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• Vilka är de 3 största utmaningarna för att 
ställa om till ett hållbart 
livsmedelssystem?

• Hur kan Västra Götaland påskynda en 
sådan omställning?

• Hur vill/kan RISE bidra till omställningen?



Vilka är de 3 största 
utmaningarna för att 
ställa om till ett hållbart 
livsmedelssystem?



Agenda 
2030

Konsument

Primär-
produktion

Politiken

Vår omvärld

Sweden 
Food

Arena

Food
Science 
Sweden

Näringsliv

Det satsas det på livsmedelssystemet i Sverige!

• Det finns för första gången en bred politisk 
överkommes kring satsning på livsmedel –
en livsmedelsstrategi

• Sweden Food Arena har etablerat sig –
behovsidentifiering och lobbying

• Landsbygdsprogrammet – för att utveckla lantbruk 
och landsbygder i syfte att skapa en attraktiv 
landsbygd

• Många regioner har en egen livsmedelsstrategi

• Livsmedelsförsörjningen är en centralfråga kopplat 
till resiliens och försörjningstrygghet - klassificera 
som en av 12 samhällsviktiga sektorer

Offentlig 
sektor

Regioner

UoH

Institut

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/


Livsmedelssystemet har 
en stor roll i klimat-
omställningen

• Livsmedelssystemet utgör ca 20-

25% av Sveriges klimatutsläpp

• För att lösa dessa utmaningar 

måste vi både bedriva 

praktisk/teknisk utveckling och 

systemtransformation

Det är bråttom!

Vi har ett oroligt 
världsläge

• Vi behöver öka vår inhemska 

produktion och därigenom stärka 

vår livsmedelsberedskap

Viktigt att hålla ihop 
hela kedjan



3 utmaningar

• Ökad inhemsk produktion

– Det skall vara attraktivt och lönsamt att producera och förädla mat i Sverige

• Lyfta innovationshöjden

– Det finns en vilja att utvecklas och att innovera – låt oss bygga på den drivkraften

• Få till transformationen

– För att ta tillvara innovationsviljan måste vi också fokusera på HUR vi 
åstadkommer systemförändring
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Hur kan Västra Götaland 
påskynda en sådan 
omställning?



Långsiktiga satsningar
Så som t.ex. Klimat 2030

Forum för 
aktörer att 
mötas och 

skapa 
relationer

Kontinuitet/
Uthållighet

Få nya lösningar 
att ta fart

Gemensamma 
utmaningar/ 

regionala 
partnerskap

Medverka till att 
knyta ihop 

innovationssystemet

Inom 
regionen

Samverka 
med 

närliggande 
regioner

Initiera och 
bidra till  

nationell & 
internationell 

samverkan

Västra Götaland är redan en 
föregångare på många områden!

Ökad inhemsk produktion

Lyfta innovationshöjden

Få till transformationen

Stötta 
företag i 
regionen

Hållbarhets-
beställare

Livsmedelskund
genom t.ex. 

offentlig måltid



Hur vill/kan RISE bidra till 
omställningen?



ÄGARENS UPPDRAG TILL RISE

”Det övergripande målet för instituten inom RISE är 

att de ska vara internationellt konkurrenskraftiga 

och verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att 

stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse, 

samt främja offentlig sektors förnyelse och förmåga 

att bidra till lösningar på samhällets utmaningar 

tillsammans med näringslivet”

Utdrag ur Forskningspropositionen 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation 
för Sverige. Förslaget väntas gå igenom och klubbas i Sveriges riksdag den 21 april 2021



RISE kärnverksamhet

• Vår verksamhet bedrivs i projektform. 

• Projekten finansieras genom offentliga medel (allt från regional 

finansiering till EU-medel), direkt av näringslivet eller genom våra 

strategiska kompetensmedel. 

• De projekt/uppdrag vi engagerar oss i skall bidra till en hållbar 

utveckling och tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets 

konkurrenskraft och förnyelse samt bidra till en innovativ utveckling 

av samhället.



RISE erbjudande

Omställningsledning
Tillämpad forskning 
och utveckling

Provning, certifiering 
och kalibrering

Livslångt lärande

Omvärldsanalys

Strategiska färdplaner

Framtidsscenarier

Policyutveckling

Forskningspartner

Ledning och koordinering 
av forskningsprogram

Test och demo

Industriella processer 
och uppskalning

Problemlösning och 
expertstöd

Innovationsledning

Provning

Besiktning

Certifiering

Kalibrering

Kompetensomställning

Kunskapsstärkande 
aktiviteter

Utbildning



Expertis för ett hållbart matsystem
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System

Primärproduktion

Förädling

Miljö och klimat

Vattenbruk

Hållbarhet

Hälsa

Hållbara måltidslösningarJordbruksteknik
Produktionseffektivitet

Säkerhet och hållbarhet

Smak, textur och struktur

Djurhälsa och djuromsorg

RISE erbjudande inom jordbruk och 

livsmedel vilar på tre pelare med 

spetskompetenser, tvärfunktionalitet 

och systemperspektiv.

Innovationsledning

Innovation i system

Risk/Säkerhet/Resiliens

Vi nyttjar RISE 
totala styrka!

Livslångt lärande

Omställningsledning

FörpackningslösningarAffärsutveckling

Digitalisering

Bioraffinaderi 
/Drivmedel

Provning/Certifiering

Risk/Säkerhet



Ökad inhemsk produktion

Lyfta innovationshöjden

Få till transformationen
Skapa samverkan i 
livsmedelskedjan 

och mellan 
forskningsaktörer

Fortsatt arbeta genom 
offentligt finansierad 

tillämpad FoI, t.ex.  
som koordinator av 
innovationsmiljöer 

och centrumbildningar
Tydliggöra hela RISE 

roll för jordbruks- och 
livsmedelsbranschen 

och ökar vår synlighet

Stärka vår 
samverkan med 
myndigheterna

Ökad närvaro 
regionalt & 
knyta ihop 

regioner

Stärka och samla 
test & demo-

anläggningar med 
jordbruks- & 

livsmedelsfokus

Stärkt fokus på 
livsmedelssystemet 
inom RISE och i vår 

externa 
kommunikation

Fortsatt jobba 
med 

nyttiggörande 
i nära 

industrin

Kunskapsutbyte 
mellan 

livsmedels-
branschen och 

andra branscher

(Eventuellt) ta oss 
an en utökad roll 

som 
”kunskapsmäklare”



Tillsammans kan vi lyfta vikten av 
livsmedel som ett framtidsområde 
- både regionalt och nationellt!
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TACK!


