vilken 
global kontext som de gemensamhetsbaserade odlingarna tillhör. Bottna Tillsammansodling är ett 
exempel  på  hur  människor  organiserar  sig  och  utvecklar  ett  aktivt  'food  citizenship' 
(matmedborgarskap).  

Tillsammansodlingen i Bottna har ingen formulerad plan för en alternativ distribution. Men 
trots det är initiativet redan ett exempel på en framväxande alternativ distribution. Enkäten visar att 
det  finns  önskemål  om att  utveckla  odlingar  på  mer  areal  i  bygden.  Dels  flera  (Tillsammans) 
odlingar,  men också samarbeten med andra odlare  där  beställningar  över  grupperna sker  innan 
odlingssäsong,  liknande CSA-modeller.  Det  finns  också förslag  på roterande arbetslag  på olika 
gårdar/odlingar, verktyg- och tjänstutbyte, helt enkelt ett tidsutbyte där alternativa ekonomier och 
samarbeten uppstår. 

Tillsammansodlingen  i  Bottna  omfattar  ett  system  som  liknar  CSA-kooperativ,  men  där 
samarbetet  är  bredare  än  inom  ett  kooperativ  mellan  konsument  och  producent  i  samma 
organisation. Tillsammansodlingen innebär ett samarbete som utvecklas inom en bygd av den lokala 
befolkningen,  men  med  inspiration  från  både  urbana  och  globala  odlingsrörelser.  Det  sociala 
sammanfogandet  som  sker  genom  den  kollektiva  odlingen  leder  till  att  personer  med  olika 
bakgrunder och kunskapsområden möts och därmed blir också den sociala organisationen för varje 
odling unik.

Den agroekologiska modellen menar att lokala småskaliga metoder är en viktig strategi för att 
skapa  ett  hållbart  jordbruk  och  arbeta  för  omställningsfrågor  som att  lösa  världshungern.  Den 
agroekologiska  modellen består  i  hög grad  av  just  sammankoppling  och utbyten  mellan  lokala 
erfarenheter.

Den  internationella  organisationen  Via  Campesina  verkar  för  sammanförande  av  lokala 
odlares erfarenheter och de är starkt kritiska mot de marknadsanpassade jordbruksreformerna och 
menar;  för  att  nå  matsäkerhet  så  krävs  ett  hållbart  och  hushållsbaserat  odlande. 
Tillsammansodlingen i Bottna är utifrån sitt lokala initiativ en del av en global omställningsrörelse 

96 DeLind 2001
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som verkar för rätten till matsuveränitet.
Den  'nya  generationens  odlare'  består  kanske  inte  enbart  av  dem  som uppenbart  ingår  i 

alternativa odlingsmodeller, de med en kollektiv samvaro kring odlingen och en direkthandel utan 
mellanhänder.  Den 'nya generationen'  av kollektiva sätt  att  odla  på, handlar kanske mer om att 
inkludera människors medskapande och se att varje odlingsinitiativ har potential till att vara en del 
av en större odlingsrörelse.
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9 Bilagor

9.1 Omställningsrörelsens plattform

Plattform för Omställning
 
Vi behöver ställa om för att hantera konsekvenserna av oljetoppen,
den globala uppvärmningen, ekosystemerosionen, de sociala
orättvisorna samt bristerna i det ekonomiska systemet.

• Det räcker inte med att byta till förnyelsebara energikällor. Vi
behöver samtidigt minska vår energiförbrukning. Det är
bättre att planera för en förändring än att överraskas av den.

• En obegränsad tillväxt inom ett begränsat system (såsom
jorden) fungerar inte. En ekonomisk och ekologisk kris som
beror på sinande naturresurser går inte att konsumera sig ur.

• Vi behöver skapa ett utrymme för rättvis omfördelning av
den globala resursanvändningen.

• Vi behöver bevara och återskapa de ekosystemtjänster som
idag är hotade och som vi är beroende av för vår överlevnad.

• Vi behöver bygga social, ekologisk och teknologisk resiliens
samt justera det ekonomiska systemet så att det stödjer
omställningen.

• Vi har mycket att vinna på att fokusera på hälsa, livskvalitet
och livsinnehåll framför ökad materiell konsumtion.

• Det lokala samhället har förmåga att kunna lösa de flesta av
invånarnas grundläggande behov.

• Vår kreativa förmåga att hitta lösningar och vår lust att dela
kunskaper och erfarenheter är positiva krafter i omställningsarbetet.
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9.2 Enkätfrågor

Det gemensamma odlandet

1. Varför deltar Du i Tillsammansodlingen?

2. Är det gemensamma odlandet betydelsefullt för Dig? Om så är fallet, vill Du då utveckla svaret?

3. Vad tycker Du är viktigast med gemensamt odlande på landsbygd?

Hållbarhet

4. Vad är en hållbar odling för Dig?

5. Hur anser Du att Tillsammansodlingen kan utvecklas till en hållbar gemensam odlingsform?

6. Vad är betydelsefullt för Dig med Tillsammansodlingen?

(skala 1-5) Skriv gärna siffran efter varje påstående.

Tillgång till ekologiska och lokalt odlade grönsaker

Att själv ha deltagit i odlandet av grödorna

Att förse dig själv med grönsaker

Att förse andra/bygden med grönsaker

Tillgång till en plats i naturen

Social gemenskap i gruppen

Mötesplats

Att lära av varandra

Att gemensamt ta ansvar för odlingen

En platt organisation

Utveckla nya hållbara odlingsformer

Att vara ett pedagogiskt exempel på hur man kan odla tillsammans
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Att levandegöra den lokala bygden

Att aktivt medverka till förkortning av matens distributionskedjor

Minskad energiförbrukning

Marken/Platsen

7. Finns det andra områden/platser/aktiviteter mer än grönsaksodling som Du vill ska finnas med?

8. Har Du tillgång till mark för att odla på egen hand?

9. Planerar Du att odla på annan mark än Tillsammansodlingen?

Om svaret är ja, i vilken utsträckning vill Du då odla på Tillsammanodlingen?

Omställning och Ideologi

10. Upplever Du att Tillsammansodlingen är en ideologisk odling?

11. Ser Du något samband mellan Tillsammansodlingen i Mölndal och Gerlesborg?

12. Är Du intresserad av att ta del av mer erfarenheter från Tillsammansodlingen i Mölndal?

Om svaret är ja, hur anser Du att erfarenheter från Tillsammansodlingen i Mölndal kan överföras till 
Gerlesborg?

13. Upplever Du att det är relevant för Tillsammansodlarna i Gerlesborg att samtala mer om 
värderingar och ideologi?
14. Har Du andra tankar kring ideologier eller värderingar kring odlingen? Om så är fallet, utveckla 
gärna.

Den pågående processen

15. Exemplifiera vad du tycker varit bra med Tillsammansodlingen samt det som eventuellt ej  
fungerat bra.

Odlingens utveckling

16. Vad anser Du om att Tillsammansodlingen ska kunna inkludera externa medlemmar som främst 
är intresserade av att köpa grönsaker från odlingen?

17. Tycker Du att det är OK att Tillsammansodlarna kan ha ett vinstdrivande syfte?

18. Anser du att Tillsammansodlingen bör bilda en (ekonomisk/ideell) förening?
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19. Ser Du möjligheter för Tillsamansodlingen att samarbeta med Bottnafjordens inköpsförening?

I så fall, hur skulle Du vilja att det samarbetet ser ut?

Framtid

20. Hur vill Du att Tillsammansodlingen ska se ut/fungera om två år?

21. Hur vill Du att Tillsammansodlingen ska se ut/fungera om tio år?
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