
  
 
 

 

 

Kandidatutbildning i livsmedelsteknik, 180hp 

Beskrivning av programmets kurser 
Programmet är uppbyggt av 19 obligatoriska kurser (157,5 hp), en valbar kurs (7,5 
hp), där programmet erbjuder fyra kurser att välja mellan, samt ett kandidatarbete 
(15 hp). Den stora andelen obligatoriska kurser motiveras av programmets bredd 
som täcker många aspekter på livsmedelsproduktion och måltider. Studenterna ges 
möjlighet till profilering och fördjupning genom valet av praktikplats, valbar kurs 
och kandidatarbete (examensarbete). Nedan beskrivs programmets samtliga kurser. 
 
År 1 
Obligatoriska kurser 

YTHA71: Livsmedelskemi I , 7.5 hp 
Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om livsmedlens kemi. Kursen 
introducerar livsmedel och vad dessa innehåller i stora drag samt ger grunderna i 
livsmedelskemi. Den grundläggande kemin behandlar atomens uppbyggnad, 
molekylers sammansättning, kemisk bindning och kemiska reaktioner. Grunderna i 
livsmedelskemi behandlar uppbyggnad och viktiga egenskaper hos vatten, lipider, 
kolhydrater och proteiner. Laborationer är ett viktigt verktyg för att öka förståelsen 
för hur livsmedel är uppbyggda och vilka funktionella egenskaper de har. 
Studenterna genomför laborativa moment såsom bestämning av pH, vattenhalt och 
vattenaktivitet och de tränas också i att beräkna halter och mängder. 
 
YTHA73: Livsmedlens mikrobiologiska grunder, 7.5 hp 
Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om livsmedlens mikrobiologi. 
Begreppet mikrobiologi introduceras med betoning på kopplingen till olika 
livsmedel. Olika grupper av mikroorganismer behandlas samt deras egenskaper, 
funktioner och speciella krav för tillväxt. Specifik nomenklatur och begrepp 
introduceras. Studenterna får tillämpa mikroskopering, sterilteknik och odling av 
mikroorganismer för att kunna bedöma ett livsmedels mikrobiologiska status. 
 
YTHA30: Livsmedelsteknik I – Värmelära, 7.5 hp 
Syftet med kursen är att med värmelärans principer ge en ökad förståelse för hur 
olika värmande och kylande processer fungerar. Syftet är också att ge kunskaper för 
att kunna mäta temperaturen i livsmedlet och i processutrustningen på ett korrekt 
sätt. Kursen behandlar processer som innebär att värmeenergi tillförs eller bortförs 
från livsmedlet. Kursen tar upp hur värme transporteras till livsmedlets yta på olika 
sätt men också hur värme transporteras inuti livsmedlet. Följande uppvärmnings- 
och nedkylningsprocesser beskrivs och förklaras: kokning, stekning, 
mikrovågsuppvärmning, fritering, kylning och frysning. Kursen leder också fram 
till att studenten kan beräkna hur mycket energi som omsätts vid dessa processer 
för att kunna välja utrustning med lämplig kapacitet. Studenterna deltar i 
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laborationer som syftar till att belysa begrepp men också till att ge färdighet i hur 
man kan mäta temperaturer och energiåtgång på olika sätt. 
 
YTHA10: Livsmedelskedjans förutsättningar, 7.5 hp 
Syftet med kursen är att ge inblick i hela livsmedelskedjan, från jord till bord, hur 
den är uppbyggd och hur handel med livsmedel går till, samt att skapa en förståelse 
för den globala livsmedelsförsörjningen. I kursen tas sådant upp som rör livsmedel 
och måltider utanför utbildningens kärnämnen (teknik, kemi, näring och säkerhet) 
och i kursen bidrar ett tiotal gästföreläsare från olika verksamheter med sin 
specialkompetens och på så sätt får studenterna en ökad förståelse för hur valet av 
livsmedel påverkar världen vi lever i. Kursen innehåller flera inlämningsuppgifter, 
både i grupp och individuella. I en gruppuppgift ska studenterna beskriva varsin del 
av livsmedelskedjan och sedan förmedla sin kunskap till övriga kursdeltagare. I 
detta moment tränas studenterna i litteratursökning, rapportskrivning, 
referenshantering och att grafiskt presentera fakta i form av diagram och tabeller. I 
kursen ingår också ett moment där olika aspekter på en aktuell trend tas upp, t.ex. 
hur olika led i livsmedelskedjan, nationellt och globalt, påverkas av att allt fler 
väljer att ersätta animaliskt protein med växtbaserat protein. 
 
YTHA66: Livsmedlens näringsmässiga grunder, 7.5 hp 
Syftet med kursen är att beskriva hur olika näringsämnen digereras, absorberas och 
metaboliseras i kroppen och hur de påverkar vår hälsa. Kursen behandlar 
livsmedlens näringsmässiga grunder när det gäller livsmedels kvalitet och 
egenskaper. Syftet är också att ge koppling till näringsinnehållet i mat och 
livsmedel, så att det är tydligt vilka näringsämnen som ingår i olika livsmedel. 
Studenterna får själva analysera vilka makronäringsämnen ett livsmedel innehåller. 
Vidare får studenterna göra en kostregistrering av sitt eget intag under en period 
och utifrån denna näringsberäkna och ge förslag på förändring för att intaget ska 
anpassas till gällande näringsrekommendationer. 
 
YTHA68: Livsmedlens mikrobiologiska kvalitet, 7.5 hp 
Syftet med kursen är att fördjupa kunskaperna om mikroorganismer och bygger 
vidare på kunskaper från Livsmedlens mikrobiologiska grunder. Syftet är även att 
ge studenterna möjlighet att göra en faroanalys baserad på HACCP-principerna. 
Kursen ger kunskap om offentlig kontroll i livsmedelskedjan och de lagar och 
regler som styr livsmedelssäkerhet. Kursen behandlar mikrobiella aspekter utifrån 
matförgiftningar, hygien och hygienanalyser samt lagtexter rörande 
livsmedelssäkerhet och offentlig kontroll. Kvalitetsbegrepp såsom t.ex. ISO-system 
och BRC behandlas. Arbete med livsmedelssäkerhet inom industri, butik och 
storhushåll belyses genom föreläsningar och genom ett projektarbete där 
studenterna själva får genomföra en mikrobiologisk kvalitetskontroll av en 
produktionslinje ute på något företag eller verksamhet. 
 
YTHA76: Livsmedelskemi II, 7.5 hp 
Syftet med kursen är att ge kunskaper om hur lipider, kolhydrater, proteiner och 
tillsatser samverkar i ett livsmedel och bidrar med struktur, egenskaper och 
funktion samt vilka förändringar som sker vid lagring och matlagning. Studenterna 
får genomföra praktiska moment som syftar till att klargöra hur detta hänger ihop. 
Dessutom behandlas dricksvattenförsörjning, vattenrening och vattenkvalitet både 
teoretiskt och genom studiebesök i vattenverk och reningsverk. Kursen bygger 
vidare på kunskaper från kursen Livsmedelskemi I. 
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YTHA60: Metodik, 7.5 hp 
Syftet med kursen är att träna studenterna i olika tekniker för 
informationsinsamling och resultatbearbetning. De tekniker som avses är 
experimentell undersökning och enkät/intervju-undersökning. Kursen behandlar 
planering, genomförande, utvärdering och presentation av dessa undersökningar. 
Kursen tar upp grunderna i statistik och hur man med hjälp av statistisk bearbetning 
kan verifiera sina resultat. Kursen består av två moment, där det första handlar om 
att planera, genomföra och utvärdera en undersökning som bygger på enkäter eller 
intervjuer och det andra handlar om att planera, genomföra, utvärdera och 
presentera en experimentell undersökning.  
 
År 2 
Obligatoriska kurser 

YTHA40: Vegetabiliska livsmedel, 7.5 hp 
Syftet med kursen är att ge kunskap om odling, hantering och lagring av 
vegetabilier så att både färska och processade vegetabilier når konsumenten med 
optimal kvalitet och med minimal påverkan på den yttre miljön. I begreppet 
vegetabiliska livsmedel ingår frukt, bär, grönsaker, potatis, spannmål och alla 
produkter därav. Kursen tar upp hela kedjan från odling, skörd, lagring, försäljning, 
tillagning och industriförädling fram till konsumtion. Valet av råvaror, 
hanteringsrutiner och utrustning diskuteras utifrån ätkvalitet, duglighet som råvara i 
livsmedelsindustrin samt ur miljösynpunkt och studenterna gör studiebesök i olika 
verksamheter som odlar och hanterar vegetabiliska livsmedel. Studenterna får också 
utföra laborativa moment för ökad förståelsen av hur kvaliteten påverkas av 
hantering, lagring och förpackning. Kursen är tvärvetenskaplig och belyser 
kemiska, mikrobiologiska, processtekniska och näringsmässiga aspekter på 
vegetabilier och produkter därav.  
 
YTHF10: Livsmedelsteknik II – Processteknik, 7.5 hp 
Syftet med kursen är att ge kunskap om viktiga enhetsoperationer och tekniker som 
används vid framställning av livsmedelsråvaror till färdig mat och bygger vidare på 
kunskaper från Livsmedelsteknik I – Värmelära. De enhetsoperationer som 
behandlas är frysning, torkning, pastörisering och sterilisering, men även andra 
hållbarhetstekniker ingår. Varje student gör studiebesök på företag som antingen 
tillverkar processutrustning eller använder utrustningen i sin produktion. Kursen 
ska också ge kunskap om hur olika tillverkningslinjer ser ut vid produktion av 
livsmedel/mat inom livsmedelsindustrin men också hur mat i stor skala tillverkas i 
olika typer av storkök. Inom kursen besöker varje student också företag och 
verksamheter som producerar måltider och utifrån dessa besök ska ett flödesschema 
ritas upp och processen diskuteras för att klargöra hur matens kvalitet påverkas i de 
olika stegen. Kursen tar också upp grunderna i strömningslära. Kursen är 
tvärvetenskaplig och belyser kemiska, mikrobiologiska, processtekniska och 
näringsmässiga aspekter på livsmedelstillverkning samt energiåtgång. 
 
YTHA45: Animaliska livsmedel, 7.5 hp 
Syftet med kursen är att ge kunskap för att såväl färska som industriförädlade 
animaliska produkter ska nå konsumenten med optimal kvalitet och med minimal 
påverkan på den yttre miljön. I begreppet animaliska livsmedel ingår mjölk, ägg, 
kött, fisk och förädlade produkter av dessa. Kursen tar upp hela kedjan från 
uppfödning, industriförädling, annan vidareförädling, tillagning och konsumtion. 
Valet av råvaror, hanteringsrutiner och utrustning diskuteras utifrån ätkvalitet, 
duglighet som råvara i livsmedelsindustrin samt ur miljösynpunkt och studenterna 
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gör studiebesök i olika verksamheter som föder upp och hanterar animaliska 
livsmedel. Studenterna får också utföra laborativa moment för ökad förståelsen av 
hur kvaliteten och funktionaliteten påverkas av hantering, lagring och förpackning. 
Kursen är tvärvetenskaplig och belyser kemiska, mikrobiologiska, processtekniska 
och näringsmässiga aspekter på animalier och produkter därav. 
 
YTHF05: Näringslära II, 7.5 hp 
Syftet med kursen är att studenterna ska fördjupa sina kunskaper om mat avseende 
råvaror, processade livsmedel och måltider med koppling till kostrelaterade 
sjukdomar, behov under livscykeln och kostvarianter. Kursen bygger vidare på 
kunskaper från Livsmedlens näringsmässiga grunder. Kursens behandlar kost och 
hälsa i Sverige och världen. Ett fokus är hur kända riskfaktorer för kostrelaterade 
sjukdomar, såsom metabolt syndrom, tarmsjukdomar, cancer och osteoporos, 
påverkas av maten vi äter. Ett annat fokus är matsedelsplanering som behandlar 
gällande riktlinjer för måltider inom olika verksamheter, t.ex. inom barnomsorg, 
skola samt för äldre sjuka, och studenterna får under kursen anpassa matsedlar efter 
dessa riktlinjer. Flera specialkostområden, såsom celiaki, laktosintolerans, allergier, 
kost och idrott mm tas upp, både vad gäller bakgrund och vad som är viktigt att 
tänka på vid matsedelsplanering. Kursen tar även upp regler kring märkning och 
marknadsföring av hälsopåståenden. 
 
YTHA50: Produktutveckling - förpackat och klart, 7.5 hp 
Syftet med kursen är att belysa hur innovationsarbete och produktutveckling inom 
olika typer av livsmedelsföretag går till. Detta görs genom att träna studenten i att 
genomföra en strukturerad försöksplanering och utvärdering av resultat och att 
alltid väga in etik och miljö i produkt-utvecklingsarbetet. Kursen belyser hela 
kedjan från idé till färdig produkt, allt från valet av råvaror till valet av förpackning 
och distribution, liksom olika hjälpmedel som produktutvecklaren kan använda för 
att optimera arbetet. Kursen ger grunderna i förpackningsteknik och logistik samt 
sensorik och sensorisk bedömning där studenterna själva får planera, genomföra 
och utvärdera ett sensoriskt test för ett givet syfte. Kursen är tvärvetenskaplig och 
belyser kemiska, mikrobiologiska, processtekniska och näringsmässiga aspekter på 
produktutveckling. Vidare belyser kursen livsmedelsteknikerns roll i projektgrupper 
bestående av olika kompetenser, där det för livsmedelsteknikern gäller att förstå 
vad som händer i livsmedlet om man ändrar i ett recept eller i en 
tillverkningsanvisning. Livsmedelsteknikern ska också kunna översätta nya trender 
och nya forskningsrön till nya produkter som går att tillverka effektivt, lagra och 
som når konsumenten med god kvalitet samtidigt som ett hållbart samhälle hela 
tiden tas i beaktande. 
 
YTHA55: Produktionsplanering, 7.5 hp 
Syftet med kursen är att ge kunskap om arbetet med planering, utformning och 
organisering av en produktionslinje inom livsmedelsindustri, livsmedelsbutik, 
storhushåll eller restaurang. Kursen behandlar vad som krävs för att upprätta en 
produktionslinje från planering till implementering och drift. Kursen behandlar 
utformning av lokaler och utrustning samt bemanning, men även arbetsmiljö- och 
gruppdynamikaspekter tas upp. Kursen belyser vilka myndighetskontakter och 
lagstiftning som måste beaktas. Vidare innefattar kursen modeller för produkt- och 
investeringskalkylering och anbudsförfarande samt verktyg för 
produktionsstyrning. Studenterna får i projektform träna på att industrialisera en idé 
med beaktande utav ovanstående.  
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Ny kurs: Projektkurs i livsmedelstekniska enhetsoperationer, 15 hp 
Syftet med kursen är att i projektform och med ett tvärvetenskapligt perspektiv 
fördjupa kunskaper från tidigare kurser inom livsmedelsområdet och ge insikt i hur 
dessa kunskaper kan tillämpas på praktiska processtekniska frågeställningar. 
Studenterna får fördjupa sig i någon enhetsoperation genom litteraturstudier, 
experimentell planering, experimentellt arbete på processteknisk utrustning i 
pilotskala och utvärdering av data, som sedan ska kunna tillämpas/upprepas av en 
annan projektgrupp. I kursen ingår även att inhämta kunskap om hur 
enhetsoperationen används i praktisk 
livsmedelsproduktion. Projektarbetet ger studenterna träning i att självständigt och i 
grupp driva ett projekt för att besvara en processteknisk frågeställning.  
 
År 3 
Obligatoriska kurser 
 
Ny kurs: Kvalitet och livsmedelssäkerhet, 15 hp 
Syftet med kursen är att ge studenterna fördjupad förståelse för hur man arbetar 
med att ständigt förbättra en organisations eller ett företags alla processer avseende 
kvalitet och livsmedelssäkerhet med delaktighet från alla medarbetare. Kursen går 
igenom olika kvalitets- och ledningssystem samt förbättringsverktyg som används i 
måltids-/livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln med hänsyn till olika aspekter 
som påverkar kvalitet och livsmedelssäkerhet utifrån miljö- och 
hållbarhetsperspektiv samt lagstiftning. Studenterna får tillämpa riskbedömning 
med avseende på kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska faktorer i ett 
projektarbete. Kursen behandlar vidare den offentliga kontrollen och ger kunskap 
om myndigheters offentliga kontrollarbete för säkra produkter. Kursen ger 
studenterna möjlighet att utveckla sin kompetens för att kunna delta och bidra i 
organisationers/företags förebyggande kvalitetsarbete, kontrollarbete och 
uppföljning samt värdera risker och föreslå lämpliga åtgärder. Kursen är 
tvärvetenskaplig och belyser kemiska, mikrobiologiska, processtekniska och 
näringsmässiga aspekter på säkra livsmedel.  
 
MIOA15: Industriell ekonomi, allmän kurs, 7.5 hp 
Syftet med kursen är att ge en allmän ekonomisk översikt, grundläggande 
kunskaper om etik samt förbereda studenten för etiska dilemman i sin framtida 
yrkesroll. Kursen ger, utgående från ett ekonomiskt perspektiv, förståelse för hur 
olika delsystem i företaget samverkar. Kursen behandlar ekonomiska och etiska 
grundbegrepp och modeller, såsom affärsidé, strategi, organisation, 
marknadsföring, kostnads- och intäktsanalys, resultatplaneringsmodeller och 
produktkalkylering. Studenterna får tillämpa löpande extern redovisning och göra 
bokslut samt med hjälp av nyckeltal utvärdera ett företags årsredovisning. Kursen 
behandlar även investeringsbedömning, lönsamhetsbedömning och 
kapitalbehovsberäkningar för beslutsunderlag vid olika investeringssituationer.  
 
Ny kurs: Verksamhetsförlagd praktik för livsmedelstekniker, 7.5 hp 
Syftet med kursen är att knyta utbildningen närmare praktiskt tillämpade 
livsmedelstekniska moment och ge insikt om de krav och färdigheter som ställs i 
yrkeslivet och som inte är av strikt teknisk karaktär, men ofta direkt kopplade till 
den yrkesverksamma livsmedelsteknikern. Arbetsuppgifterna för studenterna ska ha 
en så hög komplexitetsgrad att de får möjlighet att omsätta sina teoretiska 
kunskaper. Under praktikperioden ska studenterna utveckla sin förmåga att fungera 
som en bidragande medarbetare. Kursen ger insikt i hur kurser från utbildningen 
kommer till användning i yrkesrollen, hur behov av ytterligare kunskap identifieras 
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och inhämtas, hur olika yrkesroller på arbetsplatsen samarbetar samt 
samarbete/möte med andra professionella aktörer.  
 
Omarbetad kurs: Arbetsorganisation och ledarskap, 7.5 hp 
Syftet med kursen är att ge förståelse för hur industriellt arbete byggs upp, fördelas 
och samordnas med särskild hänsyn till människans behov och villkor. Centralt i 
kursen är det tekniska produktionssystemets utformning och hur det påverkar 
produktivitet och arbetstillfredsställelse. Kursen behandlar ledarskap, 
projektledning och arbetsmiljö samt arbetsorganisatoriska teorier ur 
produktionstekniskt och beteendevetenskapligt perspektiv, dels vid förändringar i 
befintliga produktionssystem, dels vid utformning av nya. Kursen ger speciellt 
förståelse för villkoren vid genomförande av förändringar i arbetsorganisationer 
och vilka krav detta ställer på ett hållbart och innovativt hälsofrämjande ledarskap. 
 
Ny kurs: Kandidatarbete i livsmedelsteknik, 15 hp 
Syftet med examensarbetet är att studenten skall utveckla och visa sådan kunskap 
och förmåga som krävs för att självständigt tillämpa kunskaper förvärvade under 
utbildningen samt applicera dessa på en problemställning inom huvudområdet 
Livsmedelsteknik. Arbetet ska vara tvärvetenskapligt och samtidigt ge aspekter på 
hållbarhet, etik och samhället.  
 

Valbara kurser 
Programmet erbjuder fyra valbara kurser att välja mellan: 
 
GEMA20: Engelska för tekniker, 7.5 hp 
Syftet med kursen är att ge kommunikativa färdigheter i engelska. Kursen 
behandlar tekniska texter på engelska för att utvidga vokabulären inom det tekniska 
området. Kursen behandlar också metoder för muntliga presentationer och för olika 
typer av skrivande, såsom rapportskrivande och akademiskt skrivande. Kursen 
riktar sig till samtliga utbildningsprogram inom LTH. 
 
SASH86: Food, Tradition and Innovation, 7.5 hp 
Syftet med kursen är att ge insikt om hur mat och måltiden kan fungera 
meningsskapande. Kursen behandlar begreppen tradition, innovation och 
kulturanalys samt den historiska utvecklingen av matkulturella fenomen. Ätandets 
sociala sammanhang, måltiden, är en samlande punkt i kursen och såväl vardag och 
fest som hemma och borta studeras. Kursen innefattar även ett etnografiskt 
fältarbete där metod och material diskuteras och analyseras. Kursen ger perspektiv 
på hur matkultur är en process i ständig förändring. 
 
VBEF01: Projektledning, 7.5 hp 
Syftet med kursen är att ge studenterna grundläggande kunskaper i projektledning, 
projektstyrning och projektorganisation. På projektnivå kommer kursen att ge en 
förståelse för ledning av projekt, formulering av projektmål samt planering, 
utförande, uppföljning och utvärdering. Dessutom ger kursen en ökad kunskap för 
ledning och organisering av projektarbetet samt grupprocesser, ledarskap och etik. I 
ett projektexempel kommer studenterna visa att de kan tillämpa projektledning i ett 
konkret projekt. Tyngdpunkten i detta moment är att se på helheten i projektet. Ett 
viktigt inslag är att studenterna skall kunna redovisa och motivera sina förslag i 
form av en projektledningsplan. 
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SASH68: Critical Animal Studies – Animals in Society, Culture and the Media, 7.5 
hp 
Syftet med kursen är att ge en mångvetenskaplig introduktion till forskningsfältet 
kritiska djurstudier och kursen utforskar djurs skiftande roller och positioner i det 
samtida västerländska samhället. Kursen syftar till att ge analytiska verktyg för att 
kritiskt granska de normer och strukturer som organiserar människors förhållande 
till djur, liksom deras etiska, kulturella och sociala konsekvenser. 
 
 

 

http://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/SASH68

	Kandidatutbildning i livsmedelsteknik, 180hp
	Beskrivning av programmets kurser
	Valbara kurser



