Sjön Fysingen vid Torsåker gård. Foto: Leonie Guerrero

Alternativa framtidsvisioner för
hållbar mat i Mälardalen
Dokumentation från workshop på Torsåker gård i Upplands Väsby den 6 oktober 2017

För att stötta positiv förändring i regionen
Stockholm Resilience Centre ordnade en workshop för att ta fram idéer till alternativa
visioner för hållbara matsystem i Mälardalsregionen år 2050.
Workshopen hölls på
Torsåker gård utanför
Upplands Väsby där
Axfoundation har startat
ett utvecklingscentrum
för hållbara måltider. Vi
höll till i Follyn, som är
fint belägen nere vid
sjön Fysingen.

Omkring 20 aktörer samlades från olika delar av matsystemet: kommuner och länsstyrelser,
företag, forskare och gräsrotsinitiativ (se deltagarlista på sid. 11). Syftet med dagen var att
skapa dialog och möten mellan engagerade personer som vill ha förändring mot mer hållbar
livsmedelsförsörjning, men med olika perspektiv på vad det innebär.

Fokus var på Mälardalsregionen (inkl. Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands,
Örebro och Östergötlands län) men majoriteten av deltagarna kom från Stockholm med
kringliggande kommuner.
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Med utgångspunkt i globala hållbarhetsutmaningar
Dagen inleddes med en introduktion till dagen av My Sellberg, doktorand på Stockholm
Resilience Centre, Anna Henning Moberg på Axfoundation som berättade om platsen, samt
Line Gordon, vice forskningschef vid Stockholm Resilience Centre, som presenterade en
global översikt över några av hållbarhetsutmaningarna kring livsmedelsförsörjningen.

Line presenterade också resultat från en ny forskningsartikel som jämför matsystemets
utveckling från 1960 och fram till idag1.
1

Gordon et al. (2017) “Rewiring food systems to enhance human health and biosphere
stewardship”. Finns att ladda ner här: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/17489326/aa81dc/met
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Från frön till framtidsvisioner
Deltagarna hade tagit
med sig ”frön” – positiva
projekt eller initiativ som
är marginella i nuläget,
men som de gärna skulle
se växa i framtiden och
presenterade dessa för
varandra i grupper.

Grupperna tittade på
likheter och olikheter
mellan fröna och valde tre
frön, eller teman, att
jobba vidare med.
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Nästa steg var att föreställa sig hur fröna skulle kunna se ut i framtiden om det var det som
var normen och de var fullt spridda och etablerade i regionen. Vi ”brainstormade” kring vilka
konsekvenser det skulle kunna få för regionen, t.ex. socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Resultatet såg till exempel ut så här:

Metoden kommer
från forskningsprojektet Seeds of a
Good Anthropocene
och har använts på
andra platser i
världen, bl.a.
Kapstaden i Sydafrika
och Montreal i
Canada.
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Efter lunchen fortsatte vi i samma grupper för att illustrera visionerna utifrån två olika
utgångspunkter – vad vi äter i regionen i framtiden och hur landskapet ser ut. Tanken var
sedan att väva ihop dessa till ett sammankopplat matsystem.

Det blev en hel del ritande och ”klipp- och klistrande”. Resultaten såg ganska olika ut, men
kunde till exempel se ut så här:
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För att lära oss mer om vad de andra
grupperna hade kommit fram till, gjorde
vi en ”karusell” där grupperna flyttade
runt till varandras bord och gav feedback
till de andras visioner – både sådant som
de gillade, var kritiska till, eller undrade
över. Efteråt återsamlades vi i grupperna
och diskuterade kring feedbacken och
ifall vi ville göra några ändringar i
visionerna.

Konstnären och pedagogen
Wendel Strömbeck var med
och skissade under dagen.
Hen kommer sedan illustrera
visionerna, utifrån idéer som
genererats under dagen och
bearbetats av forskningsgruppen.
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Praktisk inspiration i pauserna

Kocken Stefan Eriksson
förberedde en inspirerande
lunch med råvaror från
regionen och framförallt
växtbaserade rätter, såsom
denna ”sallad på allt”. Vi
satt vid tre olika bord som
fick olika rätter. Vi fick också
prova på ”nya” råvaror och
produkter, som lupinsmör,
alger och gråärt.
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På eftermiddagen visade Anna
Henning Moberg på
Axfoundation ett av deras
pilotprojekt – de föder upp larver
på matavfall som blir till foder för
en ny hönsras som är en korsning
av en gammal svensk lantras och
en fransk gourmetras.

Stefan Eriksson bjöd också på
fika i form av tre olika sorters
glass med ingredienser från
regionen.
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Avrundning och nästa steg

Vi avslutade dagen med en reflektionsrunda och samtal om nästa steg för projektet.
Forskningsgruppen vid Stockholm Resilience Centre (My, Line, Albert och Garry) kommer att
använda idéerna som genererades för att utveckla en eller flera positiva framtidsbilder.
Utkast till bilderna kommer att skickas ut till workshopdeltagarna för feedback. Bilderna
kommer att illustreras av konstnären Wendel Strömbeck och göras tillgängliga på vår
hemsida med beskrivande texter, samt en diskussionsguide för hur de kan användas i
fortsatta processer. Tanken är också att visionerna ska användas i en forskningsartikel. Det
fanns ett intresse på workshopen att ses igen i samma grupp och vi återkommer eventuellt
med fler inbjudningar längre fram.
Kontakta oss gärna om ni är intresserade av att vara involverade i fortsättningen av
projektet, eller har frågor och synpunkter: my.sellberg@su.se
Särskilt tack till:
Axfoundation för att vi fick vara i Follyn och till Anna Henning Moberg för introduktion till
platsen och projekten där; Line Gordon, Albert Norström, Louise Hård af Segerstad och Garry
Peterson för hjälp med att hålla i dagen och övningarna; Katja Malmborg, Megan Meacham,
Julia Marcopoulos och Lisa Jacobson för hjälp med att ta anteckningar; Leonie Guerrero och
Katja Malmborg för foton; Wendel Strömbeck för skisser från dagen; Stefan Eriksson för
inspirerande lunch och fika; och Stockholm Resilience Centre för finansiering.
Workshopen var en del av ett pågående forskningsprojekt på Stockholm Resilience Centre
om hur vi kan säkra Mälardalens resurser i en framtid med växande befolkning och förändrat
klimat (SEEN).

Tack för din medverkan!
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