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Planetens gränser
Ett säkert handlingsutrymme 

för mänskligheten

Steffen et al Science 16 January 2015

Med utgångspunkt i…



…och livsmedelsförsörjningens sårbarhet



Behov av att ställa om



Dubbla syften

Undersöka hur resilient
livsmedelsförsörjningen 

inom kommunens 
geografiska område är 
inför olika störningar

Utforska hur 
resiliensanalys kan 

bidra till regionalt och 
kommunalt arbete och 

planering



”Matsystemet”

Gordon et al. 2017Vad är kommunens roll?



Vad är resiliens?

• Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att 
klara av förändring och vidareutvecklas.

• Strategier baserade på resiliensperspektivet
utgår ifrån att vi måste förvänta oss 
överraskningar och stärka systemens förmåga 
att anpassa sig till framtida förändringar. 



Överbryggar två områden inom 
strategisk planering
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Dynamiskt perspektiv 
på förändring, t.ex. 

tröskeleffekter, 
återkopplings-
mekanismer

Fokus på att 
klara av 

förändring

Anta 
överraskningar 
och osäkerhet

RESILIENSANALYSEN

Längre tids-
perspektiv

Sociala, 
ekonomiska och 
ekologiska 
aspekter

Systemförändring



Process

WORKSHOP 3

Trösklar
RAPPORT LANSERING

LIVSMEDELS-
PLAN

PRE-WORKSHOP

“Vad är
problemet?”

WORKSHOP 1

Bedöma
resiliensen

WORKSHOP 2

Strategier och
lösningar

Lokala, regionala & 
nationella aktörer

Lokala aktörer inom livsmedelssektorn

SRC/Albaeco

2015 2016 2017…

2014

Främst kommun-
strateger

Lokala & regionala aktörer 
inom livsmedelssektorn





www.eskilstuna.se/resiliens



Resultat: Fyra sårbarheter

1. Ökande avstånd och minskande kunskap 

2. Ensidig livsmedelsproduktion och beroende 
av globalt handelssystem

3. Låg ekonomisk lönsamhet och låg återväxt 
inom lantbruket

4. Brister i kommunens krisberedskap



1. Ökande avstånd och minskande 
kunskap

”Sammankoppling” ”Frånkoppling” ”Återkoppling”



Källa: Stenmark 2017

2. Ensidig produktion och beroende av 
globalt handelssystem

Fördelning av producerade 
livsmedel i Sörmland



3. Lönsamhet och återväxt inom 
lantbruket

Källa: Jordbruksverket



4. Bristande krisberedskap

• Större lager saknas

• Butikers förråd räcker 3-4 dygn

• Låg medvetenhet bland medborgarna



Resultat: Strategier

En blomstrande lokal 
marknad & matkultur

Gynna extern 
samverkan 
och dialog

Öka medvetenheten 
om livsmedels-

försörjning

Utveckla lantbruket och 
förädlingen samt stärka 

närproducerade livsmedel 

Samverkan 
mellan kommun 
& producenter

Stadsodling & 
”integrations-
trädgårdar”



Plan för hållbar livsmedelsförsörjning

• Tas fram under 2017, genomförs 2018 och framåt

• I partnerskap med olika aktörer

• Bygger vidare på resiliensanalysen



my.sellberg@su.se

Läs mer:  www.eskilstuna.se/resiliens

Tack!



Stegvis förlust av resiliens



Resiliensanalys

Genom gemensamt 
lärande…

…öka förståelsen av systemet 
och de viktigaste 
faktorerna som formar det…

…och därmed välja strategier 
som gör systemet 
mer förberett för framtida 
förändringar 
och överraskningar (Resilience Alliance 2010)



Biologisk mångfald minskar…



Resultat: Omvärldsfaktorer

Eskilstunas 
livsmedels-
försörjning

Klimat

Energibrist

Globalisering

Politik i EU & nationellt

Konsumtionskultur



Framgångsfaktorer

• Mod

• Tillit

• Dialog

• Forskarstöd

• Politiskt stöd



”Bröllopstårtan”
FN:s 17 globala 
hållbarhetsmål
(Agenda 2030)

Antagna av FN 2015





Plan för hållbar livsmedelsförsörjning

• Inspel från resiliensanalys av Eskilstuna kommuns 
livsmedelsförsörjning

• Krisberedskap
• Långsiktigt hållbara odlingslandskap och fisken
• Minskad klimatpåverkan och anpassning till ett 

förändrat klimat
• Resurshushållning och kretslopp
• Närproducerade livsmedel
• Sysselsättning och näringslivsutveckling
• Stadsodling
• Hållbar och hälsosam konsumtion



Deltagare på workshop 1
• Stockholm Resilience Centre/Albaeco
• Mälardalens högskola 
• Södertörns högskola
• Stockholms universitet, Agroforestry Sverige
• RISE - Research Institutes of Sweden
• Länsstyrelsen
• ReFarm 2030
• Stolt mat i Sörmland
• Agro Sörmland
• Needsdrive
• Resilient Regions
• Strängnäs kommun
• Projekt MatLust, Södertälje Kommun
• Region Örebro län
• Sörmlands Matkluster
• Destination Eskilstuna
• LRF Eskilstuna
• LRF Södermanland
• LRF Mälardalen

• Bränne Övregård AB
• Lindholms Gård, Rekarnekött AB
• Stora Lövhulta, Eskilstuna
• Kalkugnstorp, Eskilstuna
• Trantorp
• Rekarne Vattenbruk AB
• Sörmlands matkluster 
• Mälarchark
• Bakeriet
• Kjula hembageri
• Eskilstuna Ölkultur
• Coop Forum
• Sparbanken Rekarne
• Sörmlands sparbank
• Stolt Mat Sörmland 
• Eskilstuna Naturskyddsförening
• Eskilstunas Biodlareförening
• Biogas Öst
• Eskilstuna kommun, politiker och tjänstemän


