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Bakgrund

Livsmedelsstrategin och rapporten Utmaningsdriven innovation inom 
livsmedelskedjan – En arena för kraftsamling

Avsiktsförklaring från sektorn.

Regeringsuppdrag 1 juni 2017 till Tillväxtverket för att stödja etableringen 



Mål mot visionen

År 2030
När vi blickar mot 2030 så ser vi en internationellt konkurrenskraftig 
livsmedelssektor i tillväxt. Det är en näringsgren som kännetecknas av 
världsledande, hållbara och innovativa lösningar. Vår svenska 
livsmedelssektor intar en central plats i näringspolitiken. 

Företag i hela kedjan tillhandahåller varor som tillgodoser de krav på 
hälsa, välbefinnande, smak och hållbarhet som medvetna konsumenter 
ställer, både i Sverige och på exportmarknader. Vi har kommit dit genom 
såväl gemensamma ansträngningar som utveckling av våra egna företag.

En viktig grund för denna utvecklingsprocess är en livsmedelsstrategi 
som antas i bred politisk enighet och som lägger grund för stabilitet och 
förutsägbarhet.



Avsiktförklaringen – vad deklarerade vi att vi avser ?

– Plattform, mål och medel

Plattform och avstamp

‐ Den svenska livsmedelsstrategin

Mål

‐ 2030, internationell konkurrenskraft, världsledande, hållbar, innovativ 
växande ”kärn-sektor”

‐ Arenan får uppdraget att leda utvecklingen

‐ Initiering av F&U program

‐ Kanalisering av samverkan med akademi och institut

‐ Gemensamt agerande visiavi Regeringen/Stat, forskningsaktörer, 
offentliga organ etc.

Ambition

‐ Att aktivt medverka i och bidra till att en Arena etableras…

F&U&I

En mycket kraftigt ökad
svensk satsning på F&I 
för att skapa en
innovations-
driven livsmedelssektor
i stark tillväxt.



Irland 5

Sverige rankas som ett av Europas mest innovativa länder inom kärnsektorerna, 
men inom livsmedel hamnar vi först på 14:e plats

Innovationsranking i Europa – Översikt

Bloombergs 
innovationsranking

Stålfokuserad

innovationsrankin
g
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innovationsrankin
g

Fordonsfokuserad 
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g

Life science fokus. 
innovationsrankin
g

Livsmedelsfokus.

innovationsrankin
g

Source: Bloomberg, Eurostat, IPO, Roland Berger
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PRELIMINÄRT UNDERLAG – WORK IN PROGRESS



att forsknings- och innovationssatsningen inom 
livsmedelssektorn är i nivå med andra kärnsektorers. 

att livsmedelssektorns omsättning och värdetillväxt har 
ökat signifikant.

att Sveriges livsmedelssektor 2030 är en central svensk 
näringsgren.

Mål



Vad är arenan?

En nationell arena där aktörer inom 
livsmedelsbranschen samverkar kring forskning 

och innovation för en innovativ, hållbar, 
konkurrenskraftig och växande livsmedelssektor.



Tre tematiska områden 

Hälsa och smak

Automation och 
digitalisering

En cirkulär och 
hållbar svensk 

livsmedelskedja
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Vad ska arenan göra? 

INITIALT
- Identifiera och 
prioritera 
forskningsområden

- Koll på och dialog 
med 
forskningsfinansiärer

- Koll på EU-
forskning/Horisont 
2020

- Koll på forskare

- Samverkan med och 
mellan akademi,  
institut och företag

- Samverkan inom 
livsmedelskedjan

- Samverka med andra 
forum/initiativ

- Samverka med andra 
sektorer/branscher

SNART
- Inspel till 
forskningsfinansiärer

- Påverka inriktning EU-
forskning

- Initiera 
forskningsprojekt

- Mötesplatser för 
innovationsfrämjande 
aktiviteter

- …….

SENARE
- Kompetensöverföring

- Testanläggningar

- ……..

ALDRIG
-Kompetensförsörjning 
(direkt)

- Rådgivning

- Regelverk

- Skatter

- Handelsregler

- ………



Vad vill vi åstadkomma? Paradigmskifte…

Kostnad Värde

Fragmentisering Fokuserad samverkan

Jaga FoI pengar 
Kapital söker sig till 

branschen



Lägesbeskrivning

Avsiktsförklaring från ca 50 företag och organisationer

Styrgrupp med 16 företag och branschorganisationer

‐ Lantmännen, ICA, Arla, Orkla, Axfood, Oatley, Fazer, Lyckeby culinar, Menigo, 
HK scan, Lantmännen, LI, LRF, Sv. Daglivaruhandel, Visita mfl. 

Tre tematiska områden

‐ Hälsa och smak-sensorik

‐ Mat som visar vägen till en cirkulär ekonomi

‐ Automation och digitalisering 

Medlemmar i styrgruppen är projektägare till arbetsgrupper med tematiska 
områden



Arbete framåt

Lansering av arenan 24 maj 2018

‐ redovisning av tematiska områden, 

‐ organisation & struktur, 

‐ finansiering

Tillväxtverket avslutar projektet 30 juni och slutredovisar till regeringen

Fortsatt arbete med utveckling, implementering och av tematiska områden 
med syfte att öka forsknings- och innovations- satsningen i hela sektorn.



Tack!

Kontakt: 
per.arfvidsson@lantmannen.com 
anna.wikstrom@tillvaxtverket.se

24 maj: lansering av arenan 

– välkommen! 


