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Verksamhetsidé för 
forskning, utveckling
och innovation:
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Vision 2030
Grunden för vår konkurrenskraft 

och vårt välbefinnande är en 
ansvarsfull bioekonomi och 

circulär ekonomi.

Verksamhetsidé

Möjliggörare av en förnybar och 
hållbar mat- och 

naturresursekonomi samt 
producent av tillförlitliga 

datalager. 

Vi skapar och använder proaktivt
kunskap, kunnande och
innovationer som bidrar till och
tjänar

• beslutsfattandet och politiska
beredning,

• förstärkningen av näringarnas
konkurrenskraft samt

• ökande välbefinnande.



Verksamhetsidén förverkligas
genom:
Verksamhetsidén förverkligas
genom:

• Resultatstyrning av förvaltningsområdets forskningsinstitut

• Obundna forsknings- och utvecklingsanslag

• Att påverka nationella forsknings och innovationspolitikens
processer tillsammans med samarbetsparterna

• Aktivt deltagande i det internationella forskningssammarbetet
och beredningen av arbetsprogram på nordisk och EU-nivå
tillsammans med forskningsfinansiärer och övriga
intressentgrupper

• Resultatstyrning av förvaltningsområdets forskningsinstitut

• Obundna forsknings- och utvecklingsanslag

• Att påverka nationella forsknings och innovationspolitikens
processer tillsammans med samarbetsparterna

• Aktivt deltagande i det internationella forskningssammarbetet
och beredningen av arbetsprogram på nordisk och EU-nivå
tillsammans med forskningsfinansiärer och övriga
intressentgrupper
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De viktiga temata för forskning, 
utveckling och innovation:
De viktiga temata för forskning, 
utveckling och innovation:

1. Ansvarsful, förnybar och konkurrenskraftig livsmedelssystem.

2. En förnybar och hålbar naturressursekonomi som ökar
välbefinnandet och ersätter icke-förnybara råvaror och energi.

3. Framgångsrik landbygd, nätverk och en diversifierad
företagsverksamhet stärker samhället.

4. Tillförlitlig geografisk information samt information om
fastigheter och lägenheter som kan användas brett, skapar ny
företagsverksamhet och säkrar ägarskap. 

1. Ansvarsful, förnybar och konkurrenskraftig livsmedelssystem.

2. En förnybar och hålbar naturressursekonomi som ökar
välbefinnandet och ersätter icke-förnybara råvaror och energi.

3. Framgångsrik landbygd, nätverk och en diversifierad
företagsverksamhet stärker samhället.

4. Tillförlitlig geografisk information samt information om
fastigheter och lägenheter som kan användas brett, skapar ny
företagsverksamhet och säkrar ägarskap. 

4



Forsknings-, utvecklings- och
innnovationspolitik stöder
uppnåendet av ministeriets
effektivitetsmål genom…
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… att bidra till den starka betoningen på 
ministeriets viktiga temata i fokus för 
nationell, nordisk och EU-finansiering för 
forskning och innovation.



Forsknings-, utvecklings- och 
innnovationspolitik stöder 
uppnåendet av ministeriets 
effektivitetsmål genom…
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…att investera i en smidig och effektiv 
samverkan mellan dem som producerar 
och dem som använder 
forskningsinformation.



Forsknings-, utvecklings- och 
innnovationspolitik stöder 
uppnåendet av ministeriets 
effektivitetsmål genom…

7

… produktion av konkreta lösningar för 
samhällets och industrins behov utifrån 
kunskap, kunnande och ny teknik.



Forsknings-, utvecklings- och 
innnovationspolitik stöder 
uppnåendet av ministeriets 
effektivitetsmål genom…
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… säkerställa den mest öppna 
tillgängligheten och användbarheten 
hos informationsresurser och 
databestånd som upprätthålls med 
offentliga medel.




