
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 

startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

 

Seminarium  
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Smakens värde – för individen, producenten 
och förädlaren 
 

Tid Måndag 19 mars, kl 13.00–16.00 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 14 mars via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se 

(avbokning måste ske senast den 14 mars, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift Kostnadsfritt 

Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 

 

Frågor Innehåll: magnus.stark@ksla.se , tel 08-54 54 77 24 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

 Detta seminarium finansieras med stöd av stiftelsen AW Bergstens donation 

 

Smak är en av de tyngsta faktorerna bakom valet av den mat vi önskar att äta. Bakgrunden till varför vi 

tycker om viss mat kan bland annat förklaras av vår kulturella bakgrund och traditioner, liksom sannolikt 

också evolutionsbiologiska överlevnadsmekanismer. I samband med det ökande intresset för mat i 

allmänhet kommer livsmedelssäkerhet, produktionsmetoder och ursprung oftare före smaken i fokus. 

Många gånger handlar diskussionen om hälsosam mat, mat ”fri från” eller om konventionell alternativt 

ekologiskt producerad mat. Producentens marknadsföring görs sällan utifrån smakens värde utan den sker 

utifrån mervärden som t.ex. produktions- och miljövärden.  

 

Målet för seminariet är att belysa på vilket sätt smak som värdeskapare kan prioriteras genom hela 

livsmedelskedjan. Här blir centrala frågor hur råvarans goda smak uppstår och hur den bibehålls eller 

förändras genom processkedjan. Har smaken betydelse för varans värde och konkurrenskraft? Vilken roll 

har smaken och aktuella smakpreferenser för individens och befolkningens hälsa? Kan det finnas en 

potential att förstärka livsmedelsproduktionens olika led och samtidigt skapa ökad kundnöjdhet genom att 

strategiskt arbeta med smak som utgångspunkt genom hela kedjan?  

 

För att lyfta smakens värde för individen, producenten och förädlaren bjuder Kungl. Skogs- och 

Lantbruksakademiens kommitté för livsmedelsproduktionens värdekedja in till ett seminarium om 

smakens mervärden i olika led av kedjan.  

 

Seminariet riktar sig till alla aktörer inom livsmedelskedjan, från producent till konsument, med 

huvudfokus på att skapa en arena där olika intressenter möts.  

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Smakens värde – för individen, producenten 
och förädlaren 
 

Måndag 19 mars 2018 
 

 

Moderator: Lantbrukare Magnus Börjeson, Högåsa Gård  

 

13.00 Välkomna  

Inger Andersson, ordförande, Kommittén för livsmedelsproduktionens värdekedja, KSLA 

 

13.05 Inledning  

Ingela Stenson omvärldsanalytiker, specialist inom gastronomi- och livsstilstrender, 

United Minds 

och 

Magnus Börjeson, lantbrukare, Högåsa Gård 

 

13.20 Styr våra smakupplevelser oss till en god hälsa? 

Johan Lundström, docent, Karolinska Institutet  

 

13.40 

 

Smak, sensorik och mervärden 

Johan Swahn, PhD, forskare SenseLab, Örebro Universitet & kreativ chef, Diaz & Swahn 

14.00 Paus med smakligt tilltugg 

 

14.30 Smaken av en plats & hur mäter vi smak 

Mattias Dernelid, affärsutvecklare, Smakriket & Exceptionell Råvara  

 

14.50 Storskalighet och smak 

Jonas Tunestål, VD, KLS Ugglarps AB  

 

15.10 Syntes – Beaktar livsmedelshandlarna smak? 

Dan Jacobson, chef färskvaror, ICA Sverige AB  

 

15.30 Hur smakar framtiden – ett forskningsperspektiv 

Annsofie Wahlström, programchef, Future Food, SLU 

 

15.50 Avrundning 

Inger Andersson 

 

16.00 Seminariet avslutas 

 

http://www.ksla.se/

