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Inledning
Effekten av Krinova Incubator & Science Parks arbete 
sker genom start av nya företag och tillväxt i befintliga, 
inte minst livsmedelsrelaterade företag, som använt 
sig av stödet Krinova erbjuder. Ett stöd som bygger 
på öppen och utmaningsdriven innovation där Krino-
va bland annat är med och riggar gränsöverskridande 
samarbeten mellan företag och andra delar i samhäl-
let, som till exempel universitet och högskolor. 

I denna, Krinovas första effektrapport, presenteras i 
ord och grafik värden som skapats i de företag som 
fått stöd av Krinova. Rapporten visar hur Krinova bi-
drar till ökad attraktionskraft för nordöstra Skåne och 
utveckling av den ”smarta maten” och skånska lös-
ningar för ett hållbart livsmedelssystem.

Effektrapporten kommer fortsättningsvis tas fram årli-
gen varje höst. Rapporten kompletterar Krinovas års-
redovisning som kommer till årsstämman på våren.

Krinovas tre verksamhetsområden Mötesplats, Inno-
vationsarena och Profilområde (cross-cluster Mat - Mil-
jö - Hälsa) samverkar och skapar synergier. Med förra 
årets (2017) 26 000 besökare till 1300 aktiviteter och 
över hundra företag som hyresgäster är Mötesplatsen 

en möjliggörare för att bygga nätverk och skapa möten 
människor emellan. Genom Profilområdets utveck-
lingsprojekt ökar kunskapsbanken ständigt, parallellt 
med ett växande nätverk av partners och detta bidrar 
till att vässa det innovations- och utvecklingsstöd som 
Krinova erbjuder. Utvecklingsprojekten bidrar också till 
att skapa ett kvalitativt inflöde till Innovationsarenan.

Innovationsdrivande 
nod
Det behövs innovationsdrivande noder för att driva 
samhällsutveckling och skapa tillväxt. Krinova är just 
en sådan nod i innovationsekosystemet som definierar 
utmaningar till innovationsprojekt, engagerar företag, 
offentlig sektor och akademi. Att starta och bygga den 
här typen av innovationsinfrastruktur där noden har 
en intermediär roll och god förmåga att skapa samver-
kan på flera nivåer i samhälle tar tid och kräver lång-
siktiga satsningar och ett sammanhållet engagemang 
över tid och över mandatperioder. Det förutsätter ock-
så ett långsiktigt och metodiskt arbete för att bygga 
upp kapaciteten med alla de beståndsdelar som be-
hövs för att skapa resultat. Även en lokal närvaro och 
ett regionalt och nationellt perspektiv krävs för att 
definiera samhällsutmaningar till innovationsprojekt, 
engagera företag, offentlig sektor och akademi i kvali-
ficerad samverkan med fokus på tydlig effekt som blir 
nya innovationer som skapar jobb och tillväxt. Denna 
typ av infrastruktur i en region skapar attraktions- och 
dragningskraft för resurser, kompetenser, talanger 
och företag som vill verka och etablera sig på platsen. 

I linje med Krinovas vision – att vara en förebild för de 
bästa genom att vara en igångsättare och inspiratör 
som tillåtande och intelligent medskapar möjligheter, 
utveckling och företag – skapas en innovativ kultur 
som startar och eldar på initiativ som bidrar till tillväxt 
och attraktionskraft.
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Resultat 2017

Mötesplats 2,6 MKR
Intäktsfinansierad
Innovationsarena 4 MKR
Verksamhetsfinansierad
Profilområde 8 MKR
Externt finansierad

Krinovas uppdrag
Krinova Incubator & Science Park är en Innovationsare-
na, Science park, samt en Mötesplats för människor, 
företag och idéer. Krinova erbjuder en kreativ tillväxt-
miljö för stöd i utvecklings- och innovationsarbete, 
skräddarsydda konferenser och flexibla kontorsloka-
ler. I Krinovas uppdrag ligger att öka attraktionskraf-
ten och tillväxten för Kristianstad och nordöstra Skå-
ne samt även hela Skåne inom livsmedelsområdet. I 
Krinovas roll ingår att rigga projekt mellan akademi, 
offentlig verksamhet och näringsliv som kan leda till 
nya affärsidéer eller innovationer. 

Inom Profilområdet Mat - Miljö - Hälsa, som är kopp-
lat till det geografiska område i nordöstra Skåne som 
man verkar från, drivs samarbeten och projekt såväl 
på lokal som internationell nivå. Krinovas Profilområde 
speglar Kristianstadsregionens näringsliv och Högsko-
lan Kristianstads kompetensområden.

På Krinovas Innovationsarena erbjuds både nya och 
befintliga företag stöd och verktyg som ska ge fler och 
mer innovativa företag. Krinova har också som upp-
drag att vara en dynamisk mötesplats för näringslivet 
och i parken ska kunskapsintensiva företag erbjudas 
etableringsmöjligheter.

Krinovas verksamhet omfattar tre 
områden:

 Mötesplats för människor och deras
 idéer och kreativitet

 Innovationsarena för kunskaps- 
 intensiva tillväxtföretag

 Plattform för utvecklingsprojekt inom  
 Profilområde Mat - Miljö - Hälsa

Omsättning 14,6 MKR
Resultat + 160 TKR
Målsättning +/- 0

Krinovas arbetssätt genomsyras av en 
medskapande värdegrund, som kan 

sammanfattas i de tre bokstäverna

GÖS 
Glädje, Öppenhet, Samarbete
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Krinovas Mötesplats

Mötesplatsen är en viktig del i Krinovas värde-
skapande såväl för tillväxt som att skapa att-
raktionskraft. Det är i mötet mellan människor, 
företag och organisationer som nya infallsvink-
lar och idéer föds, utmaningar finner lösningar 
och kontakter och nätverk växer och frodas. 

Drygt 100 företag har sin hemvist i parken.

Mötesplats
Krinovas roll som Mötesplats får allt större betydelse. 
Under 2017 besökte närmare 26 000 personer de  
1 300 olika aktiviteter som arrangerades här i form 
av möten, workshops och konferenser (som arrange-
ras av en mängd olika organisationer). 30 nya företag 
etablerade sig i parken. Det bidrog till att Krinova i 
slutet av året sprängde hundrastrecket och note-
rade rekord i antal företag som hade sin hemvist i 
parken. Detta innebär att dagligen rör sig drygt 300 
människor såväl hyresgäster som mötes- och kon-
ferensdeltagare på Krinova. Tillsammans repre-
senterar de stor och bred kunskap, erfarenhet och 
nätverk. 

Det är i mötet mellan människor med olika infalls-
vinklar och kompetens som spännande saker händer. 
Krinova arrangerar flera olika typer av egna events för 
att stimulera denna typen av möten. Fredagsfrukost 
på Krinova är ett väl etablerat och inarbetat koncept 
och populärt bland alla hyresgäster, och även allt fler 
organisationer utanför Krinova väljer att köpa fru-
kostbiljett för att bredda sitt nätverk. Omkring 100 
personer deltar på fredagsfrukostarna varje vecka. 
På Mötesplatsen knyts nya kontakter på ett enkelt 
sätt, inspirationen flödar och kunskap och erfarenhet 
delas generöst. Mötesplatsen skapar en plattform för 
kreativa möten mellan människor och bidrar till nya 
affärsidéer och innovationer.

Krinova arrangerar årligen flertalet återkommande 
events. Bland dessa kan nämnas arrangemang un-
der Skåne Innovation week och Food Hack. Just Food 
Hack (en mat-innovationstävling), lockade 2018 del-
tagare från över 25 länder. Företagare, men även en 
blandning av andra deltagare med olika profession 
och bakgrund, samlas på Krinova under en helg. En 
grupp människor som alla delar drivkraften att skapa 
innovativa lösningar för ett hållbart sätt att produce-
ra, konsumera och distribuera mat. Under Food Hack 
diskuteras lösningar som kan leda till nya, eller ut-
veckla befintliga företag. Event av detta slag bygger 
en gemensam community och förmedlar en neutral 
Mötesplats mellan stora och små företag, studenter 
och alla med ett livsmedelsintresse. Food Hack ge-
nererar även ingångar och internationella kontakter 
för företagen i Krinovas nätverk. Innovationsarenan 
erbjuder deltagarna på Food Hack stöd att ta lösning-
arna vidare till affärsidéer.
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Innovationsarena
På Innovationsarenan erbjuds alla företag, entrepre-
nörer, forskare och studenter innovations- och utveck-
lingsstöd – inte bara de som vill starta nytt företag 
utan även befintliga företag och offentlig verksamhet.

Krinova är en av få innovationsmiljöer som uteslu-
tande arbetar med öppen och utmaningsdriven inn-
ovation. Forskning visar att det krävs medskapande 
för att driva innovation, och just medskapandet är en 
viktig utgångspunkt för arbetet inom Innovationsare-
nan. Därför är de som arbetar på Innovationsarenan 
business designers och institutionella entreprenörer 
och jobbar proaktivt.

Innovationsarenan arbetar med människors kreativi-
tet och drivkraft. Här används en generisk grundpro-
cess och innovationsfilosofi kopplad till en stor verk-
tygs- och metodlåda som hela tiden byggs på, vilket 
gör att stödet kan justeras och skräddarsys för att bli 
så effektivt som möjligt i varje enskilt fall. Det är stor 
skillnad på ett ungt blivande företag som bygger på 
en ny idé och ett väletablerat större företag som ska 
lansera en ny produkt, eller en offentlig verksamhet 
som vill utveckla en ny tjänst.

Små och medelstora företag i nordöstra Skånes sex 
kommuner har möjlighet att erhålla stöd från Inno-
vationsarenan tack vare finansiering från Skåne 
Nordost. Till Region Skåne levererar Krinova ett inn-
ovations- och inkubationsstöd till livsmedelsförädlan-
de företag i hela Skåne.

Öppen innovation innebär att företag och organisatio-
ner systematiskt letar efter, och på olika sätt bjuder 
in, externa kompetenser och idéer till gemensamma 
utvecklingsprojekt. Öppen innovation stimulerar till 
mångfald i perspektiv, kompetenser, bakgrund och 
erfarenheter för bästa möjliga höjd i innovationsar-
betet.  

Utmaningsdriven innovation innebär att identifiera 
samhällsutmaningar eller utmaningar inom organisa-
tioner eller näringsliv, som kan ses som tillväxtmöjlig-
heter och nya affärsmöjligheter. Den ska främja och 
stimulera samverkan och samspel mellan olika aktö-
rer som behövs för att framgångsrikt skapa nytta.

Innovationsarenan
erbjuder olika typer 

av stöd

Ett av Innovationsarenans uppdrag är att med-
skapa  dynamiska samarbeten för fler och mer 
innovativa företag i Skåne. Innovationsfilosofin 
medverkar till att Krinova medskapar en ”com-
munity” med ”dragloksentreprenörer”, där ing-
en lämnar Innovationsarenan och där alla blir 
antagna. Innovationsfilosofin bidrar dessutom 
till att generera ett stort inflöde till Innovations-
arenan, vilket krävs för att åstadkomma tillväxt 

i regionen – helt i linje med uppdraget för
Krinovas verksamhet. 

Verksamheten kan indelas i tre spår 
med en hög grad av interaktion:

Inkubation – stöd för att utveckla en hållbar 
affärsmodell och starta ny verksamhet. 

Öppen innovation – stöd för befintliga företag 
att innovera genom samverkan med t.ex. forska-
re, studenter och företag med kompletterande 
kompetenser, erfarenheter och nätverk.  

Acceleration – stöd för företag att kunna växa.
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Innovationsarenan har varit ett aktivt stöd hela vägen från start till det företag som vi utveck-
lats till i dag. Det har omfattat allt från rådgivning kring finansiering till samarbetet med Marmor 
och Granit. Genom samarbetet förenas en av världens äldsta industrier, stenförädling, med 
3D-scanning, CAD och 3D-modellering. Den kunskap vi har inom CAD och digitalisering i 
kombination med den erfarenhet och yrkeskunnande inom stenhuggeri och vilja att satsa på 
nya vägar framåt som Marmor & Granit besitter, har gjort att vi båda har utvecklats till ett av 
de mest konkurrenskraftiga teamen i branschen.

Andris Underdal 
Vice vd, CRC Nordic

Dynamisk resurssättning
Den stora mängden av verksamheter i 
”communityn” kräver ett nytt sätt att alloke-
ra resurser – dynamisk resurssättning. 

Krinova arbetar med dynamisk resurssätt-
ning för att kunna ta sig an uppdraget att 
bidra till regional tillväxt. Den dynamiska re-
surssättningen möjliggör ett stort inflöde av 
IBO:s där relevanta resurser tillsätts där de 
behövs. Intensiteten av stödet växlar över 
tid. Illustrationen till vänster representerar 
kloten IBO:s och visar på hur de går in och 
ut ur ett mer intensivt utvecklingsstöd där 
resurserna tillsätts baserat på IBO:ets ut-
maningar och behov.

Vi är inne i en stark tillväxtfas och har flera nya an-
ställda med olika branscherfarenhet med sig i baga-
get. Vi har genom affärsutvecklingsstödet från Krino-
va fått en samsyn på hur vi kan ta nästa steg i vår 
utveckling. Det har varit många nyttiga övningar där 
vi fått verktyg för att visualisera de utmaningar vi har. 
Vi har också fått stöd för att kvalitetssäkra och effek-
tivisera våra processer.

Fredrik Orvehag 
Projektchef GermanSolar Sweden

Innovationsarenan —
verksamhetsutveckling
För att kunna erbjuda bästa möjliga innovations- och 
utvecklingsstöd  men också som en källa till inflöde 
pågår en ständig utveckling av Innovationsarenans 
verktyg och processer. Denna utveckling sker genom 
projekt som Krinova driver i samverkan med olika 
partners. Här  är några exempel på sådana projekt:
 
Business Incubation 2020 är ett gemensamt ut-
vecklingsprojekt tillsammans med andra inkubatorer 
i södra Sverige som avslutas i februari 2019. Krinova 
har här utvecklat och optimerat innovationsdrivan-
de resurser för en Innovationsarena och etablerat 
en digital samverkansplattform för inkubatorer. En 
plattform där innovationsdrivande resurser kan till-
gängliggöras, samordnas och vidareutvecklas i inn-
ovations-ekosystemet. Idag är plattformen tillgänglig 
för business designers och affärsrådgivare på inku-
batorerna i södra Sverige.  

ToY – Team of Young Professionals. ToY modellen 
är en utvecklingsmetodik, utvecklad och etablerad av 
Krinova på Innovationsarenan. Innovationsprojekten 
genomförs av tre nyutexaminerade studenter med oli-
ka utbildningsbakgrund under handledning av Krino-
vas business designers. Projekten pågår i 10 veckor, 
och resultaten är målgruppsverifierade konceptuella 
lösningar på uppdragsgivarens utmaning.

TÖS – Tillväxt Östra Skåne är ett tillväxtprojekt 
finansierat av ESF, där Krinova genomför ett 3-årigt 
program för att utveckla 50 företags innovationsför-
måga både strategiskt och operativt. Programmet 
omfattar såväl skräddarsytt stöd till det enskilda fö-
retaget, seminarier och tillgång till e-lärande verktyg. 
Samtliga 50 företag har vid den första träffen tillsam-
mans med Krinovas business designer beskrivit den 
aktuella situationen, behoven och analyserat utma-
ningarna. Företagen har också inledningsvis skattat 
sin innovationsförmåga utifrån olika parametrar i ett 
spindeldiagram. När programmet avslutas gör företa-
gen en ny skattning. På detta sätt kan effekterna av 
programmet mätas över tiden. TÖS drivs i samarbete 
med 12 kommuner i östra Skåne. Kristianstads kom-
mun är projektägare. 
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Projekt

Projekten som drivs inom Krinovas Profilom-
råde Mat - Miljö - Hälsa är en viktig pusselbit 
i de värden som Krinova skapar. Genom pro-
jekten byggs en kunskapsbank och värdefulla 
lokala, nationella och inte minst internationella 
kontakter och nätverk formas. Även ständig 
utveckling av verktyg och processer sker för 
att kunna ge bästa tänkbara innovations- och 
utvecklingsstöd till företagen på Innovations-

arenan.

Krinovas Profilområde är Mat - Miljö - Hälsa. Inom 
dessa områden initieras och drivs flera parallella 
projekt som tillsammans genererar en stor kunskaps-
bank, erfarenhet och värdefulla lokala, nationella 
och inte minst internationella kontakter och nätverk. 
Profilområdet speglar Högskolan Kristianstads kom-
petensområde och Kristianstads näringsliv.

En viktig roll för Krinova är att identifiera framtidens 
utmaningar för hållbar tillväxt i gränslandet mellan 
områdena mat, miljö och hälsa. Utmaningar som kan 
bli nya innovationer att utveckla tillsammans med nä-
ringsliv, forskning och det offentliga.

Behovet av att definiera utmaningar och stödja ut-
veckling även inom offentlig innovation, som hälsa, 
vård, omsorg och skola är stort och prioriterat. Här 
finns stor potential för nya tjänster och produkter 
både nationellt och internationellt. Samverkan mellan 
forskning, näringsliv och brukare utgör framgångsfak-
torer, liksom idéutveckling där områdena mat, miljö 
och hälsa möts.

Stödet från Krinovas Innovationsarena har varit vär-
defullt i utvecklingen av affärsidén och det har även 
betytt mycket att ha ett bollplank för tankar och idé-
er.  Att vara en del av Krinovas food community be-
tyder också mycket för att få inspiration och hitta nya 
samarbetspartners.

Kristina Dobricic 
Grundare av Yammo

Profilområde Mat - Miljö - Hälsa

Krinovas Community
Med community avser Krinova individer 
och företag där relationerna är basera-
de på ömsesidigt utbyte och samarbete 
i olika former. Communityn är öppen och 
dynamisk och har inga avgränsningar vad 
gäller geografi, bransch eller fokusområ-
den.

Krinovas Profilområde tangerar innovationsprojekt 
som relaterar till utmaningar inom offentlig sektor, 
och därför har Krinova tillsammans med Högskolan 
Kristianstad, Malmö Högskola och Copenhagen Busi-
ness School utvecklat en ny inkubator-komponent för 
att kunna arbeta framgångsrikt med innovationspro-
jekt som kräver samverkan mellan offentlig och privat 
sektor.
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Under 2017 drevs bland annat följande projekt:
Green Innovation Governance
Projektet Green Innovation Governance arbetar för 
ett ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom län-
derna kring Östersjöregionen, i syfte att leda till fler 
gemensamma utvecklingsprojekt. Fokusområden för 
projektet är: klimatförändring, vattenvård och små-
skalig livsmedelsproduktion. Krinova Incubator & Sci-
ence Park är huvudpart i projektet. Övriga partners är 
Institute of Physics of the National Academy of Scien-
ce i Ukraina, Ligatne Municipality i Lettland, Podkar-
pacie Country Cluster i Polen och Vidzeme Planning 
Region i Lettland.

Effekten av projektet kommer i form av möjligheter 
för företag i Krinovas community att vara medutveck-
lare av innovativa lösningar på samhällsutmaningar 
som definieras inom utvecklingsprojekten. 

Matupphandling 80/20
Projektet Matupphandling 80/20 syftade till att vi-
dareutveckla och sprida den upphandlingsmodell 
som Hässleholms- och Kristianstads kommun har 

Glokalisering av livsmedelsförädling
I Sverige har ett tillväxtföretag i regel inte förmånen 
att först kunna växa sig stark på den inhemska mark-
naden för att sedan internationalisera sig. Den svens-
ka marknaden är för liten för innovativa och skalbara 
produkter eller tjänster. ”Born global” kallas företag 
som från dag ett utvecklas för att finnas på en inter-
nationell marknad. Ett sätt för Krinova att ge support 
till dessa unga och snabbväxande företag är att bygga 
bryggor till innovationsmiljöer, inkubatorer och science 
parks i andra länder, genom vilka företagen i vår ”com-
munity” kan få tillgång till den innovationsinfrastruktur 
som finns där i form av nätverk, finansiering, etable-
ringsstöd mm. 

Projektet kring glokalisering syftade till att internatio-
nalisera Krinova Incubator & Science Park. Och på 
så sätt möjliggöra och underlätta för skånska företag 
inom livsmedelsbranschen och relaterade branscher, 
att skapa exportmöjligheter och samarbeten på den 
mexikanska/amerikanska och marockanska/afrikans-
ka marknaden. Krinova har ett etablerat samarbete 
med Mexiko (Index innovationscentrum i Matamoros) 
och Marocko (inkubatorn och science parken Agrono-
va i Meknes) där syftet med det fördjupade samarbete 
som projektet medger ska leda till ingångar för företag 
på respektive marknader. 

Projektet avsåg även att exportera Krinovas arbetsme-
todik för innovationsstöd till småskaliga livsmedelsför-
ädlare, där hållbarhet i många avseenden står i fokus. 
Projektets mål har varit att arbeta fram en modell för 
export av hållbar livsmedelsproduktion och utveck-
lings- och innovationsstöd samt att etablera långsikti-
ga internationella samarbeten för glokal utveckling av 
småskaliga livsmedelsförädlare i strategiska innova-
tionsmiljöer. Projektet löpte under 2017 och finansie-
rades av Miljövårdsfonden, Region Skåne.

Effekten av projektet kommer i form av internationali-
sering och export för företag i Krinovas ”food commu-
nity”.

arbetat fram tillsammans. Modellen är framtagen 
för att möjliggöra för mindre och lokala företag att 
kunna lämna anbud vid kommuners upphandling av 
livsmedel. Krinova arbetar med att vidareutveckla 
och sprida upphandlingsmodellen. Krinova etablerar 
även kontakter mellan företag, B2B och bidrar med 
utvecklingsstöd för att forma fungerande modeller 
för löpande samverkan för att upphandlingsmodellen 
ska fungera. Projektet finansierades av Leader Skåne 
ESS samt Lag PH. 

Effekten av projektet kommer i form av nya mark-
nadsmöjligheter för lokala och småskaliga livsmed-
elsproducenter. Bondens Skafferi i Kristianstad, som 
var ett av de första företagen att upphandlas enligt 
80/20 modellen, har i flera år blivit klassat som ett 
så kallat gasellföretag tack vare möjligheterna att le-
verera till den offentliga sektorn.
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Innovationsarenan har funnits tillgänglig för företagets tillväxt i de olika skeden företaget be-
funnit sig i. Effekten av Innovationsarenans arbete kring att attrahera kapital till vårt företag har 
gjort att vi lyckats öka vår omsättning med 1 miljon genom att vi kunnat leverera till vår ökade 
orderingång.

Jan Persson 
CEO Nordic Surf Development, Revolwe

Effekter & diagram

De effekter som presenteras i denna rapport 
visar på summan av hela Krinovas verksamhet. 
Den fulla effekten kommer av att Krinovas tre 
olika verksamhetsområden;  Mötesplats, Inno-
vationsarena och Profilområde (med projekten) 
samverkar och stärker varandra och kan på så 

sätt skapa synergieffekter.

Podio är det ERP (Enterprise Resource Plan-
ning) system som Krinova arbetar med och un-
der åren har anpassat och utvecklat efter Krino-
vas specifika behov. I Podio finns uppgifter om 
Innovationsarenans alla IBO, (GDPR-säkrat). I 
verktyget loggas alla aktiviteter och det stöd 
som IBO:et tar del av. Här läggs löpande även 
in uppgifter om dess utveckling. Genom Podio 
kan statistik och data plockas ut på såväl en 
övergripande nivå, som presenteras här i rap-
porten, men även IBO specifikt. Detta medför 
att Krinova kontinuerligt kan se och utvärdera 

insatta resurser mot effekter i företagen. 

Utan informationen och stödet från Innovationsarenan med en ansökan för Exportcheckar 
hade vi aldrig varit där vi är idag. Vi jobbar i en bransch med långa ledtider och på en ny mark-
nad som Storbritannien kan det ta uppemot 3-4 år. Men vårt intensiva arbete börjar nu ge 
resultat. Elgocell Ltd bildades för 3 år sedan och vi har precis tagit hem vår första stora affär. 
Ett miljonprojekt där vi skall isolera ventilationskanaler i ett badhus nordost om London, med 
leverans i November. Med anledning av detta så finns det ekonomiska förutsättningar för att 
kunna satsa ännu mer. Vi är idag i dialog med vår kontaktperson i England, om att han skall 
kunna jobba ännu mer för oss i framtiden, kanske till och med heltid. På hemmaplan skulle jag 
tro att vi sysselsätter en knapp halvtid på Storbritannien i dagsläget. För Elgocell AB är affären 
i Storbritannien värd ca 600 000 kr, vilket är ca 5% av årets omsättning.

Göran Olsson 
VD, Elgocell

Krinovas IBO
IBO (Innovation Business Object) är be-
nämningen på de som använder Innova-
tionsarenas innovations- och utvecklings-
stöd. IBO kan vara ett utvecklingsprojekt 
i ett befintligt företag eller ett nytt företag 
som behöver stöd.
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2014 2015 2016 2017

  Bidrag 11 877 000 14 823 000 20 429 000 23 235 096

  Riskkapital 11 461 339 12 814 303 23 422 772 28 905 972

Krinova har sedan 2014 haft en växande ström av företag och företagsidéer som sökt sig till Innovationsarenan – 2017 
var inflödet 147 stycken och det ackumulerade antalet 398. Krinovas innovationsfilosofi bygger på utmaningsdriven och 
öppen innovation vilket innebär att alla som önskar inkubationsstöd, stöd för att öka ett företags innovationsförmåga eller 
för att växa ett företag är välkomna till Innovationsarenan. Det stora inflödet är ett resultat av hela Krinovas verksamhet där 
nätverk och kunskap som byggs upp inom Mötesplats, Innovationsarena och Profilområde samverkar och stärker varandra. 

Bidrag och riskkapital är externt kapital som går in i företagen. Andelen riskkapital visar att externa intressenter har fått 
upp ögonen för företagen i Krinovas Innovationsarena. Det är naturligt att kapitalet som går in i bolagen växlar sett per år 
och förklaras av att det krävs en viss mognadsgrad hos bolagen för att attrahera kapital. De ackumulerade siffrorna visar 
att intresset från riskkapitalbolag och affärsänglar stadigt vuxit, inte minst sedan 2015/2016 då Krinova började satsa 
mer på stöd inom dessa områden. Att 2017 års siffror inte återspeglar detta kan till viss del förklaras av att riskkapital av 
större karaktär anlände in i bolagen först under januari 2018. Bidragsdelen som IBO på Innovationsarenan fått är viktig 
för att skapa tillväxt och attraktionskraft i regionen. Bidragen är viktigt utvecklingskapital för de IBO som representerar 
bredd på Innovationsarenan. Bredden representerar ofta den typ av tjänster som möjliggör spets bland de mer skalbara 
och ”spetsiga” bolagen. 
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2014 2015 2016 2017

  Bidrag 11 877 000 2 946 000 5 606 000 2 806 000

  Riskkapital 11 461 339 1 352 964 10 608 469 5 483 200

  Totalt 23 338 339  4 298 964 16 214 469 8 289 200

Ackumulerat Bidrag & Riskkapital/år
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  Totalt 23 338 339   27 637 303 43 851 772 52 141 068

Bidrag
Kapital utan krav på ägande eller del 
av avkastning.

Riskkapital
Kapital med krav på ägande eller för-
väntad avkastning.

Diagrammet visar inflödet av IBO som kommer från akademin fördelat på studenter respektive forskare.
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IBO:na på Innovationsarenan gör inga exits, det finns därför inga så kallade alumnis. Ett IBO lämnar endast om de ber om 
att få lämna aktivt eller genom passivitet. Ett typexempel på ett IBO som blir ”inaktivt” är en entreprenör som fått stöd av 
Innovationsarenan, men som efter ett tag pausar affärsidén till ett senare tillfälle. Ett ”inaktivt” IBO kan alltså återvända till 
att bli aktivt IBO. I aktiva-stapeln, i enlighet med vår dynamiska resurssättning, är intensiteten på de allokerade resurserna 
till ett IBO också varierande beroende på de lokaliserade behoven som IBO:et har.

Även inom livsmedel har Krinova haft ett ökat antal IBO som sökt sig till Innovationsarenan. När allt fler livsmedelsbolag 
får en ökad utvecklings- och innovationsförmåga får denna kunskap en positiv spridningseffekt i företagens  nätverk. I 
slutet av år 2017 beslöt Region Skåne och Kristianstads kommun att utöka Krinovas innovations- , start- och växtstöd till 
livsmedelsrelaterade företag under åren 2018-2020. Effekterna av detta arbetet kommer att synas i 2018 års rapport. I 
linje med Krinovas innovationsfilsofi byggs en ”community” med ”dragloksentreprenörer” där ingen lämnar och därför finns 
inga alumnibolag kopplade till Innovationsarenan. Det stadigt ökande ackumulerade IBO inom  livsmedel är ett tecken på 
att bolagen är fortsatt aktiva och använder sig av stödet Innovationsarenan erbjuder.

Innovationsarenans livsmedels IBO har attraherat en ökande andel både riskkapital och bidrag de två senaste åren jämfört 
med tidigare år. Intresset från riskkapitalbolag och affärsänglar har ständigt vuxit, inte minst sedan 2015/2016 då Krinova 
började satsa mer på stöd inom dessa områden. 
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2014 2015 2016 2017

  Bidrag 1 160 000 840 000 2 486 000 1 947 500

  Riskkapital 2 500 000 1 683 200

  Totalt 1 160 000 840 000 4 986 000 3 630 700
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2014 2015 2016 2017

  Bidrag 1 160 000 2 000 000 4 486 000 6 433 500

  Riskkapital 2 500 000 4 183 200

  Totalt 1 160 000 2 000 000 6 986 000 10 616 700
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I det här diagrammet visar vi de SME-bolag som vi jobbar med enligt en process med särskilt fokus på att stärka företagets 
innovationsförmåga. Modellen utvecklades 2017 med en testperiod i slutet av 2016. Nollåret för denna process är därför 
2017.

IBO:na på Innovationsarenan gör inga exits, det finns därför inga så kallade alumnis. Ett IBO lämnar endast om de ber om 
att få lämna aktivt eller genom passivitet. Ett typexempel på ett IBO som blir ”inaktivt” är en entreprenör som fått stöd av 
Innovationsarenan, men som efter ett tag pausar affärsidén till ett senare tillfälle. Ett ”inaktivt” IBO kan alltså återvända till 
att bli aktivt IBO. I aktiva-stapeln, i enlighet med vår dynamiska resurssättning, är intensiteten på de allokerade resurserna 
till ett IBO också varierande beroende på de lokaliserade behoven som IBO:et har.

2014 2015 2016 2017

  Inaktiva livsmedels-
  relaterade IBO

12 32 65

  Aktiva livsmedels-
  relaterade IBO

18 31 79 119
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Vi har under flera års tid funderat på att förverkliga våra affärsidéer men det var inte förrän vi 
tog vår första kontakt med Innovationsarenan som dessa tankar kunde ta form och bli verk-
lighet. Som noviser inom näringslivet fanns det många hinder att ta sig över och vi hade med 
stor sannolikhet gett upp utan det stöd vi fått. Vi är väldigt glada och tacksamma för all hjälp, 
vägledning och strukturering Krinova bidragit med. Utan denna hade vi aldrig kommit till den 
punkt vi är på idag.

Betty Collin & Stina-Mina Ehn-Börjesson
Grundare av forsknings-/konsultföretaget Miso AB

Krinovas Innovationsarena skiljer sig åt från många andra inkubatorer genom att alla som önskar inkubationsstöd, stöd 
för att öka ett företags innovationsförmåga eller för att växa ett företag är välkomna till Innovationsarenan, vilket skapar 
bredd. Bland dessa företag finns ett antal med hög tillväxtpotential och att jämföra med dem som i miljöer med inkubator-
program beskrivs som inkubatorbolag. Andelen riskkapital visar att externa intressenter har fått upp ögonen för företagen 
i Krinovas Innovationsarena. Det är naturligt att kapitalet som går in i bolagen växlar sett per år och förklaras av att det 
krävs en viss mognadsgrad hos bolagen för att attrahera kapital. De ackumulerade siffrorna visar att intresset från riskka-
pitalbolag och affärsänglar stadigt vuxit, inte minst sedan 2015/2016 då Krinova började satsa mer på stöd inom dessa 
områden.

Effektrapport 2018
I 2018 års  effektrapport kommer tillväxt  
för livsmedel IBO mätt i antal anställda 
och omsättning att presenteras. Detta 
är kopplat till den utökade finansiering-
en från Region Skåne och Kristianstads 
kommun som Krinova har sedan  janu-
ari 2018. År 2017 blir därmed ett noll-år, 
referensår, för denna mätning.

   2014 2015 2016 2017

  Bidrag 1 110 000 490 000 631 000 1 235 000

  Riskkapital 11 461 339 1 352 964 10 408 469 3 800 000

Bidrag & Riskkapital/år,  
företag med hög tillväxtpotential
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     2014    2015 2016 2017

  Bidrag 1 110 000 1 600 000 2 231 000 3 466 000

  Riskkapital 11 461 339 12 814 303 23 222 772 27 022 772

Ackumulerat Bidrag & Riskkapital/år,  
företag med hög tillväxtpotential
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  Totalt  12 571 339    14 414 303    25 453 772    30 488 772   

  Totalt  12 571 339  1 842 964 
   

  11 039 469  
  

 5 035 000 
 




