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som fått stöd av Krinova Incubator & Science Park. Rapporten visar hur Krinova 
bidrar till ökad attraktionskraft för nordöstra Skåne och utveckling av den ”smarta 
maten” och skånska lösningar för ett hållbart livsmedelssystem. Krinova AB ägs till 
40 % av Kristianstads kommun, till 40 % av kommunens dotterbolag Kristianstads 
Industribyggnads AB och till 20 % av Högskolan Kristianstad Holding AB.

© 2019



Innehåll

Inledning 4

Innovationsdrivande nod 5

Krinovas uppdrag 6

Värdegrund 8

Mötesplats 10

Innovationsarena 12

Profilområde Mat – Miljö – Hälsa 16 

Röster från företag 26

Effekter & diagram 28



www.krinova.se

4   •   Effektrapport  2018

Med förra årets (2018) 26 000 besökare till 1 700 
aktiviteter och över hundra företag som hyresgäster 
är Mötesplatsen en möjliggörare för att bygga 
nätverk och skapa möten människor emellan. 
Genom Profilområdets utvecklingsprojekt 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.

Effekten av Krinovas arbete sker genom start av nya 
företag och tillväxt i befintliga, inte minst matföretag, 
som använt sig av stödet Krinova erbjuder. Ett stöd

Inledning

Krinovas tre verksamhetsområden Mötesplats, Profilområde 
(cross-cluster Mat – Miljö – Hälsa) och Innovationsarena samverkar 
och skapar synergier. 

som bygger på öppen och utmaningsdriven 
innovation där Krinova bland annat är med och riggar 
gränsöverskridande samarbeten mellan företag och 
andra delar i samhället, som till exempel universitet och 
högskolor. 

I Krinovas Effektrapport, presenteras i ord och grafik 
värden som skapats i de företag som fått stöd av 
Krinova. Effektrapporten tas fram årligen varje höst och 
kompletterar Krinovas årsredovisning som kommer till 
årsstämman på våren.



www.krinova.se

Effektrapport  2018   •   5

Innovationsdrivande nod 
och strategiska partnerskap
Det behövs innovationsdrivande noder för att driva samhällsutveckling 
och skapa tillväxt. Krinova är 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 samverkan 
på flera nivåer i samhället tar tid och kräver långsiktiga satsningar och 
ett sammanhållet engagemang över tid och över mandatperioder. Det 
förutsätter också ett långsiktigt och metodiskt arbete för att bygga 
upp kapaciteten med alla de beståndsdelar som behövs för att skapa 
resultat. En lokalt och regionalt förankrad närvaro i kombination med 
ett nationellt och internationellt perspektiv är avgörande för att kunna 
definiera samhällsutmaningar och omvandla dessa till innovationsprojekt 
som engagerar företag, offentlig sektor och akademi i en väldefinierad, 
målmedveten och uppdragsorienterad samverkan med fokus på tydlig 
effekt 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 en allt mer komplex värld blir det också viktigt att ingå i större 
sammanhang. Medvetet och strategiskt har Krinova byggt partnerskap 
med representanter från akademi, aktörer från olika näringar och länder 
som gemensamt arbetar för ökad innovation och bättre uppstartsstöd. Här 
sker sektorsövergripande samarbeten där alla partners tillsammans stärker 
innovationsekosystemet och tillför ett värde i form av kunskap, verktyg och 
metoder till näringen.

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. Innovationsdrivande noders betydelse som katalysator 
för samhällsutveckling var också temat för Krinova och Skåne Nordost 
medverkan i Almedalen 2018, där man visade exempel på hur Krinova 
som nod i nordöstra Skåne skapat verklig effekt som resulterat i nya 
innovationer som leder till jobb och tillväxt.

Krinova fick under året Region Skånes pris för ”Synnerliga insatser för 
Skånes utveckling 2018”. Med priset vill Region Skåne uppmärksamma en 
person eller verksamhet som gjort något utöver det vanliga för Skåne och 
skåningarna. Priset syftar till att premiera en eller flera aktörer med tydlig 
koppling till Skåne, som genom sitt engagemang, entreprenörskap eller 
kreativitet på ett extraordinärt sätt bidragit till den skånska utvecklingen.
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En Mötesplats för människor, företag, 
idéer och kreativitet. Krinova har satt 
målet att till år 2025 ha 35 000 besökare 
om året och 200 företag som hyresgäster 
i parken. En effekt av denna förtätade 
miljö bidrar till att människor med olika 
infallsvinklar möts och nya spännande 
idéer föds. 
 
 
En Innovationsarena för stöd till 
kunskapsintensiva tillväxtföretag. 
Grundprocess som bygger på öppen 
utmaningsdriven innovation kopplad till 
en verktyg- och metodlåda som ständigt 
utvecklas. Strävan är att effekten av 
Krinovas innovations- och utvecklingsstöd  
ska ha bidragit till att skapa 1 500 nya 
jobb till år 2025 hos de företag som fått 
stöd av Innovationsarenan. 
 
 
En plattform för utvecklingsprojekt 
inom profilområdet Mat – Miljö – Hälsa. 
Krinovas mål är att till år 2025 ha en 
projektportfölj som omsluter 100 mkr 
i externa utvecklingsmedel och risk-
kapital där den önskade effekten av 
utvecklingsprojekten är hållbar tillväxt, 
nya arbetstillfällen och innovationer.

Krinova är en mötesplats för människor, företag och 
idéer. Här erbjuds innovations- och utvecklingsstöd till 
såväl företag som ännu befinner sig på idéstadiet som 
till etablerade företag. Krinova bildades 1999 och är 
Sveriges största och första inkubator och science park 
med livsmedel som profilområde, och just maten är en 
central och viktig byggsten i Krinovas verksamhet.

Krinova är en innovationsdrivande nod och en viktig 
drivkraft i det arbetet är communityn av företag och 
organisationer som tillsammans representerar stor 
erfarenhet, kunskap och vilja att utveckla och utvecklas.

Krinovas
uppdrag

Krinovas uppdrag är att öka nordöstra Skånes och Skånes 
attraktionskraft och bidra till dess utveckling, genom att arbeta 
för att skapa och erbjuda:
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Vi visionerar och definierar målbilder för att till- 
sammans med andra skapa framtiden. Ett medskapan-
de förhållningssätt är att vara: lyhörd, modig, nyfiken, 
aktiv och samkreerande.

Krinovas värdeord GÖS: Glädje, Öppenhet och 
Samarbete styr hur vi tar oss an vårt arbete, beter oss 
mot varandra och andra.

Att inte stagnera och behålla en start-up attityd är en 
viktig utgångspunkt för Krinova i en gemensam utveck-
ling av ekosystemet där samverkan mellan partners ska 
generera olika värde. Vi måste vara relevanta, kvalitativa 
och en partner som det är kul att arbeta med och som 
dessutom kan hålla ett relevant tempo. Det är med en 
smittande entreprenöriell kultur  som vi kan fungera 
som motor för hållbar utveckling och tillväxt.

Värdegrund

Krinova arbetar för att ha och inspirera med en medskapande 
innovationskultur.

En medskapande  
innovationskultur
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Community – nätverka,
inspireras och väx

Krinova tror på samverkan. Det föder ny 
kunskap, öppnar nya dörrar och är ett stöd 
för att ta sig snabbare till målet. Krinova 
jobbar med en community, ett nätverk av
individer och företag, där relationer är base-
rade på ömsesidigt utbyte och samarbete 
i olika former. Gemensamt är viljan att nät-
verka, utbyta erfarenheter och utvecklas. 
Att vara en del av communityn är kostnads-
fritt och helt utan förpliktelser. Med kopp-
ling till Krinovas profilområde livs medel har 
Krinova utvecklat riktade nätverksträffar för 
food communityn med fokus att nätverka 
och ta del av det senaste inom livsmedel, 
 företagande och trender. Träffarna är  öppna, 
kostnadsfria och omfattar verksamheter 
längs hela livsmedelsproduktionens värde-
kedja men även angränsande områden 
som exempelvis life science. 

Mötesplats

Med 2018 års 26 000 besökare till någon av de närmare 
1 700 möten, workshops, seminarier eller andra 
aktiviteter och över hundra företag som hyresgäster i 
parken blev Krinova platsen där många nya kontakter 
skapades och nätverk byggdes.

Det är i mötet mellan människor med olika 
infallsvinklar 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. 
Även allt fler organisationer utanför Krinova väljer 
att köpa frukostbiljett för att bredda sitt nätverk. Två 
exempel på Krinovas större årligt återkommande event 
är Vattendagen och Food Hack by Krinova. Fokus för 
Vattendagen är vattnet som resurs och programmet 
täcker presentationer och diskussioner kring de 
utmaningar som finns kring vattenfrågan.

Food Hack by Krinova, som 2018 hölls för fjärde gången, 
har växt och är idag inte bara en innovationstävling 
utan också en internationell mötesplats för studenter, 
företagare, forskare och alla som är intresserade av mat, 
innovation och hållbarhet. Under Food Hack diskuteras 
lösningar som kan leda till nya, eller utveckla 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 matintresse. Food Hack genererar även ingångar 
och internationella kontakter för företagen i Krinovas 

En självklar uppgift som science park är att vara en dynamisk mötes-
plats för näringslivet. Här ska utbildningar, seminarier, workshops och 
andra inspirerande träffar varvas för utveckling och nya affärer. 

nätverk. Alla deltagare på Food Hack får möjlighet att 
ta stöd av Innovationsarenan för att vidareutveckla sina 
idéer till lösningar.



www.krinova.se

Mötesplats

Mötesplatsen är en viktig del i Krinovas 
värdeskapande såväl för tillväxt som 
att skapa attraktionskraft. Det är i 
mötet mellan människor, företag och 
organisationer som nya infallsvinklar 
och idéer föds, utmaningar finner 
lösningar och kontakter och nätverk 
växer och frodas.

Kristianstad Innovation Garden
Det behövs innovationsdrivande noder för att driva 
samhällsutveckling och skapa tillväxt. Krinova är en 
sådan nod i innovationsekosystemet, som definierar 
utmaningar till innovationsprojekt, engagerar företag, 
offentlig sektor och akademi. 

Kristianstad Innovation Garden är en vision för att 
skapa en innovationsstadsdel, en förtätad urban miljö 
som blir magnet för nya företagsetableringar och 
som drivs av innovation. En stadsdel som rymmer 
infrastruktur, byggnader, biosfärområdet Kristianstads 
Vattenrike, mat och vatten.

I innovationsstadsdelen, har Krinova rollen som land-
ningsplats för nya företagsetableringar och erbjuder en 
dynamisk företagsmiljö som bidrar till platsens attrakti-
vitet och funktion som tillväxtmotor.
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Forskning visar att det krävs medskapande för att 
driva innovation, och just medskapandet är en viktig 
utgångspunkt för arbetet inom Innovationsarenan. 
Därför är de som arbetar på Innovationsarenan 
business designers och institutionella entreprenörer 
och inte bara reaktiva, rådgivande affärsrådgivare. 
Krinovas business designers jobbar i team med 
kompletterande kompetenser inom bl a finansiering, 
ledarskap, juridik, innovationsstrategi, försäljning, 
gastronomi, agronomi och livsmedel.

Innovationsarenan arbetar med människors kreativitet 
och drivkraft. Här används en generisk grundprocess 
och innovationsfilosofi kopplad till en stor verktygs- 
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 
Innovationsarenan tack vare finansiering från Skåne 
Nordost. På uppdrag av Region Skåne levererar 
Krinova ett innovations- och inkubationsstöd till 
livsmedelsförädlande företag i hela Skåne. 

Innovationsarena

På Innovationsarenan erbjuds alla företag, entreprenörer, forskare 
och studenter innovations- och utvecklingsstöd – inte bara de som 
vill starta nytt företag utan även befintliga företag och offentlig 
verksamhet.

Och på uppdrag av Högskolan Kristianstad erbjuds 
studenter och forskare vid högskolan inkubations- och 
innovationsstöd.

Innovationsarena

Ett av Innovationsarenans uppdrag är 
att medskapa dynamiska samarbeten 
för fler och mer innovativa företag i 
Skåne. Innovationsfilosofin medverkar 
till att Krinova bygger en ”community” 
med ”dragloksentreprenörer”, där ingen 
lämnar Innovationsarenan och där alla 
blir antagna. Innovationsfilosofin bidrar 
dessutom till att generera ett stort in-
flöde till Innovationsarenan, vilket krävs 
för att åstadkomma tillväxt i regionen 
– helt i linje med uppdraget för Krinovas 
verksamhet. 
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Innovationsarenan 
erbjuder olika typer av stöd

Öppen och utmaningsdriven 
innovation
Krinova är en av få innovationsmiljöer som uteslutande 
arbetar med öppen och utmaningsdriven innovation. 

Öppen innovation stimulerar mångfald i perspektiv, 
kompetenser, bakgrund och erfarenheter för bästa 
möjliga höjd i innovationsarbetet. Denna filosofi är den 
som Krinova anammar i arbetet för att utveckla och 
stimulera samverkan mellan olika aktörer.

Utmaningsdriven innovation innebär att identifiera 
samhällsutmaningar eller utmaningar inom 
organisationer eller näringsliv, vilka ses som 
tillväxtmöjligheter och nya affärsmöjligheter.

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. forskare, 
studenter och företag med kompletterande 
kompetenser, erfarenheter och nätverk.  

Acceleration – stöd för företag att kunna växa.

Öppen
Innovation

– samverkan
Acceleration

– tillväxt
Inkubation

– nystart

Innovationsarenans 
stöd kan indelas 
i tre spår med en

hög grad av  
interaktion
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Testbäddar för innovationshöjd

Krinova har tillsammans med partners utvecklat tre testbäddar – en 
för vattenrelaterade innovationer (WISA), en för Biogas i en cirkulär 
ekonomi och en för flytande och pumpbara livsmedel (Testbädd 
Balsgård). Dessa testbäddar speglar Kristianstadsregionens profil-
område och särart vad gäller vatten, biogas och livsmedel och är en 
del av Krinovas erbjudande.

Testbäddar är en plats för samverkan och där nya idéer kan testas 
redan under utvecklingsfasen. I en tid med allt snabbare och mer 
komplex utveckling av varor och tjänster får testbäddar en allt 
större betydelse för utveckling av innovationer med höjd och spets. 
Genom att använda en testbädd kan risker minskas och marknads-
introduktionen snabbas upp, eftersom innovationer verifieras och 
valideras tidigt i utvecklingen.
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Dynamisk resurssättning
Den stora mängden av verksamheter i ”communityn” 
kräver ett nytt sätt att allokera resurser – dynamisk 
resurssättning. 

Krinova arbetar med dynamisk resurssättning för att 
kunna ta sig an uppdraget att bidra till regional tillväxt. 
Den dynamiska resurssättningen möjliggör ett stort 
inflöde av IBO:s där relevanta resurser tillsätts där de be -
hövs. Intensiteten av stödet växlar över tid och resurserna 
tillsätts baserat på IBO:ets utmaningar och behov.

Innovationsarenan 
– projekt
För att kunna erbjuda bästa möjliga innovations- 
och utvecklingsstöd pågår en ständig utveckling av 
Innovationsarenans verktyg och processer. Denna 
utveckling sker genom projekt som Krinova driver i 
samverkan med olika partners. 

Samtliga projekt på Innovationsarenan har 
dubbla syften:

 

MESI är ett internationellt samarbetsprojekt med målet 
att vidareutveckla stöd till utrikesfödda entreprenörer. 
I projektet deltar Italien, Tyskland, Cypern, Danmark 
och Sverige med representanter från företags- och 
innovationsstödjande organisationer som delar med 
sig av sin kunskap och erfarenhet. Projektet ska mynna 
ut i ett utbildningsmaterial som ska bidra till att 
rådgivare och affärsutvecklare i innovationsmiljöer ska 
kunna ge ett bättre stöd till nyanlända entreprenörer. 

Projektet är finansierat av Erasmus+ programme of 
the European Union.

MESI

Tillsammans med kommunerna i Skåne Nordost, 
Arbetsförmedlingen, Nyföretagarcentrum, Almi med 
flera har Krinova drivit ett projekt för att utveckla stödet 
till entreprenörer med utländsk bakgrund. Man har 
kunnat konstatera att det företagsfrämjande systemet 
inte når personer med utländsk bakgrund i tillräckligt 
stor utsträckning. Genom ett utvecklat och anpassat 
stöd till entreprenörer med utländsk bakgrund är 
målet att snabbare få uppväxling och växa företaget 
och därigenom kunna öka antalet anställda. 

Några utmaningar för nyanlända entreprenörer, 
som har bekräftats i projektet:

Företagsutveckling Skåne Nordost

• Jobba med grupper av företag som delar 
utmaningar

• Källa till inflöde på Innovationsarenan i form 
av kommersialiserbara idéer, start-ups och 
tillväxtgenererande kunskap för befintliga 
företag

Ständig utveckling av 
Innovationsarenans 

verktyg och processer

• Språket, tar mer tid att förklara och förstå 
varandra

• Behov av att utöka sitt nätverk, många av dessa 
entreprenörer saknar nätverk i Sverige

• Kunskap om vilket stöd och hjälp som finns

• Kunskap om svenska myndigheter (skatter och 
redovisning med mera)

• Ekonomi är en återkommande orsak till att 
många har svårt för att kunna starta företag

• Marknadsföring, behov av stöd om hur de får 
denna kunskap/tjänst till sitt företag

Stödaktörer, som Nyföretagarcentrum och Krinova, 
behöver avsätta mer tid för samarbete med denna 
målgrupp. Särskilt viktigt i det inledande samarbetet, 
då många av nystartarna behöver mer inledande stöd 
och kunskap, vilket senare ger bestående resultat för 
företagaren och samhället. 
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Utmaningar som kan bli nya innovationer att 
utveckla tillsammans med näringsliv, forskning och 
det offentliga. Krinova driver flera parallella projekt 
inom profilområdet Mat – Miljö – Hälsa, för att skapa 
innovationer, hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen. 
Projekten genererar också en stor kunskapsbank, 
erfarenhet och värdefulla lokala, nationella och inte 
minst internationella kontakter och nätverk.

En viktig roll för Krinova är att identifiera framtidens 
utmaningar för hållbar tillväxt i gränslandet mellan om-
rådena mat, miljö och hälsa. Utmaningar som kan bli 
nya innovationer att utveckla tillsammans med närings-
liv, forskning och det offentliga. Det händer mycket 
inom området, inte minst i och med rådande hälso- 
och miljöutmaningar så sker utvecklingen av produkter 
och tjänster alltmer i de tvärsektoriella gränssnitten. 

Profilområde
Mat – Miljö – Hälsa

Krinovas profilområde är Mat – Miljö – Hälsa. Inom detta område har 
Krinova en viktig uppgift att identifiera framtidens utmaningar för 
hållbar tillväxt. 

En viktig uppgift att 
identifiera framtidens 
utmaningar för hållbar 
tillväxt
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Verktyg för effektfullt
utvecklingsstöd till
livsmedelsföretag
En utmaning i Krinovas arbete med innovationsstöd till 
livsmedelsföretagen i Skåne har varit att få en samlad 
bild av hur branschens utvecklingspotential ser ut. 
Vad har vi för företag, nya och befintliga, var ligger de, 
vad exporterar de, hur är deras förutsättningar för mer 
avancerad utveckling och radikal innovation? 

Krinova har haft behov av ett Business Intelligence-
verktyg som visualiserar Skånes livsmedelsföretag och 
deras potential – ett viktigt och användbart hjälpmedel 
för Krinovas arbete för att kunna arbeta än mer 
strategiskt och effektfullt med sitt utvecklingsstöd. 
Tillsammans med bl a Netport Science Park har Krinova 
nu gjort en första visualisering av livsmedelsbranschen 
i Blekinge och Skåne.

I syfte att bli ännu bättre
Analysverktyget är en hjälp för att skapa ännu större 
effekt av utvecklings- och innovationsstödet. Målet är 
att kunna skräddarsy insatser till företagen och göra 
kvalificerade val för just det utvecklingsarbete som 
skapar och driver utveckling med allra bäst effekt. 

Samarbete kring verktyg
Krinova har valt att samarbeta med Addendi, som 
specialiserat sig på regional utveckling och hur företag 
samspelar med varandra. Addendi har tillsammans 
med Vinnova utvecklat ett visualiserings- och 
analysverktyg som kan tydliggöra drivkrafter, strukturer 
och klusterbildningar i olika branscher. Programmet 
har tidigare använts i flera nationella branschstudier 
och användes nu för första gången för att kartlägga 
delar av livsmedelsbranschen.

Metod som speglar verkligheten 
I samarbete med Krinova, har Addendi kategoriserat 
och byggt en kvalitativ databas med 260 företag i 
Skåne. Verktygets bild av verkligheten möjliggör för 
Krinova att analysera den kunskap Krinova redan har 
kring företagen på ett kraftfullt och mer holistiskt sätt. 

Urvalet i databasen baseras på företag som Krinova 
arbetat med på Innovationsarenan, företag i Krinovas 
food community som är aktiva i sitt utvecklingsarbete. 
Region Skåne har applicerat en s.k. skrapning metod 
för att identifiera nyckelföretag och innovativa 
livsmedelsföretag i Skåne i samband med arbetet 
med Skånes innovationsstrategi, dessa företag är 
med i databasen. Tongivande primärproducenter som 
LRF Skåne plockat fram och livsmedelsföretag som 
näringslivschefer i kommunerna i Skåne pekat på i sina 
respektive kommuner är också med i databasen.

Verktyget hjälper Krinova att identifiera olika 
mönster och trender, det ger Krinova en kvalitativ 
och visuell ögonblicksbild över bolagen. Man ser en 
spännande bild av Skåne innovationspotential på 
livsmedelsområdet och kan ana radikala skiften, och 
man ser vilka företag och grupper av företag som 
sticker ut som ”upcomming”.

Verktyget ger möjlighet att synliggöra dragloksföretag 
som bryter mönster och vågar utveckla och använda 
radikal och disruptiv teknik i en annars traditionell 
bransch. Företag som sticker ut och vågar gå före kan 
vara förebilder och ge inspiration för andra som också 
vill göra förändring och förflyttning och ta sig an nya 
marknadssegment.

Matris geografisk hemvist

Geomatrisen över Skåne, visar en koncentration
av större ljusblå klot i det sydvästra delen – klot 
som representerar ”Livsmedelsindustri, förädling 
och tillverkning” och visar att många större 
livsmedelsföretag till viss del har sin tillverkning, men 
framförallt sina huvudkontor där. Silvergrå klot visar 
”Konsulter och Support” i vilka bl.a. maskintillverkare 
och förpackningsindustri ingår. Koncentrationen 
i samma del av Skåne speglar bl.a. närhet till 
Universitet, forskningsbaserade konsulter och annan 
utvecklingsverksamhet. 
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Matris kompetens vs. marknad

Forskningsbaserad
verksamhet 

Utvecklingsbaserad
verksamhet 

Avancerad egen
förädling 

Avancerad förädling
Mathantverk 

Enklare egen förädling 

Råvaruproduktion/
Ingen förädling

Regional marknad  Nationell marknad Viss export (1–50%) Mycket export (50–100%)

1

2

Primärproduktion 
Handel / Grossister / Food service / Upplevelse         
Primärproduktion + Förädling 
Primärproduktion + Förädling + Handel 

Livsmedelsindustri / Förädling / Tillverkning 

Konsulter, Support 
Förädling + Handel
Primärproduktion + Handel

Matris geografisk hemvist
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A. Endast Primärproduktion

B. Endast Livsmedelsindustri 
/ Förädling / Tillverkning

C. Endast Handel / Grossister
/ Food service / Upplevelse

D. Endast Konsulter och 
Support

A + B Primärproduktion + 
Förädling

B + C Förädling + Handel

A + B + C Primärproduktion + 
Förädling + Handel

A + C Primärproduktion + 
Handel



20   •   Effektrapport  2018

Analys av Matris och  
Geomatris bilderna
Trender visualiseras i verktyget och företag som idag visas som 
små blå klot i matrisens nedre vänstra hörn kan vara embryon 
till framtida växande industriföretag. Genom att se och analysera 
företagens situation, kan Krinova på enklare och mer skräddarsytt 
sätt rigga stödjande aktiviteter och utvecklingsprojekt som skapar 
effekt i form av jobb och tillväxt.

Det går att identifiera både enskilda företags utmaningar och 
grupper av företag med liknande utmaningar. På så sätt blir verk-
tyget ett hjälpmedel i Krinovas arbete med att erbjuda rätt och 
effektivt stöd för en förflyttning till önskad position. Genom att se 
vad som utmärker de företag som redan gjort en förflyttning, eller 
befinner sig i ett mer önskvärt läge, kan Krinova sätta in kraftfulla 
och riktade resurser.

Ett företag som sticker ut är Gårdsfisk, som utvecklat hållbar 
landbaserad fiskodling. De befinner sig nu överst i matrisen som 
orange klot och är ett super high-tech företag som primärprodu-
cent, som också förädlar. En primärproducent som leder och driver 
teknikutveckling i sin nisch. Krinova vill vara med och stödja fler 
entreprenörer att göra motsvarande förflyttning i matrisen – uppåt 
och åt höger.

Violetta, bruna, gröna och orangea klot representerar två eller 
flera grenar av livsmedelsbranschen i ett och samma företag, exem-
pelvis gröna klot som visar ”Förädling och handel”. I Hässleholm 
representeras Bergendahls huvudkontor av ett stort grönt klot 
och i detta fall är de olika butikerna inte separat redovisade i varje 
kommun. 

I Matrisbilden kan man se att de flesta orangea kloten (Primär- 
produktion + Förädling + Handel) hamnar i och nedanför ”Avan-
cerad egen förädling” och till vänster om och i ”Viss export”. Ett 
exempel är Kiviks musteri den stora orangea klotet i rutan för 
”Avancerad egen förädling” och ”Viss export”. 

Violetta klot representerar ”Primärproduktion + Förädling” och här 
hittar vi företag som t.ex. Guldfågel och Glorias äppelgård. Genom 
att bedriva verksamhet som är utvecklingsbaserad, och vara en 
teknikleverantör som exporterar hamnar Norups Nygård i Östra 
Göinge med sin entreprenöriella och innovativa verksamhet i rutan 
där dessa parametrar möts. 



De flesta rosa klot (Primärproduktion), befinner sig långt ned 
till vänster i matrisen. Detta speglar att de ofta endast produ-
cerar råvara som säljs oförädlad. Samtidigt producerar svenska 
primärproducenter många mervärden som efterfrågas både i 
Sverige och på potentiella exportmarknader. Tyvärr försvinner 
ofta dessa mervärden när produkten lämnar gården och när de 
inte premieras prismässigt. Att arbeta strategiskt med att för-
flytta företag som representeras av rosa klot uppåt och till höger 
i matrisen för ökad lönsamhet är viktigt. Ett sådant arbete kan 
också skapa incitament för att arbeta med att ytterligare addera 
mervärden, inte minst i linje med Agenda 2030 målen.

I kategorin ljusgröna klot ingår restauranger vilket förklarar 
varför de finns spridda över hela Skåne och koncentrerade till 
de större städerna i Geomatrisen. Det större klotet i utvecklings-
baserad verksamhet på en nationell marknad är grossistföre-
taget Midsona som specialiserat sig på ekovarumärken på den 
svenska marknaden.

Bruna klot motsvarar ”Primärproduktion + Handel” och här hit-
tar vi företag som Bäckdalens Handelsträdgård. I Geomatrisen 
är de en av de bruna kloten på Bjärehalvön. 
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Projekt
Projekten som drivs inom Krinovas profilområde Mat – Miljö – Hälsa 
är en viktiga pusselbitar i de värden som Krinova skapar. Genom 
projekten byggs en kunskapsbank och värdefulla lokala, nationella 
och inte minst internationella kontakter och nätverk formas. 
De bidrar även till en ständig utveckling av verktyg och processer
för att kunna ge bästa tänkbara innovations- och utvecklingsstöd 
till företagen på Innovationsarenan.
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Fokus i projekt Foodinova är att utveckla innovations-
miljöers förmåga i hela Sverige och ge inkubation- och 
innovationsstöd till företag inom hela livsmedelsked-
jan. Krinova har i samarbete med partners, identifierat 
gemensamma utmaningar och utformat projekt som 
hanterar dessa utmaningar. Vi har gjort detta med 
öppen innovation och utmaningsdriven innovation som 
ram för partnerskapet. Utmaningarna har diskuterats 
på strategiska nivåer: Hur man bygger en ny matinno-
vationsnod i förhållande till alla färdiga befintliga verk-
samheter hos partnerna (alla noderna är baserade på 
redan befintligt innovationsstöd) och hur man påbörjar 
samarbete, samt vilket projekt som blir det första.

Därmed har Krinova samlat en mängd olika aktörer 
som är intresserade av matområdet och skapat ett nät-
verk av ”matinnovationsnoder” för framtida samarbete. 
Målet är hållbar tillväxt och innovation för livsmedels-
branschen. Projekten och det samarbete som inletts 
tjänar till att förbättra innovationsekosystemen för 
livsmedels start-ups och livsmedelsrelaterade små och 
medelstora företag.

Vinnovas finansiering av Foodinova har täckt några 
av de initiala, identifieringsfaserna i några av dessa 
projekt och samarbeten. Implementeringen och 
projektverksamheten har finansierats av andra källor 
såväl som av projektpartnerna själva.

Detta har resulterat i:

 

Det pågår en omställning till det cirkulära samhället, där 
biogas har en naturlig och avgörande roll som en del av 
ett lokalt kretslopp. Krinova har på uppdrag av Kristian-
stads kommun analyserat och presenterat i en rapport, 
hur man kan ta tillvara och utveckla potentialen som 
finns i Kristianstads kommuns biogasproduktion. 

Nedan är några av analysens förslag:

Biogas i en cirkulär ekonomi

• Utveckla strategiska partnerskap med 
näringsliv, FoU, regionala och nationella aktörer 
samt i rundabordssamtal med strategiska 
partners utveckla biogasmarknaden

• Ta fram förslag på testbädd för biogas/
livsmedel/hälsa i en cirkulär ekonomi

• Genom Energigas Sverige verka för en 
harmonisering av skatteregler i EU samt för 
långsiktiga nationella spelregler

• Ta fram förslag till positionering och 
marknadsföring i Europa av Kristianstad 
kommun och dess partners genom att 
marknadsföra sig som den cirkulära kommunen 
där biogasen är en helt avgörande faktor

• Ta fram fast struktur för technical visits med 
tydlig ansvarsfördelning och paketerade 
erbjudanden kompletterat med digitala besök

• Göra en kartläggning av möjligt 
internationellt samarbete och identifiera 
finansieringslösningar

• Göra en kalkyl på alternativ användning/
hantering av det organiska avfallet

• Verka för tillkomsten av ett regionalt gasnät 
i nära samverkan med E.ON, Swedegas samt 
andra intressenter

• Ta fram en gemensam struktur för kommunen 
och dess bolags miljö- och klimatarbete 
Kristianstads kommun i samverkan med Krinova 
arbetar nu vidare med förslagen

Effekten av projektet sätter biogasen i ett bredare 
sammanhang och där den kan utgöra en del i samhälls-
byggandet och den cirkulära ekonomin samt en del av 
Kristianstads kommuns aktiva näringslivsutveckling.

Under 2018 
drevs bland  

annat följande 
projekt:

• Digital plattform för kunskapsdelning mellan 
noder – produceras, används och är nu 
vidareutvecklad

• Nya innovationsnoder – 9 noder har initierats/
etablerats eller är under utveckling, plus 
KrinovaFood noden för Skåne

• Nya verktyg och metoder för inkubation och 
innovation i samarbete med partners – ett antal 
projekt har levererats eller har inletts

• Digitalisering och möjliggörande av 
livsmedelsgemenskapen – ett koncept 
utvecklas för digitalisering av det svenska 
livsmedelssamhället med fokus innovation och 
B2B i en cirkulär ekonomi

Den yttersta effekten av projektet är hållbar tillväxt 
och stärkt innovationskraft i livsmedelsbranschen. 
Detta är i sin tur en effekt av den stärkta förmågan 
hos innovationsmiljöer runt om i Sverige att ge 
inkubations- och innovationsstöd till livsmedelsföretag.

Foodinova
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South Baltic Food Innovation Culture Actors (SB FICA) är 
ett samarbets- och kapacitetsuppbyggnadsprojekt där 
den gemensamma nämnaren är mat och kultur. Ett av 
projektets syfte var att förankra nya innovationer i kultur 
och traditioner men också återuppliva gamla traditioner 
och få dem kulturellt accepterade. Krinova har drivit 
projektet tillsammans med partnerna Czarna Dąbrówka, 
en liten kommun i norra Polen, Rietavas affärs- och 
informationscenter från Litauen och Östersjöns 
kulturcenter i Gdańsk. 

En intention i projektet var att lära av och om varandra. 
En metod för att göra detta var svensk fika – ett 
mellanmål, en kaffepaus som förenar och kopplar 
människor samman på ett informellt sätt. Fika var både 
ett tema och en metod för att sammanföra partnerna 
kring gemensamma utmaningar. Den gemensamma 
värdegrunden, GÖS – akronym för Glädje, Öppenhet och 
Samarbete, var grunden för samverkan under projektet. 
En del i projektet var workshops och deltagande i 
varandras och i associerade partners evenemang.

Effekten av projektet kommer i form av nya kunskaper 
och synergier som ska leda till nya internationella projekt 
och gränsöverskridande samarbeten.

SB FICA

 

Projekt Testbädd Balsgård är en gemensam satsning 
av Krinova, Sveriges Lantbruksuniversitet, Högskolan 
Kristianstad och Mårtensson Consulting för att utveckla, 
tillgängliggöra och säkerställa testbädden på Balsgård 
utanför Kristianstad som en långsiktig utvecklingsresurs. 
Med syfte att skapa bättre förutsättningar för fler företag 
att kunna utveckla nya innovativa dryckeskoncept och 
för nya företag att kunna startas. Genom projektet ska 
verksamheten vid Balsgårds pilothall tillgängliggöras och 
vidareutvecklas som en experimentverksamhet och unik 
testbäddresurs för Norden. I pilothallen är det möjligt för 
entreprenörer, forskare, studenter och dryckesutvecklare 
att arbeta enskilt och mötas i gemensam utveckling över 
bolagsgränser, områden och discipliner.  Satsningen 
är finansierad i ett tvåårigt samverkansprojekt av 
Länsstyrelsen Skåne genom europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling, Region Skåne och Kristianstads 
kommun.

Effekten av projektet kommer i form av stärkt 
innovationskraft hos små och medelstora dryckes- och 
livsmedelsföretag och och det underlättar även för nya 
företag att kunna startas.

Projekt Testbädd Balsgård
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Röster 
från företag

Hypro
Hypro fick 2019 Innovationspriset i Osby kommun. 
 Sedan starten för drygt 30 år sedan har företaget 
 utvecklat  hydrauliska traktorprocessorer, som idag 
exporteras till ett trettiotal länder. Familjeföretaget har 
på ett innovativt sätt förvaltat och utvecklat Tommy 
Karlssons uppfinning som idag underlättar vardagen 
för skogs ägare och entreprenörer över hela världen. 

Krinovas business designers har varit ett     
kom  pe tent bollplank och en intresserad samtals
ledare. Vi är vana vid att tala om övergripande, 
strate giska frågor i snäva  kretsar och därför har 
det varit uppfriskande med en  extern part som 
 kommit med oväntade frågor och nya perspektiv, 
säger Daniel Bergman, styrelseledamot i  Hypro.

NutraGreen 
NutraGreen utvecklar utifrån forskning funktionella 
drycker. Dryckerna är baserad på baobab och svensk 
havre. Baobab är en frukt med afrikanskt ursprung 
som blivit uppmärksammad såväl för sin goda smak 
som sitt näringsrika innehåll.

Tack vare den teknik som utvecklats i samarbete 
mellan NutraGreen och Aventure AB, är vi nu redo 
med tre prototyper av Baobab drycker som kom
mer att ha den äkta Baobabsmaken. Krinovas 
business designers har varit ett stort stöd längs 
hela resan i allt från formuleringen av affärsidé, 
vässande av erbjudande till stöd i förberedelserna 
inför möte med finansiärer, säger Arwa Mustafa, 
grundare av NutraGreen.

JE Software
Det Kristianstadsbaserade spelutvecklingsbolaget 
JE Software har av Google blivit utsedda till topput-
vecklare i EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) 
regionen. I dag har JE Software tre spel på marknaden, 
två sniper- spel och ett strategispel och ligger på topp 
10 i flera länder mätt i antal nedladdningar.

Krinova som mötesplats och kreativ smält degel 
har under åren varit ett betydelsefullt bollplank, 
som hjälpt oss att utveckla och diversifiera 
vårt företag. Utan Krinova hade vi inte befunnit 
oss där vi är idag, säger Erik Wendt Linder, 
medgrundare av JE Software.
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Giza Solutions 
Giza Solutions skapar förutsättningar för en effektivare
verksamhet, smidigare administration och ökad lön sam-
het för sina kunder. Med utgångspunkt från Kristianstad 
har Giza i dag kunder över hela Norden och jobbar med 
flera svenska bolag som har filial utomlands. Giza Solu-
tions är också ett av företagen i TÖS-projektets (Tillväxt i 
Östra Skåne) innovationsspår och genom projektet har 
man fått stöd att växa och få ihop teamet.

Genom TÖS har vi fått många bra verktyg och 
haft bra diskussioner. Det har gett en samsyn 
inom  teamet. Vi har själva haft stort fokus på 
att växa och hur vi har velat göra det. TÖS har 
gett oss input men vi har framförallt fått 
mycket bekräftat att vi är på rätt väg, säger 
Jörgen Palm, vd för Giza Solutions.

Maisha Deli 
Masiha Deli blev för ett par år sedan utsedd till en av 
Sveriges tolv mest innovativa entreprenörer. Anna 
Lundström, grundare av Maisha Deli, har visionen att 
revolutionera växtbaserad mat till att bli brett tillgänglig
och ett naturligt och självklart val för alla. I våras lanse-
rades Maishas växtbaserade ost och smör på Urban Deli 
i Stockholm som ingår i Axfoodfamiljen.

Krinova var en av de första aktörerna som trodde 
på mig, mina produkter och mitt företag när 
jag började bygga upp Maisha Deli. Detta har 
betytt mycket för mig och utvecklingen. De har 
inte bara bidragit med stöd och kompetens utan 
även  kontakter som både har underlättat tester 
och uppskalning samt lett till fina utmärkelser 
och finansiella stöd. Som ny i livsmedels- 
branschen har det varit oerhört värdefullt, 
säger Anna Lundström.

Tebrito
Tebrito producerar och utvecklar livsmedelsråva ror  
uti från insekter – främst mjölmask. Ambi tio  nen är att 
starta storskalig automatiserad pro duktion av insekter 
och insektsprodukter.  

Krinova har varit ett ovärderligt stöd för oss i vår 
process att bygga och skala upp vår verksamhet. 
Genom sin stora bredd och spetskompetens har 
de hjälpt oss på ett förtjänstfullt sätt att navigera 
genom de utmaningar vi har haft. Det är väldigt 
lärorikt och stimulerande att samarbeta med 
Krinova, säger Nils Österström, vd för Tebrito. 
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Effekter &
diagram

De effekter som presenteras i denna rapport visar på summan av 
hela Krinovas verksamhet. Den fulla effekten tillkommer tack vare att 
Krinovas tre olika verksamhetsområden; Mötesplats, Profilområde 
(med projekten) och Innovationsarena samverkar och stärker 
varandra och kan på så sätt skapa synergieffekter.

Krinovas IBO
IBO (Innovation Business Object) är benämningen på 
de som använder Innovationsarenas innovations- och 
utvecklingsstöd. IBO kan vara ett utvecklingsprojekt i ett 
befintligt företag eller ett nytt företag som behöver stöd.

Krinova arbetar med företag i hela livsmedelskedjan, 
från jord till jord. Med IBO livsmedelsbranschen avses ett 
företag som har sin utkomst från livsmedelsbranschen. 
Det kan vara en primärproducent, ett livsmedelsindustri-
företag, men även ett livsmedelrelaterat företag som ett 
logistik-, frysteknik- eller näthandelsföretag.

Utvecklingsmedel 
Kapital utan krav på ägande eller del av avkastning.

Riskkapital 
Kapital med krav på ägande eller förväntad avkastning.
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2018 var det ett totalt inflöde av 63 IBO till Innovationsarenan. 52 av dessa 
 re   pre sen  terar livsmedelsbranschen, vilket visar på ett fortsatt stort inflöde av 
 livs medelsföretag. Av det totala inflödet IBO under 2018 hade 5 sitt ursprung från 
 akademin (studenter och forskare). Krinovas innovationsfilosofi bygger på öppen 
och utmaningsdriven innovation och de entreprenörer som önskar inkubations-
stöd, stöd för att öka företagets innovationsförmåga eller för att växa företaget, är 
välkomna till Innovationsarenan. Små och medelstora företag i nordöstra Skånes 
sex kommuner kan erhålla stöd från Innovationsarenan tack vare finansiering 
från Skåne Nordost. På uppdrag av Region Skåne levererar Krinova ett innova-
tions- och inkubationsstöd till livsmedelsförädlande företag i hela Skåne. Och på 
uppdrag av Högskolan Kristianstad erbjuds studenter och forskare vid högskolan 
inkubations- och innovationsstöd. 

Diagrammet visar det ackumulerade inflödet av IBO och visar på en växande 
community av företag. Inflödet är ett resultat av hela Krinovas verksamhet där 
Mötesplats, Profilområde och Innovationsarena samverkar och stärker varandra.

• + •  Inflöde IBO  •  Inflöde IBO livsmedelsbranschen

•  Inföde IBO som har sin grund från akademin

Inflöde antal IBO

Ackumulerade antal IBO

• + •  Inflöde IBO  •  Inflöde IBO livsmedelsbranschen

•  Inföde IBO som har sin grund från akademin
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De ackumulerade siffrorna visar en stadig utveckling av de utvecklingsmedel 
som IBO:na har tilldelats, vilket är en effekt av den aktiva finansieringsrådgivning 
som Innovationsarenan erbjuder.

Detta diagram visar de utvecklingsmedel (exempelvis från Almi, Vinnova och 
 Tillväxtverket) som Innovationsarenans IBO har attraherat under respektive år. 
Livsmedelsbranschen och dess utmaningar har fått ökat fokus i och med dess 
koppling till miljö- och klimatdebatten som vuxit de senaste åren. Detta speglas 
också i de utvecklingsmedel som finns att söka för livsmedelsföretag. I kombi-
nation med det stöd som Krinovas business designer gett under åren har IBO:na 
lyckats väl med att attrahera dessa utvecklingsmedel, vilket också återspeglas i 
de IBO som har sitt ursprung från akademin.

• + • Ackumulerade utvecklingsmedel IBO

•  Ackumulerade utvecklingsmedel IBO livsmedelsbranschen

•  Ackumulerade utvecklingsmedel IBO som har sin grund från akademin

• + • Attraherade utvecklingsmedel IBO

•  Attraherade utvecklingsmedel IBO livsmedelsbranschen

•  Attraherade utvecklingsmedel IBO som har sin grund från akademin

Attraherade utvecklingsmedel IBO (mkr)

Totalt ackumulerade utvecklingsmedel IBO (mkr)
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Detta diagram visar riskkapital som Innovationsarenans IBO har attraherat under 
respektive år. Den markanta ökningen i attraherat kapital 2018 speglar bl a det 
 stigande intresset för att investera i livsmedelsbolag. Ökningen representeras av 
några IBO som är draglok i detta och som erhållit en stor del av riskkapitalet. IBO 
som har sitt ursprung från akademin visar också en kraftig ökning i attraherat 
risk kapital, dessa IBO har generellt en hög innovationsgrad vilket attraherar risk-
kapitalister. För riskkapitalister innebär det en trygghet att investera i bolag som 
fått stöd från en innovationsmiljö (inkubator och science park). 

De ackumulerade siffrorna visar att intresset från riskkapitalister stadigt vuxit, 
och att de fått upp ögonen för IBO:na som fått aktivt stöd av Krinovas Innovations-
arena. Det växande riskkapitalet är också en effekt av att IBO:na fått stöd under 
ett antal år och nått den mognad som gör den intressant för riskkapitalister.

Attraherade riskkapital (mkr)

Ackumulerade riskkapital (mkr)

• + •  Ackumulerade riskkapital IBO

•  Ackumulerade riskkapital IBO livsmedelsbranschen 

•  Ackumulerade riskkapital IBO som har sin grund från akademin

• + •  Attraherade riskkapital IBO

•  Attraherade riskkapital IBO livsmedelsbranschen

•  Attraherade riskkapital IBO som har sin grund från akademin
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Detta diagram visar omsättningstill-
växten, den procentuella utvecklingen 
hos IBO start-ups respektive befintliga 
bolag som funnits på Innovations-
arenan i mer än två bokslut. Det är en 
positiv utveckling hos de större IBO:na 
med en omsättningsutveckling på 
39 % sett över fyra år. För start-ups är 
utvecklingen sett över fyra år 130 %. 
Eftersom start-ups normalt har lägre 
omsättning än mer mogna bolag blir 
effekten procentuellt stor när omsätt-
ningen ökar. Start-ups definieras i dia-
grammet som ett IBO är i pro cessen 
att verfiera sin affärsmodell, men 
ännu inte nått en hög mognadsgrad. 

Detta diagram visar omsättningstill-
växten, den procentuella utvecklingen 
hos IBO som funnits på Innovations-
arenan under mer än två bokslut. IBO 
livsmedelsbranschen och akademin 
är en del av totala mängden IBO. Den 
arbetsmetodik som Krinova arbetar 
efter grundar sig på att få bolag att 
långsiktigt och hållbart växa över tid. 
Inom livsmedelsbranschen har detta 
genererat en positiv omsättningsut-
veckling med en utveckling på 39 % 
över fyra år. I akademin visar det sista 
året en negativ utveckling, vilket kan 
förklaras av det lägre antalet företag 
som kommer från akademin och när 
något företag då tappar i omsättning 
påverkar det den procentuella utveck-
lingen i större grad.

• Totala IBO Start-ups  •  Totala IBO befintliga bolag

Omsättningsutveckling för IBO 
Start-ups och befintliga bolag (%)

Omsättningsutveckling för IBO 
Livsmedelsbranschen och Akademin (%)

• IBO akademin  •  IBO livsmedelsbranschen
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Diagrammet visar så många jobb som skapats i de IBO som fått stöd av Innova-
tionsarenan under respektive år. 2018 bidrog Innovationsarenan till att det skapades 
drygt 500 jobb hos IBO:na totalt, vilket i genomsnitt är drygt ett nytt jobb per IBO. 
Hos de IBO som har sin grund från akademin skapades det 2018 28 jobb.

Diagrammet visar avkastningen av de offentliga medel som investerats i  Krinovas 
verksamhet. ”Return on investments” (ROI), avkastningen, i form av skatter var
drygt fem gånger pengarna för varje offentligt investerad krona i Krinovas  verk -
samhet 2018. Avkastningen är ett resultat av den ökade omsättningen, samt 
jobb som skapats i IBO:na under den tid de fått stöd från Krinovas verksamhet, 
och därmed också ökade skatteintäkter till staten i form av bolagsskatt och 
sociala avgifter, samt till kommuner och region i form av löneskatt). Moms är inte 
 medräknad.

• + •  Samtliga IBO  •  Samtliga IBO livsmedelsbranschen

•  IBO som har sin grund från akademin

Antal skapade jobb

Offentligt ROI, Krinova





Innovationsarena

26 000  
Besökare

till möten, konferenser, seminarier

100+ 
Hyresgäster

i parken

1700  
Aktiviteter

i form av exempelvis möten, 
 seminarier, konferenser

Mötesplats

Effekterna visar på 
summan av hela Krinovas verksamhet

 
2018 i kortform

63 
Inflöde

nya IBO

532
Skapade jobb 

i de IBO som fått stöd av 
Innovationsarenan

47 
Externt kapital
mkr attraherat av IBO:na 

på Innovationsarenan

Profilområde Mat – Miljö – Hälsa

47,2
Projektomslutning

mkr Krinovas 
samtliga projekt

52 
Inflöde

nya livsmedels relaterade 
IBO Innovationsarenan

5,71 
ROI

avkastning i form av skatter 
av de offentliga medel som satsas 

i Krinovas verksamhet

Krinova Incubator & Science Park / www.krinova.se
Kristianstad / tel. 0738 - 53 25 15 / info@krinova.se

IBO (Innovation Business Object): benämningen på de som använder
Innovationsarenans innovations- och utvecklingsstöd.

ROI (Return On Investment): avkastning på investering.


