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▪ Livsmedelskonsumtionen måste ändras både av miljö-
och hälsoskäl.

▪ Livsmedelsproduktionen måste ställas om för en mer 
hållbar produktion när det gäller minskat svinn och bättre 
utnyttjande av biprodukter, mindre energi och 
vattenförbrukning.

▪ … kunskap behövs för att förstå hur man skall kunna öka 
konsumentens acceptans och inställning till nya och 
innovativa livsmedel.

▪ Sambanden mellan näringsriktig kost, jordbruk och hållbarhet 
måste stärkas.

▪ Evidensbaserad forskning och innovation är ett måste för att 
finna lösningar i ett multidisciplinärt perspektiv såväl lokalt 
som globalt.

▪ Forskning behövs i gränsytor mellan nutrition, 
livsmedelsvetenskap, offentlig sektor och industri.

Opportunities and challenges for

research on food and nutrition security

and agriculture in Europe



Hur gör andra? Top Institutete for Food and Nutrition

▪ TiFN – originally established in 1997 – has earned recognition as a model earned recognition 
as a model of this approach. Through the years TiFN has accumulated a track record of high-
impact publications and food innovations.

▪ Such fundamental issues can only be solved via precompetitive, long-term, strategic 
research. TiFN chooses for an integrated approach with multiple disciplines investigating 
issue from different, perhaps unorthodox, angles. Research which can only succeed when 
industry, academia and government share expertise, knowledge and resources.

▪ TiFN’s research programme focusses on themes within four different areas:

▪ Sustainable Food Systems

▪ Microbes and Function

▪ Nutrition and Health

▪ Sensory and Structure

▪ Industrial relevance, scientific excellence and operational excellence – the 
collaboration’s key strengths – are TiFN’s top priorities.
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http://www.tifn.nl/sustainable-food-systems/
http://www.tifn.nl/microbes-and-function/
http://www.tifn.nl/nutrition-and-health/
http://www.tifn.nl/sensory-and-structure/


Vad krävs för att vi skall lyckas?

• Slut på ”snuttifieringen”

• Forskning och effektiv 
kunskapsöverföring

– Nyfikenhetsdriven 
forskning <-> 
Behovsstyrd forskning 
och Innovation

Forskning Innovation



Vad är problemen?

Omställning till ett cirkulärt tänk med konsumenten i centrum

Food Nexus



Forskning och innovation i Sverige

▪ Identifierade utmaningar från industrin

▪ Automation och digital information 

▪ Hälsa och smak-sensorik

▪ Mat som visar vägen till en cirkulär ekonomi 

▪ Identifierade utmaningar från akademin*

▪ Livsmedel och hälsa

▪ Nya processer

▪ Novel foods

▪ Multi-OMICs

▪ Cirkulär bioeconomy

6

Forsknings

utförare

Arenan

* Resultat från Food Science Sweden workshop



Ett starkt framtida Sverige AB

• Långsiktig triple helix samverkan

• Stark forskning med ett integrerat 
modernt innovationssystem

• Ökad detalj nivå i beskrivning av 
”vad vi skall göra?”

– Vi måste bli konkreta

• Vi måste våga satsa tillsammans!



Tack!

	


