För innovation
och tillväxt
i Kalmar län
Livsmedelsutveckling Sydost – för dig
som vill utveckla ditt företag
Vi jobbar företagsnära och vänder oss till små och
medelstora livsmedelsföretag inom tillverkning och
restaurang samt mindre butiker. Vi vill ge inspiration till
produktutveckling, nya samarbeten och ny kunskap. Vi
jobbar tillsammans med LRF Sydost, Linnéuniversitetet
och den regionala livsmedelsstrategin. Sedan november
2020 ingår Livsmedelsutveckling Sydost i IUC Kalmar län.
Det skapar nya möjligheter och en naturlig koppling till
företag i andra branscher.

Kalmar Län

Industriellt utvecklingscentrum

F Ö R N Y E L S E , F O R S K N I N G O C H I N N O VAT I O N

Vi vet att forskningsbaserad kunskap
och samverkan med universitet och
lärosäten är en viktig grogrund för
produktutveckling och nya idéer.
Därför jobbar vi nära Linnéuniversitetet, SLU samt andra
lärosäten som erbjuder relevant kunskap. Vi levererar dessutom
trender, omvärldsbevakning samt forskningsresultat varje månad,
i syfte att inspirera till produktutveckling och nya idéer. Kalmar
län har en omfattande produktion av animaliska och vegetabiliska
proteiner, där vi i vårt gemensamma arbete tillsammans
med nämnda lärosäten samt nationella och internationella
samarbetsparter besitter unik kompetens.

LIVSMEDELSLÄNET KALMAR LÄN

Livsmedelsbranschen är en viktig
näring för Kalmar län. Verksamheter
från jord till bord omfattas av 3 000
företag och står för ca 10 procent av
sysselsättningen.

Kalmar län har 2,4 % av
landets befolkning, men vi har
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Sveriges största baljväxtproduktion

→
→

Sveriges tredje största bryggeri

Sveriges största slakteri
Sveriges största äggproducent
Sveriges största hårdostproduktion
Sveriges största ostkakeproduktion
Sveriges näst största
kycklingproducent
Utbildning och forskning inom
livsmedel och hälsa

Maten skapar
upplevelser
Vi är landets fjärde
största besöksregion
sommartid och
rymmer fantastiska
gårdsbutiker, lokala
producenter och
mathantverkare,
flertalet REKO-ringar
och en kulinarisk
mångfald bland våra
restauranger.

Vi vill:
1. Lära känna ditt företag och skapa en
relation för vidareutveckling.
2. Leverera trender, omvärldsspaningar
och konkret forskning som du har
nytta av i din vardag.
3. Lotsa dig och ditt företag till experter
för inspiration till produktutveckling
och nya samarbeten.
4. Erbjuda konkreta kontakter till andra
branscher, forskning och akademi.
5. Stödja dig i ditt hållbarhetsarbete för
att möta krav från kunder och omvärld.

Vi erbjuder:
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•

•
•

Trender, omvärld och forskning
Ekonomi för små företag och restaurang
Produktutveckling och innovation
Försäljning och marknadsföring
Hållbarhet
Sensorisk analys
Forskare och studenter
Digitalisering, automation och robotisering via IUC:s övriga verksamhet
Matsäkerhet
Övriga tjänster och lotsning utifrån dina
önskemål och behov

Följande aktörer driver arbetet framåt:
•

I U C K A L M A R L Ä N är projektägare och leder och samordnar projektet.

IUC, eller Industriellt Utvecklingscentra Kalmar Län, är ett utvecklingsbolag med fokus på små och medelstora företag. Verksamheten bidrar
till att utveckla konkurrenskraften och höja innovations-, teknik- och
kunskapsnivån i regionens näringsliv.
•

L R F S Y D O S T håller ihop hela kedjan, från jord till bord. LRF Sydost
ansvarar även för de delar i projektet som handlar om att lyfta det
svenska köttet i såväl delikatessdiskar som på restaurang.

•

L I N N É U N I V E R S I T E T E T, med Ekonomihögskolan samt Fakulteten för

hälso- och livsvetenskap, erbjuder forskningskompetens inom nutrition
och hälsa samt ekonomi och upplevelser, samt ett seminarieprogram,
MatPLUS, som vänder sig till livsmedelsföretag, samt kontakter till
studenter och forskning.

L I V S M E D E L S U T V E C K L I N G S Y D O S T är en del av Kalmar läns
livsmedelsstrategi, som bedrivs i samarbete mellan Region Kalmar
län, LRF Sydost och Länsstyrelsen Kalmar län. Livsmedelsutveckling
Sydost finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF),
Region Kalmar län, projektets samverkansparter LRF Sydost och
Linnéuniversitetet samt Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter och Ölands
Sparbanksstiftelse. Projektet pågår i sin nuvarande form till slutet av
2022, men söker möjligheter att jobba vidare med frågorna mycket
längre än så. → iuc-kalmar.se/projekt/lso

K O N TA K TA O S S G Ä R N A !
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Lars Bylin | 070-528 90 50 | lars.bylin@iuc-kalmar.se
Lars jobbar med företagsutveckling och nätverk. Är kock i grunden och
har drivit restaurang och hotell i 20 år.
Kristina Bergman | 073-890 43 80 | kristina.bergman@iuc-kalmar.se
Kristina kommunicerar trender, omvärld och forskning, skapar
företagsfrämjande aktiviteter och administrerar.
Thomas Isaksson | 0730-89 50 70 | thomas.isaksson@iuc-kalmar.se
Thomas är VD för IUC Kalmar län. Jobbade dessförinnan som
projektledare för Livsmedelsutveckling Sydost och 25 år som
företagsledare för livsmedelsföretag.

