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Framtiden är öppen

Underlag fr Josefin Wangel, SLU Urban Future. 2018

Att framtiden är öppen, i bemärkelsen inte förutbestämt, innebär 

att:

 Framtiden är möjlig att planera för och påverka

 Framtiden är omöjlig att förutse och kontrollera

Att arbeta med ett framtidsperspektiv innebär att utforska både 

möjligheter och osäkerheter (inklusive risker).



Vad spanade vi tidigare?

Underlag från Richard Tellström, 2017

Från Svenska Dagbladet 20 augusti 1946

Från Svenska Dagbladet 30 mars 1982



Vad är framtidens mat för dig?



Framtidens mat -vilka ramar 

finns?

Källa: National Geographic Sverige, 2014



Mat i framtiden- vad krävs?

Nyttja marken bättre

Byt matvanor

Minska matsvinnet

Källa: Bla Foley m. fl., 2011
Källa: Naturvårdsverket, 2008.

Klimatpåverkan från olika 

aktiviteter



Marken -vår mest värdefulla 

men minst uppskattade resurs.

2100m2 åkermark per person att odla på. 

-Vad vill du odla? 

Globala åtgärder:

• Stoppa utbredningen av jordbruksmark

• Öka skördarna

• Försiktigt med användning av vatten och 

kemikalier.

Källa: bl.a. Elin Röös, SLU, 2017



Nyttjande av marken

https://www.popsci.com/best-of-whats-new-2015/engineering

HÅLLBART NYTTJANDE

ODLA MAT PÅ ÅKERMARKEN

NYTTJA NATURBETESMARKEN

INNOVATIONER SOM MINSKAR PÅVERKAN



Klimatsmarta matvanor

Elin Röös. 2016, SLU. Röös et al. 2015. Illustration: Fredrik Stendahl
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• Minska mängden 

animaliska livsmedel.

• Restprodukter från 

livsmedelsindustrin 

används som djurföda.

• Djur betar på marker som 

inte kan odlas



Hur ser svenskens matvanor

ut?

Källa. Cultural map 2010-2014. http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=Findings.



Framtida, goda matvanor

Daniel  Johansson et al 2017, SLU. 

HÄLSOSAMMA MATVANORHÅLLBARA MATVANOR

NYA MATVANORSMAKLIGA MATVANOR

Anders Kissling, et al., 2017, SLU. 
Anna Jansson & Åsa Berggren,  2015, SLU. 

Elin Röös. 2016, SLU.. Röös et al. 2015. 



Vad mycket mat vi slänger! 
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Källa: Naturvårdsverket. 2016. 



Hur kan vi minska svinnet?

Supermarket food waste (2015). Av den kasserade maten (kg) i butik är:

Största andelen svinn var frukt och grönt.

Kött var en mindre andel (kg) men hade större klimatpåverkan.

Nya projekt:
• Urban Waste- minimera avfall på turistorter
• AWARE- minska matsvinnet i restauranger och storkök, samt skapa värde av 

det svinn som ändå uppstår

Nya industridoktorandprojekt:

• Förlängd lagringstid och minskade lagringsförluster i rotfrukter 

och knölar

• Svenska äpplen året om genom ny lagringsteknik

Källa: bla Mattias Eriksson, 2015, SLU



Så vad blir då framtidens 

mat..

11 världsledande experter från olika lärosäten, analysföretag och 

små och stora livsmedelsföretag att titta djupt i kristallkulan för att 

spå vad vi äter i framtiden.

Deras svar blev ofta överraskande ..och pekade ibland åt olika håll. 

Men kanske är just detta den främsta insikten: det finns inte en 

vision utan det är en mängd olika lösningar som kommer att verka 

parallellt och tillsammans mätta magarna i framtiden.

Källa: https://www.svd.se/sa-ater-vi-2050



Håll dig uppdaterad!

Hemsida www.slu.se/futurefood

Nyhetsbrev Food for Thought

Twitter @SLUFutureFood

Podd Feeding your mind (startar nu under våren)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du massor av 

matnyttig information. Du anmäler dig via vår hemsida. 


