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Glokalisering – lokalt hållbart
värdeskapande i ett
internationellt sammanhang
I mitten av oktober 2018 invigde guvernören för regionen Tamaulipas i Mexiko
Innovationscentret Index Matamoros, och på denna invigning deltog samtidigt
Krinova Incubator & Science parks ordförande Martin Johansson och vd Charlotte
Lorentz Hjorth, som även var inbjuden talare. Invigningen var både avslutning och
start på ett samarbete mellan innovationscentrum över landsgränser, ett initiativ till
internationalisering drivet från Krinova i Kristianstad, Skåne i samarbete med
partners från Mexiko, USA, och Marocko. Hur har vi som Innovationscenter, i helt
olika delar av världen, funnit varandra och nått ett gemensamt, inspirerande och
framgångsrikt samarbete? Utgångpunkten har varit trenden Glokalisering – en term
som i ekonomiska och sociologiska sammanhang betecknar kombinationen,
samvaron, av globalisering och lokalkulturella yttringar i en produkt och i
samarbeten.

Bakgrund till varför projektet startades
Krinovasstrategi för internationalisering går hand i hand med grundtanken att låna ut
sitt etablerade nätverk till de företag och bolag som är kopplade till
KrinovasInnovationsarena och på så sätt hjälpa dem att växa. En innovationsarena som
bygger förtroende, där bolagen ”lånar” Krinovas organisation och på så sätt kan ta del
av inarbetade nätverk och kontakter i andra innovationsmiljöer. Här ges möjligheter
att bygga långsiktiga relationer och broar till andra bolag och Innovationscenter runt
om i världen.
Innan glokaliserings-projektet startades var den globala arenan ganska ny för Krinova,
som nu arbetar vidare med att utveckla sin förmåga att bli ännu bättre på att samverka
och innovera med internationella partners, och på att exportera modellen för sin
innovationsarena. För att utvecklas vidare hade och har Krinova ett behov av att
samarbeta med, ta del av och lära känna andra innovationsmiljöer mer i detalj och på
ett djupare plan. Projektet startades för att fördjupa samarbetet med Mexiko och
initiera och starta upp samarbete med Marocko. Internationella samarbeten mellan
Innovationscenter, därav arbetsnamnet I3CB – ”Innovation Centers Collaborating Cross
Borders”. IC3B bygger på att etablera långsiktiga relationer med innovationsmiljöer i
strategiskt intressanta regionen för Krinovas profilområde mat/miljö/hälsa och för
företag på Innovationsarenan och i science parken.
Mellan dessa Innovationsmiljöer, som har förståelse för varandras arbetssätt och som
delar metoder och verktyg, byggs ett internationellt innovationsekosystem som blir en

RAPPORT
Glokalisering – lokalt hållbart värdeskapande
i ett internationellt sammanhang
3(10)

resurs för utveckling och export. Krinova arbetar nu också aktivt för att ytterligare
bygga ut IC3B till att inkludera miljöer i fler länder, som i exempel Polen, Spanien,
Litauen och Tyskland.
Livsmedelsbranschen är en bransch i förändring och omställning. Nya trender,
miljöagendor och ny teknik förändrar förutsättningarna och möjligheterna att driva
livsmedelsföretag både lokalt och på en global nivå. När branscher börjar förändras,
kan inkubatorer fungera som den offentliga sektorns verktyg för att katalysera
omställning. Så fungerar det både i Sverige och internationellt. I Mexiko och Marocko
är etablerandet av innovationsmiljöerna där del av en regional och nationella strategi
att satsa på innovation och startups på bla livsmedelsområdet. Genom samarbetet i
IC3B drar Krinova också nytta av dessa strategiska satsningar internationellt.
Projektet har också haft till uppgift att verka för att bidra till att etablera Skåne som
ledande i arbetet för ett hållbart livsmedelssystem. Genom samarbetet med
utvecklingsmiljöerna och företag knutna till dem, har ambitionen varit att stärka
export och utveckling av skånska hållbara lösningar för livsmedelsproduktion och
förädling. Flera nya internationella samarbeten mellan företag med ny hållbar teknik
av detta slaget har initierats genom projektet.
Projektet Glokalisering löpte under 2017 och finansierades av Miljövårdsfonden,
Region Skåne. Efter projektets slut har arbetet drivits vidare under 2018 med flera
besök, dialoger och nya samarbeten som har genererat och skapat flera konkreta
resultat. Nya projekt har också drivits för att ytterligare utöka IC3B modellen till flera
länder.

Vad var syftet med projektet?
Delar av initiativet har finansierats av Region Skånes miljövårdsfond (genom projektet
Glokalisering), och har haft som syfte att internationalisera Krinova Incubator &
Science Park och de företagen och bolag som är kopplade till innovationsarenan på
Krinova eller som är en del av Krinovas Food Community.
Projektet syftade till att strategiskt arbeta för att utveckla flera internationella
samarbeten. Genom glokaliseringsprojektet byggdes broar till andra
innovationsmiljöer för att företag i Skåne ska kunna få ta del av resurser kopplade till
andra länders innovationsstödsystem genom samarbeten med företag i dessa miljöer.
För att på så sätt möjliggöra för skånska företag inom livsmedelsområdet, som arbetar
med innovativa och hållbara produkter och produktionslösningar, att nå samarbete,
export och finansiering.
Krinova vill generera och öppna upp för samverkan mellan små och stora bolag.
Krinova servar små och medelstora bolag, men skapar mötesplatser där dessa kan
mötas med stora bolag och där båda parter vinner på mötet. Glokaliseringsprojektet
syftade också till att stärka Krinovas roll som förmedlare av intermediära mötesplatser,
där små och stora bolag kan mötas på en neutral arena för ömsesidig utveckling.
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Krinova har en unik arbetsmodell för samarbeten kring livsmedelsutveckling och
innovation. Vi har en stor flora av verktyg, modeller och processer för hållbar
utveckling av småskaliga livsmedelsförädlare. Projektet har även haft som avsikt att
exportera denna arbetsmetodik gällande innovationsstöd (där hållbarhet i många
avseenden står i fokus) till andra innovationsmiljöer. Detta blev en viktig
utvecklingsmöjlighet för Krinova och det krävde att vi kunde förklara varför och hur vi
arbetar och med vilka verktyg. Vi var tvungna att förstå vilka verktyg som det
fungerande att exportera, vad var relevanta och samtidigt utvecklas med inspiration
från den internationella spelplanen, de andra kulturerna, deras regionala kontext och
förutsättningar.

Målsättningar för projektet
•
•
•

•
•
•
•

Att ta fram en ny modell för export av hållbar livsmedelsproduktion och
utvecklings- och innovationsstöd.
Att etablera långsiktiga internationella samarbeten för glokal utveckling av
småskaliga livsmedelsförädlare genom strategiska innovationsmiljöer.
Att fördjupa det redan påbörjade samarbetet med Matamoros Innovation
center i Mexiko, och att starta upp ett nytt samarbete med Agronova science
park, Meknes Marocko.
Samarbete, utbyte, glokalisering och branschomställning.
Att genom det globala samarbetet med Mexiko och Marocko stärka den lokala
utvecklingen av livsmedelsförädlare i Skåne.
Att utveckla en modell för framtida samverkan med innovationscenter kring
södra Östersjön, till en början med Polen och Litauen.
Att besöka och utvärdera intressanta regioner i Spanien för framtida
samarbete

Projektets genomförande - samarbetet med Matamoros i Mexiko
Matamoros ligger mycket strategiskt vid kusten och gränsen till Texas, USA. Spännande
investeringar görs i denna region, inte minst har Elon Musk placerat sitt rymdcentrum
SpaceX här. I Matamoros startades våren 2017 ett nytt Innovationscenter. Staden
Matamoros i norra Mexiko, har tillsammans med sin tvillingstad Brownsville på andra
sidan gränsen i Texas ca 1 miljoner invånare. Dessa tvillingstäder, som är likvärdiga
Malmö och Köpenhamn i storlek och som är delade av vatten som också är en
landsgräns, valde ett samarbete med Krinova just för likheterna med regionen man
befinner sig i. Krinova har också ett profilområde, som är relevant för
Innovationscentret Matamoros och möjliggör ett utbyte med en ”Öresundsregion” i en
annan del i världen. Eftersom Matamoros siktar på att utveckla stöd som inte enbart
fokuserar på bilindustrin, var Krinova med sitt tvärsektoriella profilområde mat - miljö
– hälsa (offentlig innovation) extra intressant som modell. Innovationscentret har
därför byggts med Krinova som förebild. Krinova har också varit med och utvecklat
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Matamoros koncept för öppen och utmaningsdriven innovation.
Bakom Matamoros Innovationscenter står Index Matamoros, en sammanslutning av
117 företag, där flera av dem placerar sig bland världens största och mest lönsamma
företag. Den nya verksamheten syftar till att bredda företagsbasen och startup scenen
med bland annat livsmedelsförädlande företag. Centret ska stimulera lokalt
entreprenörskap och uppstart av nya företag, men ska också bidra aktivt till
samhällsutvecklingen. Innovationscentret stöttar företagen att gå från att vara
underleverantörer till att utveckla egna produkter, få upp förädlingsvärdet på
livsmedelsråvaror och på så vis klättra uppåt i värdekedjan.
En stor del av den tidigare bilindustrin från Detroit har flyttat till, och etablerat sig i,
Mexiko. Företag som idag finansierar samhällsservice som skola och sjukvård för sina
medarbetare och driver även på arbetet med samhällsintegration och förbättring av
samhällsstrukturen i Mexiko.
När bilindustrin först började etablera sig i Mexiko, var det på grund av den billiga
produktionskostnaden, men så är det inte längre. Nu är anledningen inte längre
priskonkurrensen, utan den höga hantverks- och produkt/tillverkningskvalitén här som
lockar de stora företagen hit. Utvecklingen har förflyttats uppåt i värdekedjan och gått
från billig produktion till världsunik kvalitetsproduktion, och staden i övrigt driver på
kraven för att samhället runt omkring utvecklas.
Flertalet besöksutbyten har skett mellan Matamoros och Kristianstad. 2017 var en
delegation med intresserade företag från Krinova på besök i Mexiko. Tre företag
medverkade på resan, och ytterligare en portfölj av 10 bolag presenterades. Resan
mynnade ut i att många kontakter slöts, och även samtal om etablering och samarbete
mellan företag startades. 2018 syntes konkreta resultat och vidareutvecklade
samarbeten. Under tio veckor, våren 2016, var Rolando Gonzalez – en representant
från innovationscentret Index Matamoros på Krinova i Kristianstad för att studera
verksamhetens utvecklings- och innovationsprocesser och denna tid resulterade i ett
koncept för det nya innovationscentret.
– Jag hoppas hjälpa mexikanska företag att lära av Skandinavien men också kunna
hjälpa entreprenörer i Sverige som vill komma in på den mexikanska och amerikanska
marknaden, säger Rolando.
– Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete där vi kan erbjuda ingångar för företag på
de respektive marknaderna, säger Charlotte Lorentz Hjorth, vd för Krinova Incubator &
Science Park.
Våren 2017 accelererade innovationscentret i Matamoros samarbetet med Krinova
och satsade närmare 25 miljoner kronor för att ge samarbetet ytterligare kraft och
fördjupa de gemensamma utvecklingsprojekten.
29 augusti -1 september 2017 besökte mexikanska representanter Krinova och flertalet
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av de företag som ingått i företagsportföljen som Krinova haft med sig vid besöket i
Mexiko/US. Man besökte också Invest in Skåne. Även Mexikos ambassadör och
handelsattaché besökte Krinova under hösten 2017. Ett ”Letter of intent” om
samarbete upprättades och undertecknat av tre parter; Index Matamoros
Innovationscenter, staden Matamoros och Krinova Incubator & Science Park.
Framtiden ser ljus ut, även om situationen präglas av det politiska läget i USA. Staden
Matamoros utvecklas i positiv riktning. Innovationscentret spelar en viktig roll i hela
samhällets utveckling och i arbetet för att staden ska vara attraktiv för fortsatt
etablering. Under 2017 och 2018 har en omfattande test-bäddsverksamhet med
utbildnings- och kompetensutvecklingsmoduler byggts upp på innovationscentret. Nu
finns här en stor utbildningsverksamhet för medarbetar till de 117 medlemsföretagen
eller till de nya inkubatorbolagen. Krinova har arbetat med att stödja
Innovationscentret med att få igång en inkubatorverksamhet. För 2019 diskuterar
Krinova nu ett fördjupat samarbete med Index Matamoros för att stödja dem i
etablerandet av inkubatorverksamheten, med processer, metoder och verktyg och i
rekryteringen av affärsutvecklare. Syftet är att det också ska skapas synergier mellan
bilindustrin och andra branscher, framför allt livsmedsbranschen. Företag som servar
bilindustrin har utvecklats parallellt och idag finns det till exempel ett
livsmedelsföretag som serverar mat till 4000 personer som arbetar i bilindustrin varje
dag. Och nya företag som vidareutvecklar restprodukter från bilindustrin till nya
hållbara produkter får stöd för sin utvecklig på innovationscentret och i
testbäddsverksamheten.
Företagen på KrinovasInnova2onsarena har nu också möjlighet a: ta del av och
använda den välutrustade test- och prototyputrustning på innova2onscentret i
Matamoros – en testmiljö som Krinova aldrig skulle kunna bygga upp själv.
Utrustningen här är high-tech och möjliggör test av ny teknik, som robotar av olika
slag, 3d-printers mm.
I mitten av oktober 2018 var det officiell invigning av Matamoros Innova2ons-center,
och Krinova Incubator & Science parks vd Charlotte Lorentz Hjorth medverkade och var
inbjuden som talare.

Samarbetet med Agronova i Meknes Marocko
Agronova i Meknes är en science park för livsmedelsföretag, Marocko. Marocko vill
förstärka sin livsmedelsbransch, och investerar därför i innovationscentret i Meknes
som arbetar för att få livsmedelsbranschen att stanna kvar, överleva och utvecklas i
regionen. Trender visar att science parkas allt mer tar en sammankopplande roll där
man katalyserar företagsomställningar, och skapar cross-cluster gentemot andra
branschen. Det kan vara svårt att verka enbart i en bransch, innovationspotentialen
finns ofta i det angränsande rummet till andra områden. Vissa företag kanvara bärare
av andra branschers förmåga, och omställning i livsmedelsbranschen kan skapa nya
innovativa företag inom till exempel service, it och logistik.
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Innovationscentret i Marocko är en stor satsning, som har fått bla biståndsmedel för
att bygga upp innovationsmiljö som ska bli en innovationshub för livsmedelsförädling
och utveckling för norra Afrika. Meknes delaktighet i glokaliseringsprojektet liknar
Matamoros och även här fanns det ett intresse att få praktik hos Krinova och
därigenom få ta del av den arbetsmetodik som Krinova utvecklat. Science parken i
Mekenes öppnades under 2016, men man hade ännu inte fått igång ett innovationsoch inkubationsstöd. Samarbetet med Krinova syftade därför främst till att hjälpa dem
att komma igång med ett systematiskt utvecklingsstöd.
Krinova har gjort två resor till science parken i Meknes i Marocko för att diskutera
samverkan, besöka primärproducenter, kooperativ, livsmedelsföretag och
myndigheter. Ett besök gjordes under 2017 och ett gjordes under hösten 2018. Krinova
fick i samband med besöket 2018 också möjlighet att träffat Marockos
jordbruksminister. I samband med besökt 2017 besöktes också svenska ambassaden i
huvudstaden Rabat och universitetet i Ifran. Vid besöket i september 2018
medverkade bolaget Arc Aroma Pure, och samtidigt presenterades även en portfölj av
andra bolag kopplade till Krinova med intresse av samarbete för etablering på den
afrikanska marknaden.
Glokaliseringsprojektet har resulterat i att samarbetet mellan Krinova och Marocko har
kommit i gång och visat positiva resultat. Relationer och samarbete tog inte slut i och
med projektets avslut, utan fortsätter nu med fördjupade dialoger under 2019. Ett
samarbetsavtal är upprättat mellan Krinova och Agronova i Mekenes, och under
hösten 2018 pågick diskussioner kring praktik, case och export av processer och
metoder. Det finns långt gånga planer för 2-3 personer från Marocko att göra sin
praktik på Krinova under 2019 för att lära sig metoder och verktyg. Bland bolagen
kopplade till Krinova är det Arc Aroma Pure som kommit längst i samarbete med
Marocko. Under hösten 2018 tecknat bolaget avtal om samarbete med företag knutna
till Agronova.
För att ytterligare intensifiera samarbetet med Marocko och Mexiko har Krinova
rekryterat nya medarbetare med språkkunskaper i franska och spanska. Det ligger
också i Krinovs allmänna rekryteringsstrategi och ambitionen att bygga ut de
internationella relationerna, att det är positivt om nya medarbetare också besitter
extra språkkunskaper. I dagsläget behärskar Krinovas organisation 13 språk.
Just Spanien är strategiskt intressant för Krinova och framtida internationella
samarbeten. På samma sätt som Mexiko och USA har synergier, fungerar Spanien med
sitt geografiska läge som en port till Marocko och övriga Afrika. Under september 2018
besökte därför Krinova fem regioner i Spanien för att studera och analysera vilka
regioner som kan vara intressanta för framtida samarbeten.

Resultat
Samarbetet med de båda Innovationsmiljöerna Index Innovationscenter i Matamoros i
Mexiko och Agronova i Meknes i Marocko är nu initierat, och fortsätter utvecklas enligt
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konceptmodellen IC3B (Innovation Centers Collaborating Cross Boarders), som bygger
broar mellan innovationscenter med bla livsmedel som delat profilområde.
Samarbetet med Index innovationscenter är nu inne i en fördjupningsfas där arbetet
under 2019 kommer att fokuseras på att samverka för att också få igång
inkubationsstödet och inkubatorverksamheten. Med Agronova diskuteras ett
praktikprogram också för deras affärsutvecklare på Krinova. Samarbetsmodellen IC3B i
Matamoros har visat sig mycket framgångsrik och är föreslagen att bli modell för hela
Mexiko. Detta gjordes under ett rundaborsamtal med Mexikos president och
företrädarna för Mexikos industrisammanslutningar, sk ”Mechilas” (Index) från olika
regioner, under hösten 2018. Ett samtal som filmades och spreds nationellt. Redan i
januari 2017 var Krinovasinbjuden till en mindre invigning i Matamoros, och i oktober
2018 var det den formella stor invigning av Innovationscentret. Charlotte Lorentz
Hjorth var talare vid ceremonin och berättade om samarbetet med Krinova i
Kristianstad, Skåne. Under hösten 2018 lanserade Krinova en digital elärandeplattform där Krinovs arbetsmetodik, verktyg och metoder paketerats i kortare
utbildningsmoduler för att kunna spridas internationellt till olika samarbetspartners. Elärandeplattformen som utgör stommen i Krinovas export till andra innovationsmiljöer
(bla inom samarbetet IC3B) av metoder och verktyg för att leda, driva och erbjuda ett
innovations- och utvecklingsstöd till nya och befintliga företag från en
innovationsmiljö. För flera bolag kopplade till innovationsarenan på Krinova, har
glokaliseringsprojektet inneburit spännande kontakter och utbyten med företag på
andra sidan jorden. För vissa har det dessutom genererat konkreta affärer och
samarbeten i form av försäljning av produkter och tjänster, agentavtal, investeringar,
utbyten kopplat till testbäddsfunktioner och utveckling av gemensamma
designkoncept.

Miljönyttan
Krinovas arbete i projektet för att accelerera och fördjupa samarbetet med Index
Matamoros Innovationscenter och för att initiera samarbetet med Agronova i Marocko
har möjliggjorts genom finansiering från Skånes miljövårdsfond, Region Skåne.
Nyttan för Skåne är att detta projekt arbetar för att Skåne skall vara ledande i det
hållbara livsmedelssystemet. Genom att samarbeta med andra utvecklingsmiljöer och
företag i dessa miljöer kan både export och utveckling av skånska hållbara lösningar för
livsmedelssystem stärkas. Utbytet utvecklar både Krinovas och företagens verksamhet,
genom att det ger access till nya kompetenser, ny teknik, nya marknader,
testfaciliteter, finansiering för utveckling och export av hållbara produkter och
processer.
Krinova arrangerar årligen ett Food Hackathon där deltagare från miljöerna inom IC3Bsamarbetet också deltagit. Temat för hacket är ”A healthier planet”. Här inspireras och
kreerar människor från hela världen nya lösningar på utmaningar vi har inom
livsmedelssystemet.
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Sammanfattning
Projektet med glokalisering har lett till att internationalisera Krinova Incubator &
Science Park och de kopplade bolagen. Och på så sätt blev det möjligt för skånska
företag inom livsmedelsbranschen att nå samarbete och export av hållbar
livsmedelsproduktion.
Projektet avsåg även att exportera Krinovas arbetsmetodik för innovationsstöd till
småskaliga livsmedelsförädlare, där hållbarhet i många avseenden står i fokus. Trots de
långa avstånden kunde glokaliseringsprojektet bygga broar för en glokal och nära
samverkan.
Det globala samarbetet har bekräftat att Krinovasinnovationsstöd ligger i internationell
framkant. Krinovas arbete visade också att man kan vara en nationell nod för
innovationsstöd till matföretag.
En positiv effekt av projektet är att svenska företag som arbetar med innovativa och
hållbara produktionslösningar fått chansen att introducera sina affärsidéer och sin
teknik för utländska aktörer – både privata och offentliga. Olika företagskulturer har
mötts och interagerat med varandra, vilket har visat sig vara positivt för de företag
som deltagit i projektet eftersom företagen kan lära av varandra. Krinovas
arbetsmetodik och IC3B samarbetet sprids till fler innovationsmiljöer i andra länder;
Spanien, Tyskland, Polen, Danmark och Litauen, och resulterar i fortsatt hållbar
utveckling. Genom nya globala samarbeten och långsiktiga partnerskap med
Innovationscenter, på andra sidan jorden, i Mexiko och Marocko, stärks den lokala
utvecklingen av livsmedelsförädlare i Skåne.

Framtid
Det globala samarbetet fortsätter och arbetet för att Krinovas innovationsstöd ska vara
i internationell framkant fortgår.
I början av oktober 2018 medverkade Krinova i Bryssel på ”Open Days”, där
organisationer från olika regioner i Europa presenterar sina utvecklingsstrategier och
de projekt de drivit för att genomföra dessa. Krinova träffade många spännande
innovationsmiljöer och ser nu fram emot strategiska partnerskap med flera av dem för
att bygga broar ut i Europa och internationalisera sitt ”innovations-ekosystem”. Med
internationalisering kan Krinova serva sina born global-företag på ett effektivare sätt
och också se till att företagen ökar i antal och växer.
I mitten av oktober 2018 var Krinova med på den stora invigningen av
innovationscentrumet Index Matamoros i Mexiko, som ägs av en grupp internationella
företag. Samarbetet fortsätter och här finns en stor framtida samverkanspotential för
företagen i Krinovas community.
Krinova har ett strategiskt intresse i att starta upp samverkan med innovationscenter
även i Spanien. Och har därför under september 2018 besökt olika regioner i Spanien
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för att studera och analysera vilka som kan vara intressanta för ett framtida
samarbete. Intresset för Spanien baseras sig på den potential Krinova ser genom de
kopplingar mot ESS som blir relevanta för, och porten till, utmaningsdrivna projekt för
forskningssamarbete. Spanien är med i ESS samarbetet med livsmedelsfokus. Med ett
strategiskt samarbete finns möjligheter till att identifiera utmaningar på
livsmedelsområdet som kan blir materialinnovationer på ESS och Max IV Lab i
framtiden.
Krinova vill ständigt utvecklas och strävar alltid mot att bli ännu bättre på att samverka
och innovera med internationella partners, och fortsätta bygga broar för att ta del av
och lära känna andra innovationsmiljöer mer i detalj och på ett djupare plan. Krinova
avser också att inom samarbetet IC3B synliggöra och öppna upp för samarbete med de
testbäddar som Krinova är engagerad i och är med och utvecklar; - WISA, för
vattenrelaterde innovationer, - Biogastestbädden i en cirkulär ekonomi och Testbädden Balsgård för nya dryckesinnovationer. Krinova vill ta del av, finnas och
agera i en global ekonomi där trender, kompetenser och kunskap rör sig över landsoch organisationsgränser.

För mer information kring projektet kontakta:
Charlotte Lorentz Hjorth, VD Krinova Incubator & Science Park
0708-29 14 34, charlotte@krinova.se
eller
Hannes van Lunteren, Ansvarig KrinovaMAT
0706-11 41 80, hannes@krinova.se
Läs pressrelease här
Se film här

Krinova Incubator & Science Park
Krinova driver nytänkande och skapar jobb och tillväxt. Det gör vi genom att omvandla
samhällsutmaningar till innovationsprojekt, engagera företag, offentlig sektor och
akademi i samverkan som leder till långsiktig och hållbar utveckling.
Vi är en mötesplats för människor och idéer och erbjuder innovations- och
utvecklingsstöd till allt från företag som ännu befinner sig på idéstadiet till etablerade
företag. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa skapar vi samarbeten och projekt på
lokal, regional och internationell nivå. Under drygt tio år har vi drivit olika
livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science
park med fokus på livsmedel. Krinova är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella
branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP).

