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Resurser…
FN – talar  om 
resurseffektivitet… 
” Ett liknande seminarium hölls vid samma tidpunkt förra året 
och flera talare visade att mycket har hänt på ett år. Det 
finns uppskattningar om att varje satsad krona/ euro/ dollar 
ger 14 gånger pengarna tillbaka”
…”Belgien har regeringen och näringen slutit en 
överenskommelse att reducera svinnet med 15 procent till 
2020 och med 30 procent till 2025#. 
…”World Business Council for Sustainable Development 
en sammanslutning av 200 företag, som också har gjort 
åtaganden för att verka för att målet om ett halverat matsvinn 
till 2020 uppfylls”



Resurser och svinn –
är en världsfråga

” Ett liknande seminarium hölls vid samma tidpunkt förra året och flera talare visade att mycket har hänt 
på ett år. Det finns uppskattningar om att varje satsad krona/ euro/ dollar ger 14 gånger pengarna tillbaka”

Den är frågan är högaktuell. Stor utvecklingspotential, 
”lågt hängande frukt” i hållbarhetsmålsättningar, vi 
har en del partiella lösningar/ ”tänk” (LEAN, just in 
time, TQM)
Belgien har regeringen och näringen slutit en överenskommelse att reducera svinnet med 15 procent till 
2020 och med 30 procent till 2025. 

World Business Council for Sustainable Development en sammanslutning av 200 företag, som också har 
gjort åtaganden för att verka för att målet om ett halverat matsvinn till 2020 uppfylls

Aktuell  på ”alla nivåer” – organisations-, nations- och 
världssamfundsnivå

https://matenochmarknaden.wordpress.com/2017/11/08/seminarium-om-matsvinn-i-geneve/



Livsmedelskedjan som vi brukar se 
den illustrerad

Här blir de 
resurser vi inte 
konsumerar, eller 
inte förmår ta 
hand om i kedjan, 
förluster… 



SIDOSTRÖMMAR,
ur ett resursbaserat perspektiv,
innebär att i ett system

avfall, slöseri, sopor, rester, inkurans 
misshushållning, skräp, svinn, förfall, 
förödelse, slöseri, spill, förslitning, 
försummelse, vanvård…

maximera användning av resurser
genom att minimera resursförluster

Resursförluster… 

Reverse resources, losses, waste, externalities, inefficiencies… 
  



Resurs, effektivitet, system
Resurs-



Seed ConsumerPlant Product/Raw material Processing Final product Distribution

Energy 
Fossil and 
non-fossilNutrient Packaging

Waste

From seed to consumer

FreshWater

Resursmedvetenhet på systemnivå –
FoodHills

© Bengt Persson, FoodHills



Ett cirkulärt bio-ekonomist system
en sluten kedja
där en så kallad 
sidoström blir en 
resurs 
Olika produktioner 
är beroende av 
varandras resurser



Från linjära till cirkulära affärsmodeller
SB

, Sustainable B
rands, 2017, 

R
eporting 3.0

Från  statiska, eller linjära modeller, baserat på ett fåtal 
intressenters behov i termer av transaktioner, korta 
tidshorisonter och acceptans för svinn 

Till dynamiska/ cirkulära modeller, baserat på ett större antal 
intressenters behov, i termer av relationer, med längre 
tidshorisonter och ambition att använda sidoströmmar



Lite färsk dialog
• Galanakis, C.,  (ed.) 2018 Sustainable Food Systems from Agriculture 

to Industry,  Elsevier, ISBN: 9780128119358, 10 januari 2018 
https://www.elsevier.com/books/sustainable-food-systems-from-
agriculture-to-industry/galanakis/978-0-12-811935-8

• Jordbruksverket Maten och marknaden  information om ett seminarium 
om matsvinn (UNICE i Genève) den 7 november 2017
https://matenochmarknaden.wordpress.com/2017/11/08/seminarium-
om-matsvinn-i-geneve

• Rosegren, I. Forskning.se. Orimliga mängder avfall (17 augusti 2017) 
https://www.forskning.se/2017/08/17/synligt-skrap-ger-battre-
avfallshantering/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecifie
d&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

• SB, Sustainable Brands, 2017, Reporting 3.0  
http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/new_metrics/bill_b
aue/reporting_30_positive_maverick%E2%80%99_community_pushes
_context-based_

• TED talks – Stop wasting food 
https://www.facebook.com/TED/videos/vb.29092950651/15595076607
51354/?type=2&theater

https://www.elsevier.com/books/sustainable-food-systems-from-agriculture-to-industry/galanakis/978-0-12-811935-8
https://matenochmarknaden.wordpress.com/2017/11/08/seminarium-om-matsvinn-i-geneve
https://www.forskning.se/2017/08/17/synligt-skrap-ger-battre-avfallshantering/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/new_metrics/bill_baue/reporting_30_positive_maverick%E2%80%99_community_pushes_context-based_
https://www.facebook.com/TED/videos/vb.29092950651/1559507660751354/?type=2&theater
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