Pressmeddelande från:
RISE Research Institutes of Sweden och
Nifa – branschförening för värmländska matföretag.

Välkommen på pressträff 21 juni kl 13-14, Clarion Hotel Plaza, Karlstad
SAMLA – SAMutveckling för Livsmedelsbranschens Acceleration möts i Värmland.
Drygt sju miljoner kronor från Tillväxtverket ska ge skjuts åt små- och medelstora
livsmedelsföretag i hela Sverige. Region Värmland medfinansierar
Nifa-branschförening för värmländska matföretags deltagande. Under tre år ska projektet
samla nationell kompetens, processer och metoder för att medverka till en mer lönsam
livsmedelsbransch. För Värmlands del betyder det tillgång till nationell kunskap, nätverk och
effektiva processer för att stärka livsmedelsbranschen.
Det är de små och medelstora företagen (upp till 250 anställda) som står för
livsmedelsbranschens tillväxt. Detta framgår i den studie som genomfördes under 2016 och
som ligger till grund för Tillväxtverkets satsning i projektet SAMLA – SAMutveckling för
Livsmedelsbranschens Acceleration. Förutom Tillväxtverket så finansieras SAMLA även av
regionerna Skåne, Värmland och Västra Götaland.
Studien visar också på vikten av företagens tillgång till forsknings-, utvecklings- och
innovationsinsatser, men att dessa insatser ser väldigt olika ut var i landet man befinner sig.
I SAMLA ska man dela med sig av fungerande arbetsmodeller, verktyg och nätverk till
varandra, och utveckla nya tillsammans. Allt för att underlätta för livsmedelsföretagens
utveckling. SAMLA ska bidra till att svenska livsmedelsföretag får en effektivare innovationsoch utvecklingsprocess, och att de kan nå ut på större marknader med hållbara,
konkurrenskraftiga produkter.
- Det finns så mycket bra innovationsaktiviteter runt om i landet, men aktiviteternas räckvidd
stannar oftast innanför regionens gränser. Detta vill SAMLA ändra på, säger Charlotte
Eklund-Jonsson som ansvarar för SAMLA på forskningsinstitutet RISE.
- Genom att samverka så kan vi göra mer med mindre resurser och bli starkare tillsammans!
- Att Nifa är en samverkanspart i projektet betyder att vi kan erbjuda kvalitetssäkrade
processer, något som kommer våra företag till godo och att vi kan nyttja de offentliga
pengarna på ett effektivt sätt, säger Anneli Romany, verksamhetsledare på Nifabranschförening för värmländska matföretag.
SAMLA genomförs tillsammans med Livsmedelsakademin, Netport Science Park, Nifa,
Livsmedelsföretagen, LRF, SLU och Business Sweden.
– Vi ska också involvera fler aktörer och geografiska områden i aktiviteterna utefter
projektets löptid. Sammantaget vill vi bidra till att livsmedelssektorn blir ett svenskt
styrkeområde och en viktig regional tillväxtfaktor, säger Charlotte Eklund-Jonsson.
För mer information, kontakta Charlotte Eklund-Jonsson, verksamhetsansvarig i SAMLA och
Innovationsutvecklare vid RISE, tel 070-358 06 59, charlotte.eklund-jonsson@ri.se
Mer att läsa finns på www.samlasverige.se
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