
   
 

 
 

 

Framtidens måltider – medvetna val och 
inköp  
 
Utbildning 8 maj 2018
 
Våra livsmedel produceras med markens  
och havets resurser och vi är beroende av att 
dessa ekosystem fungerar. Det är mycket att 
ta hänsyn till, exempelvis klimatpåverkan, 
biologisk mångfald, olika miljömärkningar, 
sociala och etiska aspekter samt inte minst 
hälsa och ekonomi då man ska sätta samman 
sin kost.  

Med bas i forskningsresultat om matens 
miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv ger 
vi dig bättre kunskaper för att sätta samman 
hållbara måltider utifrån din organisations 
intentioner, den nationella livsmedels-
strategin och de globala hållbarhetsmålen.  
 

 
 
 

 
 
Utbildningen går igenom: 

• Hur produktionen av livsmedel 
påverkar miljö, klimat och 
människor, från odling och fiske till 
tallriken  

• Hur påverkan skiljer sig åt för olika 
råvaror och livsmedel och varför 

• Matsvinn –  var uppstår det, vad 
betyder det och vad kan vi göra 
bättre 

• Hållbarhetsmärkningar av livsmedel, 
exempelvis EU-ekologiskt, KRAV, 
Svenskt Sigill, Fair Trade och MSC 

• Hur gör vi medvetna val av råvaror 
som är bra för både miljö och hälsa 
genom hela värdekedjan 

• Goda exempel på befintliga verktyg 
att ta hjälp av i den dagliga 
verksamheten 

 



   
 

 
 

Utbildningen riktar sig till: 

Dig som professionellt arbetar med livsmedel och måltider i offentlig eller privat verksamhet, som 
levererar varor till dessa sektorer eller som är extra intresserad av mat och hållbarhetsfrågor, till 
exempel: 

• Inköpare och upphandlare av livsmedel 
• Kostchefer 
• Produktutvecklare 
• Miljöchefer 
• Kvalitetschefer 

 

Mål med utbildningen: 
Att du som deltagare ska få: 

• Kunskaper om hur maten påverkar olika hållbarhetsaspekter genom hela värdekedjan 
• Arbetssätt och färdigheter att göra prioriteringar för din organisations livsmedelsinköp 

som går i linje med era hållbarhetsmål. 
 

Kursansvariga  

 

 

 
Birgit Landquist  
Birgit har mer än 25 års erfarenhet från svensk och internationell livsmedelsindustri och arbetar sedan sex 
år som projektledare och forskare på RISE Jordbruk och livsmedel. Inom industrin arbetade Birgit med 
övergripande hållbarhetsfrågor med inriktning på lantbrukets och livsmedelsindustrins miljöpåverkan, 
leverantörer, kundernas och konsumenternas krav och önskemål, samt kommunikation. Hon har mångårig 
erfarenhet av att berätta och undervisa om mat och miljö i olika sammanhang. Birgit är agronom och har 
även arbetat med praktisk odlingsutveckling i jordbruket. 

 

 
 

 
Britta Florén 
Britta arbetar på RISE Jordbruk och livsmedel har nästan 20 års erfarenhet från miljöarbete tillsammans 
med olika aktörer i livsmedelskedjan. Hon har byggt upp en expertkompetens om livsmedels miljöpåverkan 
grundad i forskning och konsultuppdrag där livscykelanalyser av livsmedelsprodukter varit i fokus. Britta 
är idag ansvarig för RISE klimatdatabas för livsmedel och har de senaste fem åren arbetat mer inriktat mot 
att utveckla olika applikationer för att minska matens miljöpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv, både i 
offentlig och privat sektor. Britta är en erfaren utbildningsledare och brinner för frågor som rör inte bara 
vad utan också hur man kommunicerar för att nå fram och göra skillnad. Britta är civilingenjör med 
inriktning mot miljöteknik.

 



   
 

 
 

 
Program 
 
09:00 Kaffe och smörgås, anmälan 
 

 

09:30 Välkomna och presentation av kurs, kursledare och kursdeltagare 
 

 
 Matens hållbarhetsfrågor i ett större sammanhang 

Under det första passet lägger vi grunden med avseende på miljö- och sociala frågor som är 
kopplade till livsmedelskedjan. Vi resonerar kring dem från ett globalt perspektiv ner till 

den enskilda måltiden och vi diskuterar även synergier och målkonflikter. 

 
Miljöpåverkan från produktionen av olika livsmedel 
I detta pass går vi igenom vad det är som orsakar miljöpåverkan från exempelvis 
vegetariska och animaliska livsmedel. Vad skiljer jordbruk från fiske? Vad skiljer morot från 

tomat? Vad skiljer gris från fågel? Vi går också igenom betydelsen av andra faktorer i 
livsmedelskedjan, exempelvis förpackningar, transporter och svinn.  

 
 

12:15     LUNCH 
 
 

13:15  Många hållbarhetsmervärden att ta hänsyn till 
Vi går vidare med att resonera kring andra faktorer i livsmedelskedjan, exempelvis vilken 
betydelse ekologiskt, närodlat, svenskproducerat och socialt ansvar har. Finns det ett rätt 

svar? Vad står olika märkningar för? 
 

 Våra val av livsmedel och vår konsumtion  
Vilken betydelse har våra konsumtionsvanor? I detta pass resonerar vi kring hur vi kan 

göra medvetna inköp och val som är bra för både miljö och hälsa? Med våra samlade 

kunskaper och erfarenheter reflekterar vi runt både utmaningar och möjligheter.  
 

 Teori varvas med små övningar och gruppdiskussioner. Fika serveras. 
 

 Medvetna inköp och val av livsmedel och råvaror - vi knyter ihop dagen 
Ta-med-hem-budskap för mer miljömedvetna inköp och livsmedelsval på hemmaplan. Vi 
lämnar plats för ytterligare frågor och svar och diskussion 

 
 

16:00 Utbildningen avslutas! 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 

 

Allmän information 

Tid och plats 
8 maj 2018 kl 09.00 
RISE J ordbruk och livsmedel, Lund 
Scheelevägen 27, plan 6 
 

Kursavgift 
4900  kr exkl. moms per deltagare  
Priset inkluderar kursdokumentation, kursintyg och förtäring.  

 

Anmälan 
Du är välkommen med din anmälan senast 17 april.  
Du anmäler dig på w w w .sp.se / co n ffo o d    

Anmälan är bindande. Avbokning kan göras upp till 14 dagar före kursstart UTAN kostnad. 
Återbud därefter, fram till 7 dagar före kursstart debiteras med halva avgiften. Vid senare återbud 
debiteras hela avgiften. Om du får förhinder får du gärna skicka en ersättare. Vid för lågt 
deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen vilket i sådana fall meddelas senast 
arbetsdagen efter sista anmälningsdag.  

 

Övrigt 
Vid frågor kontakta kursansvariga:  

Birgit Landquist, 010-516 67 20 ; birgit.landquist@ri.se  
 
Britta Florén, 010-516 66 66; britta.floren@sp.se     
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