
 

 
1 (4) 
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Dnr 2019-02159 (anges vid kontakt med registrator) 

Remissfrågor om den strategiska 
forskningsagendan för livsmedel  

Förnamn 
  
  
Efternamn 
  
  
Organisation 
  
  
Typ av organisation 

o Universitet eller högskola, forskningsinstitut eller forskande myndighet 
o Annan offentlig organisation (myndighet, kommun osv) 
o Forskningsfinansiär 
o Företag 
o Civilsamhällsorganisation eller branschorganisation 
o Privatperson 
o Annat 

E-postadress arbete 
  
  
Organisationens e-postadress 

Till registrator eller liknande. Om du svarar som privatperson, ange samma e-postadress som ovan.  

  

Mandat 

o Jag intygar att jag har mandat att svara för organisationens räkning i detta ärende.  
o Jag svarar som privatperson. 
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Remissval 

Organisationen väljer att: 

o Inte svara på denna remiss (enkäten avslutas) 
o Att svara på denna remiss (enkäten fortsätter på nästa sida) 

  

Lämna synpunkter på agendans centrala teman och tvärgående perspektiv 
(Remissunderlag 2) 

Syftet med programmet är att skapa goda förutsättningar för forskning och innovation inom hela 
livsmedelskedjan från primärproduktion till konsument. Arbetet med att identifiera 
forskningsbehov har medvetet haft ett brett perspektiv på området.  

Agendans centrala teman har identifierats i dialoger och analyser under arbetet med agendan. 
Centrala teman beskriver övergripande forskningsbehov och utmaningar som forskning och 
innovation inom det nationella forskningsprogrammet för livsmedel behöver adressera de närmaste 
tio åren.  

Perspektiven beskriver tvärgående aspekter som behöver adresseras inom programmet.  

Centrala teman (preliminära titlar) 

Synpunkter på övergripande utformning av centrala teman 
  
  
Är Tema 1: Nya lösningar för en miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion, relevant? 

o Ja 
o Nej 
o Delvis 

Kommentarer på Tema 1: Nya lösningar för en miljömässigt hållbar 
livsmedelsproduktion? 
  
  
Är Tema 2: God mat för hälsa och välbefinnande, relevant?  

o Ja 
o Nej 
o Delvis 
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Kommentarer på Tema 2: God mat för hälsa och välbefinnande?  
  
  
Är Tema 3: Maten, måltiden och konsumenten, relevant? 

o Ja 
o Nej 
o Delvis 

Kommentarer på Tema 3: Maten, måltiden och konsumenten 
  
  
Är Tema 4: Innovativ, spårbar och säker mat, relevant? 

o Ja 
o Nej 
o Delvis 

Kommentarer på Tema 4: Innovativ, spårbar och säker mat 
  
  
Är Tema 5: Vägen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem, relevant? 

o Ja 
o Nej 
o Delvis 

Kommentarer på Tema 5: Vägen till ett hållbart och konkurrenskraftigt 
livsmedelssystem 

  

  

Tvärgående perspektiv 

 Perspektiven är tvärgående aspekter som behöver adresseras inom programmet: 

• Förnyelse och transformation 
• Digitalisering 
• Kompetensförsörjning 
• Internationalisering 
• Jämlikhet och rättvisa 
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Är de tvärgående perspektiven relevanta?  

 

Perspektiv Ja Nej Delvis 

Förnyelse och 
transformation 

   

Digitalisering    

Kompetensförsörjning    

Internationalisering    

Jämlikhet och rättvisa    

Förnyelse och 
transformation 

   

 

Saknas något tvärgående perspektiv?  Om ja, vilket? 
 

 

Kommentarer på de tvärgående perspektiven  
 

 

Övriga kommentarer och synpunkter 
 

 

Tack för dina svar på remissen! 

Vi kommer att gå igenom alla synpunkter och en första version av agendan kommer att publiceras 
under hösten 2019.  
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