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Social hållbarhet i livsmedelssystemet 
Tisdag 20 april 2021 
 
Tid Tisdag 20 april 2021, kl. 09.30–12.00 
Plats Webbinarium från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast måndag den 19 april 2021 via den här länken 

Frågor Innehåll: Linda Cederlund, linda.cederlund@ksla.se, 08-54 54 77 24 
Anmälan/praktiska detaljer:  
Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se, 08-54 54 77 12 

Digital 
sändning 

Mötet sänds via Zoom. Praktiska detaljer: Tänk på att sitta i tyst miljö och att ljudet blir bättre 
om man använder headset samt att mikrofonen ska vara avstängd under mötet när man inte 
själv talar. Vid dålig uppkoppling blir sändningen ofta bättre om man stänger av sin kamera.    

Länkar Zoom-länken skickas ut dagen före mötet till alla som anmält sig. 

Finansiering Arrangeras med stöd av KSLA:s Stiftelser: A.W Bergsten, C.F von Horn samt Håstadius  
 
 
Ett hållbart livsmedelssystem möjliggör en tryggad livsmedelsförsörjning utan att kompromissa 
med de ekonomiska, sociala och miljömässiga grunderna. I detta webbinarium fokuserar vi på de 
sociala dimensionerna av ett hållbart livsmedelssystem.  
 
Social hållbarhet handlar om att sträva mot ett samhälle där grundläggande rättigheter uppfylls och 
som präglas av tillit och förtroende. Det omfattar exempelvis folkhälsa, arbetsmiljö, frånvaro av 
diskriminering samt möjligheterna att leva och bo i hela landet. Etiska aspekter av djurhållning 
kopplar också till social hållbarhet och rör både smittskydd, djurskydd och god djurhälsa. Det är 
dags att sätta fokus på social hållbarhet i hela livsmedelssystemet.  

Vi kommer att diskutera frågor som: Vad är social hållbarhet? Hur ser social hållbarhet ut i 
Sverige och ur ett EU-perspektiv? Går social hållbarhet att mäta och har den betydelse för jobbens 
attraktivitet nu och i framtiden? Kan social hållbarhet kommuniceras till konsument? Finns det 
målkonflikter kring social hållbarhet och i så fall vilka? Hur säkerställer vi att den sociala 
hållbarheten inte blir utsatt i ett livsmedelssystem som måste ändras?  

KSLA:s kommitté för Hållbar matproduktion och -konsumtion och SLU Future Food (Forskning 
och samverkan för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart livsmedelssystem – en 
tvärvetenskaplig satsning för att möta morgondagens utmaningar) samverkar i detta webbinarium. 
Webbinariet är en del av de nationella inspelen till Food System Summit 2021 (FSS) inför FNs 
kommande toppmöte i syfte att förändra våra livsmedelsystem till att bli mer hållbara.   
 
Välkommen! 

                                                     
 Eva Pettersson 
 Akademiens sekreterare och vd                                
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Program 
 
Social hållbarhet i livsmedelssystemet 
Tisdag 20 april 2021 
 
 
Moderator: Lars Höök, journalist, Höök Media  
 
09.30–09.35  Öppnande av webbinariet  

Charlotte Hallén-Sandgren, ordförande i KSLA:s kommitté Hållbar matproduktion och  
-konsumtion samt moderator Lars Höök. 

 
09.35–09.50  Vad är social hållbarhet  

Mikael Klintman, professor i sociologi, Lunds universitet  
 
09.50–10.00 Social Hållbarhet i Livsmedelsstrategin och EU-politiken  

Katarina Wahlgren, kansliråd, Näringsdepartementet 
 
10.00–10.10  Kort reflektion följt av en bensträckare   
 Moderator Lars Höök 
 
10.10–10.20  Hur attraktiva är jobben inom livsmedelssystemet?  
 Tony Gunnarsson, näringspolitisk rådgivare, Svenskt Näringsliv 
 
10.20–10.35 Hur ser Sveriges framtida jordbruk ut?  

Kristina Marquardt, docent i landsbygdsutveckling och Flora Hajdu, docent i 
landsbygdsutveckling, Institutionen för Stad och Land, Sveriges Lantbruksuniversitet 
 

10.35–10.50 Hur kan man mäta social hållbarhet?  
Lotta Rydhmer, professor i husdjursgenetik, och Stanley Zira, doktorand, Sveriges 
Lantbruksuniversitet 

 
10.50–11.00  Kort reflektion följt av en bensträckare  
 Moderator Lars Höök 
 
11.00–11.20    Syntesdiskussion  
 Panel med samtliga föreläsare 
 
11.20–11.40    Gruppdiskussion med fokus på målkonflikter och indikatorer  
 
11.40–11.50    Återrapportering från grupperna 
 
11.50–12.00    Avslutande reflektion och öppen frågestund  
 
 
 
 
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. 


