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Lunds Universitet – en ledande 
kunskapspartner inom livsmedelsområdet

Lunds universitet är det största lärosätet i Norden med fler än 40 000 studenter vid åtta fakulteter. Ett av dess 

starka områden är livsmedel. Lunds universitet har en bred, mångfacetterad och kvalitativt högtstående verksam-

het inom hela livsmedels- och förpackningsområdet. Med sin bredd har Lunds universitet som få andra lärosäten 

något att erbjuda dig som behöver kunskap om livsmedel, antingen du är yrkesverksam inom livsmedelsområdet 

eller konsument. För dig som vill studera livsmedel erbjuder Lunds universitet många alternativ. Vare sig du är 

intresserad av studier på cell- och molekylnivå eller av ett helhetsgrepp över livsmedelsområdet är Lund platsen 

för dig.   

Här finns forskning och utbildning om allt från land- och havsmiljöstudier över odling, råvaru- och livsmedels-

produktion, förädling, logistik och förpackning, till handel och konsument. Dessutom är Lunds universitet en 

viktig partner för utvecklingen av innovationer inom livsmedelsområdet. Här föds produkter, tjänster och koncept 

som bidrar till att tackla framtidens utmaningar inom livsmedelsområdet. Det gäller frågor kring hållbarhet och 

personlig hälsa, men också förbättrade sensoriska upplevelser och ökad förståelse för hur kultur- och samhällsliv 

kan utvecklas med den goda måltiden som grund.

Lund University Food Studies (LUFO) är en samlande plattform för hela verksamheten inom livsmedelsområdets 

olika delar. Via www.lufo.lu.se får du en enkel översikt över livsmedelsområdet på Lunds universitet. Vi erbjuder 

en ingång oavsett vad du är intresserad av och leder dig vidare till rätt forskargrupp eller utbildning. 

Lunds universitet har en rad samarbeten på internationell, nationell och regional nivå. Allt med syfte att utveckla 

framtidens livsmedel. Internationella program på master- och forskarutbildningsnivå och nationella och interna-

tionella excellenta forskningsprojekt gör LU till en given partner inom internationella samarbeten.

Hela kedjan – Hela människan 
Utbildningen och forskningen inom Lunds universitet täcker hela värdekedjan från jord till bord och 

hela spektrat av människans samspel med födan – från cellnivå till upplevelsen i ätögonblicket.
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Utbildning

Inom Lunds universitet finns livsmedelsrelaterade utbildningar på alla nivåer – från 
grundutbildning till forskarutbildning. Förutom programutbildningar där man kan 
välja livsmedelsinriktning finns också enstaka kurser där man kan fördjupa sig inom 
allt från mikrobiologi till djurrätt, gastronomi och klimat. Det finns även uppdrags- 
och vidareutbildningar som genomförs i samarbete med företag och externa insti-
tutioner. 

ETT URVAL AV UTBILDNINGAR OCH KURSER LÄNGS HELA VÄRDEKEDJAN

RÅVAROR OCH LANTBRUK
Vid naturvetenskapliga fakulteten finns kurser i mole-

kylär växtbiologi, genetik och allmän molekylärbiologi 

och Lunds Tekniska Högskola (LTH) ger kurser i biotek-

nik. På forskarutbildningsnivå finns t.ex. kurser om in-

tegrerat växtskydd och tryggad livsmedelsförsörjning i 

tropikerna, och om genomisk selektion i växtförädling.

Urval av program och kurser
• Master’s in Human Geography
• Master’s in Human Ecology
• Master’s in International Development                                                 
  and Management
• Fiskeriekologi 
• Växters systematik och diversitet 
• Molekylär bioteknik
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PROCESS OCH PRODUKTION
Ett flertal av programmen vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) 

är utbildningsprogram med innehåll som har direkt anknyt-

ning till produktion av livsmedel. Avseende produkt- och 

processdesign är det främst inom civilingenjörsprogrammen 

i bioteknik och kemiteknik, som specialiseringar i livsmedel 

finns. Logistik och produktionsekonomi, tillämpbar för livs-

medelsindustrin, finner man inom programmet Industriell 

ekonomi. Som avslutande inriktning till samtliga program på 

LTH kan väljas Technology Management som ger möjlighet 

att studera ledarskapsfrågor, projektledning och ekonomi i 

ett tekniskt sammanhang och i samarbete med ekonomer

En 2-årig Yrkeshögskoleutbildning (YH) i Läkemedels- och 

livsmedelsteknik ges i samarbete med Folkuniversitetet. Efter 

utbildningen kan studenterna arbeta som läkemedelstekniker 

eller livsmedelstekniker i offentlig och privat regi. Utbild-

ningen ger både praktiska färdigheter och kunskaper inom 

läke-och livsmedelsrelaterad produktion. Kurserna omfattar 

hela kedjan från idé till produkt med hygienkrav, processtek-

nik, processkemi samt kännedom om relevant lagstiftning.

Livsmedelsteknisk högskoleutbildning (tidigare YTH) är en 

2-årig fortbildning för personer som arbetat inom livsmedels-

sektorn i minst 2 år. Syftet med utbildningen är att möta be-

hovet av personer som bedömer, säkerställer och leder säker 

livsmedelsproduktion och livsmedelshantering. Syftet är även 

att bidra med livsmedelsteknisk kompetens inom industri, 

detaljhandel, storhushåll/restaurang, skola och myndigheter. 

LTH erbjuder flera masterutbildningar inom livsmedel. Specia-

lisering inom civilingenjörsprogrammet för bioteknik motsva-

rar en master i Livsmedelsteknik med fokus på utveckling och 

produktion av livsmedel och innehåller nutrition, livsmedels-

teknik, livsmedelsteknologi, probiotika, livsmedelsmikrobio-

logi samt möjlighet att bygga på med bl.a. mejeriteknologi, 

kvalitet och produktsäkerhet.

Urval av program och kurser 
• Internationell master i Livsmedelsteknik och 

nutrition (Food Technology and Nutrition). 
• European master in Food studies tillsammans 

med AgroParisTech (Frankrike), College Cork 
(Irland), Wageningen (Nederländerna)

• Livsmedelsteknisk högskoleutbildning
• Erasmus Mundus-programmet Food Innovation 

and Product Design (FIPDes). (Gemensam 
master mellan LU och AgroParisTech, DIT 
(Irland) och UNINA (Italien).) Lund ansvarar för 
förpackningsdesign och livsmedelslogistik.

• Kvalitet och produktsäkerhet
• Livsmedelskemi för produktformulering
• Mejeriprocesser
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Urval av program och kurser
• Erasmus Mundus Master in Food Innovation and 

Product Design (FIPDes)
• Logistics Service Management
• School of Packaging in Europe (för Michigan 

State University)
• Förpackningsteknik och utveckling
• Förpackningslogistik
• Food Packaging Innovation 
• Logistikföretagets kundrelationer
• Humanitär logistik – logistik i utvecklingsländer 

och vid katastrofer

FÖRPACKNING OCH LOGISTIK
Vid avdelningen för Förpackningslogistik ges kurser i förpack-

ningsinnovation, förpackningsteknik och utveckling samt i 

förpackningslogistik som innehåller allt från basal förståelse 

av förpackningars funktioner, egenskaper, produktion och 

användning till dess påverkan på logistik och transportkedjor. 

Förpackningsdesignens betydelse för livsmedelssäkerhet och 

för hållbar utveckling har central betydelse i utbildningarna. 

Kurserna utförs i tätt samarbete med företag och bygger på 

ett holistiskt perspektiv baserat på aktuell forskning. 

Urval av program och kurser
Service Management – Kandidatprogram med 

inriktningarna Hotell och restaurang, Turism, 
samt Retail

• Masterprogram i Service Management
• Civilekonomprogrammet
• Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi
• Gastronomy – a Global and Interdisciplinary 

Perspective
• Critical animal studies
• Innovation management
• Plats- och destinationsutveckling
• International Marketing and Strategy
• Strategic Brand Management

EKONOMI, ENTREPRENÖRSKAP, HANDEL OCH 
KONSUMENT
På Campus Helsingborg finns utbildning inom Service mana-

gement med inriktning mot Hotell och restaurang, Turism, 

Retail och Logistik. Det finns program på både kandidat- och 

masternivå. Utbildningarna ger goda möjligheter till en posi-

tion i den växande servicesektorn, där mat och måltider har 

en betydande roll.

Vid Ekonomihögskolan ges utbildningar inom Industriell 

ekonomi samt kurser inom civilingenjörsutbildning och före-

tagsekonomi. Många studenter väljer att fördjupa sig inom 

olika ekonomiska aspekter av livsmedelsområdet, t.ex. retail, 

varumärke, CSR, konsumentbeteende, offentlig ekonomi och 

internationell marknadsföring av livsmedel.

Vid Samhällsvetenskapliga samt Humanistiska och Teologiska 

fakulteterna ges tvärvetenskapliga introduktionsutbildningar 

med konsumentperspektiv på gastronomi, hållbart ätande, 

media med mat och hälsa samt djurrättsfrågor. Inom de 

humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena finns möj-

ligheter att i de självständiga arbetena fördjupa sig inom 

livsmedels- och måltidsfältet.

Vid Sten K. Johnson centre for entrepreneurship erbjuds ett 

brett urval av kurser i entreprenörskap för studenter från 

alla fakulteter. Kurserna hålls på svenska eller engelska och 

kan läsas inom utbildningsprogram eller som enskilda och 

valbara kurser.
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HÅLLBARHET OCH LIVSMEDELSSÄKERHET
Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) 

är en plattform for utbildning, forskning och samverkan 

relaterade till utmaningar på hållbarhetsområdet. LUMES är 

ett tvåårigt internationellt masterprogram som fokuserar på 

de utmaningar i hållbarhetshänseende som mänskligheten 

står inför. Ett av fokusområdena är de globala utmaningar 

som morgondagens jordbruk och livsmedelsproduktion har 

att hantera.

Miljö- och hälsoskydd kan läsas som ettårig magister- eller 

tvåårigt masterprogram (120 hp). Utbildningen ger fördju-

pande kunskaper inom miljö- och hälsoskyddsområdet, för 

den med en miljöinriktad naturvetenskaplig kandidatexamen. 

I programmet finns bland annat möjligheter till fördjupning 

inom livsmedelssäkerhet.

Urval av program och kurser
• Masterprogram i miljö- och hälsoskydd
• LUMES – Masterprogram i hållbar utveckling
• Livsmedelsmikrobiologi
• Miljö- och hälsoskydd – livsmedelssäkerhet
• Hållbarhetsfrågor inom serviceverksamheter
• Klimatstrategiska metoder

HÄLSA
Inom området mat och hälsa finns kurser och program inom 

bland annat livsmedelsteknik och nutrition. Fördjupningar 

inom t.ex. probiotika är exempel på styrkeområden inom 

forskningen som återspeglas i utbildningen. Det går även 

att läsa om mat och hälsa ur ett historiskt perspektiv

Urval av program och kurser

• Masterutbildning i livsmedelsteknik och 
nutrition

• Human nutrition
• Probiotika
• Health and Diet through Human History
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Forskning
Lunds universitet har en unik bredd inom livsmed-
elsforskningen, från råvaror till konsument. Förutom 
den inomvetenskapliga forskningen blir större tvärve-
tenskapliga forskningsprogram allt vanligare. Lunds 
universitet arbetar aktivt för att synliggöra hur olika 
kunskapsområden inom livsmedelsforskning är rela-
terade till varandra och hur de tillsammans kan bidra 
till att lösa komplexa frågeställningar om exempelvis 
hållbarhet, klimat och personlig hälsa.

RÅVAROR OCH LANTBRUK
PlantLink är ett samarbete mellan Lunds universitet och 

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU, Alnarp) inom området 

växtforskning.  PlantLink vill överbrygga klyftan mellan 

grundforskning och tillämpad växtforskning med syftet att 

förbättra grödor och livsmedel, och för att möjliggöra pro-

duktion av material, medicin och energi från växter på ett 

hållbart sätt. Kopplade till PlantLink finns flera inom bl.a. 

världsledande forskningsgrupper.

PlantLink strävar efter att öka och förbättra intresse och 

kompetens inom växtforskningsområdet genom utbildning 

och information och skapa en miljö som främjar innovation 

och samarbete mellan akademi och näringsliv. Bland forsk-

ningsområdena finns:

• Växtförädlingsforskning, modellering och teknik

• Efter skörd – produktkvalitet och nya produkter

• Abiotisk stress

• Växt/mikrobinteraktion

• Interaktioner mellan växter och mellan växter och insekter

PROCESS OCH PRODUKTION
Vid Institutionen för Livsmedelsteknik bedrivs forskning och 

utbildning inom de flesta områden i kedjan, från råvara till 

effekter på konsumentens hälsa. Forskningen kännetecknas 

av en tvärvetenskaplig fokusering på processning med det 

övergripande syftet att optimera livsmedel såväl avseende 

bekvämlighet som konsumentupplevd kvalitet. Grundforsk-

ning och tillämpad forskning utförs i tätt samarbete, och ett 

väl utvecklat samspel med livsmedelsindustrin gör att nya 

forskningsrön snabbt kan komma till användning i nya pro-

cesser, tekniker och produkter. Detta samspel är också av stor 

betydelse för de kvalificerade livsmedelsutbildningar som ges 

vid institutionen. Vidare finns forskning inom läkemedelstek-

nologi som utnyttjar de många gemensamma vetenskapliga 

grunderna för läkemedel och livsmedel.

European Spallation Source (ESS) och MAX IV är världsle-

dande forskningsanläggningar inom materialvetenskap med 

en rad applikationer inom bl.a. förpackning, livsmedelssäker-

het och livsmedelsprocesser.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten finns Centrum för analys 

och syntes där man utvecklar analyser av livsmedelskompo-

nenter.

HÅLLBARHET OCH LIVSMEDELSSÄKERHET
Områdena tillämpad mikrobiologi och livsmedelshygien är 

specialiteter där forskningen inom Lunds universitet är fram-

stående. Områdena har en rad applikationer för livsmedels-

tillverkning och har under åren givit viktiga bidrag till den 

utveckling som gjort att svensk livsmedelsproduktion är i 

världsklass vad gäller livsmedelssäkerhet. 

LUCID (Lund University Centre of Excellence for Integration 

of Social and Natural Dimensions of Sustainability research) 

bedriver forskning som syftar till att utveckla nya och unika 

synergieffekter inom och mellan natur- och samhällsveten-

skap, samt teknik, biovetenskap, företagsekonomi och huma-

niora, i syfte att främja ansatser och metoder som kan ta itu 

med komplexa globala utmaningar inom hållbarhetsområdet. 

Ett av fokusområdena är lantbruk, skogsbruk och markan-

vändning och hur förändringar av dessa påverkar ekosystem, 

biodiversitet, såväl som kultur och samhällsliv.

Hållbarhetsforum är en universitetsgemensam paraplyor-

ganisation som binder samman och stödjer universitetets 

klimat-, energi- och hållbarhetsforskning. Det är en bro 

mellan samhället och akademin inom bl.a. klimat, energi, 

ekosystemtjänster, vattenfrågor, effektiv resurshantering och 

hållbar samhällsutveckling. Hållbarhetsforum fungerar som 

stöd för forskare och forskargrupper när det gäller kontakter 

med det omgivande samhället, men också som en väg in i 

universitetet för externa intrressenter som söker samverkan, 

forskningsstöd och information.
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Miljö- och energisystem vid Institutionen för teknik och sam-

hälle (LTH) bedriver systeminriktade tvärvetenskapliga studier 

av energi- och miljöfrågor med fokus på effektiv användning 

och omvandling av energi där hela energikedjan från natur-

resurs till energitjänst studeras. Andra områden är miljöef-

fekter och förändringar vid utnyttjande av olika energiformer 

och förnybara resurser, samt analys av åtgärdsstrategier för 

hantering och förebyggande av energisystemens problem 

med koppling till miljö, säkerhet och utveckling. Särskild vikt 

läggs vid att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett 

regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv.

FÖRPACKNING OCH LOGISTIK
Förpackningar och logistik är två områden där regionen se-

dan länge är framstående. Företag som Tetra Pak och Å&R 

Carton AB, logistikföretag som Bring Frigoscandia, och IKEA 

har alla centrum i regionen. På Ingvar Kamprads  Design-

centrum (IKDC, LTH) finns en världsunik forsknings- och un-

dervisningsmiljö vilken tar ett samlat grepp om förpackning 

och logistik.

Den tvärvetenskapliga miljön integrerar olika kunskapsfält 

för att uppnå effektivt och hållbart nyttjande av resurser 

genom hela värdekedjan. Förpackningslogistik innefattar 

produkt- och förpackningsdesign genom hela kedjan från 

råmaterial via alla aktörer fram till slutanvändaren och vi-

dare till återbruk.  Forskningen är tillämpad och sker ofta i 

samverkan med relevant industri. Huvudfokus i forskningen 

handlar om förpackningens betydelse för hållbar utveckling 

i försörjningskedjor. Förpackningens roll som produktskydd 

är en viktig del då det bidrar till såväl säkra produkter som 

minskat produktsvinn. Forskning pågår också inom området 

livsmedel och spårbarhet i försörjningskedjorna, där nya 

innovationer inom biosensorer tas fram.

INNOVATION, EKONOMI OCH JURIDIK
Forskning om innovationskraft i såväl enskilda livsmedelsföre-

tag som i regionala kluster bedrivs vid Ekonomihögskolan och 

på CIRCLE (Centre for Innovation, Research and Competence 

in the Learning Economy). Forskningen handlar om innova-

tion ur olika perspektiv kopplat till bland annat policy, tillväxt 

regionalt och nationellt, entreprenörskap samt hållbarhet. 

Här finns ett antal projekt och forskare som inom sina olika 

projekt fokuserar på livsmedelssektorn. CIRCLE förfogar över 

omfattande data från Statistiska centralbyrån (SCB) med stor 

användbarhet inom livsmedelssektorn. 

Vid Ekonomihögskolan bedrivs forskning inom livsmedels-

relaterade områden som klusteranalys, offentlig ekonomi, 

internationell marknadsföring av livsmedel samt varumärkes-

analys. Här ges även en kurs inom Business Administration – 

Innovation Management – som fokuserar på innovationsteo-

rier kring olika typer av innovation och innovationsprocesser 

inom redan existerande företag.

Vid AgriFood Economics Centre utförs kvalificerade sam-

hällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och 

fiskeriområdet samt landsbygdsutveckling på uppdrag av 

regeringen. Verksamheten är ett samarbete mellan Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds universitet.

Inom Innovationsteknik vid Institutionen för Designvetenskap 

(IKDC, LTH) handlar forskningen om att stärka innovations-

förmågan hos individer och grupper inom olika typer av orga-

nisationer och samarbeten. Forskningen är behovsmotiverad 

och bedrivs i nära samverkan med en rad olika aktörer från 

såväl näringsliv som offentlig sektor. Ett användarcentrerat 

perspektiv är centralt och metoder som engagerar sam-

hällsmedborgare i utvecklingen av innovationer är därför av 

särskilt intresse. Verksamheten medverkat till ett förstärkt 

innovationsperspektiv inom LTH och Lunds universitet, bl.a. 

genom deltagande i Innovationsportalen.

Vid Juridiska fakulteten bedrivs forskning kring bl.a. EU-rätt, 

Miljörätt och Offentlig rätt, allt med anknytning till livs-

medelsfrågor vilka berör exempelvis områden som hållbar 

utveckling och offentlig upphandling.

HANDEL OCH KONSUMENT
Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet är ett 

excellenscentrum för handelsforskning med forskare från 

Lunds Tekniska Högskola (LTH), Ekonomihögskolan och Cam-

pus Helsingborg. Det är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö 

med fokus på forskning kring varuflödet och kundmötet – två 

avgörande delar för en fungerande och effektiv handel

Vid Fakulteten för Humaniora och Teologi är forskning om 

matkultur och etikaspekter ett forskningsfält. Här finns 

Humanistlaboratoriet där forskning utförs om kultur, kom-

munikation och kognition, med en humanistisk profil i tätt 

samarbete med naturvetenskap, medicin och teknik. Inom 

livsmedelsområdet har, bl.a. med hjälp av ögonrörelsemät-

Humanistlaboratoriet är världens första forskningsmiljö i sitt slag. Här studeras 
samspelet mellan språk, tänkande, kommunikation och lärande.
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ningar, utförts nydanande studier av konsumentbeteende i 

butik och reaktioner på olika typer av marknadsföring.

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten finns flera grupper av 

forskare som undersöker teman kring mat och måltid. Det 

gäller både praktiker, idéer, normer, attityder och politik. Det 

vardagliga ätandet, familjemåltider och arbetsplatsmåltider, 

har t.ex. studerats ingående. En annan del av forskningen 

handlar om det offentliga samtalet om mat och mediernas 

skildringar av livsmedel i nyheter, kampanjer, bloggar och i 

reklam. Andra breda teman är shopping, livsstilsentreprenö-

rer och turistupplevelser. Fakultetens forskning om livsmedel 

är tvärvetenskaplig och har stor variation i teoretiska ansatser 

och metoder, liksom empiriska forskningsfält; från (mass)

medierat berättande över individens förhållande till dieter 

till livsmedelspolitik och hållbarhet.

HÄLSA
Vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) och inom medicinska 

fakulteten utförs forskning som på olika sätt belyser sam-

bandet mellan kost och hälsa. Vid LTH studeras betydelsen 

av tarmens bakterieflora i samband med kost, hälsa och 

sjukdom. Kunskapen tillämpas bl.a. för att utveckla funktio-

nella livsmedel med hälsomervärden för att motverka och 

förhindra sjukdomstillstånd som exempelvis diabetes, över-

vikt, leversjukdom, stress, inflammatoriska tarmsjukdomar 

och cancerutveckling. I ett pågående samarbete med Bolivia 

och Mozambique genomförs forskning med stöd av Sida med 

syftet att öka biotillgängligheten av vitaminer och mineraler 

i lokala livsmedel, för att minska risken för undernäring i 

låginkomstländer. Vidare bedrivs även projekt för att stärka 

en innovativ livsmedelsproduktion inom vegetabilieområdet 

i Sverige, med målet att öka konsumtionen för en förbättrad 

folkhälsa och samtidigt minska svinnet i samband med han-

tering, processing och konsumtion.

Vid medicinska fakulteteten studeras sambandet mellan kost 

och folksjukdomarna cancer och diabetes i en rad forsk-

ningsprojekt. Vidare bedrivs studier av läkningsbetingelser 

för celler i magtarmkanalens slemhinna, vilket har en rad 

applikationer, bl.a. för framtagande av livsmedel med hälso-

mervärden. Medicinska effekter av kostfiber, antioxidanter 

och andra bioaktiva ämnen samt hälsoeffekter av en fiberrik 

nordisk kost är andra aktuella projekt. Inom nutritionsepi-

demiologi genomförs bland annat studier av kostsamband 

med prostatacancer, hjärt-kärlsjukdom, kronisk inflammation, 

och ärftliga faktorer, liksom matvanor som helhet undersöks 

med statistiska mönstermetoder och kostindex. Forskning för 

förståelse av fetmans uppkomstmekanismer och sjukdomar 

som hör ihop med ett högt fettintag bedrivs med fokus på 

aptitreglering och energiintag. 

Inom medicinsk mikrobiologi utförs forskning om mjölksy-

rebakterier i honung, vilket har användningsområden för 

både livsmedel och medicin, samt för binas egen hälsa. Inom 

evolutionsmedicin studeras bland annat paleolitisk kost och 

dess hälsoeffekter. 

Centrum för preventiv livsmedelsforskning bedriver forskning 

som syftar till utveckling av livsmedel som kan motverka 

utveckling av fetma och associerade sjukdomar som typ 

2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Centret är beläget på 

Medicon Village. Här finns även Food for Health Laboratory 

där måltids- och kostinterventioner genomförs på friska för-

sökspersoner. AFC (Antidiabetic Food Centre) – är en stark 

forsknings- och innovationsmiljö inom VINNOVAs program 

VINN Excellence Center. Centrets affärsidé är att motverka 

utveckling av diabetes med innovativa livsmedelskoncept 

genom joint venture-forskning och främjande av forsknings-

baserade affärsaktiviteter.

EXODIAB (Excellence in diabetes research in Sweden) är ett 

samarbete mellan Lunds universitet och Uppsala universitet 

(Lund 70%, Uppsala 30%) inom ett forskningsprogram för 

behandling av diabetes. Det innefattar, bl.a. genetik, cell-

biologi, epidemiologi, näringsforskning och klinisk forskning. 

Man ska utveckla verktyg för att förebygga och behandla 

diabetes genom att beskriva de molekylära förlopp som ger 

upphov till olika former av diabetes. EXODIAB arbetar aktivt 

med innovationsfrågor för överföring av forskningsresultat 

och idéer till användarna samt för att skapa en nationell 

resurs för att stimulera diabetesforskning i Sverige och re-

krytera framtidens diabetesforskare.

Vid Funktionell zoologi studeras effekter av livsmedelskom-

ponenter på mag-tarmkanalens utveckling och funktion.
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Forskningsinfrastruktur 
Vid Lunds universitet finns en väl utvecklad forsknings-
infrastruktur. Många av de unika och världsledande 
forskningslaboratorierna har en etablerad inriktning 
mot livsmedelsområdet och används i dag inom forsk-
ning inom olika delar längs hela livsmedelskedjan, allt 
från planta till konsument. 

AEROSOLLABORATORIET
I det världsledande Aerosollaboratoriet vid Ergonomi och 

Aerosolteknologi (Institutionen för Designvetenskaper, LTH) 

finns tre större hallar och fyra mindre lokaler. I hallarna finns 

en vindtunnel, en experimentkammare samt ett flertal mindre 

experimentboxar. Här finns också ett stort antal instrument 

för avancerad mätning av luftburna partiklar samt en kam-

mare där försökspersoner kan utsättas för partiklar för att 

se effekten på lungor och hjärt-kärlsystem, till exempel hur 

man reagerar på matos från stekning.

ANVÄNDBARHETSLABORATORIET 
Användbarhetslabbet (Usability Lab; Institutionen för De-

signvetenskaper, LTH)) används i situationer där man under 

kontrollerade förhållanden vill observera samspelet mellan 

människa–produkt eller människa–människa. Genom att 

filma och göra ljudupptagningar i samband med brukarstu-

dier och intervjuer kan exempelvis konsumenters attityd till 

nya livsmedel och deras förpackningar studeras.

BIOSAFETY LEVEL 2 LABORATORY 
Det världsunika Biosafety-laboratoriets (BSL 2-lab; Kemicen-

trum, LTH) användningsområde är främst inom mikrobiologi, 

framförallt när det gäller undersökningar av patogena agen-

ter med potentiell fara för människor och miljö. Laboratoriet 

moderna lokaler är en väl utnyttjad resurs inom både under-

visning och forskning.  

FOOD FOR HEALTH LABORATORY 
Food for Health Laboratory (Centrum för Preventiv Livsmed-

elsforskning, Medicon Village) används för genomförande av 

kostinterventioner på friska försökspersoner. Fokus ligger på 

studier av olika livsmedels effekter på riskfaktorer för fetma, 

diabetes typ 2 och relaterade sjukdomar. Här finns provkök, 

samt laboratorier för provtagning i anslutning till akuta- eller 

längre interventioner.  Kapacitet finns för hantering av flera 

parallella interventioner. 

Andra delar av Food for Health Laboratory är Memory Lab 

där specifikt framtagna minnestester används för studier av 

kognitiv prestationsförmåga i relation till kost och riskfakto-

rer för sjukdom. Här finns också Gut Microbiome Laboratory 

med instrumentering för fullständig tarmflorekarakterisering, 

vilken även inkluderar ”next generation sequencing” -teknik. 
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HUMANISTLABORATORIET
Humanistlaboratoriet (Humanistiska och Teologiska fakulte-

terna) är en interdisciplinär forsknings- och träningsresurs för 

forskare, lärare och studenter. Humanistlaboratoriet stöder 

forskning om kultur, kommunikation och kognition med en 

humanistisk profil, samtidigt som det erbjuder attraktiva sam-

arbetsytor mot naturvetenskap, medicin och teknik. Här kan 

unga forskare i nya konstellationer formulera morgondagens 

forskningsfrågor och samarbeta kring den komplicerade upp-

giften att förstå (humaniora), förklara (naturvetenskap) och 

förbättra (teknik) människans villkor som kommunicerande 

och lärande varelse. Med hjälp av ögonrörelsemätningar har 

man inom livsmedelsområdet utfört nydanande studier av 

konsumentbeteende i butik och reaktioner på olika typer av 

marknadsföring.

MAX IV LABORATORY 
Max IV Laboratory är en nationell anläggning med Lunds 

universitet som värduniversitet. MAX IV-laboratoriets acce-

leratorer producerar röntgenstrålar av mycket hög intensi-

tet och kvalitet. Närmare 1 000 forskare från hela världen 

kommer varje år till labbet och använder röntgenstrålarna 

i vetenskaplig forskning för att göra det osynliga synligt. 

MAX IV-laboratoriets nya anläggning är den mest briljanta 

röntgenkällan i världen. 

PILOTHALLEN 
Pilothallen (Food Technology’s Pilot Production Plant; Livs-

medelstekniska institutionen, LTH) är 400 kvm stor och 

innehåller ett brett utbud av utrustningar i vilka livsmedels-

tekniska processer kan utföras som exempelvis uppvärmning, 

sterilisering, kylning, frysning, torkning och olika typer av 

separationer. Pilothallen används för att genomföra forsk-

ning i en industriellt relevant skala men också för projekt-

arbeten och laborationer för studenter. Här är det möjligt 

att skapa broar mellan spjutspetsforskning i laboratorieskala 

och praktiska innovationer. Kombinationen av att kunna göra 

experiment i en relevant skala och utvärdera dem med hjälp 

av toppmodern teknik bidrar till att göra Lunds universitet 

framstående inom livsmedelsforskning.

TERMISK MILJÖLABORATORIET
Termisk miljölaboratoriet (Thermal Environment Lab) kan 

användas för att bl.a. studera olika dryckers påverkan på 

människans fysiologi vid arbete i höga temperaturer. I labbet 

finns två klimatkammare där man kan variera temperaturen 

från +5 till +60 grader C respektive från -50 till +20 gra-

der C. I värmekammaren kan även luftfuktigheten varieras.

VIRTUAL REALITYLABORATORIET
Virtual Realitylaboratoriet är en tvärdisciplinär samlingspunkt 

för visualisering och nya interaktionstekniker. Man har sam-

arbeten inom både den akademiska världen i form av forsk-

ningsprojekt och kurser, och med näringsliv och offentlig 

sektor. I den stora demohallen finns flera displaysystem för 

att uppleva ”high-immersion”, dvs. att skapa känslan av att 

omslutas av en virtuell miljö. Här utförs studier kring stress 

och probiotika vilket är en stor resurs vid livsmedelsrelaterade 

studier.

ANDRA DELAR AV FORSKNINGSINFRASTRUKTUREN
MyCareer är Lunds universitet egen jobb- och karriärportal 

och Europas största karriärnätverk för studenter och nyut-

examinerade. Här kan studenter registrera sig och få tillgång 

till jobb, ex-jobb, praktik- och traineeplatser i Sverige och 

internationellt. Här kan man följa sin favoritarbetsgivare 

via statusuppdateringar och få meddelanden om relevanta 

erbjudanden.

VentureLab är en del av Lunds universitet och arbetar för 

att uppmuntra entreprenörskap och hjälpa de studenter 

och nyexaminerade som funderar på att starta eget. Sedan 

starten 2001 har tusentals studenter gått från idé till verklig-

het. VentureLab erbjuder inspirationsaktiviteter (events, fö-

reläsningar och workshops), gratis och konfidentiell idé- och 

affärsutveckling samt gratis kontorsplats på Ideon Agora.
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Innovation
Lunds universitet arbetar aktivt för att forskningsre-
sultat skall komma till nytta i samhället och bidra till 
att lösa samhällsutmaningar. Universitetet vill främja 
innovationer och produktutveckling inom livsmedels-
området. Det kan röra sig om konsumentprodukter, 
nya tillverkningstekniker, analys- och mätmetoder, 
apparater, produktions- och processtyrningsmetoder, 
måltidslösningar med mera. Arbetet sker via de forsk-
ningsprojekt som direkt leder till nya produkter, kon-
cept eller tjänster men också genom samarbeten med 
externa aktörer. 

LU INNOVATION
LU Innovation är navet för innovation och kommersialisering 

vid Lunds universitet. Tillsammans med universitetets forskare 

och studenter arbetar man för att skapa nytta och tillväxt i 

samhället. Målet är att genom framgångsrikt nyttiggörande 

av kunskap och forskning vid Lunds universitet bidra till en 

ökad tillväxt i Sverige. Genom att stötta och utveckla forsk-

ningsresultat tillsammans med forskare och studenter, verkar 

LU Innovation för att fler idéer ska gå mot bolag och/eller 

leda till licensaffärer.

En viktig del av arbetet handlar om att ge kommersialise-

ringsstöd till den enskilda forskaren eller studenten. Utöver 

affärsutvecklare med mångårig erfarenhet från både forsk-

ning och näringsliv, finns även patentingenjörer, kommuni-

kationsansvariga och jurister som kan hjälpa till i processen.

Holdingbolaget LU Innovation System AB ägs av svenska 

staten men förvaltas av Lunds universitet. Holdingbolagets 

uppdrag är att skapa nya bolag baserade på kunskap och 

forskningsresultat från Lunds universitet, vilket bidrar till 

tillväxt och skapar sysselsättning i Sverige.

Via bolagsdelen kan universitetet arbeta operativt med 

att ta nya innovationer till marknaden – genom att ingå 

delägarskap i forskningsbaserade bolag eller hjälpa till att 

licensiera ut forskningsresultat till redan etablerade bolag. 

Holdingbolaget stöttar nybildade bolag såväl operativt som 

ekonomiskt, hjälper till med avtalsmallar samt bistår med 

styrelserepresentation.

Genom nya forskningsbaserade företag skapas tillväxt och 

sysselsättning i hela landet, samtidigt som värdefulla lösning-

ar säkerställs vilka når ut och gynnar samhället. Sedan 1999 

har nära 80 nya forskningsbolag, som tillsammans genererat 

drygt 2 800 årsarbeten och mer än 800 miljoner kronor i 

skatteintäkter, genererats vid Lunds universitet.

LIVSMEDELSFÖRETAG MED URSPRUNG  
VID LUNDS UNIVERSITET
Företagen som skapats och växt från Lunds universitet finns 

inom vitt skilda områden. Många är knutna till livsmedelsked-

jans olika delar. Bland de främsta återfinns:

Aventure 
http://www.aventureab.com

Aventure är ett bioteknikföretag som utvecklar funktionella 

livsmedel. Man arbetar främst med att skapa nya livsmed-

elskoncept utifrån naturliga råvaror med fokus på positiva 

hälsoeffekter på människor.

Aventures produkter tas fram och lanseras via dotterbolagen:

• Glucanova AB – fokuserar på unika, fiberrika havreproduk-

ter för en BtB-marknad. 

• Double Good AB – har utvecklat ett bordsvatten som mins-

kar blodsockerstegring efter måltider. 

• Otto Barnmat AB – är ett företag inom barnmatssegmentet 

med fokus på ekologisk och färsk barnmat. 

• Berries by Astrid – har tagit fram en avancerad dryckesau-

tomat för färska smoothies och drycker gjorda på bär. 

• Swebol Biotech – har fokus på en transparent och hållbar 

distributionskedja av quinoa, canihua och andra grödor från 

Bolivia, samt avancerade produkter framställda på dessa 

eller liknande råvaror. 

Chativa 
Chativa är ett varumärke och en patenterad tillverkningspro-

cess av morötter som ersätter fett i köttprodukter. Licenser 

att tillverka produkter från detta patent har hittills gjorts med 

företag som Ugglarps AB, HKScan och Mariannes morötter. 

I vissa av produkterna har fetthalten reducerats med drygt 
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85% utan att konsistens och smak försämrats. Produkterna 

säljs under varumärket Chativa.

Concellae 
http://concellae.se

Concellae startades med förhoppningen att svåra infektioner 

skulle kunna botas med vanlig honung. Forskningsresultatet 

som bolaget bygger på handlar om tretton nyttiga mjölksyra-

bakterier som finns naturligt i bins honungsmage. Bakterierna 

har olika antimikrobiella egenskaper som gör dem effektiva 

mot sjukdomsbakterier, även hos människor. Förhoppningen 

är att bolagets produkter i framtiden kommer att bli viktiga 

alternativ till dagens antibiotikabehandling eller vid svåra 

infektioner.

Gasporox
http://www.gasporox.se

Gasporox arbetar med en metod att mäta gas i förpackningar 

på ett oförstörande sätt. De ska nu tillsammans med Å&R 

Carton utveckla icke-invasiva testmetoder för slutna förpack-

ningar, bl.a. laminerade papperskartonger, för att se om de 

håller tätt. Gasporox gasteknik är baserad på lasersensorer 

och kan användas för att mäta täthet och gassammansättning 

i slutna hålrum, vilket är användbart för livsmedels- och läke-

medelsförpackningar samt för porösa material och mat. Paket 

och innehåll förblir intakt och mätningar kan upprepas, något 

som minimerar slöseri med förpackningsmaterial och innehåll.

Igelösa Life Science
http://www.igelosa.com

Igelösa Life Science AB är ett forskningsföretag inom medicin. 

Fokus ligger på hjärt- och lungkirurgi med målet att utveckla 

nya behandlingar, innovationer och hälsostrategier knutet till 

organtransplantationer,  cardiopulmonary resuscitation och 

för att förhindra livsstilsrelaterad sjukdomar. Man samarbetar 

med ledande forskare vid Lunds universitet och vid andra 

universitet och sjukhus. 

Oatly 
http://www.oatly.com

Oatly grundades på 1990-talet efter att forskare vid Lunds 

universitet upptäckt att naturliga enzymer kan omvandla fi-

berrik havre till näringsriktig flytande föda, perfekt anpassad 

för människor. Idag är metoden patenterad och Oatly arbetar 

vidare med att förbättra individers välbefinnande med ett 

produktsortiment baserad på svensk havre.

OptiFreeze 
http://optifreeze.se

Optifreeze är en ny frysmetod vilken bygger på samma teknik 

som gör att gräset blir grönt igen efter långa och kalla vintrar. 

I grässtråna finns ett protein som skyddar cellerna. Genom 

att föra in detta naturliga protein i frukt och grönsaker innan 

infrysning kan cellstrukturerna bevaras intakta. Något som i 

sin tur leder till att livsmedlens smak, struktur och kvalitet 

kan behållas genom hela nedfrysningsprocessen, vilket kan 

vara intressant för företag som säljer djupfrysta färdigrätter.  

Phenoliv 
http://phenoliv.com

Genom att utvinna nyttiga antioxidanter från restproduk-

ter av olivoljetillverkningen, kan forskarna bakom Phenoliv 

förbättra människors hälsa och samtidigt lösa ett omtalat 

miljöproblem på ett kostnadseffektivt sätt. Processvattnet 

vid olivoljetillverkningen innehåller växtdelar som konsumerar 

stora mängder syre, vilket innebär stora problem för miljön 

och varje år rinner 30 miljoner ton processvatten från till-

verkningen av olivolja ut i Medelhavet. Phenolivs verksamhet 

är baserad på två upptäckter, dels rening av olivoljetillverk-

ningens processvatten, dels utvinning av hälsofrämjande 

antioxidanter. 

Probi 
http://probi.se

Probi är marknadsledande inom forskningsdriven biotech 

med fokus på probiotik. Genom forskning har företaget 

utvecklat probiotika med väldokumenterade positiva häl-

soeffekter. Probis kunder är internationella företag inom 

livsmedels-, hälso- och läkemedelsindustrin. Produkter som 

innehåller företagets probiotika är aktuella för över 40 mark-

nader världen över. Här görs kosttillskott som ProbiMage, 

ProbiFrisk och ProbiJärn.

ProViva 
http://www.proviva.se

I mitten av 1980-talet började man undersöka om man ge-

nom att tillföra ”rätta sortens” bakterier kunde bidra till att 

rädda livet på kritiskt sjuka patienter. Ett samband observera-

des som ledde till hypotesen att vissa bakterier som saknades 

hos de sjukaste patienterna kunde ha medicinsk nytta, och 

ProViva utvecklades. Det är en fruktdryck som finns i olika 

smaker och konsistenser. Alla innehåller den levande bakte-

riekulturen Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843). Vid 

tillverkning av ProViva ympas bakterien i en blandning av 

havre, kornmalt och vatten och får växa där under ett dygn. 

Den fermenterade havrevällingen blandas sedan med frukter 

till olika ProViva-produkter.

Speximo 
http://speximo.com

Genom att ersätta kemiska tillsatser i hudkrämer med qui-

noastärkelse har Speximo tagit fram en ny typ av naturliga 

hudvårdsprodukter. Resultatet är en mer hudvänlig, stabil och 

billigare kräm än de produkter som finns på marknaden idag. 

Det blev grunden för forskningsbolaget Speximo.
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Thylabisco 
http://www.thylabisco.com

Thylabisco är ett företag som lanserar ett mättnadspiller gjort 

av vanlig spenat. Det innehåller s.k. thylakoider som sänker 

blodfettsnivåerna och fördröjer kroppens mättnadskänsla 

samtidigt som det ger naturlig näring. På så vis hoppas man 

i framtiden kunna förhindra övervikt och fetma. Aptieless är 

den första produkten på marknaden med thylakoider.

ViscoSens 
http://www.viscosens.com

ViscoSens är ett företag som ska hjälpa bagerier att utveckla 

goda bröd som är både nyttiga och håller blodsockret i 

schack. Personer som undviker kolhydratrika livsmedel går 

miste om viktiga fibrer och vitaminer och en grupp forskare 

fick då idén att ta fram nyttiga bröd som sänker blodsockret. 

Gruppen utvecklade en mätmetod som förutspår hur de nya 

bröden påverkar konsumenternas blodsocker. 
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Samverkan 
Inom livsmedelsområdet är Lunds universitet aktivt i en rad 

organisationer och initiativ som arbetar för utveckling av 

livsmedelsområdet. Det rör sig om science parks, klusteror-

ganisationer, forskningsinstitut samt offentliga myndigheter 

och organ.

SCIENCE VILLAGE SCANDINAVIA
Science Village Scandinavia – en forskarby av världsklass. 

Besluten att bygga European Spallation Source (ESS) och 

synktronanläggningen MAX IV Laboratory i Lund har gjort 

regionen väl synlig och eftertraktad på den europeiska 

forskningskartan. ESS är ett av de största vetenskaps- och 

teknikinfrastrukturprojekt som lanserats. Det är ett multidisci-

plinärt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla 

neutronkälla. MAX IV är ett laboratorium med mycket stor 

forskningskapacitet. Laboratoriets acceleratorer producerar 

röntgenstrålar av synnerligen hög intensitet och kvalitet och 

närmare 1 000 forskare från hela världen kommer varje år till 

laboratoriet för sin forskning.

Målet med Science Village Scandinavia är att vara en inno-

vativ del med tyngd i infrastrukturen kring ESS och MAX IV. 

Tillsammans med forskningsanläggningarna utgör Science 

Village Scandinavia en både spännande och kreativ forskar-

miljö av högsta klass. Området blir en bas för en internatio-

nell och bärkraftig utveckling, vilken kommer att bestå av 

byggnader ämnade för forskning för Lunds universitet och 

andra universitet, företag inom innovation och forskning, 

forskningsinstitut, forsknings- och ekonomicentrum samt 

fastigheter för laboratorier, administration och service, men 

också bostäder.

Som eko-område beaktar Science Village Scandinavia mil-

jön och erbjuder världsledande miljövänliga och bärkraf-

tiga lösningar. Området blir en föregångsmodell och en 

inspirationskälla genom sitt nära samarbete med vetenskap, 

teknologi och innovation. Visionen och målet är att vara en 

stadsdel med fokus på vetenskap, förnybar energi, allmänna 

transportmedel och återvinning, samt att kunna erbjuda ett 

stimulerande grönt samhälle med omgivningar som dagligen 

inbjuder till inspirerande möten.

EUROPEAN SPALLATION SOURCE 
European Spallation Source (ESS) är ett stort sameuropeiskt 

projekt byggt av 17 europeiska nationer och placerat i norra 

delen av Lund. Det är ett av de största vetenskaps- och tek-

nikinfrastrukturprojekt som lanserats, ett stort steg framåt för 

forskningens dagliga verksamhet. ESS är ett multidisciplinärt 

forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neu-

tronkälla. Dess styrka ligger inom levande komplexa material 

där livsmedel är ett mycket intressant område. 

Anläggningen är en så kallad neutronkälla där kaskader av 

neutroner framkallas genom spallation. De preparat som ska 

undersökas bestrålas med intensiva pulser av neutroner som 

har saktats ner till användbara energier i moderatorer och 

letts genom ett antal omgivande strålledare till de studerade 

proven bestående av olika material och ytor. Neutronerna 

sprids från proven och registreras i ett flertal instrument 

för vidare tolkning. Vinsten med att använda neutroner vid 

strukturstudier är revolutionerande. ESS kan användas inom 

en rad vetenskaper, t.ex. materialvetenskap, strukturkemi, 

biologi och geofysik. 

Den första neutronen kommer att produceras under 2019. 

Tre år senare öppnar anläggningen och man börjar ta emot 

externa forskare. År 2026 står anläggningen helt färdig.
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SCIENCE PARKS 
Ideon Science Park 
Ideon är en av de första och största universitetsknutna science 

parks i Europa. I det nya utvidgade Ideon finns 500 företag 

och ca 10 000 anställda. Det är en av Europas mest fram-

gångsrika science parks där visionärer och entreprenörer möter 

kapitalstarka investerare. Många världsledande spetsföretag 

inom mobiltelefoni, IT, Life Sciences och miljöteknik har startat 

på Ideon. Med Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola 

och Ekonomihögskolan i sin omedelbara närhet är Ideon en 

kreativ mötesplats för näringsliv, forskning och det offentliga. 

ST-Ericsson, Sony Mobile, Axis Communication, QlikTech, 

Active Biotech, Gambro och Medicon Village har alla sina ut-

vecklingscentrum alldeles intill. Ideonområdet består av flera 

kvarter och administrationen av de fysiska lokalerna sköts av 

Ideon Center AB. Sedan 2013 toppas forskarparken av Ideon 

Gateway med både en hotelldel och ett stort kontorshotell.  

Medicon Village
Inom Medicon Village finns en omgivning för forskning, inno-

vation och entrepreneurship som verkar tillsammans för att 

skapa förutsättningar för god hälsa och människans välbefin-

nande. Tillsammans med medicinsk forskning på Biomedical 

Centre (BMC) i Lund och Clinical Research Centre (CRC) i 

Malmö, såväl som European Spallation Source (ESS) och MAX 

IV Laboratory, skapar Medicon Village en infrastruktur av 

världsklass för hela regionen. Den totala arean som Medicon 

Village förfogar över är ca 80 000 m2. Här finns i dag mer än 

1 200 arbetsplatser och 100 organisationer.

Medeon 
Medeon är en science park för etablering och utveckling 

av företag inom Life Science. Medeons filosofi är att varje 

växande företag har unika behov. Fokus ligger på kunskaps-

intensiva företag inom life science-området (pharmaceuticals, 

medical technology, biotechnology and healthcare). Här finns 

en kraftfull inkubator och nätverk samt ett stimulerande sam-

arbetsklimat genom en nära placering till Lunds universitet i 

Malmös Medicon Valley. I dag finns här 30 hyrsegäster med 

en konstant tillströmning av nya företag. Tillväxten inom 

Medeon är mycket god och mer än 100 000 m2 av området 

är avsatt för affärsverksamhet

MINC
MINC är en mötesplats för entreprenörer, näringsliv, inves-

terare och akademi, med målet att hjälpa företag att växa 

smartare och snabbare. De bästa affärsutvecklingsmeto-

derna, ett dynamiskt nätverk av nytänkande entreprenörer, 

inspiratörer och experter runt om i världen samt en stor er-

farenhet genom att sedan mer än 12 år driva ett av Sveriges 

bästa inkubatorprogram, utgör den unika MINC-modellen. 

MINC ingår i Swedish Incubators & Science Parks (SISP) som 

är en medlemsbaserad branschförening för Sveriges inkuba-

torer och science parks, vilka tillsammans driver närmare 80 

innovationsmiljöer över hela landet.  

KLUSTERORGANISATIONER
Livsmedelsakademin
Livsmedelsakademin är en klusterorganisation som samlar små 

och stora aktörer, vilka tillsammans vill utveckla framtidens 

mat, dryck och måltider. Livsmedelsakademin grundades av 

näringslivet för att driva frågor som är större än vad en enskild 

aktör själv skulle kunna göra. Under de senaste tjugo åren 

har man arbetat för att skapa förutsättningar för innovation 

och entreprenörskap inom livsmedelsnäringen. Livsmedelsa-

kademin har sin bas i Skåne, precis som en stor del av den 

svenska livsmedelsnäringen, men är en nationell aktör som 

även engagerar sig på internationell nivå för att lära av andra 

och sprida egna lärdomar. Livsmedelsakademin bildades 1994 

och Lunds universitet har varit partner från starten. 

Livsmedelsakademins studentnätverk består av deltagare 

från olika typer av utbildningar med intresse för livsmed-

elsnäringen och viljan att vara med och påverka. Genom 

studiebesök, vd-träffar och andra aktiviteter får studenterna 
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ett stort kontaktnät i branschen. Open Innovation Training 

Programme är Livsmedelsakademins utvecklingsprogram för 

unga medarbetare ute på livsmedelsföretagen. Det är ett 

gränsöverskridande samarbete kring öppen innovation och 

förnyelse med Livsmedelsakademin, Lunds universitet och de 

deltagande livsmedelsföretagen som intressenter. 

www.livsmedelsakademin.se 

Livsmedelskollegiet
Livsmedelskollegiet är ett nätverk som sedan slutet på 

1970-talet verkat för att främja livsmedelsforskning i södra 

Sverige och öka samarbetet mellan medlemmarna. Aktuell 

forskning och samarbeten kring livsmedel i regionen syn-

liggörs genom regelbundna reportage i tidningen Svenska 

Livsmedel. I nätverket ingår företag och organisationer med 

forskning och/eller utveckling inom livsmedelsområdet samt 

institutioner och avdelningar vid Lunds universitet, Högsko-

lan Kristianstad och Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. 

Livsmedelskollegiet har regelbundna informationsmöten med 

studiebesök i medlemmarnas verksamheter samt arrangerar 

öppna symposier över aktuella ämnen. 

www.livsmedelskollegiet.se

Packbridge
Packbridge är ett internationellt medlemsbaserat förpack-

ningsnätverk för förpackningsindustrin och alla dess intres-

senter, kunder, leverantörer, forskare och innovatörer. Idén 

med Packbridge är att skapa en mötesplats som naturligt 

kopplar samman industri med akademi, forskning med kom-

mersiell tillämpning, och kanske viktigast av allt – människor 

med människor. Packbridge har sitt huvudkontor i sydvästra 

Skåne där också forskning, innovation och kommunikation 

finns samt även etablerade kluster inom livsmedel, läkemedel 

och flera andra relevanta industrier. Packbridge har interna-

tionella ambitioner och ett väl utvecklat kontaktnät över hela 

världen. Packbridge bildades 2010 och Lunds universitet har 

varit medlem från starten. 

www.packbridge.se

ÖVRIGA SAMARBETSPARTNERS
Region Skåne 
Lunds universitet har ett väl utvecklat samarbete med Region 

Skåne inom livsmedelsområdet. Det gäller såväl näringslivsut-

veckling som folkhälsa och hållbarhet. Livsmedel är ett prio-

riterat område för Region Skåne som arbetar för ett starkare 

näringsliv som skapar hållbar tillväxt och jobb i Skåne. Tillsam-

mans med andra offentliga och privata aktörer verkar Region 

Skåne med målen att uppnå etablering av fler företag, få fler 

företag att växa och fler i arbete, samt att bli en ännu mer 

innovativ region. Dessa mål arbetar man med genom att 

verka på olika områden tillsammans med kommunerna i Skåne, 

högskolor och universitet, ideella organisationer samt privata 

och offentliga verksamheter som stöder näringslivet i Skåne. 

Den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 

formulerar en gemensam målbild för Skåne. Här ingår bland 

annat att ”Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor” och 

att ”stärka förutsättningarna för att starta och driva företag”. 
www.skane.se

Sveriges Lantbruksuniversitet 
Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) bildades 1977 genom 

en sammanslagning av flera olika existerande utbildnings-

verksamheter (Lantbrukshögskolan, Skogshögskolan, Veteri-

närhögskolan, Skogsmästarskolan och Veterinärinrättningen) 

inom det breda lantbruksområdet. De största campusom-

rådena finns i dag i Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Ut-

bildning finns på ytterligare fyra orter medan forskning och 

försöksverksamhet finns på ett 30-tal orter. SLU är rankat 

femma på NTUs rankinglista gällande universitet inom växt- 

och djurvetenskap och tia inom Agriculture and Forestry på 

QS:s världsrankinglista (tvåa i Europa). Vid SLU finns fyra fa-

kulteter. Alnarp: landskapsarkitektur, trädgårds- och växtpro-

duktionsvetenskap; Uppsala – naturresurser och jordbruksve-

tenskap; Umeå – skogsvetenskap; Uppsala – veterinärmedicin 

och husdjursvetenskap.

Vid SLU finns ca 3 812 helårsstudenter, 23 program på 

grundnivå och 18 på avancerad nivå. Här finns utbildningar 

som agronom, biologi och miljövetenskap, bioteknologi, 

hortonom, husdjursvetenskap, jägmästare, landskapsarkitekt 

och -ingenjör, mat&hälsa och skogsmästare. Här finns också 

forskarutbildning inom de flesta undervisningsområdena.

SLU är ett universitet med samlad kunskap om ett hållbart 

nyttjande av de biologiska naturresurserna, inom miljö och 

inom livsvetenskaperna. Verksamheten spänner från gener 

och molekyler till biologisk mångfald, djurhälsa, bioenergi och 

livsmedelsförsörjning, samhällsplanering, hållbar utveckling av 

stad och land, samt globala frågor, som ett förändrat klimat. 
www.slu.se
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SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP-koncernen är ett internationellt ledande institut för forsk-

ning och innovation. SP finns från Skellefteå i norr till Malmö 

i söder, och även i Danmark och Norge. SP är helägt av Re-

search Institutes of Sweden AB (RISE). SP:s uppdrag är att 

stärka företagens konkurrenskraft och att skapa innovationer 

som ger ett hållbart samhälle. SP är indelat i sex affärsom-

råden: energi, informations- och kommunikationsteknik, life 

science, risk och säkerhet, samhällsbyggnad samt transport.

Koncernen har ca 1 400 anställda och ca 10 000 kunder: 

svenska och utländska företag (både små nytänkande företag 

och internationella koncerner), branschorgan, FoU-råd och 

myndigheter. SP:s laboratorieresurser är nationellt och interna-

tionellt konkurrenskraftiga och SP verkar som en brygga mel-

lan akademi och näringsliv och möjliggör kvalitativa, kreativa 

och långvariga relationer med både näringsliv och akademi.  

I koncernen ingår bland annat SP Food och Bioscience, som 

finns i nära anslutning till Ideon Science Park i Lund. Här bedrivs 

forskning, utveckling, konsultverksamhet och utbildning inom 

livsmedel och biovetenskap. Strategisk och tillämpad forsk-

ning enligt ett industristyrt, målinriktat forskningsprogram och 

i industrigemensamma projekt är ett fokusområde. Ett annat 

är konsultverksamhet inom produkt- och processutveckling 

kring frågor som rör kvalitet, produktsäkerhet, produktionsef-

fektivitet och miljö. Food och Bioscience har dessutom en bred 

utbildningsverksamhet för företag samt medverkar i grund- 

och doktorandutbildningen vid universitet och högskolor.

www.sp.se

Högskolan Kristianstad med Krinova Incubator & 
Science Park
Högskolan Kristianstad har ca 14 000 studenter, 45 program 

och 450 kurser, allt på ett campus. Inom livsmedelsområdet 

finns bland annat Gastronomiprogammet, en treårig kandi-

datutbildning i Mat- och Måltidskunskap och ämneslärarut-

bildning inom Hem- och konsumentkunskap. Därutöver finns 

kurser i bl.a. måltidspedagogik samt mat- och måltidskultur. 

Forskning finns om bl.a. matkvalitet ur ett gastronomiskt 

perspektiv, mat- och konsumtionskultur, arbetsplatsmåltider, 

sensorik och måltidspedagogik 
www.hkr.se

I anslutning till högskolan ligger Krinova Incubator & Science 

Park med över 90 företag, varav många inom mat- och mål-

tidssektorn. Här finns också TransforMat, en digital plattform 

för matföretagare.
www.krinova.se

Malmö högskola
Malmö högskola är landets största högskola med 1 800 

anställda och drygt 24 000 studenter per år. Högskolan kän-

netecknas i av öppen och inkluderande atmosfär, internatio-

nell miljö samt moderna studieformer och flervetenskaplig 

utbildning och forskning. Kopplingar till livsmedelsområdet 

finns bland annat i utbildningar och forskning inom en-

treprenörskap och innovation, hållbar stadsutveckling, IT, 

Idrottsvetenskap, Tandhälsa, Omvårdnad, Mångfaldsstudier 

och Media. 
www.mah.se

Food KIC
Den kommande KICen (Knowledge and Innovation Com-

munity) inom livsmedelsområdet, Food4Future, är den 

största ekonomiska satsningen inom livsmedel någonsin. I 

KICen samlas och möts de främsta företagen samt de mest 

framstående universiteten och forskningsinstituten inom 

livsmedelsområdets alla delar i Europa för att arbeta fram 

morgondagens livsmedelsförsörjning. Lunds universitet är en 

av de drivande aktörerna inom förarbetet inför KICen. Lunds 

universitet har för avsikt att fortsatt vara en stark partner 

inom det breda KIC-arbetet då den lanseras av EIT (European 

Institute of Innovation & Technology) under 2017. 

FÖRETAG
I regionen finns många företag längs livsmedelskedjan. Lunds 

universitet har ett nära samarbete med många företag kring 

forskning, forskningsprojekt och utbildningar. Företag som 

Orkla, Findus, Lantmännen, Skånemejerier, Arla, Culinar, 

Atria, Nordic Sugar, Oatly, TetraLaval, Flextrus, Bring och 

många fler finns alla inom några mils avstånd från Lunds 

universitet, vilket har möjliggjort många och täta kontakter 

mellan industri och akademi.
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Hela kedjan – Hela människan  
Utbildningen och forskningen inom Lunds universitet 

täcker hela värdekedjan från jord till bord  
och hela spektrat av människans  

samspel med födan – från cellnivå till  
upplevelsen i ätögonblicket.
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