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Vi började med tre 
regioner – nu är vi 
elva, och fler är 
intresserade….

Förlängningen av Tillväxtverks-projektet 2020 leds från 
Västra Götaland och Värmland. Övriga regioner 
medfinansierar och medverkar. RISE är 
värdorganisation.

REFERENSGRUPP
Anna Kaiser, LRF

Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen
Annika Westerberg, Tillväxtverket

Margareta Stigson, SLU, Hanna 
Blomdahl VGR, Gunilla Evers Region 
Värmland, Jenny Bergsten, Region 

Skåne



Uppdrag: 
• Bygga samman regionala och nationella nätverk 

och organisationer i en gemensam 
sambandsfunktion för resurseffektiv samverkan 
och samutveckling.

• Agera kanal och språkrör för branschens behov 
och möjligheter gentemot myndigheter och 
beslutande organisationer och vice versa.

SAMLAs mål
Hållbar utveckling och 

innovation i det svenska 
livsmedelssystemet.
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”Samverkan är en process som 
innebär gemensamt agerande och 
handling. Och den möjliggör att ta 
tillvara olika perspektiv, kompetenser 
och resurser i komplexa system. 

Att förstå varandras verksamheter är 
avgörande för att skapa samverkan, 
men det är svårt och kräver att man 
ägnar tid åt att förstå varandras 
kontext*”
*sammanhang som man ingår i

Anna Zingmark, Länka Consulting

SAMVERKAN -
om vikten av att locka fram kontext



Teams lotsgrupp
För att lyfta/hitta 

lösningar på företagens 
frågeställningar

samlasverige.se 
SAMLAde länkar till 

kompetens, test&demo, 
finansiering, kontakt etc

SAMLA Sverige kraftsamlar kring utveckling

Månadsmöten
Teams med 

stödaktörer från alla 
regioner



SAMLA Banken
Validerade 
innovationsverktyg, 
sparas och återanvänds 

Erfarenhet och Framsyn
Omvärldsbevakning/nätverk
• Regioner/myndigheter
• Innovationsstödjare

SAMLA Sverige kraftsamlar kring utveckling



ETT seminarium 
NIO regioner 
HUNDRATALS företag

NYTTA & AKTIVITETER

• 27 mars – Ett månadsmöte vigdes till samlad Corona information. Efter det har vi 
effektivt kunnat lotsa företag till varandras aktiviteter och initiativ. 

• 2 juni – Mintel trendseminarium, samutvecklingsevent

• Stöd till Formasansökningar – dissemination, communication & outreach

• Regionala match-makingträffar mellan ICA-handlare och SAMLAs regionala 
företagsnätverk (Värmland, Halland, Kalmar län/Sydost)

• Nya samutvecklingsevent hösten 2020 – Mintel 2.0….

• Tar fram gemensamma indikatorer som visar på samlad nytta & möjlig          
framtida förenkling i projekten



MEDSKICK:
• Många goda regionala initiativ o stora företagsutvecklings-

projekt över landet – stor o varierad kompetens

• Stor vilja att dela, samverka, samutveckla – vi är olika, men 
också lika

• Tillsammans får enskilda regionala aktörer en starkare 
beställarkraft

• Stor skillnad i förutsättningar i olika regioner –behöver 
utjämnas

• Ett effektivare livsmedelssystem behöver tänka större och 
säkerställa nyttiggörande över regionala gränser

Förena – Förstärka - Komplettera





Tack!
/Maria
maria.aberg@ri.se


