
Uppdrag: verksamhetsledare för Food Science Sweden 

Bakgrund 

Food Science Sweden (FSS) är en nationell plattform med syfte att stärka och synliggöra svensk 

livsmedelsforskning. FSS samverkar med Sweden Food Arena (SFA) och har regelbunden kontakt med 

forskningsfinansiärer om utformning av och innehåll av utlysningar. Vi lyfter och definierar nationella 

livsmedelsvetenskapliga forskningsstyrkor och behov samt arbetar för att stimulera gemensam 

forskning och innovation inom livsmedel på nationell basis.  

Vi arbetar för en utökad samverkan mellan ingående organisationer bland annat genom gemensamt 

utarbetade visioner om livsmedelsforskning såväl som utvecklingsarbete. Vår nationella och 

gemensamma forskarskola är en av våra viktigaste gemensamma satsningar vilket tillsammans med 

Livsmedelsföretagen och SFA bidrar till kompetenshöjning och kommunikation mellan 

organisationer. Vi erbjuder årliga konferenser där seniora internationella forskare bjuds in, 

forskarskolans doktorander presenterar och strategiska diskussioner hålls.   

Vi har nyligen genomfört en bibliometrisk analys som visar att Svensk livsmedelsforskning just nu står 

stark. Vi ser ett stort intresse bland studenter och doktorander. Livsmedelsstrategin har bidragit att 

fokus läggs på området. Forskningsfinansiärer fokuserar specifikt på livsmedelsforskning, som anses 

central för att lösa flera av FNs definierade globala utmaningar men även vara en viktig del för att 

öka Sveriges konkurrenskraft och export av livsmedel.  

Parallellt organiserar sig näringslivet genom SFA. Sweden Food Arena definierar näringslivets behov 

och identifierar prioriterade områden inom forskning och utveckling. Tillsammans har vi utmärkta 

möjligheter att öka vår samverkan mellan akademi, institut och näringsliv och säkerställa nära 

kommunikation åt båda håll.  

Den nya verksamhetsledaren har ett spännande uppdrag framför sig med många kontaktpunkter, 
diskussioner och start av nya samarbeten.  
  
 

Profil 

Eftersom det är ett uppdrag (30%) och inte en tjänst som utlyses krävs det att sökande ska inneha en 

tjänst på en av organisationerna som ingår i FSS (Chalmers, LTH, OrU, RISE eller SLU). 

Bidra till forskning inom livsmedel (se våra kärnområden i Figur 1). Vetenskapliga publikationer är 

meriterande. 

Förståelse och insyn i Sveriges livsmedelsystem och finansiering.  

Förståelse av akademisk och industriell forskning och utveckling.  

Objektivitet och förmåga att företräda flera organisationer. 

God förmåga att uttrycka sig i text och tal.  

Möjlighet att resa (framförallt nationellt). 

Engagemang och kunskap om doktoranders villkor och pedagogik.  

  



Uppdrag 

Att med stöd från FSS styrgrupp 

• Bibehålla och öka intresset för livsmedelsforskning. 

• Öka FSS grad av samverkan och arbeta för att flera universitet ansluter sig men samtidigt 

hålla samman de medlemmar vi har. 

• Integrera och utveckla forskarskolan LiFT.   

• Samverka med Sweden Food Arena och driva gemensamma frågor. 

• Organisation av årliga konferenser. 

• Kommunicera med forskningsfinansiärer och eventuellt departement. 

• Lyssna av, sälja in och diskutera med andra organisationer. 

• Stimulera forskningssamarbeten mellan olika aktörer. 

• Säkerställa (tillsammans med FSS styrgrupp) treårig finansiering för FSS fr.o.m. juni 2020 till 

juni 2022. 

Uppdraget som verksamhetsledare ligger idag på 30% med hjälp av en kommunikatör som sköter 

kommunikation över hemsidan på 10%.  

Ansökan (CV på 2 sidor samt ett motiveringsbrev) skickas till Maud Langton (maud.langton@slu.se) 

före den 10:de december 2019. Frågor om uppdraget kan göras till Anna Ström 

(anna.strom@chalmers.se) och mer information om FSS hittas på www.foodsciencesweden.se . 

 

 

Figur 1: Forskningsområden inom vilka representanter för FSS verkar (inre cirkeln) och associerade 

områden (yttre cirkeln) med vilka vi samverkar. Vi välkomnar doktorander från alla områden till LiFT 

forskarskola.   
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