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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 att innovationer blir till verklighet och att konkurrenskraft och hållbar tillväxt främjas.
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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I denna Effektrapport presenteras de värden som skapas genom Krinovas stöd och arbete. 2020 är ett år som
för oss alla präglades av pandemin. Många drabbades
hårt, inte minst inom besöksnäringen. För en del innebar det gångna året även nya möjligheter, och vi har sett
flera bevis på värdet av att vara robust och att Krinovas
stöd gjort företag rustade att stå emot en kris. När vi
ser tillbaka på år 2020, så är kanske just det långsiktiga
arbete som lagts ner för att skapa robusta företag som
bättre står emot kriser viktigare än tillväxt.
Under år 2020 skapades det omkring 300 jobb i bolagen
som fått stöd av Krinova. Vad som inte syns i den siffran
är de jobb som räddats genom stöd och vägledning
under ett tufft pandemiår. Sedan 2015 har 1 700 jobb
skapats i de bolag som fått stöd av Krinova och under
samma period har dessa bolag attraherat 118 miljoner
kronor i riskkapital.
Det är med stolthet och ödmjukhet vi konstaterar att
varje offentligt investerad krona i Krinova under perioden 2016 - 2020 gett närmare 23 gånger pengarna
i avkastning ”Return on investment” (offentlig ROI).
Avkastningen är ett resultat av den ökade omsättningen samt jobb som skapats i företagen och därmed gett
ökade skatteintäkter.

300 jobb skapades i de
bolag som fått stöd av
Krinova under år 2020

I Krinovas uppdrag ligger att vara en motor för att innovationer blir till verklighet och att konkurrenskraft och
hållbar tillväxt främjas. Utan att låta alltför högtravande
skulle man kunna säga att vi hjälper till att bygga ett
blomstrande företagsklimat, ett framtidens Sverige där
entreprenörer förverkligar idéer och når sin fulla potential. Ibland är det stora projekt som genomförs över flera
år med många olika samhällsaktörer, inte alltför sällan
även med internationella organisationer, där hållbarhet
och acceleration av företagande och tillväxt står på
agendan. Samtidigt finns det ständigt ett mikrosammanhang där det handlar om nytänkande, vägval
och insatser för den enskilde entreprenören eller medarbetaren i ett företag som ska ta nästa kliv. Det stora
och det lilla möts varje dag på Krinova och inom denna
fantastiska spännvidd skapas korsbefruktningar mellan olika verksamheter och lärdomar att bygga vidare
på. Det är så det skapas framtidssmart innovation och
konkurrenskraft för hållbar utveckling.

Christian Nyhlén
VD, Krinova Incubator & Science Park

Motor för innovation
och hållbar tillväxt
Krinovas uppdrag
Med basen i det lokala näringslivet har Krinova ett
uppdrag att öka attraktionskraften och tillväxten för
Kristianstad och nordöstra Skåne. Parallellt har Krinova
utvecklat en unik regional och nationell position inom
livsmedelsområdet. Krinova är i dag Sveriges äldsta och
största inkubator och science park inom detta område.
Krinova är en viktig del av Skånes innovationssfär och
regionalt har Krinova ett uppdrag som omfattar utveckling av livsmedelsområdet i hela Skåne. I Krinovas roll
som inkubator och science park ligger även att vara en
katalysator för utveckling och innovation i samhället –
ett arbete som inte har några geografiska gränser. I en
alltmer komplex värld är det allt viktigare att ingå i större sammanhang. På ett medvetet sätt bygger Krinova
strategiska partnerskap med representanter från privat
och offentlig sektor, akademi samt med aktörer från
olika näringar som gemensamt arbetar för ökad innovation, hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen.

23 gånger pengarna i avkastning
Krinova finansieras till allra största delen av offentliga
medel. Finansieringen sker dels genom verksamhetsfinansiering från ägare och samarbetspartners och dels,
och till största delen, genom finansiering från projekt.
Dessa projekt syftar alla till att skapa hållbar tillväxt och
attraktivitet.

Varje offentligt investerad krona i Krinova har under
de senaste fem åren (2016 – 2020) gett drygt 23 gånger
pengarna i avkastning ”Return on investment”
(offentlig ROI). Avkastningen är ett resultat av den
ökade omsättningen samt jobb som skapats i företagen
som fått innovations- och utvecklingsstöd av Krinova
och som därmed gett ökade skatteintäkter till staten i
form av bolagsskatt och sociala avgifter samt till kommuner och region i form av löneskatt.

Så skapar Krinova värde
Krinova erbjuder stöd till nya och befintliga företag och
effekterna av arbetet sker genom start av nya företag
och tillväxt i befintliga. Med stort engagemang, solid
kompetens kring hur innovation skapas och leds, samt
en bank av metoder och operativa och strategiska processer driver Krinova på innovationskraften i små och
medelstora företag. Ytterst handlar det om att stötta
entreprenörer för att nå sin fulla potential.
Vi står inför globala utmaningar inte minst kopplat till
klimatförändringar, folkhälsa och livsmedelsförsörjning
och Krinovas kärnfrågor inom innovation, livsmedel,
hållbarhet och konkurrenskraft tenderar att bli allt mer
samhällsrelevanta och brännande. Det är i samverkan
mellan företag, akademi, kluster och innovationsmiljöer som lösningarna finns. Krinova är en spindel i nätet
och motor för att driva på utveckling och innovation för
hållbar tillväxt.

Krinovas IBO
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IBO (Innovation Business Object) är benämningen på
de som använder Krinovas 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 i livsmedelsbranschen avses ett företag som har sin utkomst från livsmedelsbranschen. Det kan
vara en primärproducent, ett livsmedelsindustriföretag, men
även ett livsmedelrelaterat företag som exempelvis ett logistik-, frysteknik- eller näthandelsföretag.
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Närmare 300 skapade jobb år 2020 (se fördelning)
Livsmedelsrelaterade IBO

146

Övriga IBO

st

142st

288st
totalt

Närmare 300 jobb skapades år 2020 hos de IBO:er som fått stöd av Krinova. Fördelningen av skapade jobb i livsmedelsrelaterade bolag och övriga bolag är jämnt fördelad. I pandemins spår bjöd 2020 på många utmaningar.
Svårare att mäta men lika viktigt är att beakta de jobb som räddats genom ett långsiktigt arbete med stöd och vägledning för att bygga robusta bolag. Sedan 2015 har närmare 1 700 jobb skapats i de företag som fått stöd av Krinova.

Omsättningsutveckling för startups IBO:er och befintliga bolag (%)

Detta diagram visar omsättningstillväxten, den procentuella utvecklingen hos IBO:er som är startups respektive
befintliga bolag som fått stöd av Krinova under mer än två bokslut. De etablerade bolagen visar en positiv
utveckling med en omsättningsutveckling på drygt 40 % sett över sex år.
För startups är utvecklingen sett över sex år hela 262 %. Eftersom startups normalt har lägre omsättning än mer
mogna bolag blir effekten procentuellt stor när omsättningen ökar.
För livsmedelsbranschen har år 2020 med pandemin som drabbade världen varit ett tufft år. Trots det visar de
livsmedelsrelaterade IBO:erna en positiv utveckling. För många har året inneburit en stor omställning och där
man genom nya försäljningskanaler och kundsegment hittat vägar framåt.
Ef f e k t r a p p o r t 2 0 2 0
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Strategi för tillväxt

När Tandläkarna Björnsson i Knislinge stod inför
beslutet att antingen sätta stopp för nya patienter
eller storsatsa, valde man det senare. Under 2020
dubblade de ytan på sin praktik. Två nya besöksrum,
större väntrum, ny utrustning med käkröntgen och
en ny scanner för munavtryck har gett ett bättre flöde
för mottagningens kunder som blivit fler när många
tandläkare i närområdet lagt ner.
Den här typen av satsning har föregåtts av ett omfattande
arbete. Det var inför beslutet vilka vägval man skulle göra
som Tandläkarna Björnsson kom i kontakt med Krinova
2017.
– Vi hade funderingar på om vi var nöjda med vårt
företag eller om vi skulle få det att växa, och vi var
helt enkelt lite osäkra på hur vi skulle göra, säger Karl
Björnsson på Tandläkarna Björnsson.

Ett exempel på IBO som
gjort en tillväxtresa
– Ett första steg var att jobba med ledningen av företaget för att få dem att bli säkra på vad de ville. I workshops växte det fram att de ville utveckla verksamheten
för att bli en attraktiv plats för både medarbetare och
patienter. I ett andra steg involverades personal i hela
företaget för att jobba med värdegrunden. Med avstamp i detta arbete har företaget vuxit och utvecklats
enligt en utstakad plan och med en tydlig målbild,
berättar Truls Bretz, ansvarig Innovationsarenan &
business designer på Krinova.

Genom Krinova har företaget fått stöd med tillväxtstrategi, ledarskap och involvering av personalen i
visionsarbetet.

Genom Krinova har företaget fått stöd med tillväxtstrategi, ledarskap och involvering av personalen
i visionsarbete.
Truls Bretz, Krinova Incubator & Science Park
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300
skapade jobb år 2020

Innovations- och
utvecklingsstöd
Krinova erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till
företag, entreprenörer, forskare och studenter – till de
som vill starta företag men även till etablerade företag
och offentlig verksamhet. Med en bank av metoder och
verktyg så anpassas stödet till den enskilde företagarens utmaningar med målet att skapa tillväxt. Stödet
kan handla om allt från kompetensförstärkning, skapa
möjligheter för samarbeten eller stöd i finansieringsfrågor. Helt enkelt att finnas där när företagen behöver
stöd. Det innebär också att stödet växlar i intensitet över
tid. Genom åren har Krinova skapat en stor community
av företag med stort kunskapsinnehåll och där nätverkande, kunskapsöverföring och samarbeten leder till nya
värden.
År 2020 var det ett inflöde av närmare 80 nya IBO till
Krinova, varav 45 av dessa var livsmedelrelaterade. Ett
av dessa nya IBO var Klackabackens bryggeri, som går
att läsa om längre fram.

Drygt 600 IBO:er år 2014-2020
Ackumulerat inflöde livsmedelsrelaterade

337

Ackumulerat inflöde övriga

272 st

st

609st
Ackumulerat inflöde IBO

Diagrammet visar fördelningen av de drygt 600 IBO som fått innovations- och utvecklingsstöd av Krinova under
åren 2014-2020. Det är en växande community av företag.
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Projekt för hållbar tillväxt och attraktivitet
Krinova driver och är partner i ett antal olika projekt som
likt pusselbitar bidrar till Krinovas övergripande uppdrag
att skapa hållbar tillväxt och attraktivitet. Ett exempel är
projektet Mer mat – fler jobb som 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.

Ytterligare ett exempel är det internationella projektet
WISA där målet är att utveckla och testa ny teknik för att
minska föroreningar genom dagvatten från hamnar och
andra stora hårda ytor. Hantering av bulkprodukter är en
utmaning för hamnar. Det pågår ett aktivt miljöarbete och
det ställs allt högre krav på att minska mängden partiklar
från bulken som går ut i dagvattnet. En del i projektet är
att skapa samarbeten mellan olika företag och forskare för
att lösa utmaningar med dagvatten. Dessa lösningar kan i
sin tur leda fram till nya affärsidéer och hållbar tillväxt.

Ett annat exempel på projekt som Krinova är partner i är
Craft Go och som syftar till att öka antalet sysselsättningar
i egenföretag, mikroföretag och nystartade företag som
verkar inom traditionshantverk och formgivning, samt att
skapa bättre förutsättningar för etablering av nya företag
i denna sektor.

Ef f e k t r a p p o r t 2 0 2 0
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Struktur, värdegrund
och genomarbetad
butiksstrategi

Klackabacken Bryggeri i Önnestad utanför Kristianstad
är ett av de företag som kom in på Innovationsarenan
under 2020. För Klackabacken blev vägen in projektet
Craft Go som Krinova är partner i och som syftar till att
stötta nystartade företag som verkar inom hantverk och
formgivning.
Klackabacken stod i startgroparna att lansera sitt nya
varumärke Sodabruket när projektet började. Arbetet
tillsammans med Krinovas business designers gav Tim
och hans kollegor möjligheten att hitta en bra struktur
med rätt värdegrund och en genomarbetad butiksstrategi. Kunskap och erfarenheter som de har implementerat i resten av bolagets delar och har på så sätt fått en
stabilare grund att stå på.

Exempel på ett nytt
IBO år 2020
– Jag börjar ofta jobba med bolagets värdegrund som
en riktlinje och vägvisare för att de ska bena ut vilka val
av leverantörer, kunder och samarbetspartner de ska
göra. Tillsammans arbetade vi med struktur och planering av en ideal vecka så företagaren vet vad man ska
göra, när man ska göra det och hur det ska göras. Allt för
att använda resurserna på bästa sätt för stärkt konkurrenskraft och tillväxt, säger Niclas Persnil, projektledare
Craft Go och business designer på Krinova.

Genom Krinova har Klackabacken fått stöd med bland
annat kund- och verksamhetsanalys.

Det handlar om att använda resurserna på bästa
sätt för stärkt konkurrenskraft och tillväxt.
Niclas Persnil, Krinova Incubator & Science Park
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Samverkan är
centralt för Krinova

Nätverka, inspireras och utvecklas. Det är vägen för
breddade nätverk, ny kunskap och utveckling. Här spelar Krinova som mötesplats en viktig roll. 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.
Med koppling till Krinovas profilområde Livsmedel har
Krinova utvecklat riktade träffar för food communityn
med fokus att nätverka och ta del av det senaste inom
livsmedel, företagande och trender. Krinova har en stor

food community som växer stadigt och består av livsmedelsrelaterade företag, entreprenörer, forskare och
studenter världen över.
År 2020 har, på grund av Covid-19, varit ett utmanande
år för dessa food event, men målsättningen har hela tiden varit att inte ställa in utan att ställa om och anpassa
verksamheten till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Under 2020 genomfördes ett antal event och
aktiviteter, såväl fysiskt som digitalt och tillsammans
lockade de närmare 200 deltagare.

Utvecklingsmedel år 2020 (mkr)
Övriga IBO

Livsmedelsrelaterade IBO

5,61 mkr

0,54 mkr

6,15mkr
totalt

Cirkeldiagrammet visar de utvecklingsmedel IBO:erna har attraherat från externa aktörer (exempelvis från Almi,
Vinnova och Tillväxtverket) under 2020 och hur de är fördelade mellan livsmedelsrelaterade IBO:er och övriga.
Under åren 2014-2020 har de IBO:er som fått stöd av Krinova attraherat drygt 47 miljoner kronor i utvecklingsmedel,
varav 29 miljoner kronor är kopplade till livsmedelsrelaterade IBO:er.
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Externt kapital tar
innovationen till
marknaden

Saveggy har utvecklat en innovativ produkt, baserad på
naturliga ingredienser istället för plast, och med potential att förlänga hållbarheten för frukt och grönsaker.
– Saveggy kontaktade oss i mars 2020, och vi på Krinova
har varit ett stöd för dem att vidareutveckla sin affärsidé och besluta om en strategi för att snabbt kunna gå
till marknaden och testa lönsamheten. Detta arbete
ledde till en ny affärsmodell som istället för förlängd
hållbarhet fokuserade på att minimera eller eliminera
skyddsplasten på gurkor, berättar Max Pattara, business
designer på Krinova.
Krinova var även ett bollplank i Saveggys arbete med
ansökan för utvecklingsmedel, bland annat via tävlingen Lidl Future Initiatives som blev framgångsrik.
– Saveggy vann Lidl Future Initiatives 2020 tillsammans
med Lunds universitet, säger Max Pattara, och med

Exempel på två IBO som
fått utvecklingsmedel
år 2020
prissumman på över två miljoner har de fortsatt sitt
arbete med att produktifiera innovationen för att möta
marknaden.
– Det är väldigt uppmuntrande för hela teamet och ett
verkligt erkännande från en av världens största dagligvarukedjor. Att ha blivit uppmärksammad så här
betyder mycket för oss alla, säger Vahid Sohrabpour, VD
Saveggy.

Vi på Krinova har varit ett stöd för Saveggy att
vidareutveckla sin affärsidé.
Max Pattara, Krinova Incubator & Science Park
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Utvecklingsmedel
gav chans att jobba
heltid med bolaget

Idén till ALCM Technology AB föddes redan under studietiden av de två högskoleingenjörerna Clara Markstedt och André Lindström. Genom utvecklingsmedel
i form av ett Leapfrog stipendium fick de sommaren
2020 möjlighet att på heltid ägna sig åt att utveckla sin
affärsidé, en digital lösning som underlättar förvaltandet av hyresfastigheter och kommunikationen mellan
fastighetsförvaltare och hyresgäster.
Leapfrogs är ett initiativ från LU Innovation som ger
studenter en ekonomisk möjlighet att under sommaren
jobba heltid med sina affärsidéer. Under perioden fick
de också stöd av Krinovas business designers. Stödet
var värdefullt och uppskattat av bolaget och har fortsatt
även efter sommaren.

Ytterligare en förutsättning för bolagets utveckling är
de utvecklingsmedelsmedel de fått från Vinnova och
Innovationskontor Syd i kombination med verktyg,
modeller och stöd från Krinovas business designers.
Medlen har gett Clara och André möjligheten att fokusera fullt på sitt bolag nu efter examen från Högskolan
Kristianstad.
– Vi har jobbat vidare och förfinat upplägget för att göra
det bättre, säkrare och skalbart. Nu har vi strukturen på
plats och det är dags att bygga upp plattformen och
sedan testa den på målgruppen. Därefter har vi en konkret produkt för att attrahera investerare, säger Clara
Markstedt.

Nu har vi en konkret produkt för att attrahera
investerare.
Clara Markstedt, ALCM Technology

Ef f e k t r a p p o r t 2 0 2 0
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Kapital för tillväxt
Kapital är i de flesta fall en förutsättning för att kunna
utveckla och skapa tillväxt i företag. Här jobbar Krinovas
business designers aktivt med bolagen för olika typer av
kapitalanskaffning. En typ av kapital är utvecklingsmedel som definieras av att det inte finns krav på ägande
eller del av avkastning. Riskkapital å andra sidan ställer
krav på ägarandel och avkastning.
Stöd i finansieringsfrågor är en viktig del i Krinovas erbjudande. Krinova håller löpande företagen uppdaterade om aktuella utlysningar kopplade till utvecklingsmedel. För många av entreprenörerna är Krinovas business
designer ett värdefullt bollplank i ansökningsarbetet.
Andelen beviljade ansökningar är generellt sätt hög
bland Krinovas IBO:er.

För den enskilda entreprenören är det många ställningstaganden att göra inför att ta in riskkapital. Olika möjligheter ska vägas mot varandra men också utmaningen
att paketera ett erbjudande som gör det intressant för
finansiären. Med ett stort nätverk av riskkapitalister och
en lång erfarenhet inom området blir Krinova ett viktigt
stöd i detta arbete.

118 miljoner i riskkapital
till Krinovas IBO:er
år 2014-2020

Riskkapital år 2020 (mkr)
Livsmedelsrelaterade IBO

38,5 mkr

Diagrammet visar det riskkapital som de IBO:er som fått stöd av Krinova attraherat under 2020. Detta år var det
endast livsmedelsrelaterade IBO:er som attraherade kapital.
För riskkapitalister innebär det en trygghet att investera i bolag som fått stöd av en innovationsmiljö. Krinova har
under åren byggt upp ett brett nätverk av riskkapitalister, inte minst inom livsmedelsområdet, och där kapital och
kompetens kan matchas till bolagen.
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Storskalig satsning
– 8 miljoner i riskkapital

Exempel på IBO som
fått riskkapital år 2020

Tebrito är i dag ensamma i Sverige att tillverka insektsprotein. Under fem år har Tebrito utvecklat och producerat en produkt med närmare 90 % proteinhalt baserad på mjölmask. Precis som för många företag som
ligger i framkant så har vägen inte varit spikrak.
Livsmedelsverkets beslut att tillåta insektsprotein att
säljas som livsmedel har låtit vänta på sig. Tebritos
grundare, Nils Österström, har hela tiden haft visionen
att bygga en storskalig produktion av hållbart protein.
Det kräver kapital.

Livsmedelsverkets besked, tog rejäl fart efter beslutet.
För Tebrito landade denna runda på drygt 8 miljoner
kronor i nytt kapital.

I en investeringsrunda 2019 tog Tebrito in 2,7 miljoner
kronor i riskkapital för att kunna bygga en produktionsanläggning. I väntan på Livsmedelsverkets beslut har
Tebrito fortsatt sitt utvecklingsarbete. Nils och hans
team har byggt upp kompletterande intäktskällor,
växtnäringen Frodas som baseras på spillningen från
mjölmasken och djurfoder.
I slutet av år 2020 kom det efterlängtade beslutet från
Livsmedelsverket. Insekter får säljas som livsmedel i Sverige. Finansieringsrundan, som Tebrito påbörjat innan

Krinova har funnits med under i stort sett hela Tebritos
resa när de byggt upp och skalat upp sin verksamhet.
Kapitalanskaffningen har varit centralt för att möjliggöra satsningen. Det är ett arbete som för Krinova handlar
såväl att stötta entreprenören i arbetet att ta fram ett
värdeerbjudande till finansiären som att coacha hur
man säljer in och gör en bra pitch. En annan del är att
också skapa en bra matchning mellan entreprenör och
finansiär. Krinova jobbar aktivt med att bygga nätverk
och relationer med finansiärer, för att på så sätt kunna
bidra till en bra matchning mellan entreprenör och
finansiär.

Krinova jobbar aktivt med att bygga nätverk och
relationer med finansiärer, för att på så sätt kunna
bidra till en bra matchning mellan entreprenör och
finansiär.

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

•
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Exempel på värden som skapas
genom Krinovas stöd och arbete
2020 i kortform

300

Skapade jobb
i de IBO som fått stöd av Krinova,
varav livsmedelsrelaterade är 145 jobb

44

Externt kapital
mkr attraherat av IBO:erna
på Krinova

mkr

80
Inflöde

totalt 80 IBO varav 45
är livsmedelsrelaterade

23

Offentlig ROI
avkastning under de senaste 5 åren 2016-2020 i form
av skatter av de offentliga medel som satsats
i Krinovas verksamhet

Externt kapital: summan av attraherat riskkapital och utvecklingsmedel.
IBO (Innovation Business Object): benämningen på de som
använder Innovationsarenans innovations- och utvecklingsstöd.
Offentlig ROI (Return On Investment): avkastning på investering.
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