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Utmaning 
Varje led i livsmedelskedjan bidrar till utsläpp av växthusgas, vilket är problematiskt. 
Krinova genomförde därför en förstudie där fokus ligger i att undersöka företag och aktö-
rer, inom livsmedelsbranschen, med potential att ta större ägande av värdekedjan, d.v.s. 
korta livsmedelskedjan. 

Branschen, som är stark och viktig i Skåne samt framväxande i Blekinge, har goda förutsätt-
ningar att arbeta mer med närproducerad produktion. I förstudien har livsmedelsföretag i 
regionen identifieras, klassificeras och visualiseras utifrån olika utvecklingsaspekter, såsom 
miljöbelastning, distributionssätt och innovationsgrad. En vidare effekt av studien är att 
synliggöra och klassificera alla de företag inom livsmedelsområdet som idag inte syns i be-
fintliga system. Detta blir i sin tur ett verktyg för effektfullt utvecklingsstöd till livsmedels-
företag. 

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 ser deras förutsättningar 
för mer avancerad utveckling och radikal innovation ut. Inte minst när det gäller 
miljöbelastning? 

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. 

 

Samarbete kring verktyg 
Krinova valde 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 klusterbild-
ningar i olika branscher. Programmet har tidigare använts i flera nationella branschstudier 
och användes nu för första gången för att kartlägga delar av livsmedelsbranschen. 

I samarbete med Krinova, kategoriserade och byggde Addendi en kvalitativ databas med 
260 företag i Skåne. Verktygets bild av verkligheten möjliggör nu för Krinova att analysera 
den kunskap Krinova redan hade kring företagen på ett kraftfullt och mer holistiskt sätt. 

Urvalet i databasen baserades 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 livsme-
delsföretag i Skåne i samband med arbetet med Skånes innovationsstrategi, dessa företag 
togs också med i databasen. Tongivande primärproducenter som LRF Skåne plockat fram 
och livsmedelsföretag som näringslivschefer i kommunerna i Skåne pekat på i sina respek-
tive kommuner finns också med i databasen. 
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Resultat 
Verktyget hjälper Krinova att identifiera olika mönster och trender, det ger Krinova en kva-
litativ och visuell ögonblicksbild över bolagen. Verktyget visar en spännande bild av Skånes 
innovationspotential på livsmedelsområdet och man kan ana radikala skiften. Man ser 
också vilka företag och grupper av företag som sticker ut som ”upcomming”. 

Verktyget ger möjlighet att synliggöra dragloksföretag som bryter mönster och vågar ut-
veckla 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. 

Analysverktyget är en hjälp för att skapa ännu större effekt av utvecklings- och innova-
tionsstödet. 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. 

 

Matris kompetens vs. marknad 
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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 huvud-
kontor 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. 

 
 
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 verktyget 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. 
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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 
primärproducent, som också förädlar. En primärproducent som leder och driver teknik-
utveckling i sin nisch. Krinova vill vara med och stödja fler entreprenörer att göra mot-
svarande förflyttning i matrisen – uppåt och åt höger. 
 
Violetta, bruna, gröna och orangea klot representerar två eller flera grenar av livsme-
delsbranschen i ett och samma företag, exempelvis 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 (Primärproduktion + Förädling + 
Handel) hamnar i och nedanför ”Avancerad 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 utveck-
lingsbaserad, och vara en teknikleverantör som exporterar hamnar Norups Nygård i 
O� stra 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 producerar råvara som säljs oförädlad. Samtidigt produ-
cerar 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 
utvecklingsbaserad verksamhet på en nationell marknad är grossistföretaget Midsona 
som specialiserat sig på ekovarumärken på den svenska marknaden. 
 
Bruna klot motsvarar ”Primärproduktion + Handel” och här hittar vi företag som 
Bäckdalens Handelsträdgård. I Geomatrisen är de en av de bruna kloten på Bjärehalvön. 
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