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Sweden Food Arena 

2019

• Kommunikationsplattform

• Vision, mål och missions

• Inspel till regeringens forskningspolitiska proposition. 

• Bygga relation med regeringskansliet



Möten med politik och tjänstemän  
under våren 2020
• Riktad och långsiktig satsning på Sveriges nya 

tillväxtnäring  - Livsmedel

• 20-talets strategiska innovationsprogram, samordning         
och samhandling

• Europeiska forskningssatsningar

• En forskarskola för livsmedel, anpassad till företagens 
förutsättningar

• Tillväxt hos företag i olika skeenden



Lansering av Innovations- och 
forskningsagendan, 2 juni
• 5 missioner, 28 fokusområden, 109 underområden.

• Hela värdekedjan

• Remissvar från företag > 40 %



Kerstin Eriksson, Innovationsledare



2 beviljade utvecklingsprojekt, hösten 2020

• 2 stora utvecklingsprojekt, baserade på vårt inspel till 
Forskningsproppen och vår I&F-agenda (mission 2)

• ”Livsmedelskedjan som utvecklingsarena” (Vinnova, klart 210630) och 
”Innovation i livsmedelskedjan” (Tillväxtverket, klart 210930).

• https://swedenfoodarena.se/kunskapsrapporter/

https://swedenfoodarena.se/kunskapsrapporter/


Nära dialog med myndigheterna



December - Satsning på livsmedelsforskning!

• 380 Miljoner under 4 år till Nationella forskningsprogrammet för 
livsmedel (Formas)

• SLU Grogrund

• Vinnova satsar på ”Hållbara matsystem”



2020 i siffror – uppföljning av mål från VP 
• Forskningspolitiska propositionen. Ett riktat FoI-anslag till livsmedelssektorn som 

stegvis ska öka från 150-200 miljoner till 400 miljoner kr per år för behovsstyrd 
forskning och innovation
• 380 msek under 4-årsperioden + SLU Grogrund + Vinnova (Hållbara matsystem) + EIP Agri

• Gemensam Innovations- och forskningsagenda för livsmedelskedjan
• Lansering 2/6

• Medlemskonvertering med målet 60 betalande medlemmar 
• 44 medlemmar

• Rekrytering
• Kerstin Eriksson började 1/9

• Ökad kunskap om FoI-systemet. Genomföra två seminarier
• Del i projekt, genomförs under 2021 av RISE

• Matchmaking företag - forskare, bjuda in till möten om utlysningar, workshops etc
• 1 workshop, 5 konsortier under bildande, 4 Centrumbildningar (Formas), nyhetsbrev + enskilda 

matchningar



2020 i siffror – vad mer har Arenan gjort

• 5 styrelsemöten, IFK möten 1 g/mån, PA-rådet varannan vecka. SVDH 
Innovationsråd startade hösten 2020.

• > 800 följare på LinkedIn (december 2020). Även följare på Facebook och 
Twitter.

• Politik  - inspel om a) statistikunderlag om livsmedelskedjan, b) kommande 
handlingsplan i Livsmedelsstrategin inom området Kunskap och innovation,        
c) Jordbrukspolitiken, d) Horisont Europa Work Programme samt e) förslag på 
skrivningar i kommande regleringsbrev.

• Medverkat i 20-tal seminarier som talare runt om i Sverige. 1 debattartikel + 
ledare i SvD bilaga + artiklar i branschtidningar + medverkan i poddar (Vinnova 
och Heja Framtiden).

• Utvecklat en framtidsberättelse i ppt-format tillsammans med IFK hösten 2020.
• Etablerat kontakt med Food & Biocluster Denmark



Verksamhetsplan - Mål 2021

• Fortsatt ökad budget till FoI inom livsmedelssektorn

• 2 utlysningar av offentliga medel under året som svarar mot I&F agendan

• 3 matchningar företag + forskare som söker inom en utlysning

• 70 betalande medlemmar

• ”Livsmedelskedjan som utvecklingsarena”
• Nya verktyg
• FoU kurs
• Företag som söker inom en EU utlysning
• Söka nytt projekt för att utveckla värdekedjor

• ”Innovation i livsmedelskedjan”
• Inspel till regeringens kommande handlingsplan inom livsmedelsstrategin



Tre budskap till politiken

• Aldrig förut har prognoserna pekat mot så stora behov av hållbart producerad 
mat som nu (hållbar matinnovation, hållbar livsmedelsproduktion)
• Potential med 500 000 ha mark, rent vatten, starkt industriellt kunnande, utvecklad handel 

och gastronomi i världsklass
= Dags att utveckla näringen med målet att ta internationell lead utifrån de styrkor vi har. 
Livsmedel är 20-talets nya innovativa tillväxtnäring

• Livsmedelssektorn är en samhällsstrategisk bransch
• Jobbskapare, självförsörjning, miljönytta, folkhälsa, ekonomi, kunskapsbas
= Samordning av flera departement och myndigheter. Livsmedel måste in i näringspolitiken.

• Långsiktig satsning på innovation och forskning
• Stärkt konkurrenskraft, ny grön industri, arbetstillfällen i hela landet
= 10-årig satsning på både akademisk och företagsforskning!
= stegvis ökning mot minst 400 MSEK per år


