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AGENDA 2030: MINSKA SVINNET 

Om matsvinnet skulle motsvara ett land skulle det stå för de 
tredje största växthusgasutsläppen, efter Kina och USA. En-
ligt FN skapar livsmedelsproduktionen och svinnet som upp-

kommer i samband med den, ett klimatfotavtryck på 3,3 miljarder 
ton av CO2. Om man tittar på den totala livsmedelsproduktionen för 
oss människor så slängs det i fabriker och hushåll en tredjedel av allt 
livsmedel som producerats. Parallellt ökar jordens befolkning kon-
stant och då även den globala konsumtionen. The Food And Agricul-
tural Organisation (FAO) belyser det faktum att livsmedelsbranschen 
kommer att behöva producera på ett smartare och effektivare sätt 
för att kunna tillgodose hela befolkningens livsmedelsbehov. För att 
möta den ökade befolkningsmängden förväntas så mycket som 9,2 
biljoner dollar under nästkommande 44 år behöva investeras för ut-
veckling av livsmedelsindustrin. För att vi ska kunna leva på ett mer 
klimatsmart och hållbart sätt krävs därför förändring, vilket också är 
bakgrunden till att FN satt upp Agenda 2030 som behandlar flera mål 
där livsmedelsproduktionen och hanteringen spelar en betydande roll. 

Med detta i åtanke blir det tydligt att livsmedelsbranschen är i kritiskt 
behov av smarta lösningar gällande hållbarhet i form av hållbar och 
säker förvaring för en hållbar konsumtion. Genom att säkerställa och 
öka hållbarheten på livsmedel kan svinnet minska och därmed bidra 
positivt till de gigantiska utsläppen som svinnet annars står för. Ett 
led i detta är läke- och livsmedelsbranschens utveckling av förpack-
ningsmetoden Modified Atmosphere Packaging (MAP), skyddande 
atmosfär på svenska, som förlänger livstiden på varor genom att till-
föra syre, koldioxid eller kväve som skapar en skyddande atmosfär åt 
livs- eller läkemedlet. Förutsättningarna för att skyddande atmosfär 
ska fungera är att förpackningarna försluts ordentligt och håller tätt. 
En utmaning är kontrollen av detta som idag främst görs genom ma-

nuella stickprover. Gasporox har utvecklat en teknologi som möj-
liggör oförstörande och säker kontroll av MAP teknologin. Här blir 
det också tydligt hur Gasporox bidrar till Agenda 2030, mål nummer 
9 , som handlar om att investera i hållbar industri, innovation och 
infrastruktur som främjar hållbarhet samt effektiviserar befintliga 
resurser. Gasporox är ett företag som sticker ut med sin innovati-
va teknik och kan verkligen bidra till att nå dessa högt uppsatta mål. 

Agenda 2030 tar upp hållbar konsumtion och produktion som num-
mer 12 av de globala målen och Gasporox är en del av detta arbete. 
Målet är att minska negativ påverkan av klimat och miljö. Detta bidrar 
Gasporox tydligt till genom att minska svinnet, genom att säkerstäl-
la hållbarheten på livs- och läkemedel, redan i produktionsstadiet.                                     
Genom att utesluta stickprov och istället använda Gasporox sensorer 
för kontroll minskar svinnet i första ledet då de stickprovade produk-
terna i produktionen kasseras och därmed blir svinn. Detta leder även 
in på mål nummer 13, bekämpa klimatförändringarna, vilket går hand i 
hand med hållbar konsumtion och gynnas även det utav en effektivare 
livsmedelsproduktion och paketering. Genom att öka hållbarheten för 
livsmedel och läkemedel kan konsumtionen hos kunderna minska då 
de varor de redan har i hemmet riskerar i mindre utsträckning att bli då-
liga och därmed slängas. Detta gäller även för livsmedelsbutikerna då 
de inte lika frekvent behöver slänga produkter som har en ökad hållbar-
het vilket främjar en effektivare livsmedelshantering och konsumtion.

Om vi främjar smartare hantering och förvaring utav livs- och lä-
kemedel genom att driva på innovationsprocesser hos våra 
producenter kan svinnet minska och vi utnyttjar därmed                                                                                                      
jordens resurser på ett bättre, hållbarare och mer respektfullt sätt.
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I februari besökte Gasporox sin samarbetspartner 
WITT-GASETECHNIK. Parterna har sedan våren 2018 
ett försäljnings- och marknadssamarbete för Gasporox 
instrument GPX1500. WITT-GASETECHNIK med huvud-
kontor i Witten i Tyskland är ett ledande företag inom 
gasblandningar, gasmixers och läcktestningsutrustning. 
Under de två åren som Gasporox samarbetat med WITT 
har samarbetspartnern ställt ut på ett hundratal mässor 
och man har även ett samarbete gällande läcktestning på 
en av WITTs maskinlinjer. Besöket i februari var med WITTs 
VD Martin Bender och Gasporox VD Märta Lewander Xu.

- Besöket var givande och vi diskuterade hur vi kan fördju-
pa samarbetet och fortsätta vår goda resa tillsammans,        
kommenterar Märta Lewander Xu, VD Gasporox 

KUNDBESÖK HOS 
WITT-GASETECHNIK

GPX MEDICAL PRESENTERADE PÅ 
LIFE SCIENCE DAGEN 4 MARS

GPX Medicals VD Hanna Sjöström presenterade företaget vid Life Science Dagen i Göteborg den 4 mars till 140 svenska life          
science-investerare. GPX Medical har lagt grunden för kommersialisering av en ny unik medicinsk utrustning för lungövervak-
ning av för tidigt födda barn med stor potential på den globala marknaden för vård av nyfödda. Marknadspotentialen är stor, ett 
av tio spädbarn föds för tidigt.

GPX Medicals medicinska utrustning, Neola, riktar sig till för tidigt födda barn med andningsproblem. Företaget har haft lovande 
resultat från tre studier med 32 nyfödda spädbarn.

-Vi planerar en CE-märkt Neola 2023, säger Hanna Sjöström. Företaget har en parallellprocess med FDA för att kunna sälja i USA.

För att se presentationen: http://gpxmedical.se/articles/gpx-medical-presented-at-life-science-day-in-gothenburg-sweden/
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GasSpect sensor. 
Fungerar för headspace 
analys av transparenta 
och icke-transparenta 
förpackningar som 
exempelvis tråg, påsar 
och flaskor. 

Laserstrålen mäter 
utanför eller genom 
förpackningen. 

Gasens 
sammansättning 
mäts och 
synliggörs med 
Gasporox 
teknologi. Varje 
gasmolekyl 
absorberar ljus på 
en unik våglängd 
vilken mäts och 
presenteras på en 
monitor. 

Om resultatet
inte är godkänt, 
kasseras 
produkten från 
produktionslinjen. 

Förslutning. 
Förpackningarna försluts och 
fylls med en skyddande atmosfär 
i form av en gasmix för bättre 
och längre hållbarhet. 

LeakSpect sensor. 
En oförstörande och 
icke-invasiv täthetskontroll 
för att detektera 
koldioxidläckor från 
förpackningar. 
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Ni missade väl inte börsplus analys av Gasporox aktie i december? 

Den finns att läsa på:
https://www.borsplus.se/analys/gasporox-pa-sparet

ANALYS I BÖRSPLUS ”GASPOROX: PÅ SPÅRET”
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SOCIALA MEDIER
Gasporox har under året gjort en satsning på ökad synlighet i 
sociala medier, bland annat genom att publicera nyheter, var-
dagshändelser och annat från vår resa mot att alla förpackningar 
i skyddad atmosfär ska kontrolleras av Gasporox sensorer. Skriv 
gärna till oss också om det finns något ni vill veta mer om. Vi finns 
på plattformarna Instagram, Facebook och Twitter.

Vill du vara med i debatten och på resan mot en mer hållbar 
och säkrare livsmedels, dryckes- och läkemedelsproduktion?                 
Följ med oss! 

Använd gärna #gasporox #investingpx #gpx  
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Nästa investerarbrev 
kommer sommaren 2020

Missa inte att följa oss i sociala medier för löpande uppdateringar, vi 
finns på Instagram, Twitter och Facebook under Gasporox. 


