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Krinova Incubator & Science Park
Effektrapport 2020 för 2019
I den här rapporten presenteras i ord och grafik värden som skapats i de företag som fått
stöd av Krinova Incubator & Science Park. Rapporten visar hur Krinova bidrar till ökad
attraktionskraft för nordöstra Skåne, utvecklingen av den ”smarta maten” och skånska
lösningar för ett hållbart livsmedelssystem. De effekter som presenteras i denna rapport
visar på summan av hela Krinovas verksamhet. Den fulla effekten är ett resultat av att
Krinovas tre olika verksamhetsområden; Mötesplats, Profilområde (med projekten) och
Innovationsarena samverkar och stärker varandra och kan på så sätt skapa synergieffekter.
Krinova AB ägs till 40 % av Kristianstads kommun, till 40 % av kommunens dotterbolag
Kristianstads Industribyggnads AB och till 20 % av Högskolan Kristianstad Holding AB.
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Krinovas uppdrag

Denna rapport beskriver effekterna av Krinovas samlade
verksamhet. I ord och grafik presenteras de värden som
skapats i företagen som fått stöd av Krinova. Krinovas
tre verksamhetsområden Mötesplats, Profilområde
(cross-cluster Mat – Miljö – Hälsa) och Innovationsarenan
samverkar och skapar s ynergier. Effekten av Krinovas
arbete sker genom start av nya företag och tillväxt i befintliga, inte minst matföretag som använt sig av stödet
som Krinova erbjuder. Effektrapporten tas fram årligen
varje höst och kompletterar Krinovas årsredovisning
som kommer till årsstämman på våren.

I Krinovas uppdrag ligger att öka attraktionskraften
och tillväxten för Kristianstad och nordöstra Skåne.
Det regionala uppdraget omfattar utveckling av livsmedelsområdet i hela Skåne. I Krinovas roll ingår även
att rigga projekt mellan akademi, offentlig verksamhet
och näringsliv som kan leda till nya affärsidéer eller
innovationer.

Krinova erbjuder:

En MÖTESPLATS för människor,
företag, idéer och kreativitet.
Krinova har satt målet till att 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.
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En INNOVATIONSARENA för
stöd till kunskapsintensiva tillväxt
företag. Här erbjuds stöd till såväl
företag som ännu befinner sig
på idéstadiet som till etablerade
företag. Här finns en grundprocess
som bygger på öppen utmaningsdriven innovation kopplad till en
verktygs- och metodlåda som
s tändigt utvecklas. Strävan är att
effekten av Krinovas innovationsoch 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 där den
önskade effekten av utvecklings
projekten är hållbar tillväxt, nya
arbetstillfällen och innovationer.
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Innovationsdrivande nod
Det behövs innovationsdrivande noder för att driva s
 amhällsutveckling
och skapa tillväxt. Krinova är en s
 ådan nod i innovationsekosystemet som
definierar utmaningar till innovationsprojekt, engagerar företag,
offentlig sektor och akademi.

I en alltmer komplex värld blir det också viktigare att
ingå i större sammanhang. Medvetet och strategiskt
har Krinova byggt partnerskap med representanterfrån
privat och offentlig sektor, akademi samt med aktörer
från olika näringar och länder som gemensamt arbetar
för ökad innovation och bättre upps tartss töd. Här sker
sektorsövergripande samarbeten som stärker innovationsekosystem och tillför ett värde i form av kunskap,
verktyg och metoder.

Tid och långsiktigt engagemang är några av förutsätt
ningarna för att kunna starta och bygga en nod med en
intermediär roll och förmåga att skapa samverkan på
flera nivåer i samhället. 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 samverkan
med fokus på tydlig effekt som skapar jobb och tillväxt.
Denna typ av infrastruktur i en region skapar attraktionsoch dragningskraft för resurser, talanger och företag
som vill verka och etablera sig på platsen.

Tjugo år
av innovation
Mycket har hänt under resan fram till den verksamhet som Krinova är i dag. De 20 år som
gått sedan starten har byggt en stark plattform och Krinova ser framtiden an med stor
tillförsikt. Krinova fortsätter att verka som en innovationsdrivande nod och skapar hållbar
tillväxt, nya innovationer och värden för Skåne och de företag vi jobbar tillsammans med.

Projektet
Smakplats Skåne startar
och grunden till
KrinovaMat skapas

Den allra första
fredagsfrukosten

1999
Krinova Service AB
grundas
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2000

Invigning av
Innovationsarenan

2001
17 st företag
är hyresgäster
på Krinova

2007

Namnbyte till
Krinova Incubator
& Science Park

2011
Profilområdet
Mat – Miljö – Hälsa
initieras

2013

Krinova 20 år!
Brain food
serveras för första
gången på Krinova

2017 Krinova
utses till Sveriges
mest innovativa
inkubator

Krinova instiftar
Innovationspriset

2014
Över 20 000
besökare till Krinova
på möten och
konferenser
Första Food Hack
– ett av Europas första
mathackathon

2015

ÅRETS
INNOVATIONSPRIS

2015

GÅRDSFISK

Krinova får
Region Skånes pris för
”Synnerliga insatser
för Skånes utveckling 2018”

2016
Första gången
över 100
företag/hyresgäster
i parken

2017

Testbädd Balsgård
startas

2018

2019

Mer än 3000 liter
brain food shots
serveras detta år
3 500 frukostar
serveras på Krinovas
fredagsfrukost
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Värdegrund
En inspirerande och medskapande innovationskultur är en del av Krinovas
värdegrund. Ett medskapande förhållningssätt bygger på att vara lyhörd,
modig, nyfiken, aktiv och samkreerande. Värdegrunden k
 ännetecknar Krinova,
både internt och externt och har arbetats fram i och av organisationen.

Krinovas värdeord GÖS: Glädje, Öppenhet och
Samarbete styr hur vi tar oss an vårt arbete samt beter
oss mot varandra och andra.
Att inte stagnera och behålla en startup attityd är en
viktig utgångspunkt för Krinova i en gemensam ut
veckling av ekosystemet där samverkan mellan partners ska skapa olika värde. Krinova måste vara relevant,
kvalitativ och en partner som det är kul att arbeta med
och som dessutom kan hålla tempo.
Det är med en smittande entreprenöriell kultur som
Krinova kan fungera som motor för hållbar tillväxt och
utveckling.

Att aktivt lyssna och vara nyfiken är två
avgörande egenskaper i mötet med mina
företag. Det föder glädje och ett mod att dela
med sig. Då kan jag göra skillnad. Det gör
mitt arbete både roligt och meningsfullt.
Klara Lindström, business designer, Krinova
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Mötesplats

Fredagsfrukost
på Krinova är
ett väl etablerat
och inarbetat
koncept

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

Med 2019 års 28 000 besökare till 1 700 möten, workshops,
seminarier eller andra aktiviteter och över hundra företag som hyresgäster är Mötesplatsen en möjliggörare för
att bygga nätverk och skapa möten mellan människor.
En viktig uppgift som science park är att vara en mötes
plats mellan akademi, näringsliv och det offentliga.
Mötesplatsen är en viktig del i Krinovas värdeskapande
såväl för tillväxt som att skapa attraktionskraft.
Fredagsfrukost på Krinova är ett väl etablerat och inarbetat koncept och populärt bland Krinovas hyresgäster.
Krinova arrangerar även större årligt återkommande
event. Vattendagen och Food Hack by Krinova är två
sådana exempel. Fokus för Vattendagen är vattnet som
resurs och programmet innehåller presentationer och
diskussioner kring de utmaningar som finns kring
vattenfrågan.

2019 var det femte året som Krinova arrangerade
Food Hack och medarrangör detta år var Forsknings
rådet Formas. Temat ”A Healthier Planet” med koppling
till Agenda 2030 lockade tävlande från 30 olika nationa
liteter. Food Hack har under åren utvecklats från en
innovationstävling till en mötesplats för studenter,
företagare, forskare och alla som är intresserade av mat,
innovation och hållbarhet. Under Food Hack växer lösningar fram som kan leda till nya eller utveckla befintliga
företag. Alla deltagare på Food Hack får möjlighet att
ta stöd av Innovationsarenan för att vidareutveckla
sina idéer till lösningar.

COMMUNITY – nätverka,
inspireras och utvecklas

Samverkan är centralt för Krinova. Det är vägen för
breddade nätverk, ny kunskap och utveckling. Krinova
jobbar i en community, ett nätverk av individer och
företag, där relationer är baserade på ömsesidigt utbyte
och samarbete i olika former.Gemensamt är viljan att
nätverka, utbyta erfarenheter och utvecklas. Att vara
en del av communityn är kostnadsfritt och helt utan
förpliktelser. Med koppling till Krinovas profilområde
livsmedelhar Krinova utvecklat riktade träffar för food
communityn med fokus att nätverka och ta del av det
senaste inom livsmedel, företagande och trender.
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Stödet vi får från Krinova med bland annat ingångar till olika arenor samt tillgång till ett stort
nätverk där vi kan identifiera nya samarbetspartners och kunder betyder mycket. Krinova
och kontakten med Högskolan gör att vi också
kan hitta nya områden att utveckla gemensamt
mellan industrin och högskolan. Sammantaget
betyder miljön på Krinova en möjlighet att
utveckla vårt nätverk, få nya och kreativa idéer
samtidigt som det också är en chans att hitta
nya partners för att öka leveransförmågan i våra
kunduppdrag och kunna delta i intressanta upphandlingar. Den fina service vi får på Krinova på
olika sätt gör att vi upplever det som en bra och
trivsam arbetsmiljö.
Per Winroth, Business Development Director,
Combitech

COMBITECH
Combitech är ett oberoende teknikkonsultbolag
och en del av försvarsoch säkerhetskoncernen
Saab AB. Combitech har
närmare 1 900 kvalifice
rade konsulter spridda på
ett 30-tal platser i Sverige,
Norge, Finland och
Danmark varav Krinova
i Kristianstad är en av
dessa platser.
www.combitech.se

Det är oerhört viktigt för alla företag som vill
växa och utveckla sin affärsidé att ha någon utomstående som kan ge feedback. Vi kan alltid
lita på Krinova och deras business designers
som är professionella och har alltid gett oss
bra stöd, tips eller delat med sig av värdefulla
affärskontakter. Som hyresgäst på Krinova är vi
naturligt del av ett större nätverk, vilket både
är inspirerande och skapar trivsel.
Sebastian Skorupa, Grundare InTrycko Media

INTRYCKO MEDIA
Intrycko Media är en
Kristianstadsbaserad
reklambyrå och hyresgäst
på Krinova. Byrån som
är verksam sedan 2003
hjälper sina kunder med
allt från reklamkampanjer
till unika trycksaker.
www.intrycko.se
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Innovationsarena

Innovationsarenan erbjuder
olika typer
av stöd

Krinovas Innovationsarena erbjuder innovations- och utvecklingsstöd
till företag, entreprenörer, forskare och studenter – till de som vill starta
nytt företag men även till etablerade företag och offentlig verksamhet.

Innovationsarenan arbetar med människors kreativitet och drivkraft. Här används en innovationsfilosofi
kopplad till en stor verktygs- och metodlåda som hela
tiden byggs på, vilket gör att stödet som Krinovas
business designers ger skräddarsys för att bli så effektivt som möjligt. 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.
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 inte inhyrda konsulter, utan
anställda business designers med en väl definierad
roll som innebär ett medskapandeförhållningssätt till
bolagen. Krinovas business designers jobbar i team
med kompletterande kompetenser inom bl a finansiering, ledarskap, juridik, innovationss trategi, försäljning,
gastronomi, agronomi och livsmedel.
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Krinova medskapar värden och bygger långsiktig
kunskap och kompetens. Krinova ligger ständigt i framkant när det gäller utveckling av processer, metoder och
verktyg med sin bas i modern innovationsforskning.

Skräddarsydda resurser
Krinovas innovationsfilosofi innebär att alla som önskar
såväl inkubationsstöd som stöd för att öka ett företags
innovationsförmåga eller för att växa ett företag är
välkomna till Innovationsarenan. Denna filosofi medverkar till att Krinova bygger en ”community” med
”dragloksentreprenörer”, med högt kunskapsinnehåll i
sina företag. En community av företag där ingen lämnar
Innovationsarenan och där alla får stöd. Innovationsfilosofin bidrar dessutom till att generera ett stort inflöde
till Innovationsarenan, vilket krävs för att åstadkomma
tillväxt och kunskapsspridning i regionen – helt i linje
med uppdraget för Krinovas verksamhet.
För att kunna ta sig an uppdraget att bidra till regional
tillväxt arbetar Krinova med dynamisk resurssättning.
Den dynamiska resurssättningen möjliggör ett stort
inflöde av IBO:s där relevanta, skräddarsydda resurser
tillsätts där de behövs. Stödets intensitet växlar över tid
och resurserna tillsätts baserat på IBO:ets utmaningar
och behov.

Inkubation
– nystart

Öppen
Innovation
– samverkan

Acceleration
– tillväxt

Öppen och utmanings
driven 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.

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

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

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.

Krinova har sedan vår start varit en av våra
viktigaste stöttepelare som alltid ställer upp
och hjälper till när det har behövts. M
 ed sin
kompetens har de hjälpt och stöttat oss med
det vi haft behov av både gällande ekonomi
men också med att hitta rätt personer vid
behov. De har ett ovärderligt nätverk av
kunniga och hjälpsamma m
 änniskor. Vi är
extremt glada och tacksamma för Krinova 
och allt de hjälpt oss med.
Simon Karlsson och Fritjof Torstensson,
grundare av Green Fries

GREEN FRIES
Green Fries utanför
Hässleholm gör naturliga
hantverksmässigaKRAVekologiska pommes som
de säljer till restauranger
och butiker i Sverige och
Danmark. Green Fries
syns också vid olika
events där de säljer sina
pommes direkt från sin
egen matvagn.
www.greenfries.se

Vi hade funderingar på om vi var nöjda med
vårt företag eller om vi skulle få det att växa
och då var vi lite osäkra på hur vi skulle göra.
Genom Krinova har vi fått stöd med tillväxtstrategi, ledarskap och hur vi ska involvera
personalen i vårt visionsarbete. Vi tog ett
beslut om att bygga ut kliniken och nu är vi
igång med detta, det känns jättebra!
Karl Björnsson, tandläkare,
Tandläkarna Björnsson

TANDLÄKARNA
BJÖRNSSON
Tandläkarna Björnsson
är en mottagning i
Knislinge som erbjuder
allt inom tandvård.
www.tandlakarnabjornsson.se
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Projekt på
Innovationsarenan
Krinova arbetar för att kontinuerligt utvärdera och utveckla Innovationsarenans verktyg och processer i syfte
att kunna erbjuda bästa möjliga innovations- och ut
vecklingsstöd. Utvecklingen sker genom projekt som
Krinova driver i samverkan med olika partners.

Projekten har dubbla syften:

• Att arbeta med grupper av företag som delar

Testbäddar
för innovationshöjd
Testbäddar, där nya idéer kan testas redan under ut
vecklingsfasen, får en allt större betydelse för utveckling
av innovationer med höjd och spets. Genom att använda
en testbädd kan risker minskas och marknadsintroduk
tion snabbas upp, eftersom innovationer verifieras och
valideras tidigt i utvecklingen.
Tillsammans med olika partners arbetar Krinova för
att utveckla och etablera tre testbäddar – en för vatten
relaterade innovationer (WISA), en för Biogas i en cirkulär
ekonomi och en för flytande och pumpbara livsmedel
(Testbädd Balsgård). Dessa testbäddar är en del av
Krinovas erbjudande och de speglar väl Kristianstadregionens profilområde och särart vad gäller vatten,
biogas och livsmedel.
Under 2019 startade två projekt kopplade till testbäddarna. WISA, ett 3-årigt 18 miljoners projekt som ska
bidra till ett renare Östersjön. Genom testbädden WISA
(Water Innovation System Amplifier) är målet att utveckla och testa ny teknik för att minska föroreningar
genom dagvatten från hamnar och andra stora
hårda ytor.
Projekt ”Amplifying the knowledge and use of testbeds”
syftar till att öka kunskapen om testbäddar och hur de
på bästa sätt kan användas för produkt- och process
utveckling av drycker och livsmedel.

14

•

Ef f e k t r a p p o r t 2 0 1 9

utmaningar

• Att vara en källa till inflöde på Innovationsarenan i

form av kommersialiserbara idéer, startups och tillväxtgenererande kunskap för befintliga företag

Innovativa finansieringslösningar
på landsbygden

Några projekt på
Innovationsarenan
under 2019

Projektets långsiktiga mål syftar till att Östra Göinge ska
bli en mer attraktiv bygd för företag att etablera sig och
utvecklas i.
Projektet drevs under 2018–2019 med avslutning i
januari 2020, för att underlätta för hållbara företags
etableringar på landsbygden genom att hitta innovativa
finansieringslösningar, hållbarare affärsmodeller och för
att stärka samarbeten mellan företag i Östra Göinge.
Tidigt under projektet framkom att finansiella resurser
inte var det primära behovet för nya företagare i Östra
Göinge, snarare handlade det mer om resurser i form av
nätverk, humankapital, delade resurser eller utbildning.
För att bidra till utveckling bland företagsamheten i
Östra Göinge involverades erfarna entreprenörer inom
näringslivet som mentorer och kopplades samman
med nya företagare/eller företagsidéer som behövde
stöd att utveckla sina idéer vidare. För att ge projektets
deltagare de allra bästa förutsättningarna att lyckas, har
de kontinuerligt fått innovations- och utvecklingsstöd av
Krinovas business designers. Denna trepartskonstella
tion visade sig vara en viktig dynamik för att nå de långsiktiga målen med p
 rojektet.
Fyra företag och/eller företagsidéer deltog i projektet
och ett stort antal övriga företag stöttade dessa. Stöd
gavs för att exempelvis hjälpa företagen att växa i mognad vilket genererar större sannolikhet till kontinuerlig
tillväxt. I samtliga fall ökades engagemang och samar
bete mellan entreprenörer inom näringslivet.
Några exempel på konkreta resultat under projekt
perioden är; en ny styrelse med spetskompetens,
fördjupad kunskap i administration och ledarskap, en
anställning, utökat nätverk med företag inom samma
bransch samt produktutveckling och målgruppssegmentering för att testsälja sin produkt.
De medverkande företagen har positiva erfarenheter
av projektet och flera framhåller den stora behållningen
av stödet och den personliga kontakten från Krinovas
business designers.

Projektet ägs av Östra Göinge kommun och finansieras av
Östra Göinge kommun, Jordbruksverket och Skånes Ess.

TÖS – Tillväxt i Östra Skåne
Projekt TÖS är ett arbetsmarknadsprojekt, som s tartade
2017 och erbjuder innovations- och tillväxts töd för små
och medelstora företag. Fokus för projektet är östra
Skånes tillväxtpotential och långsiktiga utveckling.
Projektet har utgått från företagens egna behov och
utmaningar för att hjälpa dem växa. Krinova ansvarar
för projektets innovationsspår, som arbetar med att
skapa tillväxt genom ökad innovationsförmåga hos de
deltagande företagen. De företag som ingår i projektet
får tillgång till skräddars ytt utvecklingsstöd, innovationsstöd, kompetensutveckling samt seminarier och
digitala utbildningar.
Krinova Growth Process (KGP) är ett exempel på en
process för stärkt innovationskraft. KGP som utvecklats
och validerats i projekt TÖS, har visat sig framgångsrik
och kommer därför även användas vidare i projektet
Mer mat – fler jobb på Profilområde Mat – Miljö – Hälsa.
Projekt TÖS genererar fina resultat – de 37 aktiva företag
i TÖS-projektets innovationsspår, som Krinova ansvarat
för, visar en ökad omsättning på 110 MSEK och 32 MSEK i
attraherat externt kapital.
Projektet avslutas 2020, och i avslutningsfasen kommer
företagen, tillsammans med Krinovas business designers, skapa en långsiktig plan för ökad innovationsförmåga för att säkerställa en strategi för kontinuerlig
tillväxt. Företagen som deltagit i projektet TÖS kommer
vara bättre rustade för tuffa tider och för kommande
framtid. Resultaten av företagens innovationsprojekt
innebär en ökad attraktionskraft både regionalt, nationellt och internationellt för östra Skåne.

Projektet ägs av Kristianstads kommun och drivs av Krinova
Incubator & Science Park, Skåne Nordost och Ystads
Kommun i samarbete med de 12 kommunerna i Östra Skåne
(Bromölla, Hässleholm, Höör, Sjöbo, Kristianstad, Osby, Östra
Göinge, S
 kurup, Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Hörby).
TÖS finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska social
fonden, Region Skåne samt Sparbanksstiftelserna 1826 och
Färs & Frosta, ägare till Sparbanken Skåne.
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Profilområde
Mat – Miljö – Hälsa
Krinovas profilområde är Mat – Miljö – Hälsa. Inom d
 etta område
har K
 rinova en viktig uppgift att identifiera f ramtidens utmaningar
för hållbar tillväxt.

Utmaningarna kan bli nya innovationer att utveckla 
tillsammans med näringsliv, forskning och det offent
liga. Krinova driver flera parallella projekt inom profilområdet Mat – Miljö – Hälsa, för att skapa innovationer,
hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen.
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.
Projekten inom profilområdet genererar en stor kunskapsbank, erfarenhet och värdefulla lokala, nationella
och internationella kontakter och nätverk.

Krinova identifierar
framtidens utmaningar
för hållbar tillväxt
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Krinova hjälper oss att få företaget att växa.
De får oss att våga jobba med fler och större
kunder, ta företaget till nästa nivå med att
utveckla produktion, logistik, kundrelationer
och med olika frågeställningar om vad detta
kan innebära. Vi får även hjälp med att se,
analysera och diskutera åtgärder för att
minska risker när vi växer. Det är fantastiskt
roligt och tryggt att ha en coach att tala med.
Nils Christerson, Bagers

BAGERS
Bagers producerar gamla
spannmålssorter som
Ölands vete, spelt/dinkel
vete, gammelråg. Till
sammans med skickliga
kvarnägare tar Bagers
fram färskmalet kvalitetsmjöl där man vet exakt
var det kommer ifrån till
minsta korn.
www.bagers.se
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Under 2019 drevs
bland annat
följande projekt

Projekt inom Profilområde
Mat – Miljö – Hälsa
Krinova erbjuder en plattform för utvecklingsprojekt inom
Profilområde Mat – Miljö – Hälsa och här pågår en rad spännande
projekt som är viktiga pusselbitar i de värden som Krinova skapar.
Projekten bidrar även till en ständig utveckling av verktyg och
processer för att kunna ge bästa tänkbara innovations- och
utvecklingsstöd till företagen på Innovationsarenan.

CONTRA (Conversion of a Nuisance
to a Resource and Asset)
”Beach wrack” är benämningen för bl.a. organiskt material såsom sjötång, alger och sjögräs som sköljs upp på
stränderna. Materialet betraktas ofta som en olägenhet,
särskilt när det hamnar på populära turiststränder. Lokala
myndigheter kring Östersjön avsätter mycket pengar för
att samla in och ta hand om materialet, något som ofta
görs med liten eller ingen hänsyn till miljökonsekvenser.
Hur kan man påverka sättet att betrakta beach wrack,
som värdefull resurs i stället för som en olägenhet?
Projekt Contra syftar till att sammanställa den kunskap
som krävs för en hållbar hantering av beach wrack.
Projektet ska utveckla miljövänliga och ekonomiskt
effektiva strategier för hantering av beach wrack samt
skapa en ”verktygslåda” med hanterings- och återvinningsalternativ som säkerställer att kommuner kring
Östersjön kan balansera krav på rena stränder med en
mer hållbar hantering.
Huvudfokus för Krinovas projektaktiviteter är att driva
innovationsprocessen för att utveckla hållbara affärsmodeller. Projektet inkluderar fallstudier på sex platser
för att bedöma miljömässiga, sociala och ekonomiska
effekter av hanteringen. Studier som också öppnar upp
möjligheter för nya hanterings- och återanvändnings
alternativ.
Under projektperioden byggs även ett internationellt
nätverk för utbyte av kunskap och ökad medvetenhet.

Projektperiod: 2019–2021
Finansieras av: Interreg Baltic Sea Region Programme
Antal partners: 14
Länder representerade: Tyskland, Danmark, Estland,
Sverige, Polen och Ryssland
Effekten av projektet blir ökad kunskap och medvetande
kring hållbar hantering av ”beach wrack”. Samt konkreta
verktyg med hanterings- och återvinningsalternativ för
kommuner kring Östersjön.

18

•

Ef f e k t r a p p o r t 2 0 1 9

Mer mat – fler jobb
Projektet Mer mat – fler jobb erbjuder skräddarsydda
insatser till företagare som producerar och/eller förädlar
livsmedel. Målet för projektet är att öka matproduktionen och få fler människor i arbete, för att på så sätt bidra
till att genomföra den nationella livsmedelsstrategin.
Krinovas uppdrag i projektet är att genomföra
”Krinova Growth Process” (KGP), för att ge ökad innovations- och utvecklingsförmåga i företagen. KGP
förstärker och utvecklar såväl företagsledningens som
medarbetarnas kompetenser och färdigheter och ger
företaget nödvändig innovationskraft och förmåga att
framgångsrikt konkurrera i framtiden.
Krinova arbetar strategiskt och praktiskt tillsammans
med företagens ledning och medarbetare. Programmet sträcker sig över två år och består av två delar som
behovsanpassas och skräddarsys för respektive företag.
Krinova inledde projektet under 2019 tillsammans med
Dalarna Science Park för företag i Dalarna och tillsammans med Region Kalmar Län näringsliv för företag i
Kalmarregionen.
Krinova KGP drivs som piloter inom ramen för LRF:s
nationella kompetensutvecklingsprojekt med avsikten
att spridas nationellt.

Projektperiod: 2019–2022
LRF är projektägare, övriga samverkanspartners är branscherna inom jordbruk, trädgård och livsmedelsförädling,
Livsmedelsföretagen, Krinova Incubator & Science Park,
Gröna arbetsgivare, Naturbruksskolornas Förening och
Arbetsförmedlingen.
Effekten av projektet blir livsmedelsföretag med stärkt
innovationskraft, innovations- och utvecklingsförmåga som
kan bidra till den svenska livsmedelss trategin att öka matproduktionen och få fler människor i arbete.

Krinova har varit en av nyckelspelarna i vår
produktutveckling. Utan deras kontakter och
affärsrådgivning inom just matsektorn hade
vi inte varit där vi är idag. Deras kunskap om
branschen är ovärderlig för ett startup som
SunFeeds.
Elsa Sjödahl och Iris Bjerkén,
grundare av Sunfeeds

Samarbetet med Krinovas business designers
betydde mycket för mig som forskare när jag
sökte utvecklingsmedel och satte min strategi.
De gav mig värdefulla verktyg, som hjälper
mig att nå ut med företagets innovationer till
marknaden.
Ola Svahn, grundare av Miljö och Media AB

SUNFEEDS
SunFeeds är en ny 
måltidsersättning som
är ämnad för barn som
lider av det svåraste
stadiet av hunger; SAM.
Produkten är en ny
innovativt alternativ
RUTF (Ready-to-Use
Therapeutic Food)
baserat på solroskärnor.
www.sunfeeds.org

MILJÖ OCH MEDIA
Miljö och Media utför
analyser av mikroföroreningar, såsom läkemedel
och bekämpningsmedel
i vatten och sediment.
Innovativa analysmetoder
och unik teknik för
provupparbetning ger
ett kostnadseffektivt
arbetsflöde samt robusta
analysresultat med hög
precision och känslighet.
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Visualisering av potentialen
inom Skånes livsmedelsområde

I samarbete med Krinova, utvecklade Addendi 2018 ett
Business Intelligence-verktyg som visualiserar Skånes
livsmedelsföretag och deras potential. I samarbete
med Krinova har Addendi kategoriserat och byggt en
kvalitativ databas med 240 företag i Skåne. Verktyget
är ett viktigt och användbart hjälpmedel för att ge en
verklighetsbild och möjliggöra 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 livsmedels
företag 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 identifierat i sina respektive
kommuner är också med i databasen.
Verktyget hjälper Krinova att fortsatt identifiera olika
mönster och trender. Det ger en kvalitativ och visuell
ögonblicksbild samt en möjlighet för Krinova att ta tillvara Skånes innovationspotential på livsmedelsområdet
för att skapa vidare effekt i form av jobb och tillväxt.
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Kvalitativ databas
med 240 livsmedelsföretag i Skåne

Långsiktigt verktyg
för effektfullt
utvecklingsstöd

Matris geografisk hemvist

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 +
 örädling + Handel
F
A + C Primärproduktion + Handel

C Handel

B Förädling

A Primärproduktion

A+C

Geomatrisen över Skåne, visar en koncentration av
större ljusblå klot i den 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 förädlingsgrad vs. marknad

Forskningsbaserad
verksamhet

Utvecklingsbaserad
verksamhet

Avancerad egen
förädling

Avancerad förädling
Mathantverk

Enklare egen förädling

Råvaruproduktion/
Ingen förädling

Regional marknad

22

•

Ef f e k t r a p p o r t 2 0 1 9

Nationell marknad

Viss export (1–50 %)

Mycket export (50–100 %)

A Endast Primärproduktion

B Endast Livsmedelsindustri / Förädling / Tillverkning

C Endast Handel / Grossister / Food service / Upplevelse

D Endast Konsulter, Support

A + B Primärproduktion + Förädling

B + C Förädling + Handel

A + B + C Primärproduktion + Förädling + Handel

A + C Primärproduktion + Handel

Analys av Matris förädlingsgrad vs. marknad

Krinovas målsättning är att arbeta med att få före
tagen att göra en generell förflyttning uppåt till höger
i matrisen givet att detta visar på utveckling mot högre
lönsamhet och tillväxt. Arbetet med enskilda livs
medelsföretag på Innovationsarenan är inriktat på
förflyttning och genom att identifiera utmaningar och
hinder för denna utveckling i Communityn av företag
och IBO:er, driver Krinova utvecklingsprojekt för att
stödja förflyttningar.
För att kunna analysera livsmedelsföretagens för
flyttningar och bedöma effekten av de insatser
Krinova gör krävs ett långsiktigt arbete. Årets analys
baseras på första årets mätning 2018–2019, vilket är för
kort tid att kunna bedöma företagens förflyttning.
Projektet Mer mat – fler jobb är ett exempel på ett
utvecklingsprojekt på Krinova som stödjer en generell
förflyttning genom att arbeta med företagens förmåga
att bedriva praktisk och strategiskt innovationsarbete.
Ett annat exempel är projektet Framtidens hållbara
livsmedelsproduktion i samverkan som är uppbyggt
kring att konkret hitta kanaler och affärsmodeller
för att förflytta företag som representeras av rosa klot
”Primärproduktion” till att bli violetta klot ”Primär
produktion + Förädling”.
Arbetet med att använda det nya analysverkt yget
som hjälpmedel påbörjades under hösten 2018.
I och med denna korta användningstid syns enbart
mindre förflyttningar inom de olika kategorierna eller
inom livsmedelsbranschen i Skåne.
Man kan dock redan notera flera mindre förändringar
i ”Primärproduktion” (rosa klot) med förflyttningar
från regional till nationell marknad samt även från
”Råvaruproduktion” till ”Enklare egen förädling”. Detta
är den förflyttning som eftersträvas för att skapa större
ekonomiskt värde till primärproducenter. En hel del
primärproducenter finns dock kvar i den nedersta
vänstra rektangeln. Krinovas målsättning är att arbeta
vidare med utveckling av affärsmodeller som gör
primärproducenter mindre beroende av enbart en
beställare eller alternativt hitta andra kanaler och marknader för sina produkter, något som sker i en kortare
livsmedelskedja. De stora förflyttningarna i matrisen
förväntas ske framöver och kommer att synas över tid.

Inom ”Förädling” (ljusblå klot) syns en m
 indre,
men tydlig förflyttning uppåt höger inom matrisen.
Exempelvis återfinns nu fem företag inom ”Avancerad
förädling Mathantverk” på nationell marknad, jämfört
med tidigare endast ett företag.
Inom ”Handel” (ljusgröna klot) visas ännu inga s ynliga
tecken till förflyttning.
”Livsmedelskonsulter och support” (grå klot) är ett
segment (innefattar företag som till exempel Tetra Pak)
som ofta redan har en önskvärd placering högt till
höger i matrisen. Matrisen visar ett fortsatt likvärdigt
resultat.
Inom ”Primärproduktion + Förädling” (violetta klot),
noteras en liten ökning av företag som transformerats
från enbart primärproducenter till en ny kategori.
Förflyttningen har skett, men det är ännu för tidigt att
se resultat i ökad förädling eller export.
”Primärproduktion + Förädling + Handel” (orange klot)
är intressanta företag eftersom de har alla tre delar
inom samma koncern. Dessa företag har gjort procentuellt störst förflyttning uppåt åt högra toppen av
matrisen. Exempelvis kan vi se Mariannes Farm som
nu befinner sig i utvecklingsbaserad verksamhet med
viss export.
Även de bruna kloten ”Primärproduktion + Handel”
har gjort en förflyttning uppåt och höger där exempel
vis Arilds Vingård numer befinner sig i matrisen på
”Avancerad förädling Mathantverk” och med nationell
marknad.
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Effekter & d
 iagram
De effekter som presenteras i denna rapport visar på summan av hela
Krinovas verksamhet. Den fulla effekten är ett resultat av 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 Innovationsarenans 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 livsmedelsrelaterat 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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Ackumulerade antal IBO
600

Det ackumulerade inflödet av IBO visar
på en växandecommunity av företag.
Inflödet är ett resultat av hela Krinovas
verksamhet där Mötesplats, Profilområde och Innovationsarena samverkar
och s tärker varandra.
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Inflöde antal IBO
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2019 var det ett totalt inflöde av 70
IBO till Innovationsarenan. 49 av dessa
representerade livsmedelsbranschen,
vilket visar på ett fortsatt stort inflöde
av livsmedelsföretag. Av det totala
inflödet av IBO hade 11 sitt ursprung
från akademin, vilket är en ökning
jämfört med föregående år.
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2018

2019

Ackumulerade utvecklingsmedel IBO (mkr)
45

De ackumulerade siffrorna visar en
stadig utveckling av de utvecklings
medel som IBO:erna har tilldelats, vilket
är en effekt av ett aktivt stöd i finansi
eringsfrågor som Innovationsarenan
erbjuder.
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Utvecklingsmedel som Innovations
arenans IBO har attraherat från externa
aktörer (exempelvis från Almi, Vinnova
och Tillväxtverket) under respektive år.
I och med miljö- och klimatdebatten
och de globala hållbarhetsmålen har
livsmedelsbranschen och dess utmaningar fått ökat fokus. 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:erna lyckats väl med att attrahera
dessa utvecklingsmedel och detta
märks också i de IBO som har sitt
ursprung från akademin.

n + n Utvecklingsmedel IBO
n Utvecklingsmedel IBO livsmedelsbranschen
n Utvecklingsmedel IBO som har sin grund från akademin
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Ackumulerat riskkapital (mkr)
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De ackumulerade siffrorna visar att
intresset från riskkapitalister stadigt
vuxit, och att de fått upp ögonen för
IBO:erna som fått aktivt stöd av Krinovas
Innovationsarena. Det växande riskkapi
talet är också en effekt av att IBO:erna
fått stöd under ett antal år och nått den
mognad som gör dem intressanta för
riskkapitalister. Den kraftiga ökning
av riskkapital som IBO:er som har
sin grund från akademin attraherade
under 2018, har gjort det möjligt för
dem att låta kapitalet arbeta för att nå
nya marknader och ökad tillväxt under
2019. Eftersom IBO akademin represen
terar relativt få bolag får ett enskilt
bolags agerande stort genomslag i
statistiken.

n Ackumulerat riskkapital IBO som har sin grund från akademin

Attraherat riskkapital (mkr)
45

Detta diagram visar riskkapital som
Innovationsarenans IBO har attraherat
under respektive år. Det är naturligt
att kapitalet som går in i bolagen
växlar sett över åren och förklaras av
att det krävs en viss mognadsgrad
hos bolagen för att attrahera kapital.
Allt pekar på att år 2020 kommer att
visa en markant ökning av attraherat
riskkapital. För riskkapitalister innebär
det en trygghet att investera i bolag
som fått stöd från en innovationsmiljö
(inkubator och science park).
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Omsättningsutveckling för IBO
startups och befintliga bolag (%)
250

Detta diagram visar omsättningstillväxten, den procentuella utvecklingen
hos IBO startups respektive befintliga
bolag som funnits på Innovations
arenan i mer än två bokslut. Det är en
positiv utveckling hos de större IBO:erna
med en omsättningsutveckling på
40 % sett över fem år. För startups är
utvecklingen sett över fem år 200 %.
Eftersom startups normalt har lägre
omsättning än mer mogna bolag blir
effekten procentuellt stor när omsättningen ökar.
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Detta diagram visar omsättningstillväxten, den procentuella utvecklingen
hos IBO som funnits på Innovationsarenan under mer än två bokslut. IBO
livsmedelsbranschen och akademin är
en del av den 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 omsättnings
utveckling med en utveckling på närmare 50 % över fem år. I akademin har
detta gett en omsättningsutveckling
på 132 % under samma period.

n IBO livsmedelsbranschen
n IBO akademin
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Antal skapade jobb
500

Diagrammet visar så många jobb
som skapats i de IBO som fått stöd av
Innovationsarenan under respektive
år. 2019 bidrog Innovationsarenan till
att det skapades drygt 400 jobb hos
IBO:erna, vilket i genomsnitt är cirka ett
nytt jobb per IBO.
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2019

Diagrammet visar återbäringen av de
offentliga medel som satsas i Krinovas
verksamhet. ”Return on investment”
(ROI), avkastningen i form av skatter var
närmare fem gånger pengarna för varje
offentligt investeradkrona i Krinovas
verksamhet 2019. 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.

Effekterna visar på
summan av Krinovas verksamhet
2019 i kortform
Mötesplats

28 000

1 700
Aktiviteter

Hyresgäster

till möten, konferenser, seminarier

i form av exempelvis möten,
seminarier, konferenser

i parken

Besökare

100+

Innovationsarena

70

400+

20+

Inflöde

Skapade jobb

Externt kapital

nya IBO

i de IBO som fått stöd av
Innovationsarenan

mkr attraherat av IBO:na
på Innovationsarenan
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Projektomslutning

Inflöde

ROI

mkr Krinovas
samtliga projekt

nya livsmedelsrelaterade
IBO Innovationsarenan

avkastning i form av skatter
av de offentliga medel som satsas
i Krinovas verksamhet

IBO (Innovation Business Object): benämningen på de som
använder Innovationsarenans innovations- och utvecklingsstöd.
ROI (Return On Investment): avkastning på investering.
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