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Vad är Meny? Meny riktar sig till små och medelstora 
företag inom livsmedelsbranschen i Sverige. Meny kopplar 
samman industrin med forskarvärlden. Meny utvecklades av 

SLU – Sveriges lantbruksuniversitet, Institutet för Livsmedel 
och Bioteknik (SIK), Lunds universitet, Umeå universitet och 
Linnéuniversitetet. Du hittar oss på www.meny.se.

Nu satsas det på livsmedelsin-
dustrin i Västra Götaland. 1, 7 
miljoner kronor under tre år ska 
göra företagen mer konkurrens-
kraftiga och attraktiva för ny 
arbetskraft. Centrum för utbild-
ningsinsatserna blir Meny på SLU 
i Skara.

Text: Anna-Karin Hallgren

Det är Skara kommun som har tagit 
initiativet och Västra Götalandsregio-
nen som satsar pengarna på projektet 
Livsviktigt, som är ett treårigt kompe-
tensutvecklingsprojekt. 

Till grund för projektet ligger en 
förstudie som Skara kommuns nä-
ringslivschef Anna Sundbom lät göra. 
Den visade att majoriteten av de del-
tagande företagen upplevde det som 
ett problem med att man, å ena sidan 
har låg personalomsättning, å andra 
sidan saknar kompetens inom vissa 
specialområden. Det fanns också ett 
visst motstånd mot att utveckla den 
personal som redan finns i företaget. 

Erfarenhet och forskning visar på 
hur organisationer, som har en led-
ning med akademisk bakgrund eller 
erfarenhet från andra industriella in-
riktningar, tenderar att se större möj-
lighet i den personal man har och 
arbetar strukturerat med att höja 
kompetensen på den personalstyrka 
som redan finns på plats. 

Livsviktigt börjar därför med att stär-
ka och höja kompetensen hos ledarna 
och för att de ska få stöd av varandra 
kommer ett vd-nätverk att bildas. 

– Vi kommer att inleda med att ge fö-
retagsledarna en processledarutbild-
ning, för att ge verktygen för att skapa 
delaktighet och processledning på 
arbetsplatserna. Andra och tredje året 
riktar vi oss mot alla anställda med ett 
smörgåsbord av de utbildningar som 
Meny redan har, berättar Anna-Karin 
Hallgren, som blir projektledare.

– Varje år kommer vi dessutom att ge 
inspirationsseminarium kring olika 
ämnen. Det kan vara tillväxt, hållbar 
produktion och jämställdhet. Vi kom-
mer naturligtvis att höra med delta-
garna vilka ämnen som känns viktiga 
för dem.

Meny har flera verktyg att arbeta med, 
som webbaserade kurser, cirklar och-
mentorskap och flera av dem kommer 
att användas i projektet.

 – Menys närhet både till forskning-
en och näringslivet blir en tillgång i 
projektet och det är glädjande att Ska-
ra kommun har tagit initiativ till den 
här satsningen, säger Margareta Stig-
son, verksamhetsledare för Sekreta-
riatet för uppdragsutbildning på SLU.
Projektet vänder sig till tillverkande 
industri i Västra Götaland. Företagets 
storlek spelar ingen roll.

– Själva aktiviteterna startar efter 
sommaren. Nu har vi en period av 
marknadsföring och olika informa-
tionsinsatser framför oss, så att vi 
hittar företagen som vill vara med. 

Många borde vilja vara med och vi 
hoppas på omkring 35 företag. Det här 
är en unik chans att få höja företagets 
kompetens utan att sätta in något, för-
utom den egna tiden och eventuella 
resor, säger Anna-Karin Hallgren.

Näringslivet deltog i den förstudie 
som har gjorts och Scans personalchef 
Magnus Dagman säger till Skaraborgs 
Läns Tidning att projektet är en till-
gång för Scans framtid.

Meny arbetar med kompetensut-
veckling sedan 13 år och har ett väl 
upparbetat nätverk över hela landet. 

Meny  utvecklades av  SLU, SIK – In-
stitutet för Livsmedel och Bioteknik, 
Lunds universitet, Umeå universitet 
och Linnéuniversitetet (tidigare Hög-
skolan i Kalmar). I dag tillhör Meny 
Sekretariatet för uppdragsutbildning 
vid SLU, där Margareta Stigson är verk-
samhetsledare. Hon ärockså platschef 
på SLU i Skara.

Förutom de webbaserade kurserna 
kommer alla utbildningsinsatser att 
genomföras på SLU i Skara. 

LIVSMEDELSINDUSTRIN 
I VÄST FÅR 1,7 MILJONER

”Många bor-
de vilja vara 
med och vi 
räknar med 
35 företag”

Anna-Karin Hall-
gren på Meny är 
projektledare för 
Livsviktigt


