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Människans 10 000 år av relativ stabilitet
Stockholm Resilience Centre and Rockström and others, Ecology and Society 2009:14
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Den snabba accelerationen
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Stor ökning av mattillgänglighet

• 1950 levde 53% av världsbefolkningen i länder 
med mindre än 2000 kcal/person/dag. Idag är det 
3%

• 1950 bodde 33% i länder med mer än 2500 
kcal/person/dag. Idag är det 66%.

• Trots en närmre tredubbling av antal människor

• Handel och intensifiering har varit avgörande!
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Oväntade tröskeleffekter i ekosystemen
Korallrev – välstuderat exempel på regimeskifte

Diversa korall-
dominerade 
rev (mat, 
turism, 
reglering av 
stormeffekter)

Alg-dominerat 
rev (minskad 
diversitet & 
och mindre 
värdefullt)



Planetens gränser
Säkerhetszonen
(Safe Operating Space) 
Inom vilket vi har fritt 
spelutrymme

Osäkerhetszonen
Ökande risker för 
tröskeleffekter

Planetens gränser
Stora risker att 
destabilisera biosfären



Greenhouse 

gases

Biodiversity

Land use

Chemical 

pollution
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Ozone layerEn omställning behövs

inom dessa gränser

www.oxfam.org

Utvecklingens “munk”
- ett socialt golv, inom planetens gränser

Rättvist, säkert, 

inkluderande, hållbart
Raworth 2012



Människans utveckling 
i relation till biosfären

Matsystemets utveckling 
i relation biosfären

Gordon et al. in prep.



Jämför 1960 med idag

Matproduktion:
- Intensifiering (dubblering av skördar, dubblering av ton/djur), 8% expansion
- Nutritionsinnehållet i det vi producerar och äter går ner
- Antibiotikaresistens ett växande hot

Hälsa: 
- Undernärda från 19% 1990 till 11% 2015; Kortväxthet hos barn från 40% till 24% 
- Övervikt från 25% in 1980 to 39% in 1990; Fetma från 6% till 12%



Matproduktionens bidrag till planetens gränser

Gordon et al. in prep

Planetgräns Från 
matproduktion

1962 - 2015

Klimatföränd-
ringar

25% Inom (60?%)

Biogeokemiska 
flöden

100% Inom 12%

100% Inom 20%

Vatten 70% Inom 47%

Biodiversitet Most (75-90%) Utanför 
(90%?)

Landförändring 75% Inom

Föroreningar N/A Inom 8%



Gordon et al. in prep.

Distansering av produktionsystem
Minskad transparens/information
Framväxt av globala aktörer
Förändrat kontext för 
beslutsfattande hos konsumenter
”De-coupling” mellan producent 
och konsument

Förändringar i 
samspel mellan 
människor och 
produktionssystem



Synergier mellan hållbar och 
hälsosam kosthållning

Effektiv resursanvändning
”Game-changers” i produktionsystemen

Ett fokus på kvalitet 
och näringsinnehåll

Krafttag i 
antibiotikafrågan

Bygga resiliens

Vilka mål?



Transparent information

Återkoppla till 
biosfären

Inflytande på 
konsumenters
besluts-
fattande

Ändrade värdesystem 
”planetskötare”

Vilka mål?
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Exempel 1: Ändrat värdesystem och ökad transparens
- Ett exempel från fiskesektorn



Top 10% account for 38% of total revenues

Correspond to 18% of the global value of seafood production in 2012 

(US$ 252 billion)

Ökad koncentration av nyckelaktörer i fiskerinäringen
Österblom et al. (2015)

Dessa ‘Keystoneaktörer kontrollerar 19-40% av flera av de mest värdefulla fiskebestånden



Dessa ‘Nyckelaktörer’ …

… influerar global förvaltning och institutioner

… dominerar globala vinster

… kontrollerar globala segment av livsmedelskjedjan

… binder ihop lokala platser/ekosystem genom dotterbolag



Genom en dialog faciliterad av SRC, har dessa ‘nyckelaktörer’ 
gemensamt kommit överens om att öka transparensen och
spårbarheten, reducera illegalt, orapporterat och oreglerat
fiske i sina värdekjedjor



Exempel 2: Arbeta med städer för bättre
“åkerkoppling” och inflytande på konsumentbeteende



Food deserts and swamps i städer



Mer än 60% av områden som 
beräknas vara städer 2030 skall 
fortfarande byggas

En Urban Möjlighet
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Stadsplanering
- Bondens marknad
- Skolor/barns miljöer
Offentlig upphandling



Exempel 3: Skifta volymfokus till kvalitetsfokus



Ökad urbanisation betyder att vi äter mer färdigmat
och mer på restaurang
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Mycket innovationer sker nu inom restaurang
- Matsvinn
- Säsong, diversitet
- Proteinskiftet
- Samarbete mellan kockar och producenter

Kan vi finna ”the sweet spot” där kvalitet, 
hållbarhet och hälsa går hand i hand?
- Mervärden/Lönsamhet/Skalbarhet



TACK!
Sign up to our newsletter at:

www.stockholmresilience.org
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