
 

 

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 
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Det friktionsfria livet – hållbar produktion och konsumtion 

 
Tid Torsdag 16 januari 2020 kl 15.00–17.45  

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

Anmälan Senast den 10 januari via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(Avbokning senast den 13 januari annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift Kostnadsfritt 

Frågor Innehåll: Linda Cederlund, linda.cederlund@ksla.se, tel 08-54 54 77 24 

Anmälan: Agneta Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 

Twitter @KSLA_Academy   #kslavärdekedjan   #kslahållbarmat 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelserna Carl-Fredrik von Horns och Per Palmgrens fonder 

 

Värdekedjan för svensk livsmedelsproduktion ska erbjuda ett brett sortiment av hållbart 

producerade livsmedel med tillräckligt näringsinnehåll och till kostnader som uppfattas som 

rimliga. Ansvaret för detta fördelas på alla led i kedjan, inklusive konsumenterna som förutsätts 

kunna göra informerade och medvetna val. 

 

Vi avskyr pekpinnar men genom milda knuffar och val av inbyggda mervärden i en produkt eller 

tjänst överlåter vi en stor del av ansvaret på våra leverantörer. En förutsättning är utvecklingen av 

digitala hjälpmedel och för dokumentation och spårbarhet. Hållbarheten förutsätter också 

hållbara sidoströmmar och hållbar nutrition. 

 

I en serie seminarier har KSLA beskrivit hållbar produktion, mervärden, digitalisering, marknad, 

förpackningar och nutrition samt forskning innovation och livsmedelspolitik ur ett ”värdekedje-

perspektiv”. En observation är att bekvämlighet är en stor drivkraft. Detta ställer krav på 

föregående leds förmåga att leverera det vi kallar det friktionsfria livet och som beskrivs i korta 

presentationer under seminariet. 

 

Välkommen! 

 

Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/65160
http://www.ksla.se/
file://///kslasrv01/gemensam/Ny%20G/Aktiviteter/Aktiviteter%20Jordbruksavd/Aktuella%20aktiviteter%20(J)%202020/2020-01-16%20Det%20friktionsfria%20livet%20-%20hållbar%20produktion%20och%20konsumtion%20KLAR/linda.cederlund@ksla.se
file://///kslasrv01/gemensam/Ny%20G/Aktiviteter/Aktiviteter%20Jordbruksavd/Aktuella%20aktiviteter%20(J)%202020/2020-01-16%20Det%20friktionsfria%20livet%20-%20hållbar%20produktion%20och%20konsumtion%20KLAR/agneta.ohlson@ksla.se
http://www.ksla.se/
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Torsdag 16 januari 2020 

 
Moderator Lennart Wikström*, chefredaktör Lantbrukets Affärer 

 

 

14.30 Samling och registrering 

15.00 Välkomsthälsning, inledning 

Inger Andersson*, ordförande KSLA:s Kommitté för livsmedelsproduktionens 

värdekedja, mervärden och konkurrenskraft 

15.15 Värdefulla mervärden – Konsument 2030 
Ann-Katrin Tottie, varumärkeschef och framtidsanalytiker ICA 

15.35 Nudging – en knuff i rätt riktning 

Malin Jonell, PhD, forskare Stockholm Resilience Center 

16.00 Digitala verktyg för en ökad hållbarhet 

Föreläsare bekräftas senare 

16.20 Ben- och tankesträckare 

16.30 Hållbara förpackningar – en plastisk utmaning 

Bo Wallteg, chefredaktör Nord Emballage 

16.50 Mervärden i cirkulär bioekonomi 

Miriam Thunborg, hållbarhetschef Lidl Sverige 

17.10 Hållbar nutrition – hållbar produktion 

Claes Johansson, hållbarhetschef Lantmännen 

Tommy Cederholm*, MD, PhD, Professor klinisk nutrition vid Uppsala universitet 

17.30 

 

Vad får vi till mat i morgon? En överlämning 

Inger Andersson*, ordförande KSLA:s Kommitté för livsmedelsproduktionens 

värdekedja, mervärden och konkurrenskraft 

17.45 Mingel och eftersnack 

 Avslutning 

                 

* Ledamot KSLA 

http://www.ksla.se/

