
- forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklass



Livsmedelssektorn, framtidens 
tillväxtmotor

3dje största industrigren - kärnsektor i svensk ekonomi

Potential att bli 2020-talets nya innovativa tillväxtmotor

Signifikant ökade och samordnade innovationssatsningar  

Mål till 2030 är 50 000 nya jobb, innovationer värda minst 

10 miljarder kronor,  livsmedelsexport på 50% 

och tredje plats på innovationsindex

- Sweden Food Arena engagerar sektorn och leder målen i bevis 



Agenda

• Vilka Sweden Food Arena är och vad vi gör

• Innovations- och forskningssagendan

• Pågående utvecklingsprojekt inom växtbaserad värdekedja

• Uppmaning till medverkan

• Framtiden



Innovationsnation- 100 år av samverkan

• Ta lärdom av tillverkningsindustrin som skog, bil och stålindustri

• Innovation är sammankopplat med tillväxt, marknadsandelar och export- skapar välstånd

• Livsmedelsindustrin driver utvecklingen i andra sektorer
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Sweden Food Arena uppkomst och 
uppdrag

Regeringens livsmedelsstrategis syfte och uppmaning: 

• ökad och hållbar matproduktion

• fler jobb  i hela landet

• medvetna konsumenter

Svaret är skapandet av Sweden Food Arena där sektorn samverkar för 

innovation , hållbarhet och konkurrenskraft

• Näringspolitik för att belysa ändamålsenliga innovationssystem

• Innovationsstödjande arbete, samverkansforskning och utbildning



Sweden Food Arena är sina medlemmar 
men också:
Marie Gidlund, verksamhetschef, ansvarar 
näringspolitiken och strategiskt arbete

Kerstin Eriksson, Innovationsledare, ansvarar för 
innovationsmål och medlemsnytta



Livsmedelssektorns prioriteringar 
framförs

Näringspolitiska arbetet

Påverkar politiken, myndigheter och EU genom 
inspel på kommande satsningar

Typisk återkoppling är storlek , utformning och 
inriktning på satsningar
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Livsmedelssektorns prioriteringar 
framförs

Innovationsstödjande arbete

Konsortiebildande

Dialog med medlemmar, finansiärer och 
myndigheter

Medlemsnytta som utbildning

Det viktigaste vi gör är att förmedla vad våra 
medlemmar uppfattar som prioriterat via inspel 
och Innovations- och forskningsagendan 



Förändrad värld kräver förändrad matproduktion, 
vi måste innovera och forska

KÄLLA: Food for Tomorrow’s consumer. 
(European Technology Platform)

Klimatets förändring och 
en pop. 10 Miljarder 2045 
kräver:
• Spårbarhet
• Rationalitet-svinn 
• Hållbart kött och 

vegetabilier
• Mer och andra 

vegetabilier
0,5 M Hektar i träda idag i 
Sverige



Svenska smaker ur unik jord

• Jorden- unga näringsrika jordar sedan istiden

• Vattnet- överflöd av livgivande rent vatten

• Ljuset –sommarhalvårets ljusaste plats- ger näring och smak

• Kylan - skapar sötma, bördighet, renhet och smak

• Arbetssätt- präglas av omsorg, förädlingsvilja och gastronomisk förfining

Mer och nya attraktiva smakliga hållbara grödor  är möjlig med en innovativ 
och samarbetade sektor



Världens mest 
attraktiva mat 
och dryck

Konkurrenskraftig 
matinnovation

Mat och dryck för 
ett hälsosammare 
liv

En resurseffektiv 
livsmedelssektor

Klimatneutral 
livsmedels-
produktion 
år 2045

Hållbar matinnovation för tillväxt i Sverige och njutning i hela världen

Topp tre i innovations-
rankingar för livsmedels-
sektorn i Europa

Minst 50 000 nya 
jobb i Sverige

50 nya svenska livs-
medelsinnovationer 
som omsätter 
1 miljard euro

Exportandelen ska 
öka till 50 procent

Vision

Mål till 2030

Missions



Arenan inkluderar hela livsmedelskedjan

KONSUMENT LIVSMEDELS-
INDUSTRI

HANDEL

RESTAURANG

STORHUSHÅLL

LANTBRUK

FISKERI-
NÄRING

Produktion och produktivitet

Produktegenskaper

Cirkuläritet

Affärsmodeller Ny teknik



Studie om innovation i havrens och ärtans 
värdekedja 

Varför: Rapporter visar på att svenska livsmedelsbolag 

är  innovationssvaga, dock representeras inte alla bolag i 

statistiken. Vi vill få en heltäckande bild över 

innovationskapaciteten.

Innovationssystemen är inte anpassat för 

livsmedelsföretag eller landsbygd, vi vill undersöka 

premisserna, lyssna och  finna nya bättre verktyg. 



2 projekt: ”Innovation i livsmedelskedjan”
”Livsmedelskedjan som utvecklingsarena”
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Utvecklingsprojekt,  vars resultat visar vägen

”Innovation i livsmedelskedjan” 

Hur ser graden och typen av innovation ut bland företagen?

Stödåtgärder som efterfrågas av företagen – höja innovationsförmågan

Vad saknas och hur tillgängligt är det innovationsfrämjande systemet

”Fokus växtbaserad-värdekedja”

GAP-analys (nu och vill vara) av värdekedjan genom Intervjuer och workshops 

Utveckla nya innovationsverktyg

Skapa en FOI kurs 

Metod för samhandling i stödsystemet



Upptäckter i gap-analysen, ett urval:
Svag prioritet forsknings- och innovationspolitisk,  saknar strategiskt forskningsprogram 

Universitet att samverka med är få och avstånden är stora. Det förekommer starka noder.

Innovationssystemen är regionala, behovet av problemlösning kan vara nationellt

Livsmedelssektorn visar; 

• stark kompetens att hitta tekniska lösningar och effektiva produktionsprocesser 

• svagare förmåga när det kommer till att analysera marknader och svara mot 
efterfrågesidans behov

Innovation i tidig värdekedja är utformade att möta nästa steg och inte den värdehöjande 
efterfrågan i konsumtionssteget

Växtförädling 
innoverar för 

lantbruket

Lantbruket 
innoverar för 

kostnadskontoll

Livsmedelsindustri 
innoverar för 

kundvärde 

Efterfrågan hos 
konsumerande 

kund



Växtbaserat med kommersiell potential
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Vill ni delta i vår workshop den 9 och 11 feb 
2021? 

Vi vill höra med er vilka utmaningar ni möter den växtbaserade värdekedjan?

• Hur kan företag i livsmedelskedjan bli mer innovativa? 

• Vilka är hindren och vad behövs för att öka förädlingsvärdet från jord till bord?

• Vilka insatser vill näringen se att det offentliga gör för att stötta en innovativ utveckling?

• Vad kan företagen själva göra, vill man samarbeta med andra?



Centrumbildningar (Formas) som rör 
växtbaserad värdekedja:
Plant-based proteins for health and wellbeing (PAN Sweden) Örebro Universitet, Robert Brummer

Utveckla modeller för framtagning av växtbaserad mat

Konsumentbeteende i offentliga måltiden

Smältbarhet, smak och textur

Food Innovation Enabling Sustainable Transition – FINEST RISE, Borås Annette Granéli

Verka för radikal förändring av följande värdekedjor:

Skogsbär för mer hälsosamma produkter 

Proteingrödor som ersätter traditionella animalieprodukter 

Experimentell och hållbar ”Mat av el”



Betydelse av våra 
satsningar i framtiden:

50 000 
nya jobb 

2030

God Mat

Ökad 
tillväxt

Minskad 
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Större 
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Bättre 
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Vill ska:

• fortsätter att lyssna, belysa och 
uppmana till åtgärder för att  uppnå 
konkurrenskraft hos våra 
medlemmar.

• tänka stort, nytt och tillsammans för 
att skapa världens första hållbara 
livsmedelssystem

Du är välkommen att vara med!



Tack!


