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Vilka möjligheter har 
kocken att forma ett 
hållbart matsystem?



ü”Doers”

üDirekta

üKreativa

üGalna

üMålmedvetna



Världen befinner sig vid en kritisk vändpunkt. Kurvan för växthusgasutsläppen 
måste vändas senast år 2020 och sedan falla dramatiskt och halveras ungefär 
vart tionde år för att vi ska klara Parisavtalet. 
(Källa: Johan Rockström et al. i Rapporten Exponential Climate Action Roadmap, 2018).

Kunskapsluckor och andra brister försvårar utvecklingen av ett hållbart 
samhälle. 
(Källa: Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan, Naturvårdsverket 2010).

Världens 7,7 miljarder människor = endast 0,01% av alla levande ting. 
Ändå har mänskligheten orsakat förlusten av 83% av alla vilda däggdjur 
och hälften av växter. 
(Källa: The Guardian, 2018)

Stephen Hawking: Människosläkten måste 
befolka en ny planet inom 100 år. 
(Källa: BBC & Time Magazine, 2017)



Sverige påverkar miljön även 
i andra länder. 
(Källa: Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan, 
Naturvårdsverket 2010).

Sveriges ekologiska fotavtryck är 7,2 
gha/person jämfört med 2,1 
gha/person som planeten kan klara av.
(Källa: WWF Sverige, 2018).





Maten är den största 
enskilda orsaken till 
globala miljöproblem. 
(Källa: Johan Rockström, Stockholm

Resilience Centre, 2018).



I Sverige står maten för ca en 1/3 av 
klimatpåverkan vilket är mer än 
utsläppen genom inrikes transporter 
med bil, buss, flyg och tåg. 
(Källa: WWF Sverige, 2018).



Källa: 

Stockholm Resilience Centre, 

2019



àÄndra kostvanor: 
Mera växtbaserat och nyttigt

àÄndra arbetssätt:                             
Bättre arbetsmiljö, ny ledarskap

àNya normer:                              
Minska matsvinn, matavfall 
och matförlust





• Matens koppling till allt vi har omkring oss
• Alla processer och infrastrukturer som är 

involverade i utfodring av en befolkning
• Alla olika aspekter av mat är tydligt eller otydligt 

kopplade 
• Matsystemets väsentliga karaktär framgår av 

interaktioner mellan de olika delarna
• Ett matsystem fungerar inom och påverkas av 

sociala, politiska, ekonomiska och miljömässiga 
sammanhang

• Mänskliga resurser 
• Ett matsystem kan vara lokal (inom en         

kommun) eller global (hela världen) och allt               
där emellan



Kockar bör behärska 
ett matsystemtänk



SOCIAL GASTRONOMY

EDIBLE EDUCATION

GASTRODIPLOMACY





De som hanterar maten har ansvaret, i 
högsta grad, att förmedla matens 
kärnvärden till ätarna.

Kockar kan skapa och 
åstadkomma så mycket mer 

än en måltid.



Kockarna kan 
säkerställer ett hållbart 

matsystem!



Matsystemet
i dagsläget

Enklare, ångerlösa 
handlingar

Innovativa 
handlingar

Paradigmskifte

Bildkälla: Stockholm Resilience Centre, 2019
(Anpassad version av Meadows 1999 och Leuphana
University.)
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