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Vinnova tar över ansvaret för Sveriges inkubatorer
Innovationsfrågorna blev belysta under valdebatten 
2014. Vikten av att på olika sätt stödja framväxten av 
nya svenska tillväxtföretag lyftes ofta in i den politiska 
debatten under upptakten inför valet i september. Båda 
politiska blocken var nästan eniga kring att satsningar i 
form av effektivisering och ökade resurser till nya och 
växande företag behövs. Sedan såg lösningarna lite 
olika ut mellan blocken. UIC blev inbjuden att delta i 
debatten under bland annat Almedalsveckan där vår 
branschorganisation Swedish Incubators and Science 
Parks (SISP) lobbade hårt för ämnet. 

Den 16 april 2014 beslutade dåvarande näringsminis-
ter att, som i ett led i den nationella innovationsstra-
tegin, utse Vinnova som ansvarig myndighet för det 
statliga stödet till inkubation. Målsättningen för Vinnova 
ska vara att öka antalet nya och kunskapsintensiva 
tillväxtföretag i Sverige med hjälp av långsiktiga sats-
ningar. Insatserna ska särskilt riktas mot företagsinku-
batorer som uppvisar förmåga att framgångsrikt stödja 
utvecklingen av affärsidéer med hög kunskapshöjd och 
internationell marknadspotential i nya tillväxtföretag. 

Ja, detta kan ju tyckas som en avlägsen inledning 
till årets upplaga av UICs årsberättelse, men det som 
sker nu kommer troligen att spela stor roll för våra 
möjligheter att utveckla framgångsrika bolag. Därför 
engagerar dessa frågor oss mycket och jag kommer 
återkomma till dem längre fram i vd-ordet.

Investeringsrekord i UIC-bolag
Under 2014 har det satsats 375 miljoner kronor i 
UIC-bolag. En siffra att vara mycket glad över och som 
skapat förutsättningar för att utveckla nya svenska 
företag. Det är det högsta beloppet hittills gällande 
investeringar i UICs historia under ett och samma år.  
Ett bevis på att våra regioner, Uppsala län och Söder-
tälje kommun, har flera ledande och attraktiva bolag  
för investerare.

Ett väl fungerande innovationssystem
För att lyckas med att få fram nya tillväxtföretag måste 
det finnas en grogrund där det genereras nya före-
tagsidéer, och där dessa ges en möjlighet att testas 
och utvecklas. Uppsala län kan erbjuda mycket av det 
som krävs i form av ett väl fungerade innovationssys-
tem – ett arbete som nu inletts i Södertälje där vi fått 
möjligheten att bidra med våra erfarenheter. Också här 
har de innovationsstödjande aktörerna valt att samar-
beta på ett framgångsrikt sätt för att skapa de bästa 
förutsättningarna för entreprenörskap. 

En avgörande komponent för att fler tillväxtföretag 
ska utvecklas är att det finns personer med intresse, 
kunskap och mod att våga prova sina företagsidéer. En 
stor tillgång som våra regioner har. UIC har under 2014 
fått möjligheten att utvärdera 247 idéer. Då UIC inte 
har uppgiften att bedriva någon uppsökande verk-

samhet kommer en stor del av inflödet av projekt och 
idéer från UICs ägare, partner och övriga aktörer inom 
innovationssystemen. Att UIC erbjudits att utvärdera 
247 projekt är i sig ett bevis på ett starkt samarbete i 
innovationssystemen där UIC har rollen som företags-
inkubator för Uppsala län och Södertälje kommun.

Stort internationellt intresse för UIC och Uppsala
Under året har vi haft ett femtiotal internationella 
besök som med stort intresse lyssnat till hur UIC 
arbetar och hur vi samverkar inom innovationssys-
temet i Uppsala. Något som imponerar stort är UICs 
modell med bland annat fem affärsutvecklingsprogram 
och vårt nätverk av affärspartner och affärscoacher 
från näringslivet som alla bidrar till att stärka bolagen 
i deras affärsutveckling och internationella ambitio-
ner. Dessutom ser ofta besökarna att Uppsala har ett 
framgångsrikt innovationssystem och att det är en av 
anledningarna till deras besök. Detta är något som vi 
aktörer i Uppsala bör ta fasta på ännu mer samt lära oss 
av vår egen historia och om hur vi kommit dit vi är i dag. 

Storytelling viktigt för internationell positionering
En bra ”storytelling”, oberoende var i regionen våra 
internationella gäster gör sitt nedslag, kring hur det 
framgångsrika innovationssystemet fungerar tror jag 
är ett viktigt steg för att synliggöra oss än mer utanför 
Sveriges gränser. Ett annat namn för detta är place 
management, och som i min värld bygger på att attra-
hera kapital och kompetens som gör att de bolag vi får 
jobba tillsammans med får de bästa förutsättningarna 
att fortsätta att utvecklas här.

Storytelling kan som sagt göra oss än mer kända 
internationellt och jag tror också att det stärker oss 
själva. En trovärdig berättelse bygger på att vi kan 
varandras verksamheter väl. Något som jag med 
glädje upplevt under flera möten med besökare där vi 
varit olika aktörer som tillsammans berättar om hur vi 
jobbar och samarbetar. Vi är på gång att bygga en mer 
synlig knappnål på världskartan. 

Världens 18:e bästa företagsinkubator
Ett bidrag till att stärka vår internationella positionering 
var när UIC sommaren 2014 rankades som världens 
18:e bästa företagsinkubator enligt UBI Global 
Benchmark – i tuff konkurrens med 220 universitets-
nära inkubatorer i 67 olika länder. Något som vi i UIC är 
mycket glada över och vi är noga med att framhålla att 
detta är ett resultat av det starka samarbetet i innova-
tionssystemet, inte bara UICs förtjänst.

Brett inflöde av idéernas ursprung
Under 2014 har vi jobbat tillsammans med 107 projekt  
och bolag inom programmen UIC Business Start, 
UIC Business Agile, UIC Business Lab, UIC Business 
Prep samt UIC Business Accelerator. I Håbo genom-
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förde vi ett UIC Business Lab för kvinnor på ledande 
positioner inom ramen för Tillväxtverkets projekt 
Främja kvinnors företagande. 

Inflödet till UIC, avrundat och med inriktning på 
ursprung, visar en fördelning på 1/3 från näringslivet, 
1/3 från universiteten och knappt 1/3 från enskilda entre-
prenörer. Vi ser att på flera håll i landet så har inflödet 
från universiteten till inkubatorerna minskat till knappt 
20 procent, och att det är en reell minskning också om 
man ser till antalet idéer. Det är därför extra roligt att 
vi kan visa på att inflödet från akademin hos oss är mer 
stabilt. Nio procent av de antagna projekten kommer 
från offentliga sektorn och då främst via Innovation  
Akademiska vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Förslag till varaktig finansiering  
av tidiga life science-bolag
Om vi studerar fördelningen mellan branscher så är life 
science störst med 42 procent av bolagen. Uppsala-
regionen tillsammans med Södertälje är en mycket 
stark life science-hub. Vad är life science hos oss? Ja, 
det är väldigt få läkemedelsbolag. Det rör sig om ett par 
bolag över åren som är rena läkemedelsbolag. Hos oss 
ligger tyngdpunkten inom medicinsk teknik, diagnostik 
och bioteknik vilka har en väsentligt kortare väg till 
marknaden jämfört med läkemedelsbolag. Branschen är 
ofta kapitalkrävande och det pågår från flera håll arbete 
med att öka tillgången på kapital för life science-bolag. 

Tillsammans med Association of life science incuba-
tors in Sweden (ALIS) som består av Sveriges åtta life 
science-inkubatorer, har vi tagit fram rapporten ”För-
slag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag 
och projekt i Sverige”. Vi har tittat på några olika länder 
och regioner i jämförelse med Sverige. Det finns själv-
klart olika lösningar men vi ser behovet av en större 
politisk vilja och att staten måste erbjuda betydligt mer 
stöd till sina innovatörer. Vårt förslag i rapporten byg-
ger på att nyttja den struktur som redan finns hos våra 
inkubatorer – och som jag hoppas att vi får möjlighet 
att utveckla vidare tillsammans med Vinnova, som nu 
ansvarar för den statliga satsningen på inkubatorer. Det 
behövs inga miljardsatsningar. Tvärtom handlar det om 
att bygga vidare på den struktur vi redan har, och stötta 
ett 40-tal life science-projekt per år med målsätt-
ningen att minst ett dussin av dem ska slå rot i Sverige 
och bli livskraftiga företag. 

Resurserna föreslås ges i tre steg. I steg ett får 
utvalda projekt upp till en miljon kronor var för att 
ta sig vidare, i steg två upp till två miljoner och i steg 
tre upp till fem-tio miljoner kronor. Totalt handlar det 
om satsningar på 7-11 miljoner kronor per företag i 
tre faser över fem års tid. Därefter är de mogna för 
att bli värderade av industrin eller av riskkapitalister, 
alternativt fortsätta utvecklas på egen hand.

Uppsving av IT-bolag inom UIC 
Bolag med en IT-baserad produkt eller tjänst är den 
näst största gruppen i UIC och motsvarar 37 procent 
av idéerna. IT-bolagen inom UIC har ökat kraftigt under 
de senaste åren. Detta är ett resultat av en medveten 

satsning under två år, då vi också fick extra resurser från 
bland andra Uppsala kommun under det första året. 
Denna grupp är kanske den svåraste att kategorisera. IT 
finns mer eller mindre som grund i alla bolags erbjudan-
den. I dag pratar vi exempelvis om e-hälsa som en ny 
grupp. En kombination av IT- och life science-branschen.

Förhoppningar om en rymdinkubator
UIC har tillsammans med Innovatum i Trollhättan och 
ABI i Luleå jobbat vidare på att bli godkänd som Euro-
pean Space Agency Business Incubator (ESA BIC). Ett 
arbete som stöds av svenska Rymdstyrelsen. Vi är på 
god väg och vi hoppas på ett besked under det första 
halvåret 2015. Att få bli godkänd som ESA BIC är intres-
sant ur den aspekten att flera av våra bolag har en hög 
kompetens inom materialkunskap, vilket i många fall är 
basen inom rymdforskning. En ESA BIC ska jobba med 
att kunna ta tillämpningar från ESA till mer jordnära 
applikationer. Det kan passa flera av våra bolag bra. 

… tillbaka till innovationspolitiken
Nu åter där jag började med svenska innovations-
politiken. Regeringen släpper i skrivande stund sin 
vårbudget som kommer att gå igenom efter December-
överenskommelsen. Den innehåller enligt uppgift en 
näringspolitisk offensiv med en satsning på 71 miljoner 
kronor till såddfinansiering via Almi. Detta för att täcka 
bristen på privat finansiering i tidiga skeden. I våra bolag 
utgörs investeringarna till övervägande del av privata 
medel. Därför lider vår region snarare av bristen på det 
marknadskompletterande statliga riskkapitalet. Av de 
nya 71 miljoner kronorna är 20 miljoner kronor avsedda 
för rådgivning till företagare med utländsk bakgrund. 
I vårbudgeten sätts det också av 50 miljoner kronor till 
innovationsfrämjande insatser inom ramen för stats-
ministerns inrättade innovationsråd. Dessa satsningar vill 
man dubblera till 2016. Allt nytt såddkapital är välkom-
met, men vi behöver mer av det redan befintliga statliga 
riskkapitalet i tidigare skeden. Detta påtalas även i Riks-
revisionens rapport ”Statens insatser för riskkapitalför-
sörjning – i senaste laget” (RiR 2014:1). En utredning har 
påbörjats gällande detta och våra förhoppningar är stora. 

Var finns pengarna?
UIC möts ofta av frågan ”Hur kan vi finansiera vår affär-
sidé?”. I januari 2015 lanserade därför UIC avdelningen 
”Finansiering” på vår hemsida. Där kan entreprenörer 
få information om vilka finansieringsalternativ och 
aktörer som finns – beroende på i vilken finansieringsfas 
bolaget befinner sig. Besök den gärna!

Jag önskar dig en trevlig och inspirerande läsning av 
UICs årsberättelse för 2014.

Uppsala, 16 april 2015

Per Bengtsson
Vd, Uppsala Innovation Centre
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KUNSKAP OCH NÄTVERK 
FÖR SNABBARE TILLVÄXT 
OCH FRAMGÅNG
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta 
företagsinkubatorer och har rankats som världens 18:e bästa 
företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global  
Benchmark 2014. UIC ger affärsutvecklingsstöd, kunskap 
och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som 
vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad.

UIC stödjer entreprenörer, forskare, inn-
ovatörer och företagare i arbetet med att 
kommersialisera sina idéer och utveckla sitt 
affärsmannaskap. Fokus ligger på företagets 
affärsutveckling för att påskynda tiden till 
marknad samt minska riskerna i tidiga och 
avgörande skeden. UIC vänder sig till projekt 
och företag inom alla branscher, exempelvis 
life science, ICT och teknik. 

Målsättningen är att bidra till att fler livskraf-
tiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad 
utvecklas.

UIC-modellen skapar framgångsrika företag 
UIC-modellen formades 2004 och har visat sig 
fungera bra än i dag då nio av tio alumnbolag 
är fortsatt aktiva på marknaden. UIC-modellen 
innefattar fem affärsutvecklingsprogram för 
olika faser i utvecklingen från idé till ett väl 
fungerande tillväxtföretag på en internationell 
marknad. Efter avslutat program ska affärs-
idén eller företaget kunna ta nästa steg i sin 
affärsutveckling. Resultatet blir kortare tid till 
marknad.

En viktig del i UIC-modellen är nätverket  
med cirka 70 handplockade personer på, eller 
med erfarenhet från, ledande positioner i 
näringslivet som vägleder bolagen i deras affärs-
utveckling. Affärscoacherna stödjer de nystart-
ade företagens ledning och styrelse och bidrar 
med sin kunskap, erfarenhet och sina etablerade 
kontakter med viktiga nätverk.  

Den stora bredden av affärscoacher gör det 
möjligt för UIC att vara branschoberoende och 
företagen kan därmed få expertstöd från en 
erfaren person inom deras specifika bransch.

UIC har också ett nätverk av specialister, till 
exempel industrialiseringscoacher, som har 
erfarenhet av att ta steget från prototyp till 
serieproduktion. 

UIC har även ett brett spektrum av affärs-
partner inom olika branscher som bidrar med 
sin kunskap och kompetens till UIC-bolagen 
genom bland annat seminarier och individuell 
rådgivning.

UIC tar inte några ägarandelar i UIC-bolagen 
och står inte för uthyrning av lokaler. På detta 
sätt kan UIC vara en oberoende samarbetspart-
ner till bolagen.

Ägare till UIC är till lika delar STUNS  
(Stiftelsen för samverkan mellan universiteten  
i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala 
kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet 
Holding. 

UIC är medlem i Swedish Incubators &  
Science Parks (SISP) som är branschorganisatio-
nen för Sveriges inkubatorer och science parks.

UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd 
– Excellens.

KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG

UIC-MODELLEN I 
KORTA DRAG

• UICs affärsutveck-
lingsprogram för 
företagandets olika 
faser.

• UICs nätverk av 
70 affärscoacher från 
näringslivet kopplade 
till UIC.

• UICs nätverk av 
affärspartner med 
expertkompetens

• UIC fokuserar på 
affärsutveckling och 
hyr inte ut lokaler.

• UIC är oberoende 
samarbetspartner 
och tar inga ägar- 
andelar i bolagen.

• UIC följer UIC- 
bolagens utveckling 
kontinuerligt.
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UIC Business Startup
UIC Business Startup riktar sig till personer som vill 
starta och driva framtidens företag. Programmet 
gör det möjligt för företag eller team att gå från idé 
till kund på tre månader. Deltagarna får den kun-
skap, vägledning och det nätverk som krävs för att 
snabbt komma ut på marknaden med en ny produkt 
eller tjänst. Bygger bland annat på koncepten Lean 
startup och Customer development som är etable-
rade bland moderna framgångsrika startup-företag 
runt om i världen.

UIC Business Lab
UIC Business Lab syftar till att stärka affärsutveck-
lingsprocessen i projekt på väg mot bolagisering 
eller i redan startade bolag. Ger ökad kunskap 
om affärsutveckling, finansiering och vad som krävs 
för att bygga affärskoncept och en organisation. 

UIC Business Prep
UIC Business Prep är ett program för utvalda 
företag med hög potential. Företagen har specifika 
områden som behöver utvecklas med hjälp av UIC 
och en affärscoach. Ambitionen är att bolagen fort-
sätter i UIC Business Accelerator.

UIC Business Accelerator
UIC Business Accelerator vänder sig till nya eller 
etablerade bolag som är nära marknadsintroduktion 
samt är redo att expandera och nå en internationell 
marknad. Programmet ger företaget tillgång till 
viktiga resurser i affärsutvecklingsprocessen såsom 
affärscoachning, stöd i finansieringsprocessen samt 
ett omfattande nätverk.

UIC Alumni
UIC Alumni innefattar företag som avslutat UIC 
Business Lab eller UIC Business Accelerator. Ger 
fortsatt tillgång till UICs affärscoacher och skapar 
tillfällen för erfarenhetsutbyte mellan företag inom 
Uppsala Innovation Centre.

Affärscoacher
UICs affärscoachmodell innefattar cirka 70 hand-
plockade affärscoacher från näringslivet som är kopp-
lade till UIC. Affärscoacherna har, eller har erfarenhet 
från, ledande befattningar på företag inom alla olika 
typer av branscher och stöttar bolagen i deras affärs-
utveckling genom sin kunskap, erfarenhet och sitt nät-
verk. UIC-bolagen har även tillgång till UICs nätverk av 
specialister, exempelvis industrialiseringscoacher som 
vägleder bolagen från prototyp till serieproduktion.

UIC Partner
UIC har ett tjugotal affärspartner som bidrar till 
UIC-bolagens utveckling genom att dela med sig 
av sin kunskap och kompetens vid seminarier och 
individuell rådgivning. Dessutom erbjuder de direkta 
tjänster till bolagen. UICs affärspartner bidrar till 
finansieringen av Uppsala Innovation Centre.

UPPSALA INNOVATION CENTRES 
AFFÄRSUTVECKLINGSPROGRAM 

UPPSALA INNOVATION CENTRES AFFÄRSUTVECKLINGSPROGRAM

Från idé till kund  
på tre månader

UIC  
Business Startup

Utveckla och förbereda

UIC  
Business Prep

Utvärdera och förädla

UIC  
Business Lab

Genomföra

UIC Business  
Accelerator

Återkoppla

UIC  
Alumni

I januari 2015 slogs UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Start 
och UIC Business Agile ihop. Det nya programmet UIC Business Startup 
bygger på samma upplägg och innehåll som det tidigare programmet 
UIC Business Agile och vänder sig till personer eller team med idéer  
om nya innovativa produkter eller tjänster oavsett branscher.
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RETURN ON INVESTMENT, ROI FÖR 2014
Offentlig ROI är ett mått på uppväxlingen av den erhållna offentliga fi-
nansieringen som UIC fått i förhållande till de skatter och avgifter som 
UIC-bolag, och alumner sedan högst fem år, har återbetalat till staten 
under 2014.
 För varje satsad krona i UIC under 2014 har UIC-bolagen gett 
13,1 gånger pengarna tillbaka under innevarande år.
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Pelago Bioscience och Episentec 
vann SKAPA i Stockholms län
Två UIC-bolag blev länsvinnare då Sveriges största 
innovationspris SKAPA delades ut i Stockholms län. 
Grundarna av CRO-företaget Pelago Bioscience, 
Michael Dabrowski, Pär Nordlund och Daniel  
Martinez Molina tog emot SKAPA Utvecklings- 
stipendium på 15 000 kronor. SKAPAs hederspris  
på 10 000 kronor utdelades till Anders Hanning, 
grundare och vd på bioteknikföretaget Episentec.

OT Chemistry utsågs till  
Gasellföretag 2014
UICs alumnbolag OT Chemistry utsågs till Gasell- 
företag 2014 – en utmärkelse som årligen delas  
ut av Dagens Industri till Sveriges snabbast  
växande företag. 

– Detta är verkligen en ära och inspiration. Under 
2011 fick vi Bona Postulata-utmärkelsen för visat 
stor affärspotential i Uppsalaregionen och i början 
av 2014 utsågs företaget till UIC alumn. I och med 
Gasell-utnämningen får vi bekräftelse på att vi har 
fortsatt följa rätt spår, sa Fredrik Lehmann, vd på  
OT Chemistry.

Cadila Pharmaceuticals Sweden  
förvärvade BioChromix NewCo
Cadila Pharmaceuticals Limited, ett av Indiens 
ledande forskardrivna läkemedelsbolag, förvärvade 
BioChromix NewCo genom sitt dotterbolag Cadila 
Pharmaceuticals Sverige. BioChromix NewCo 

utvecklar nya och innovativa behandlingar mot 
sjukdomar som involverar felveckade proteiner, vilka 
tros vara centrala i utvecklingen av vissa neurodege-
nerativa sjukdomar. Cadila Pharmaceuticals kommer 
att fortsätta den prekliniska och kliniska utveck-
lingen av de läkemedelskandidater som utvecklats 
av BioChromix NewCo.

jDome BikeAround en av världens  
100 främsta innovationer
Den sydkoreanska mediekoncernen Money Today 
utsåg Division By Zeros virtuella cykelskärm och 
träningscykel jDome BikeAround till en av de 100 
främsta innovationerna på världsmarknaden. jDome 
BikeAround gör det möjligt att cykla i en virtu-
ell miljö och används bland annat av personer på 
demensboenden som kan cykelträna med hem- 
stadens gator projicerade på skärmen.

  HÄNT UNDER 2014  

VÄRLDSINNOVATION
Division By Zeros 
virtuella cykelskärm 
och träningscykel för 
demenspatienter, jDome 
BikeAround, har ut-
nämnts till en av världens 
100 främsta innovationer 
enligt Money Today.
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Operose och Plick fick Nordeas 
resestipendium 2014
Det blev två företag inom klädbranschen som 
tilldelades Nordeas resestipendium 2014. Söder-
täljeföretaget Operose utvecklar arbetskläder 
designade för kvinnor med anpassad passform och 
nytänkande praktiska lösningar. Uppsalaföretaget 
Plick har tagit fram en app där privatpersoner kan 
köpa, sälja och upptäcka secondhand-mode. Stipen-
diet på 25 000 kronor vardera är öronmärkt för en 
affärsresa som gagnar företagets utveckling och 
tillväxt. De delades ut av UICs affärspartner Nordea 
i samband med UICs årliga julgransplundring.

Cavidi korat till ett av  
Sveriges vassaste teknikbolag
Som Sveriges ledande leverantör av HIV-tester 
utsågs UIC-bolaget Cavidi till ett av Sveriges 20 vas-
saste teknikbolag inom landets företagsinkubatorer 
genom att placera sig på Almis Tech 20-lista.

UIC rankad som världens  
18:e bästa företagsinkubator
Uppsala Innovation Centre rankades som världens 
18:e bästa företagsinkubator med universitetskopp-
ling enligt UBI Global Benchmark 2014. Rankingen 
omfattade totalt över 220 inkubatorer med någon 
koppling till universitet fördelat på 67 länder. UBI 
tittade bland annat på deras påverkan på den ekono-
miska tillväxten, antal nya arbetstillfällen, tillgång till 
kapital samt affärsutvecklingskompetens och nätverk.

– UIC är en exceptionell företagsinkubator. Vår 
rapport har bland annat visat att startup-bolagen 

inom UIC har en högre överlevnadsgrad och tillväxt 
än genomsnittet globalt, sa Dhruv Bhatli,  
medgrundare till UBI Global.

Airwatergreen fick 1,58 mkr  
för energisnålare virkestorkning
UICs alumnbolag Airwatergreen erhöll 1,58 miljoner 
kronor från Energimyndigheten för att anpassa 
sin energisnåla avfuktningsteknik, så kallad varm-
kondensering, till skogsindustrin. Företaget ska 
bygga en fullskalig prototyp som ska installeras i en 
kommersiell kammartork för att verifiera utförda 
tester i mindre skala som visar på en möjlig bespa-
ring på 40 procent vid virkestorkning. Detta skulle 
innebära en årlig energibesparing på totalt 2,5 TWh 
för Sveriges alla kammartorkar. Projektet förväntas 
få stor betydelse för den svenska skogsindustrin 
som genom energibesparingen kan effektivisera sin 
produktion och stärka sin konkurrenskraft.

University
Business
Incubator

of 2014

GLOBAL TOP 25

UBI INDEX
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OssDsign och Q-linea bland  
Sveriges 33 hetaste teknikbolag
När finalomgången av den prestigefulla 33-listan med  
Sveriges 33 hetaste unga teknikbolag avgjordes var 
UIC-bolagen OssDsign och Q-linea två av bolagen som 
korades. Q-linea var med på listan för tredje året i rad.
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Google i samarbete med 
spelbolaget Night Node
Fyra spelintresserade kompisar startade 
Uppsalabaserade indie-spelbolaget  
Night Node i oktober 2013. I början 
av 2014 fick Google upp ögonen för 
det nystartade bolaget och deras spel 
Orbital Gear. Ett samarbete inleddes 
där Google satsar tid och resurser i 
bolaget för att få det att lyckas på en 
global arena. Google har som strategi 
att välja ut intressanta nordiska pro-
jekt som de ser har störst potential 
att lyckas online och där det finns 
förutsättningar för ett långvarigt 
framgångsrikt samarbete. 

– Vi blev kontaktade av Google 
eftersom de såg att vår produkt har 
stor potential att lyckas online. Att  
ha Google som strategisk samarbets- 
partner är förstås hur stort som 
helst, och också jätteviktigt inför våra 
kommande lanseringar, sa Mohammed 
Al-Hasnawi, vd på Night Node.
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Imint och 123on segrare i  
prestigefulla Bully Awards 2014
I den årliga tekniktävlingen Bully Awards 2014 
utsågs två UIC-bolag till vinnare. 123on, som är 
framstående inom videoklipp i mobilen, kammade 
hem segern i kategorin Yearling. Kategorin inne-
fattar bolag som söker eller har fått sådd- eller 
affärsängelinvestering. Alumnbolaget Imint vann 
kategorin Young Bulls för företag som söker eller 
har fått A-finansiering. Imint är verksamma inom 
mjukvara för bildanalys och videooptimering. 

Sensidose fick Parkinson-läkemedel  
godkänt av Läkemedelsverket
UICs alumnbolag Sensidose har under några år 
utvecklat ett nytt och patenterat system för indivi-
duell dosering av tablettläkemedel. I systemet ingår 
en elektronisk doseringsapparat, MyFID, som ger 
patienten individuellt anpassade läkemedelsdoser 
i form av mikrotabletter. Den första tillämpningen 
avser behandling av Parkinsons sjukdom med 
tablettläkemedlet Flexilev, som nu godkänts av 
Läkemedelsverket. Doseringsapparaten MyFID fick 
CE-godkännande under hösten 2013.

Fouriertransform investerade 25 mkr 
i UICs alumnbolag ÅAC Microtec
Under våren 2014 investerade Fouriertransform 
25 miljoner kronor i UICs alumnbolag ÅAC Microtec.  
Företaget ska använda expansionskapitalet till att 
öka försäljningen av sina världsledande mikroelek-
troniksystem till flyg- och rymdindustrin och andra 
industriella kunder med mycket höga tekniska krav. 
ÅAC Microtec är i dag en nyckelpartner i ledande 
utvecklingsprojekt för att tillverka nya och mindre 
satelliter. Ambitionen är att ytterligare stärka bola-
gets roll som strategisk leverantör till den växande 
flyg- och rymdindustrin.

Tre UIC-bolag fick  
Bona Postulata-priset
UIC-bolagen Airwatergreen, Night Node och VBN 
Components tilldelades Bona Postulata-priset som 
delas ut till uppländska företag med stor tillväxtpo-

tential. Bona Postulata är 
ett näringslivspris som vill 
uppmuntra företag med 
grund i Uppsala med stark 
tillväxtpotential. Bakom 
priset står 16 välkända 
företag och näringslivs-

organisationer i Uppsala län. Priset ger de vinnande 
företagen kvalificerad utbildning och mentorer för 
att ytterligare stärka deltagarnas företagarkom-
petens. Bona Postulata är instiftat av två av UICs 
affärspartner, Advokatfirman Lindahl och PwC.

Vinnova investerade 26 mkr  
i UIC-bolag under 2014
Vinnova investerade minst 26 miljoner kronor i 
UIC-bolag under 2014. Exempel på UIC-bolag som 
fick finansiering från Vinnova är Pharem Biotech, 
Gradientech, One Lab, Resorbable Devices,  
Hexicon, Beactica, OssDsign, Emplicure, Kontigo 
Care, Ngenic, Brain Shuttle, Airwatergreen  
och APR Technologies. 

Nytt program:  
UIC Business Startup
Från och med 1 januari 2015 slår UIC ihop affärs- 
utvecklingsprogrammen UIC Business Start  
och UIC Business Agile. Det nya programmet  
UIC Business Startup bygger på samma upplägg  
och innehåll som det tidigare programmet  
UIC Business Agile och vänder sig till personer  
eller team med idéer om nya innovativa produkter 
eller tjänster oavsett branscher. 

Sprint Bioscience och  
ScandiDos på First North
ScandiDos är ett snabbväxande bolag inom strål- 
terapi av cancer. Under 2013 stod bolaget inför 
intressanta produktlanseringar och för att säker-
ställa en lyckad lansering, och därmed fortsatt stark 
tillväxt, genomfördes en nyemission på 21,75 milj-
oner kronor samt en listning av bolagets aktie på 
NASDAQ OMX First North. 

UICs alumnbolag Sprint Bioscience utvecklar 
innovativa läkemedel inom cancerområdet. För att 
finansiera den fortsatta utvecklingen av bolaget, 
samt möjliggöra en listning på NASDAQ OMX First 
North, genomfördes en spridningsemission på 
22,5 miljoner kronor under förra året.

BOLAG TILL FIRST NORTH
Alumnbolagen ScandiDos 
och Sprint Bioscience  
listades på First North 
under 2014.
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OT Chemistry är en framgångsrik aktör på den internationella  
marknaden. Läkemedelsbolag världen över anlitar Uppsalaföretaget  
i sitt arbete med att utveckla nya läkemedel. Även på hemmaplan har 
bolaget uppmärksammats för sin snabba expansion och sitt starka  
team genom utmärkelsen DI Gasell 2014.

 GASELLFÖRETAGETS 
MOLEKYLDESIGN GER 
INTERNATIONELL 
FRAMGÅNG

OT CHEMISTRY

  OT CHEMISTRY  
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OT Chemistry har sina lokaler där 
allt en gång började. Men då får 
man gå bakåt i tiden några år. 
Företaget bildades 2008 och är en 
avknoppning från bioteknikföre-

taget Biovitrum, som i sin tur är en spinoff från 
Pharmacia. Efter några år i Stockholm flyttade 
vd Fredrik Lehmann OT Chemistry till Uppsala 
och Uppsala Business Park, som vuxit fram bland 
Pharmacias och Biovitrums tidigare lokaler. Då 
tillsammans med sin partner Ulf Brenberg som i 
dag har lämnat bolaget. Medgrundare var också 
professor Ingvar Brandt som i dag ingår i företa-
gets styrelse.

Flytten till lokalerna i Uppsala Business Park, 
som ägs av UICs affärspartner Klövern, innebar 
att bolaget fick snudd på skräddarsydda loka-
ler. Några av medarbetarna kunde dessutom 
glädja sig över att namnskylten vid deras tidigare 
arbetsrum satt kvar sedan sist de arbetade i 
lokalerna.

– De här lokalerna passar oss perfekt. Sedan 
2011 har vi tredubblat antalet anställda och ändå 
kunnat stanna kvar här. Och det finns plats för 

expansion. I dag har vi två analyslaboratorier 
och fyra synteslaboratorier, och vi har planer för 
ytterligare ett synteslaboratorium, säger Fredrik.

Kunderna finns i hela världen
Kunderna finns runt om i världen. På väggen i en 
av korridorerna finns en världskarta där nålar i 
olika färger visar kundernas geografiska sprid-
ning. Alla världsdelar är representerade. 

– Våra kunder är allt från de riktigt stora läke-
medelsbolagen till andra stora läkemedelsbolag, 
bioteknikbolag, virtuella bolag och professorer 
inom akademin. Vi arbetar med läkemedelskemi 
och kan förstärka läkemedelsbolagens egna 
forskningsavdelningar i utvecklingsarbetet. 

Fredrik och hans team är specialister på forsk-
ning, utveckling och optimering av läkemedels-
molekyler. Utmaningen är att designa molekyler 
så bra som möjligt. Det man söker är molekylen 
som klarar att ge både bästa effekt och minst 
biverkningar.

– Vårt arbete handlar om att designa läke-
medelsmolekyler på bästa sätt och att göra det 
möjligt att skala upp processen i stor omfattning. 

OT CHEMISTRY

OT CHEMISTRY AB  
(ONTARGET CHEMISTRY)

OT Chemistry är ett kon-
traktsforskningsbolag som 
tillhandahåller tjänster inom 
kemi- och prekliniska studier 
och har kunder över hela värl-
den. Bolaget bildades 2008, 
då under namnet OncoTarge-
ting, som en avknoppning från 
läkemedelsbolaget Biovitrum. 

STARTADE: 2008 
ANTAL ANSTÄLLDA 2014:  
35
OMSÄTTNING 2014:  
cirka 28 miljoner kronor
KURIOSA:  
Fick utmärkelsen DI Gasell 
2014.

FAKTA DI GASELL
DI Gasell är ett pris som 
sedan 2000 årligen delas ut 
av tidningen Dagens Industri 
till Sveriges snabbast växande 
företag. Färre än 0,5 procent 
av Sveriges aktiebolag utses 
årligen till Gaseller.
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Processoptimering är en av våra absoluta styrkor 
där vi erbjuder våra kunder spetskompetens.

Hög framgångsfaktor
Att man lyckats råder det inget tvivel om. I stort 
sett alla projekt – eller 99 procent av alla upp-
drag – resulterar i framgångsrika resultat. Och 
kunderna kommer tillbaka. 95 procent av upp-
dragen kommer från bolag som redan är kunder.

Som kontraktsforskningsbolag äger OT  
Chemistry inga egna patent. Allt arbete sker på 
uppdrag av läkemedelsbolag runt om i världen 
som behöver den specialistkompetens bolaget 
erbjuder. OT Chemistry agerar även i interna-
tionella projekt. Senast i raden är EU-projektet 
ENABLE där man har rollen som logistiksam-
ordnare.

Fredrik ser också fler möjligheter för bolaget.
– Vi vill gärna vara med och driva utveck-

lingen inom vårt område. Att erbjuda dokto-
rander plats hos oss och öka samarbetet med 
universiteten är något vi verkligen ser fram emot. 
Och vi är på god väg. Genom ett SSF-samarbete,  
Stiftelsen för strategisk Forskning, mellan oss 

och Biomedicinskt centrum i Uppsala kan  
vi hälsa vår första doktorand välkommen till 
företaget. 

– Förutsättningarna är goda för intressanta 
samarbeten. Jag välkomnar framtida partnerskap 
där vi kan bidra med våra analysmetoder i olika 
projekt. Att arbeta med egna patent är inte aktu-
ellt eftersom det kan innebära intressekonflikter 
med våra nuvarande kunder. Men vi arbetar 
gärna direkt med akademin, fortsätter Fredrik.

Extremt duktiga kemister 
Utvecklingen har gått fort för OT Chemistry. 
En framgångsfaktor för bolaget är förmågan att 
attrahera extremt kompetenta medarbetare. På 
bara några år har bolaget tredubblat sin perso-
nalstyrka, som representeras av cirka 10 natio-
naliteter

– Vi har en fantastisk personal. De är alla 
extremt duktiga kemister, är vetenskapligt 
skolade och många har också erfarenhet från 
industrin. Det är en heterogen grupp som kom-
mer från olika länder och världsdelar. Det ger 
mångfald och stora fördelar i vårt arbete.  

OT CHEMISTRY

BÄSTA KEMISTERNA
På bara några år har  
OT Chemistry tredubblat 
sin personalstyrka, som 
representeras av cirka  
10 nationaliteter.
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Vi söker inte aktivt personal. Vi ber istället de 
som redan arbetar hos oss om rekommendationer 
och får också spontanansökningar där vi hittar 
nya medarbetare.

Det medarbetarna kanske inte vet när de 
anställs är att de, liksom alla medarbetare på  
OT Chemistry, får en legofigur som alias i 
 bolagets planerings- och styrsystem. 

Fredrik tar oss med för att visa vad det  
handlar om. 

Legofigurer som alias 
Mycket riktigt. Längre ner i korridoren stan-
nar vi till framför en stor legoplatta. Här sitter 
legoklossar i olika färger och i olika längder. 
Ovanpå varje legokloss är ett antal figurer fast-
satta. Det är karaktärer från populära tv-serier 
som The Simpsons och filmer som Pirates of the 
Caribbean och andra populära figurer. På väggen 
ovanför ser man vilken legofigur som tillhör vem 
bland kollegorna.

– Här ser man vilka projekt vi håller på med 
just nu, hur länge de pågår och vilka som arbetar 
i de olika projekten. Legoklossens längd visar 
hur många veckor projektet pågår och när det 
ska vara klart. Figurerna på legoklossen talar om 
vilka som arbetar med projekten. Bara en person 
på företaget har mandat att flytta och ändra på 
tavlan. Jag själv har karaktären Mr. Burns från 
tv-serien The Simpsons som mina medarbetare 
har valt åt mig, säger Fredrik.

Internationell närvaro
OT Chemistrys kompetens och förmåga att 
leverera har lagt grunden till bolagets internatio-
nella framgångar. Ett strategiskt beslut 2011 att 
samarbeta med ett av de mest erfarna kontrakts-
forskningsföretagen på marknaden, danska Niels 
Clauson-Kaas A/S, öppnade dörrar till interna-
tionella nätverk och gav möjlighet att etablera 
sig både i USA och Japan och något senare även 
i England. I dag har OT Chemistry marknads-
organisationer i USA, England, Japan och Israel 
samt egen personal i USA, Tyskland, Frankrike 
och Israel. 

Unikt team 
Sedan starten 2008 har bolaget haft kontakt 
med UIC. Karin Meyer utsågs till affärscoach 
när OT Chemistry gick affärsutvecklings- 
programmet UIC Business Accelerator och  
hon framhåller gärna företagets lyckade  
internationalisering:

– Fredrik och hans team är unika. Att få inter-
nationella storkunder att hitta till, och välja att 
samarbeta med, ett litet laboratorium i Sverige 
är fantastiskt bra gjort. Det är inte lätt att lyckas 
med en internationalisering. För många går det 
bra i starten, man får några uppdrag men sen tar 
det stopp. Det OT Chemistry har lyckats med 
är att arbeta strategiskt i USA och Europa och 
ta plats i internationella projekt som nu senast i 
EU-projektet ENABLE, säger Karin.

UIC ovärderlig kontakt
Kontakten med UIC har betytt mycket för bolaget.

– UIC har varit ovärderligt för oss. Jag brukar 
ibland beskriva mig själv som ”en ofrivillig entre-
prenör”. Liksom alla kemister vill jag helst hålla 
till i labbet. UIC har hjälpt mig och förklarat  
vad man gör och vad som krävs för att gå från  
kemist till att driva ett bolag. UICs affärscoach 
Karin Meyer har bidragit i arbetet på många  
sätt, säger Fredrik. 

– Vi har också löpande kontakt med UICs 
vd Per Bengtsson. Han har följt oss hela tiden, 
oavsett vilken fas vi gått igenom. Det har gett 
kontinuitet i samarbetet med UIC. Det har inte 
varit ett samarbete som gjort att vi har kunnat 
undvika alla fallgropar. Men vi har kunnat 
konstatera att UIC hade rätt – att vi hamnat i 
fallgropar då och då, som de pekat ut. Miss-
lyckanden är bra och vi har lärt oss mycket och 
dragit nytta av dem.

DI Gasell – ett oberoende kvitto
Fredrik anser att medarbetarna är den enskilt 
mest avgörande faktorn för företagets utveckling 
och starka position. Ingvar Brandt, professor 
vid Evolutionsbiologiskt centrum på Uppsala 
universitet, medgrundare till företaget och i dag 
medlem i styrelsen håller med. Men inte bara 
det. Han anser att Fredriks egen målmedvetenhet 
och skickliga sätt att driva företaget också är en 
viktig förklaring till bolagets framgång. 

Och båda är eniga om att utmärkelsen DI 
Gasell 2014 har fått alla att känna stolthet och 
ökad motivation. 

– Det är ett oberoende kvitto på att det vi har 
gjort är rätt, säger Fredrik.

OT Chemistry ingår i dag i UIC Alumni och har tidigare 
fått stöd i sin affärsutveckling genom programmen 
UIC Business Lab och UIC Business Accelerator.

www.ontargetchemistry.com
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Pharmaceutical companies world-
wide use OT Chemistry to help 
develop new drugs. The company has 
also gained attention in Sweden for 
its rapid expansion and strong team, 
being named a Gazelle company in 
2014 – an award the largest Nordic 
financial daily, Dagens Industri, 
gives to Sweden’s fastest growing 
companies.

The company was launched in 
2008 as a spinoff of the biotech  
company Biovitrum, which itself is  
a spinoff of Pharmacia.

CEO Fredrik Lehmann and his 
team are extremely skilled special-
ists in the research, development 
and optimization of pharmaceuti-
cal molecules. The team seeks to 
identify molecules that are capable 
of producing the best effects with the 
fewest side effects. 

“Our work involves designing the 
best pharmaceutical molecules pos-
sible and creating a process that can 
be expanded on a large scale. Process 
optimization is one of our core 
strengths and a field in which we offer 
our customers specialized expertise,” 
says Fredrik Lehmann.

Our customers are located 
worldwide and range from the largest 
pharmaceutical companies to other 
major pharmaceuticals, biotech 
firms, virtual companies and academ-
ic professors. 

OT Chemistry currently has 
marketing offices in the US, the UK, 
Japan and Israel, as well as in-house 
staff in the US, Germany, France and 
Israel. The company’s affiliation with 
UIC has played a significant role in its 
rapid expansion. 

“UIC has been invaluable to us. I 
tend to describe myself as an ‘invol-
untary entrepreneur’. UIC and UIC’s 
business coach have helped me evolve 
from a being a chemist to running a 
successful company,” says Fredrik.
www.ontargetchemistry.com 

OT CHEMISTRY
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Siktet är högt ställt. Med sin nya app Plick är det bäst som gäller. Både 
i Sverige och i resten av världen. Och intresset är stort. Inte bara hos 
användarna, som hittat och laddat ner appen redan innan den egentligen 
hade börjat marknadsföras. Finansiärerna har också hakat på. Bolagets 
första crowdfunding-runda blev övertecknad. Hos UIC säger Plick sig  
ha hittat det startup-stöd man sökt och som har gjort skillnad. 

 PLICK ÄR  
SECONDHAND- 
BUTIKEN I MOBILEN

  PLICK  
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PLICK AB

Plick utvecklar appen Plick, 
som är en mobil marknads-
plats där privatpersoner kan 
köpa och sälja secondhandklä-
der, accessoarer och skor av 
hög kvalitet. Siktet är inställt 
på att utveckla Plick till den 
marknadsledande e-handels-
plattformen för secondhand 
och vintage.

STARTADE: 2013
ANTAL ANSTÄLLDA 2014:  
1 person
OMSÄTTNING 2014:  
Bokslut ej klart. Uppskattad 
omsättning på 200 000 kronor.
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Bolaget bakom appen Plick heter 
Plick. Här finns ett stort intresse 
för secondhandkläder, -skor och 
-accessoarer. Att skapa en digital 
handelsplats för privatpersoner 

blev den självklara utmaningen för Medhane 
Asefaw, creative director i bolaget och Jimmy 
Heibert som är vd i Plick. Med Medhanes 
och Jimmys passion för secondhand och 
erfarenhet av att ordna modevisningar, 
event, vintagemässor och utförsäljningar 
växte idén fram. Att idén med att skapa 
digitala handelsplatser ligger rätt i tiden gör 
timingen perfekt. 

Sälj det du inte använder
– Att göra det enklare för den som vill sälja 
fina plagg som hänger i garderoben och inte 
används längre är grunden i vår idé. Vi är 
övertygade om att det finns många som vill 
sälja sina kläder utan att ta med dem till en 
fysisk butik eller utförsäljning. Att istället 
ladda upp bilder på kläderna som man vill 
sälja i en app och nå de som är intresserade 
att köpa kändes helt rätt. Vi ville också 
göra det enklare för köpare att handla 
secondhand, att hitta det man letar efter, få 
inspiration och se vad andra har handlat, 
hitta säljare i närheten och ge kommentarer 
och tips, säger Medhane.

Att också få bort en ibland negativ stämpel  
kring att köpa secondhand är viktigt för 
Plick. Man vill gärna vara med och påverka 
fler att välja secondhand. Att få fler att 
upptäcka att det är en fantastisk möjlighet 
att både köpa kläder och sälja det man själv 
inte behöver men som någon annan gärna 
vill ha.

Snygg presentation lockar fler kunder
Allt som är secondhand kan inte säljas på 
Plick. De har valt att vara en handelsplats 
för kvalitativ secondhand. Det handlar om 
bra kläder, skor och accessoarer som gärna 
får vara några år gamla, men som inte är så 
mycket använda. Varumärket spelar ingen 
roll. Det viktiga är att kläderna är fräscha 
och kan användas av en ny ägare – och hur 
de presenteras.

– Ja, vi har satt upp en modell för hur 
kläderna ska presenteras. Det är inga 
konstigheter alls utan handlar bara om att 
skapa samma stil på alla bilder som laddas 
upp i appen. Det viktigaste är att kläderna 
ska bli intressanta att både sälja och köpa. 
Plagget på en galge fotograferad mot en ljus 
bakgrund. Det är det hela. Vi granskar alla 
bilder som läggs upp och föreslår att man 
tar en ny bild om den inte håller måttet, 
säger Medhane.

Med Medhanes och Jimmys erfarenhet 
och passion för secondhand, tillsammans 
med moderbolaget Swace Digitals kompe-
tens inom webb-, app- och systemutveck-
ling, startade man spinoff-bolaget Plick 
där även Janne Harju och Anna Dormer 
Volgsten är medgrundare. Kontakten med 
UIC togs tidigt. 

Tre intensiva månader i UIC Business Agile
– Jag kände till UIC via Entreprenörsko-
lan som jag gick för några år sedan, så vi 
tog kontakt igen för att se om det fanns 
möjlighet för oss att få stöd i vår affärsut-
veckling. Och det fanns det. Medhane och 
jag har tillsammans gått UIC Business Agile 
och senare också UIC Business Prep där vi 
arbetat tillsammans med UICs affärscoach 
Daniel Fixelius, som har erfarenhet av de 
utmaningar som vi stod inför, säger Jimmy. 

Tiden i första programmet UIC Business 
Agile beskriver Jimmy som tre intensiva 
månader:

– Här fick vi träffa andra bolag som 
jobbade med sina projekt och fick deras 
perspektiv på det vi gör, och inte minst höra 
andras kritiska frågor och funderingar på 
hur vi tänkt. 

I programmet UIC Business Agile arbetar  
deltagarna enligt Lean startup-metoden,  
på samma sätt som framgångsrika startup- 
bolag i Silicon Valley. Det innebär bland 
annat att deltagarna får testa sina idéer 
mot riktiga kunder i ett tidigt skede för 
att vara säkra på att de utvecklar något 
som kunderna både vill ha och vill betala 
för. I dag går programmet under namnet 
UIC Business Startup.
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Tidig fokus på finansiering
– Seminarier och studiebesök gav oss också idéer 
och ny kunskap, men kanske var det viktigast av 
allt att vi insåg att det var dags att släppa pro-
dukten, att vi inte längre själva kunde hålla på 
att utveckla lite till och lite till utan släppa appen 
och fortsätta utvecklingsjobbet tillsammans med 
de som skulle använda den, fortsätter Jimmy.

Nästa steg var programmet UIC Business Prep, 
och kontakten med affärscoachen Daniel Fixelius 
gjorde att bolagets finansiering hamnade överst 
på ”att-göra-listan”. Ett gott råd som Jimmy 
gärna ger vidare till andra UIC-bolag är att tidigt 
informera sig om olika finansieringsalternativ, så 
att man har lite koll och en plan framåt.

Lyckad crowdfunding-runda
– Genom UIC fick vi information om vilka olika 
finansieringsmöjligheter som finns. För oss har 
det betytt mycket. Inte minst för utgången av den 
crowdfunding-kampanj som vi nu har gjort. Vi 
tog tidigt kontakt med affärsänglar och andra 
investerare. Alla var positiva men det var ändå 
svårt att få ett tydligt och definitivt besked om 
de var med eller inte. Men det visade sig att de 
kontakter vi tagit blev betydelsefulla längre fram.

Hösten 2014 gjorde Plick en finansierings-
runda. Man valde att göra det via FundedByMe 
i form av crowdfunding. De kontakter och rela-
tioner man byggt upp angående finansiering med 
bland andra Almi Invest, Vinnova, affärsänglar 
och erfarna privata investeringsbolag som  
Aggregate Media visade sig nu bli riktigt värde-
fulla för att få fart på sin crowdfunding-kampanj. 

– Att få en bra start i en crowdfunding- 
finansiering är viktigt. Då några av de större 
aktörerna som vi haft kontakt med valde att haka 
på så tecknades nästan 70 procent av alla aktier 
direkt. Det innebar att vi blev intressanta även 
för andra som ville investera i oss, men som inte 
kände oss lika väl. De stora etablerade aktörerna 
verifierade både värderingen av bolaget och att 
personalen i bolaget har den kompetens och kraft 
som krävs för det fortsatta utvecklingsarbetet. Att 
vi tillhörde UIC-sfären tror jag var avgörande för 
att vi lyckades med det, säger Jimmy.

Målet för crowdfunding-kampanjen var 2 mil-
joner kronor, men intresset var så stort att kam-
panjen övertecknades och slutade på 2,3 miljoner 
kronor. En annan välkommen förstärkning av 
kassan var tilldelningen av Nordeas resestipen-
dium 2014, som årligen delas ut till UIC-bolag 
med behov av en viktig affärsresa. Pengar som 
Plick kommer att använda för att söka upp och 
etablera relationer med framtida finansiärer som 
man tror kan vara intresserade av Plick.

– Det handlar om att besöka dem som vi tror 
skulle kunna vara intresserade av oss. De finns 
inte bara i Sverige utan även utomlands. Med 
pengarna som vi fått kan vi genomföra några 
sådana resor.

Hållbar konsumtion
Under våren 2015 släpps en ny version av appen 
där man också kopplar in en betalfunktion för 
den som vill använda sig av den möjligheten. 
Liksom tidigare kan säljare och köpare själva 
komma överens om hur betalningen sker. Under 
våren fortsätter också arbetet med att på sikt 
etablera Plick på marknader utanför Sverige, 
säger Jimmy.

– Vi vill bli den ultimata plattformen för kva-
litativ secondhand-handel i hela världen och få 
bort stigmat som finns runt att handla second-
handvaror. Vi höjer kvaliteten och ger en möjlig-
het för säljare och köpare att enkelt mötas. I USA 
finns redan flera stora aktörer men det finns plats 
för fler, säger Medhane.

Att handla secondhand handlar också om 
hållbarhet, att kläder som är okej inte slängs utan 
enkelt kan få en ny ägare. Hållbarhetsaspekten är 
viktig för Plick och till hösten 2015 kommer man 
att släppa en dokumentär som lyfter fram svenska 
bolag inom klädindustrin som engagerat sig inom 
området, exempelvis Filippa K och Boomerang.  
I nuläget är det dock inte huvudfokus i Plicks 
kommunikation. Fokus nu är att få fler att upp-
täcka att det finns oändligt mycket fina kläder av 
hög kvalitet att hitta på secondhandmarknaden.
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Siktar på oväntade marknader 
Förutom USA och Europa tittar Plick också på 
marknader som inte så många intresserar sig för. 
Det handlar om länder i Afrika, Asien och Syd-
amerika. Länder där intresset för mode är lika 
stort som i väst men där man inte har möjlighet 
att konsumera i den takt som till exempel vi i 
Sverige och Europa gör. 

– Men likaväl som vi söker intressanta mark-
nader som inte så många tittar på så kanske 
nästa marknad visar sig bli London, eller en del 
av London. Plick bygger på att det blir hyfsat 
många i ett område som väljer att handla via 
appen, säger Medhane.

Att kläder engagerar råder det ingen tvekan 
om. Medhanes kontaktnät och bakgrund från 
bland annat den digitala medieskolan Hyper 
Island, och Jimmys förankring i IT-bolag som 
jobbar med app-utveckling, har gett extra skjuts 
framåt. Vänner, kompisar och kontakter har 
engagerat sig i tjänsten. Frågor om kläder och 
hållbarhet intresserar många och har gjort det 

hyfsat lätt för Plick att engagera och entusi-
asmera andra att vara med och bidra med sin 
kunskap och hjälpa till.

UIC bidrog till rätt timing 
Både Jimmy och Medhane är överens om att 
kontakten med UIC har betytt mycket för Plick. 

– Om vi inte hade antagits till UIC Business 
Prep och kommit i kontakt med vår affärscoach, 
eller gått UIC Business Agile, tror jag att vår 
första produkt kommit ut på marknaden mycket 
senare. Vi hade definitivt tappat energi och 
frågan är om vi faktiskt inte kommit för sent. 
Nu kom vi i tid och fick en bra skjuts framåt och 
en lyckad första finansieringsrunda som gör det 
möjligt för oss att utvecklas vidare.

Plick har fått stöd i sin affärsutveckling genom pro-
grammen UIC Business Agile och UIC Business Prep.

www.plick.se

FAKTA  
CROWDFUNDING

Crowdfunding är en relativt ny 
typ av finansiering som bygger 
på många små investerare som 
är beredda att stödja ett före-
tag eller projekt, endera bara 
för den goda sakens skull eller 
mot någon form av belöning. 
Nu på senare tid även mot 
delägande, så kallad Equity 
crowdfunding. 

VAR FINNS PENGARNA?  
På UICs webb hittar du aktörer 
inom crowdfunding och andra 
finansieringsalternativ för före -
tagandets olika faser.  
www.uic.se/finansiering
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PLICK

The company behind the Plick app 
is called Plick. The company’s CEO, 
Jimmy Heibert, and Creative Direc-
tor, Medhane Asefaw, want to make 
it easier for people to buy and sell 
quality secondhand clothes, shoes 
and accessories, to gain inspiration 
from other people’s closets and  
to find quality secondhand  
products nearby.

“We designed a model that  
illustrates how to present the clothes. 
It’s about recreating the same style in 
every image, meaning that the garment  
is placed on a hanger and photo-
graphed against a light background. 
We review all of the photos that are 
posted,” says Medhane Asefaw.

In the fall of 2014, Plick held a 
crowdfunding campaign. The goal 
of the campaign was to raise SEK 
2 million, but they surpassed their 
target and secured SEK 2.3 million. 
Plick also won Nordea’s 2014 travel 
prize, which is annually awarded to 
a UIC company that needs to make 
an important business trip. Plick used 
the money to seek out and establish 
relationships with future financiers. 

In addition to markets like the US 
and Europe, Plick is looking to Africa, 
Asia and South America – countries 
where there is just as much interest 
in fashion as in the West, but where 
people don’t have the ability to con-
sume at the same pace as in Europe. 

“If we hadn’t been accepted into 
UIC’s programs, I think our first 
product would have gone to market 
much later. We would definitely have 
lost momentum and quite possibly 
been too late. Now we made it on 
time, made significant headway and 
completed a successful round of 
initial financing, which allows us to 
continue making advancements,” 
says Jimmy Heibert.
www.plick.se
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Efter ett intensivt researcharbete, och kontakter 
med ledande auktoriteter inom området, började 
Anna skönja vad det handlade om. Med mer kun-
skap från sömn- och stressutbildningar, kurser om 
hjärnans beteende och pågående studier i psykiatri, 
skrev Anna en bok direkt riktad till ungdomar. Boken 
fick titeln ”Så funkar det – sömn, stress och lite 
annat”. Och det är precis det som boken handlar 
om. Här finns fakta och verktyg för att som ung 
hitta en mer hållbar livsstil. Och en strategi för att 
få tillräckligt med sömn.

Tekniken är fantastisk – men ett annat förhåll-
ningssätt behövs.

– Hjärnan presterar sämre när vi får för lite sömn. 
Så är det bara. Något som påverkar sömnen, kvali-
teten på sömnen och hur lång tid det tar för oss att 
somna hänger ihop med hur mycket tid vi har vid 
skärmen. Och det är absolut inte tekniken det är 
fel på. Möjligheterna och tillgängligheten som den 

ger oss är fantastisk. Med smartphones, datorer 
och surfplattor har vi möjligheter som vi aldrig haft 
tidigare. Det handlar om vårt förhållningssätt, att 
se till att vi får tillräckligt med sömn, säger Anna.

Att ämnet är hett råder det ingen tvekan om. 
Första upplagan av boken är slutsåld och andra upp-
lagan är klar för leverans. Anna har också lanserat 
en ny sajt som heter Ung Livsstil, fylld med fakta, 
råd och arbetsmaterial för lärare, elever, föräldrar, 
elevhälsan och ungdomarna själva. 

Från lärare till företagare
Från att successivt ha trappat ner som lärare har 
Anna slutat på skolan där hon undervisade. Nu ligger 
allt fokus på hennes företag Frija. Inför lanseringen 
av Ung Livsstil tog hon kontakt med UIC.

– Jag har haft ett hobbyföretag en längre tid 
men att verkligen göra business har jag ingen erfa-
renhet av. Hur tänker man och hur gör man?  

FRIJA

FRIJA

KOPPLA NER OCH KOPPLA AV – SÖMN 
VIKTIGT FÖR ATT LYCKAS I SKOLAN
Hur påverkas elevernas möjlighet att lära sig och prestera när de får för lite sömn? Hur kan jag hjälpa 
mitt barn att sova bättre och stressa mindre? Med allt tröttare elever i klassrummet, och en insikt om 
svårigheten att nå fram till eleverna, började Anna Nygren ta tag i frågorna som legat och gnagt ett 
tag. För att sprida kunskap om hur sömn och stress påverkar ungdomar lämnade Anna läraryrket, 
startade eget och utvecklade en plattform för arbetet.
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FRIJA

Frija’s Anna Nygren is a lifestyle 
educator highly experienced 
in dealing with lifestyle issues 
affecting students. She is a 
lecturer, author and instruc-
tor centered on lifestyle issues, 
and a former teacher. Anna has 
developed Ung Livsstil (Young 
Lifestyle) – a digital lifestyle 
platform for school children 
– which offers medicinal and 
research-based education and 
tools to help children and youth 
lead a sustainable lifestyle. 
www.frija.se / www.unglivsstil.se 

FRIJA

Hur testar man sina idéer? Ingen aning. Att få en 
plats i UIC Business Agile har betytt mycket och jag 
hade aldrig kommit så här långt annars. Jag är verk-
ligen supernöjd med att ha fått andras syn på det 
jag gör och lärt mig hur man jobbar för att sälja sina 
produkter. Inte minst har jag förstått betydelsen 
av att arbeta med sociala medier, som är en viktig 
kanal för mig i dag. 

Att nå fram till elever och lärare – en utmaning
En annan fråga där Anna upplever att hon fått 
stöd via UIC är hur man agerar för att intressera 
skolledningen för ungas livsstil – och att nå fram 
med budskapet att elevernas livsstil hänger ihop 
med deras hälsa och möjlighet att prestera i skolan. 
Kunskap som både elevhälsa, elever, föräldrar och 
lärare behöver.

– I dag kan skolorna beställa material på sajten 
unglivsstil.se. Min ambition är så klart att fler ska 
hitta dit, intressera sig för området och engagera sig.

Målsättningen för företaget är att bli fler. 

– Min plan för 2016 är att utvidga verksamheten  
och att bolagets intäkter ska öka. Jag behöver hitta 
mer tid för att skriva läromedel och böcker som 
riktar sig till olika målgrupper. I dag är jag ute och 
föreläser så mycket att det blir svårt att hitta den 
tiden. Blir vi fler kan vi göra mer, säger Anna.

Det räcker inte med en bra idé – det behövs  
affärstänk också
Att ha fått professionellt stöd i utvecklingen av 
företaget har varit avgörande för Anna.

– Det räcker inte att ha en bra grej eller en bra 
idé. Man måste också få hjälp med ett bra affärs-
tänk. Det har jag fått av kloka människor som jag 
mött hos UIC, som gett mig insikt och de verktyg 
som jag behövde. Nu vill jag vidare.

Frija har fått stöd i sin affärsutveckling genom  
programmet UIC Business Agile.

www.frija.se / www.unglivsstil.se
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FREELWAY

HJÄLPSAMHET 
FRÅN DÖRR TILL 
DÖRR MED WEBB-
TJÄNSTEN GOFREEL
Att samordna, hjälpa varandra och nyttja  
befintliga resurser bättre är grundbulten i tjänsten 
som Strängnäsbaserade bolaget Freelway ut-
vecklar. På den digitala mötesplatsen gofreel.se 
är det fritt fram att fråga om det är någon som 
har plats över och kan ta med ett extra paket 
på resan. 

FREELWAY
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 FREELWAY

Freelway’s Gofreel platform coordinates 
shipments between individuals, organiza-
tions, municipalities and county councils. 
Gofreel users can post a request to see if 
anyone has space available to bring an 
extra package on their trip. Freelway’s 
concept resulted in a 2014 Venture Cup re-
gional final, being named Green Company 
of the Year in Strängnäs, and 1st prize in 
the innovation competition CleanTech 
Challenge.
www.gofreel.se

PRISAD TEKNIK

Freelways affärsidé och teknik har  
uppmärksammats och belönats. I täv-
lingen Venture Cup 2014 nådde bolaget 
regionfinalen inom kategorin Miljö  
& energi och under våren 2015 vann  
Freelway innovationstävlingen CleanTech  
Challenge och utnämndes dessutom till 
Årets miljöföretag i Strängnäs kommun.
 Venture Cup är Sveriges ledande  
tävling för de som vill utveckla sin  
affärsidé till ett framgångsrikt affärs-
koncept och starta företag. Tävlingen 
Clean Tech Challenge genomfördes av 
miljöteknikföretaget Håll Ut i samarbete 
med bland andra IBM, Uppsala kommun, 
Regionförbundet Uppsala län och UIC. 
Vinsten i CleanTech Challenge gav  
Freelway 50 000 kronor och en möjlig-
het att realisera sin teknik i samarbete 
med Uppsala kommun och UIC. 
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Även om fenomenet ligger i tiden – att hjälpa varandra 
och nyttja resurserna bättre – är det egentligen 
inget nytt. Grannar har i alla tider hjälpt varandra. 
Det nya är att alltfler digitala mötesplatser skapas 
för att koppla samman personer som har ett speci-
fikt önskemål med personer som kan möta behovet, 
till exempel genom att hyra ut sin bostad, måla hus 
eller transportera saker och ting.

Tobias Forngren står bakom bolaget Freelway 
och har erfarenhet av att använda sig både av den 
digitala tekniken för samverkan och vänliga grannars 
hjälpsamhet. 

– Jag växte upp på landet och passade så klart på 
att fråga när någon av grannarna var på väg in till 
stan om de kunde köpa lördagsgodis till mig när de 
ändå skulle iväg. Med dagens teknik är det lätt att 
skapa system som gör det enklare för fler att hjälpas 
åt, säger Tobias.

Kopplar ihop de som söker transporter  
med de som kan hjälpa till
Idén bakom Freelways webbaserade tjänst Gofreel 
föddes på ett café där han tillsammans med en vän 
satt och diskuterade idéer och entreprenörskap. 
Utgångspunkten i tjänsten är att förenkla och göra 
det möjligt att använda sig av transportresurser som 
inte nyttjas – genom att koppla ihop de som vill ha 
hjälp med en transport med den som vill hjälpa till. 

Så här beskriver Tobias kortfattat hur det går till:
– På Gofreels hemsida kan du registrera dig som 

användare, logga in i systemet och skapa en för-
frågan om transport mellan två platser. Förfrågan 
skickas ut till andra anslutna personer i området. När 
någon accepterar din förfrågan får du ett medde-
lande och kan göra upp om hämtning och lämning. 
Lätt som en plätt.

Tobias är noga med att påpeka att det inte handlar 
om att skapa ett nytt Posten eller nytt DHL. Gofreel 
är ett komplement. Tobias har tidigare haft kontakt 
med UIC och det var naturligt att söka kontakt 
igen. Under utvecklingsarbetet har Tobias haft UIC 
som stöd och bollplank. Både i affärsutvecklings-
programmen UIC Business Agile och UIC Business 
Prep där han fick kontakt med en av UICs erfarna 
affärscoacher, Staffan Calais. 

Tidigt test bekräftade idén
– Jag har fått grymt bra stöd och det har betytt 
mycket i utvecklingsarbetet. Metoden att tidigt 
testa konceptet mot kund har gjort att vi tidigt 
kunde justera det som krävdes och sedan påbörja 
programmeringen som vi vid det laget visste var  
rätt tänkt. Vi har rullat ut tjänsten i omgångar och 
marknadsföringen har i stort sett enbart varit viral 
på till exempel Facebook och Twitter. Siktet är nu 
inställt på att fortsätta expandera i Sverige och på 
sikt också lansera tjänsten utanför Norden. 

    Utvecklingsarbetet fortsätter och på listan över 
aktuella utvecklingsprojekt finns en idé att använda 
tekniken för att också samordna transporter inom 
stora organisationer. Det kan exempelvis röra sig 
om kommuner med många dagliga transporter, som 
skulle kunna samordnas genom Gofreel på samma 
sätt som mellan privatpersoner. Utvecklingsarbetet 
är igång och liksom tidigare sker det i samarbete 
med kunden.

Perfekt matchning av UIC
Samarbetet med UICs affärscoach Staffan Calais  
har fungerat bra.

– Matchningen som ledde till att vi fick kon-
takt med en av UICs affärscoacher, som hade den 
erfarenhet och kunskap vi behövde för att komma 
vidare, var verkligen klockren. Vi har fungerat 
bra ihop och har fortsatt kontakt även efter att 
vi slutfört UIC Business Prep. Nu träffas vi som 
vänner, samtalspartner och värdefulla bollplank, 
säger Tobias. 

Idén att samordna transporter och hjälpa varan-
dra har haft extra starkt genomslag på landsbygden. 
Där har bensinstationer och lanthandlare också fått 
rollen som servicepunkter där paket kan lämnas in 
och hämtas – och där de som inte har tillgång till 
dator kan få hjälp att lägga ut förfrågningar och ta 
emot beställningar.

– Ja, etableringen av servicepunkterna har blivit 
en fråga där kommuner och länsstyrelser har varit 
extra intresserade och där vi nu har några pro-
jekt igång som de finansierar. Servicepunkternas 
verksamhet betyder en hel del för de boende i 
området som får det lättare att skicka och ta emot 
paket och varor som de vill skicka iväg eller få hem-
skickade.

Uppmärksammade lokala servicepunkter
Etableringen av servicepunkter har också inneburit 
stor uppmärksamhet, framför allt i lokalpressen, 
vilket i sin tur har resulterat i fler medlemmar som 
vill kunna få hjälp och hjälpa till.

Utmaningen nu är att fortsätta expandera, och 
att öka intäkterna genom att utveckla tjänsten för 
företag och större organisationer som till exempel 
kommuner. Gofreel är gratis för privatpersoner, 
men företag och organisationer betalar för att 
använda tjänsten.

För Tobias är det en spännande tid som väntar. 
Expansion i Sverige, på sikt också utanför Norden, 
och att justera och förfina tjänsten Gofreel gente-
mot företag och organisationer.

Freelway har fått stöd i sin affärsutveckling genom 
programmen UIC Business Agile och UIC Business Prep.

www.gofreel.se
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BIOTERAPEUTIKA

NY METOD  
FÖR SNABBARE 
SÅRLÄKNING
Drivkraften är att göra nytta. Att resultatet ska 
kunna användas. Och hon är på god väg. Projek-
tet som Evelina Vågesjö, doktorand vid Institu-
tionen för medicinsk cellbiologi på Biomedicinskt 
centrum, driver ser ut att kunna resultera i en ny 
och effektivare metod för sårläkning.
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Behovet är stort. Inte minst för diabetespatienter 
som kämpar med kroniska sår som en följd av sjuk-
domen. Och de är många. I Europa räknar man med 
att cirka 6 miljoner diabetespatienter har problem 
med fotsår och andra kroniska sår. Sår som tar 
flera månader att läka, och i värsta fall kan leda till 
amputation av hela underbenet.

– 85 procent av alla underbensamputationer som 
utförs på diabetiker orsakas av fotsår. Om vi kan 
hitta ett sätt att få såret att läka effektivt betyder 
det mycket för de som drabbas. Just nu arbetar vi i 
projektform och hittills ser våra försök mycket bra 
ut. Jag har tillsammans med min handledare pro-
fessor Mia Phillipson och samarbetspartner Stefan 
Roos på Sveriges lantbruksuniversitet lämnat in en 
patentansökan för att skydda våra produkter och 
fortsätta utvecklingsarbetet, säger Evelina.

Minskar behovet av antibiotika
Även om nyttan är störst för de med stora svår-
läkta sår kommer den nya metoden också att kunna 
användas på vanliga sår. Dessutom kommer den i 
dag kraftiga överanvändningen av antibiotika att 
kunna minskas då produkten har en bakteriedö-
dande funktion.

– Det vi tittar på är att försöka hitta synergief- 
fekter och stärka specifika immuncellers funktioner 

i läkningsprocessen. En kortfattad beskrivning är att 
vi med hjälp av ”goda” lactobaciller förstärker olika 
typer av alarmsignaler från den skadade vävnaden 
för att få immuncellerna att arbeta mer intensivt. 
Man kan säga att vi ”lurar kroppen” genom att inten-
sifiera signalen så att immuncellerna tror att det är 
en allvarligare sårskada än vad det är. Något som gör 
att såret läker snabbare, berättar Evelina.

Att bilda bolag – ett strategiskt val
Arbetet fortgår som ett projekt men kommer övergå 
till ett bolag längre fram. Hittills har projektet fått 
finansiering från Vinnova och även genom Uppsala 
universitet Innovation som, förutom stöd med 
ansökan till Vinnova och patentrådgivning, förmed-
lat medel från Handelsbanksstiftelsen och Vinnovas 
Verifiering för tillväxt.

– Vi kommer att starta bolaget när det är strate-
giskt att göra det. Det kan handla om att vi behöver 
agera som bolag när det gäller finansieringsfrågor 
eller för att teckna avtal med intressanta partner, 
säger Evelina.

Att i ett så tidigt skede ha fått finansiering är i sig 
ett kvitto på att projektet är på rätt spår.

– Ja, det kan man nog säga. Jag drivs av att det 
vi gör ska komma till nytta. Vi har också arbetat 
hårt med projektet, regelbundet stämt av att vi är 

BIOTERAPEUTIKA

Bioterapeutika definieras brett 
som ”bakterier med goda egen-
skaper”. Lactobaciller i sig är bra 
för behandling av kroniska sår då 
de sänker pH-värdet och därmed 
minskar möjligheten för patogena 
bakterier att infektera såret. Evelina  
Vågesjös nya metod baseras 
på lactobaciller och förstärker 
alarmsignaler från den skadade 
vävnaden, så att immuncellerna 
arbetar mer intensivt och får såret 
att läka snabbare. 
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på rätt väg, tagit kontakt med många olika aktörer, 
lärt oss hur sårvården utförs praktiskt och tagit 
reda på saker. Det har förstås gett oss kunskap och 
trovärdighet i vårt arbete, och inte minst hjälpt oss 
att göra rimliga tids- och kostnadsplaner. 

UICs nätverk ger stöd i affärsutvecklingen
Kontakten med UIC gick via en kollega som tidigare 
gått UIC Business Lab.

– UIC har verkligen varit bra för mig. Jag har 
vetenskapligt stöd och resurser runt omkring mig 
men hade få kontakter med erfarenhet av kom-
mersialisering. Jag har fått bra information på alla 
seminarier, fått träffa likasinnade och förstått hur 
jag ska tänka och göra. Gänget på UIC är proffsiga 
och det känns som att UIC tar hand om mig på det 
sätt jag behöver just nu.

Framtiden ser ljus ut. Evelina bedömer, och hoppas, 
att den nya sårläkningsmetoden som man utvecklar 
har genomgått klinisk prövning inom en två-årsperiod.

– Vår förhoppning är att den kliniska effekten ska 
visa sig vara riktigt bra. Nästa steg i det läget kan 
vara att gå ihop med en partner, ta in mer kapital i 
det egna bolaget eller att sälja bolaget.

Siktar på att leda företaget
Evelina vill följa sitt projekt. Hon vill se att de som 
har fotsår får en möjlig behandling.

– Jag har gjort majoriteten av experimenten själv, 
jag har skrivit alla ansökningar och vi har bra veten-
skaplig höjd i projektet. Jag skulle gärna ta rollen 
som vd i ett framtida bolag.

BIOTHERAPEUTICA

Evelina Vågesjö wants to make 
a difference. Her research at 
Uppsala University aims to 
heal wounds faster – starting 
with diabetes patients with 
chronic wounds. The technology 
is based on special lactic acid 
bacteria that amplify human 
warning signals released by 
damaged tissue, thus accelerat-
ing healing. During 2015, the 
team will start a company to 
take the technology to market. 

Grunden finns redan. Parallellt med studierna i 
biomedicin har Evelina också hunnit med en examen 
i ekonomistyrning. Dessutom genomför hon just 
nu en MBA-utbildning på distans. Till det finns en 
ambition att lyssna och lära för att förstå vad som 
krävs för att den nya produkten ska kunna passa in i 
vårdkedjan på bästa sätt.

Stöd som utvecklar din idé
Att ta kontakt med UIC är ett råd hon vill ge alla 
kollegor som tror att deras forskningsresultat är 
användbara, för människor eller processer. 

– Ja, mitt råd är definitivt att ta kontakt med UIC 
för att få hjälp att ta reda på om din idé är använd-
bar eller inte, istället för att fundera på det hemma 
på kammaren, menar Evelina.

UIC har också ett nära samarbete med bland 
andra Uppsala universitet Innovation, som hjälper 
forskare och studenter vid Uppsala universitet med 
affärs- och IP-rådgivning och även med att hitta 
finansiering och samarbetspartner för att utveckla 
deras idéer och forskningsresultat för en  
bredare användning. 

För Evelina går nu arbetet vidare och hon får bland 
annat stöd genom IVAs program Mentor4Research, 
som syftar till att öka förståelsen om kommersialise-
ring hos forskare samt koppla samman akademi  
och näringsliv.

Evelina Vågesjö har fått stöd i sin affärsutveckling 
genom programmen UIC Business Start och  
UIC Business Lab.
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PROSILICO

DATORMODELLER  
FÖRUTSPÅR NYA 
LÄKEMEDELS 
EGENSKAPER
Det som såg ut att vara slutet på ett 25-årigt 
yrkesliv inom läkemedelsutveckling för Urban 
Fagerholm visade sig istället vara startskottet 
för ett utvecklingsarbete som har resulterat i 
en ny datorbaserad metodik för att förutspå 
nya läkemedels egenskaper.
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 PROSILICO

After AstraZeneca closed its 
research operations in Södertälje 
in 2012, Urban Fagerholm 
contacted UIC Södertälje, which 
had been selected as Södertälje’s 
business incubator. He had be-
gun developing a new model with 
a colleague. With UIC’s support, 
Prosilico was born. The company 
develops computer models that 
predict how pharmaceuticals will 
be absorbed by, exposed within, 
and disappear from the body – 
based on Urban’s past research 
at AstraZeneca.
www.prosilico.com

OM UIC SÖDERTÄLJE

I juni 2012 blev UIC vald till 
Södertälje kommuns före-
tagsinkubator. Då var fokus 
att stötta tidigare forskare 
på AstraZeneca som ville 
kommersialisera sina idéer 
efter att forskningen lades 
ner i Södertälje. I dag vänder 
sig UIC till alla branscher i 
Södertälje. Målet är att fler 
tillväxtföretag med hög över-
levnadsgrad ska utvecklas.
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Att tidigt få kunskap om hur nya läkemedel tas upp 
i kroppen, exponeras och försvinner är frågor som 
de som arbetar med läkemedelsutveckling behöver 
svar på. Kunskapen kräver förutsägelser som görs 
utifrån information från djurförsök och provrörstes-
ter. Ju tidigare svaren kommer i utvecklingsarbetet 
och ju bättre träffsäkerheten i förutsägelserna är – 
desto bättre. 

Prosilicos datormodeller kan leverera sådana 
förutsägelser redan innan molekylerna ens är  
tillverkade. 

– Vi kapar tiden, ger möjlighet till snabba och 
bättre beslut och ökar urvalsmöjligheterna tidigt. 
Med våra datormodeller har vi lyckats mer än 
halvera prediktionsfelen och mer än tredubblat 
omfånget. Andra fördelar är att överdoseringsrisken 
i försökspersoner minskar och att en del djurförsök 
kanske inte heller behöver genomföras. Något  
som i sin tur innebär etiska fördelar, säger  
Urban Fagerholm, vd och grundare av Prosilico.

Validerande modeller attraherar kunder
Prosilico startade sin verksamhet 2014, men för 
Urban Fagerholm började grundarbetet tidigare. 
Erfarenheter av avvikande förutsägelser med 
etablerad metodik och brist på samsyn lade grunden 
för omfattande utredningsarbeten som visade på 
både tillkortakommanden hos befintlig metodik och 
utvecklingsmöjligheter.

Efter nedläggningen av AstraZenecas forskningsav-
delning i Södertälje 2012 kom Urban i kontakt med UIC 
Södertälje. Han hade börjat arbeta fram en ny modell 
i samarbete med en kollega inom en annan disciplin. 

– I dag har vi utvecklat en unik plattform med 
130 validerade datormodeller för prediktion av olika 
läkemedelskandidaters upptag, spridning, expone-
ring och försvinnande. Vi har på relativt kort tid fått 
åtta kunder och ytterligare några läkemedelsbolag 
har visat intresse för att testa sina substanser i våra 
modeller, säger Urban.

Kompletterar och ersätter 
Även om Prosilicos datormodeller är validerade  
och ger snabbare och säkrare resultat i tuffa jäm- 
förande tester tror Urban att det kommer att ta  
en tid innan de successivt når ett större genomslag 
på marknaden. 

– Ja, så brukar det vara med nymodigheter. 
Även om några vågar testa nytt och sätter kvalitet, 
säkerhet och kostnadseffektivitet i centrum så finns 
det andra som inte är mottagliga eller redo att byta 
vanor och metoder. Några är nöjda med vad de 
redan har eller att bara följa strömmen. Och det har 
vi förståelse för och har räknat med. 

– För oss är det viktigt att jobba vidare med höga 
anspråk och ambitioner, att peka på de omfattande 
behov som finns och försöka visa att våra modeller 
är bra som alternativ eller komplement. Förbätt-
ringarna, tillväxten och våra kunders tilltro och 
nöjdhet har gett oss gott hopp, fortsätter Urban.

Möjlighet till möten med resestipendium 
Prosilico har också väckt intresse hos flera  
investerare och besökte under våren 2015 mässan 
Bio-Europe i Paris. En resa som blev möjlig när  
Prosilico vann Nordeas resestipendium 2015, som 
delas ut till UIC-bolag och är öronmärkta för en 
affärsresa som gagnar företagets utveckling och  
tillväxt. I Paris fortsatte Urban att skapa uppmärk-
samhet kring företaget och knöt nya kontakter  
med framtida kunder och partner.

Stöd och förtroende från UIC
För Prosilico har samarbetet med UIC Södertälje 
spelat stor roll.

– Redan från första mötet har vi känt ett  
stort stöd. Vi har känt att UIC har tillit till våra 
metoder och idéer och att de har trott på oss  
från första början. Vi har gått UIC Business Lab  
och UIC Business Prep. När vi ser framåt är också  
UIC Business Accelerator högst intressant för oss. 

– Vi har också fått stor hjälp av UICs affärs-
coach Sven Undeland som hjälpt oss att struktu-
rera upp vårt arbete och som vi kunnat bolla olika 
affärsmodeller med. Att få känna det förtroende 
vi upplevt från UIC har betytt mycket för vårt 
arbete med att försöka utveckla bolaget och våra 
modeller till något riktigt bra, säger  
Urban Fagerholm.

Prosilico har fått stöd i sin affärsutveckling genom 
programmen UIC Business Lab och UIC Business Prep.

www.prosilico.com
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UIC Södertälje vänder sig till företag och projekt inom alla branscher 
i kommunen. Målet är att fler tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad 
utvecklas. Linnea Omsorg är ett av de redan etablerade bolagen i  
kommunen som via UIC Södertälje vässat sin affärsplan och  
förberett sig för fortsatt expansion.

 ”MED FOKUS PÅ  
ALLAS MÖJLIGHET 
ATT UTVECKLAS”

  LINNEA OMSORG  

LINNEA OMSORG
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Det är mitt på dagen och i det nybygg-
da röda huset, som i dag badar i 
solljus, är det dags för lunch. Kock-
en har börjat ta fram ingredienserna 
och ställt på bänken och Eli som är 

en av de boende i huset har precis kommit hem 
från förmiddagens jobb. Huset i Kavlinge några 
mil utanför Nyköping är det nyaste av Linnea 
Omsorgs gruppboenden och är ett LSS-boende 
för vuxna som behöver särskilt stöd och service. 
I dag bor fyra personer i huset och det finns plats 
för ytterligare två. 

Allt överskott går tillbaka i verksamheten
Linnea Omsorg driver också ett HVB-hem, 
erbjuder personlig assistans och daglig verksamhet  

enligt LSS för vuxna. Totalt arbetar 50 personer 
i verksamheten, som förutom i Kavlinge också 
finns i Järna och Skellefteå. Verksamheten 
startade på ideell basis 1999 och omvandlades 
2010 till ett aktiebolag efter många års drift som 
stiftelse. Lillemor Thorsén är vd i bolaget som är 
helägt av Stiftelsen Fram. Allt eventuellt över-
skott går tillbaka till verksamheten för att kunna 
ge fler personer hjälp.

Tillsammans med UIC Södertälje har Lillemor 
fått stöd i arbetet med att vässa affärsplanen och 
sätta en tydligare struktur i företagets arbete.

– Det är en tuff process att utveckla företa-
get utifrån vad hjärtat är fullt av, kombinerat 
med den lagstiftning och de tillstånd som styr 
verksamheten. Det är inte en lätt uppgift, säger 

LINNEA OMSORG AB

Linnea Omsorg bedriver 
verksamhet inom personlig 
assistans, bostad med särskild 
service enligt LSS för vuxna, 
daglig verksamhet enligt LSS 
för vuxna och HVB-verksam-
het för ungdomar enligt SoL.

STARTADE: Linnea Omsorg 
startade 2010 som bolag efter att 
ha verkat som ideell förening sedan 
1999.
ANTAL ANSTÄLLDA 2014:  
68 personer
KURIOSA:  
Linnea Omsorg har fått sitt 
namn efter den dag som  
verksamheten startade den 
13 maj – på Linnea-dagen. 

----------------------------------- 

LSS 
Lagen om stöd och service till vissa 
funktions hindrade

HVB 
Hem för vård eller boende

SoL 
Socialtjänstlagen



ÅRSBERÄTTELSE 2014 / UPPSALA INNOVATION CENTRE 41LINNEA OMSORG

Lillemor som har många års erfarenhet 
av arbete i ledande positioner inom både 
offentlig och privat verksamhet. Att få 
stöd från UIC, och tillgång till en av UICs 
affärscoacher som dessutom stått inför 
liknande utmaningar, har betytt mycket 
för att skapa en struktur i arbetet. 

Att inte söka jobbet som vd på Linnea 
Omsorg med rubriken ”Entreprenör med 
stort hjärta” ja, det fanns inte på kartan. 
Jobbet skulle hon bara ha. Och jobbet  
har hon.

Showtime i väntan på lunchen
Köket ligger mitt i huset och förutom  
Eli är också brodern Andre, Lillemor och 
några fler nu på plats. Intresset för att vara 
med och laga mat i dag är svalt. Istället 
vill Eli visa sitt rum för Lillemor, eftersom 
han har gjort några förändringar. Rummet 
har ett eget kök, en stor sovalkov och ett 
stort rum där väggarna är målade i varma 
jordfärger. Utanför det stora fönstret och 
glasdörren finns en altan, en gräsmatta 
och sedan skogen. Andre kommer fram 
med sin Ipad och visar en film från gym-
met där han tränar på löpbandet. Lillemor 
och Andre pratar en stund och sedan 
bjuder Andre på en improviserad show 
när hatten och den randiga slipsen är på. 
Leo, som älskar att resa, har kartböcker 
och faktaböcker om världens resmål på 
bordet i sitt rum. Han tar fram en bok och 
visar var han redan har varit – och dit han 
drömmer om att få åka. 

– De som bor här i vårt boende i  
Kavlinge har funktionshinder av olika 
slag och behöver ofta psykosocial hjälp, 
struktur och förutsägbarhet. Att inte veta 
vad som händer utlöser ofta ångest. Bemö-
tandet mellan personal och boende här är 
en av våra grundpelare, att möta individen 
i en gemenskap, skapa struktur och ge 
möjlighet till kreativitet är viktiga delar 
för att skapa en grund att utvecklas vidare 
ifrån, säger Lillemor.

Strukturerad och antroposofisk  
arbetsmodell
Att beskriva och strukturera företagets 
arbetsmodell har varit viktigt i utveck-
lingsarbetet. Både för arbetet på de olika 
enheterna som ingår i Linnea Omsorg, 
men också för att nå ut och beskriva verk-
samheten för anhöriga till de som behöver 
stöd och hjälp och till kommunerna som 
upphandlar bolagets tjänster.

Verksamheten på Linnea Omsorg vilar 
på en antroposofisk värdegrund och 
människosyn där man tror på människans 

unika möjlighet att utvecklas utifrån sina 
egna förutsättningar. Med värdegrun-
den som bas utformas verksamhet och 
struktur inom bolaget. Och det är också 
med den grundsynen som bas som Linnea 
Omsorg kan erbjuda en unik vårdform för 
de boende. 

Personalen förebilder
– Vårt erbjudande handlar mycket om att 
ha rätt personal. Vi är noga när vi väljer 
våra medarbetare. Vi ska klara att möta 
var och en som individer i gemenskapen, 
ja helt enkelt vara intresserade och vilja se 
personerna och hjälpa dem att utvecklas 
från där de står. Vi är också förebilder och 
det är vi som ska erbjuda strukturerade 
och kreativa aktiviteter. 

Efter lunchen är det dags för Andre 
att bege sig till verkstaden som ligger i 
ett annat av husen i närheten. Istället 
för att börja fixa med egendesignade 
bordstabletter, som hans handledare i den 
dagliga verksamheten Lina Karlsson har 
förberett, är han mer sugen på att fixa till 
och damma av sin förstärkare som han 
har tänkt sälja. Handtaget skruvas av och 
förstärkaren putsas innan det är dags att 
skruva på handtaget igen. Efter lite prat 
hit och dit enas Andre och Lina om att 
det kanske kan vara en bra idé att titta på 
internet vad man får betala för en sådan 
här förstärkare, så att han kan sätta rätt 
pris när det är dags för försäljning.

Ambition att utöka verksamheten
Linnea Omsorgs verksamhet vilar på 
individuella avtal som kommuner runt 
om i landet sluter med bolaget. I dag har 
man avtal med tretton kommuner. Att 
göra ett bra jobb är viktigt för att ha 
fortsatt förtroende. Utmaningen nu för 
Linnea Omsorg är att utöka verksamheten 
geografiskt, och även att erbjuda så många 
olika tjänster som möjlighet på de platser 
som man finns.

– I dag arbetar vi med verksamhet inom 
öppenvård, HVB-verksamhet, LSS-boende 
för vuxna, daglig verksamhet för vuxna 
och personlig assistans. Vår ambition är 
att göra det lättare att välja oss genom att 
erbjuda all verksamhet på samtliga platser 
där vi finns i dag.

För bolaget handlar det om att ha en 
verksamhet som fungerar väl och som gör 
att man både uppmärksammar och pratar 
gott om verksamheten. Ett gott rykte 
är viktigt. Men det krävs också aktiva 
insatser som att finnas med och marknads-
föra sitt erbjudande på konferenser där 
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HVB- och LSS-boenden står i fokus, vara med 
och informera på socionomdagar, finnas med 
på hemsidor där kommunerna lägger upp vilka 
behov de har och också vara aktiva på forum 
som handlar om de här frågorna. 

Det handlar om expansion och det handlar 
om att på ett intressant sätt kunna beskriva vad 
man gör, att visa vart man är på väg och vilken 
intention man har i sitt arbete. Frågeställningar 
som Lillemor har kunnat bolla med UIC, sin 
affärscoach Monika Vedin och med personer 
i UICs nätverk som har erfarenhet av samma 
utmaningar som Linnea Omsorg.

Starkt stöd från affärscoachen 
Lillemor är nöjd med samarbetet med UIC. Ett 
samarbete som gett mer än hon förväntat sig.

– Den arbetsmodell som jag har kunnat arbeta 
fram har gett struktur i arbetet och också blivit 
ett styrmedel för mitt arbete. Att få diskutera 
de här frågorna med någon som har nya ögon 
och öppet sinne har varit väldigt givande. Min 
affärscoach Monika Vedin ställde frågor som jag 
inte ens kunde tänka. Att få höra nya tankar, och 
att diskutera de kritiska frågorna gör att du kan 

presentera din verksamhet så de flesta kan förstå. 
Du får chansen att nå fram med ditt budskap. 
Hur mycket är inte det värt? Massor.

I dag är ett nytt vårdboende projekterat 
och planen är att om fem år ha ytterligare ett 
vuxenboende på plats, kunna erbjuda personlig 
assistans på de orter där man finns i dag och ha 
en ännu bättre introduktion för nya medarbetare. 

Redan nu kan Lillemor och Stiftelsen Fram, 
som äger Linnea Omsorg, konstatera att planen 
ser bra ut. Under 2015 kommer bolaget att ha 
fördubblat intäkterna jämfört med förra året, 
och det nya boendet i Kavlinge kommer att fyllas 
helt när ytterligare två personer flyttar in. Den 
ena om några veckor och den andra i sommar.

För Eli och Andre blir det ytterligare två 
personer som kommer att flytta in och bo i det 
hus där de bor. Men det dröjer ett tag. I morgon 
är en ny dag och då ska Eli och Andre laga mat 
ihop. Det gör de varje tisdag.

Linnea Omsorg har fått stöd i sin affärsutveckling via 
UICs program UIC Business Accelerator.

www.linneaomsorg.se

RESEDRÖMMAR
Leo älskar att resa och visar gärna bilder på 
resmål världen över för verksamhetschefen 
Lotta Lund.
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LINNEA OMSORG

UIC Södertälje targets companies 
and projects from every industry 
in Södertälje municipality, which is 
located south of Stockholm. Linnea 
Omsorg is one of the established 
companies in the municipality that, 
with the help of UIC, fine-tuned its 
business plan and prepared for its 
continued expansion. 

Linnea Omsorg operates assis-
ted living facilities for adults who 
require special needs and services, 
and offers outpatient care services, 
daily activities for adults as well as 
personal assistance. Linnea Omsorg 
has 50 employees and is located 
in Kavlinge, Järna and Skellefteå. 
Lillemor Thorsén is CEO of Linnea 
Omsorg, which reinvests all of its 
proceeds back into the company in 
the interest of helping more people.

The operation is based on anthro-
posophic values and a view of human-
ity that believes in mankind’s unique 
ability to advance through inner 
development. 

“The residents at our facility in 
Kavlinge have a variety of disabilities 
and often require psychosocial assis-
tance and structure. The relationship 
between the staff and residents here 
is one of our cornerstones. Offer-
ing a sense of community, creating 
structure and fostering creativity are 
key components of personal develop-
ment,” says CEO Lillemor Thorsén.

The future looks bright for  
Linnea Omsorg. With the support of 
UIC Södertälje, Linnea Omsorg has 
refined its business plan and created 
a more structured work process. The 
company currently has agreements 
with 13 municipalities and is set to 
double its revenues in 2015,  
compared with last year. 
www.linneaomsorg.se
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MrsHYPER

After her first meeting with 
UIC, Jessica Stigsdotter Axberg 
decided it was time to go from 
hobby to commercial company. 
She launched MrsHyper, which 
highlights opportunities where 
others see problems. MrsHyper 
provides support and encour-
agement to individuals with  
neuropsychiatric diagnoses, 
such as ADHD and Asperger’s 
syndrome, by products, lectures 
and the children’s books “Yey, 
 I have ADHD,” and “I don’t  
want to wait”. 
www.mrshyper.se
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Efter det första mötet med UIC bestämde sig 
Jessica Stigsdotter Axberg att det var dags att ta 
nästa steg. Att gå från hobbyprojekt till affärsdrivet  
företag. Resultatet är nya bolaget MrsHyper som 
visar på möjligheter där andra ser problem.

När mötte du senast någon som ser ADHD som en 
möjlighet? Som inte fokuserar på de problem som 
kan tänkas dyka upp längs vägen, utan pratar om det 
driv som ADHD innebär. Jessicas utgångspunkt är: 
ADHD är en möjlighet. 

Under flera år har Jessica arbetat som attityd- 
ambassadör och har bland annat föreläst på skolor 
för lärare, föräldrar och personal. Responsen har 
varit mycket positiv och behovet av information  
på alla nivåer har varit enormt.

Enorm potential bakom några bokstäver
– Att ge barnen egna nya förebilder är viktigt på 
samma sätt som det är viktigt för de 
som får diagnosen att få veta mer, 
se möjligheterna och lära sig smarta 
sätt att göra livet enklare. Det är 
absolut nödvändigt att öka kun-
skapen om ADHD och därigenom 
tillvarata den enorma, outnyttjade 
potential som döljer sig bakom några 
bokstäver, säger Jessica.

Jessica har bland annat sin familj 
som inspiration i företagets arbete. 
Ett av barnen i familjen har ADHD 
och i vuxen ålder har Jessicas man 
fått samma diagnos. Själv ser hon 
sig som en hyperaktiv person med 
idéer och kraft att dela med sig av sin 
familjs erfarenhet. Med ökad kunskap 
och information menar hon att alla 
kan få en helt annan förförståelse för 
barn och vuxna som inte alltid agerar 
eller reagerar enligt normen. 

Så från att ha varit ”ett småskaligt 
företag”, och parallellt arbetat heltid 
som grafisk designer på ett annat företag, har Jessica 
nu skalat upp sin intensiva ”hobby-verksamhet”,  
startat ett nytt bolag, fortsatt att utbilda sig inom 
området och tagit steget att fullt ut satsa på sitt bolag.

Tredje boken i storsäljande Jippieserien
– Jag ser fram emot att kunna öka bredd och has-
tighet på det jag redan påbörjat, att utveckla och 
sprida viktiga framsteg, fortsätta att utbilda mig 
själv och andra och att få utveckla nya produkter 
och nya sätt att sprida information om ADHD.  
Bland annat är det dags för den tredje boken i  
Jippieserien där illustrationer och text vänder sig 

direkt till barnen. Det ska bli kul. Jag har med glädje 
noterat att barnen läser böckerna om och om igen. 

De första två barnböckerna, som ingår i företagets 
produktportfölj Jippieserien, finns spridda i både  
Sverige och Finland i totalt 23 000 exemplar. Och 
siktet är inställt på att nå ut i fler länder. Nu gäller 
det att hitta de rätta kanalerna för att fler ska få veta 
mer. Först ut är England.

UIC Business Lab i Håbo
Under 2014 genomförde UIC affärsutvecklingspro-
grammet UIC Business Lab i Håbo där företrädesvis 
kvinnor på ledande positioner fick stöd i arbetet 
med att utveckla sina företagsstrategier och  
stärka sina affärskunskaper. Jessica var en av de 
företagare som antogs till programmet, som 
genomfördes i samarbete med Håbo Marknads AB 
och som delfinansierades genom Tillväxtverkets 
projekt Främja kvinnors företagande och Region-

förbundet Uppsala län.
– UIC Business Lab har varit 

fantastiskt bra för mig och jag har 
verkligen haft fullt fokus på mitt 
nya företag. Även om jag drivit 
företag i 20 år så blev det här  
verkligen en nytändning för mig.  
Jag har fått ny frisk kunskap och 
kände mig som ”en nytänd  
entreprenör”, säger Jessica.

Inspirerande med ny kunskap
– Ja, det blev ”nytt-nytt” med 
nya perspektiv på en annan högre 
nivå för mig. Lite som att gå en 
överkurs.  Det har varit fantastiskt 
bra. Att tänka sälj när man ska sälja 
direkt kändes nytt för mig. Att sälja 
är ju egentligen inte nytt men i min 
tidigare roll som grafisk designer 
har jag sålt och agerat utifrån 
min roll som konsult. Nu säljer jag 
produkter och tjänster direkt till 

slutanvändaren där jag redan har en tydlig bild av 
behoven, och det är positivt annorlunda,  
säger Jessica.

Med nya bolaget MrsHyper fortsätter nu arbetet. 
Det är ett affärsdrivet företag som blivit lite  
mindre ”gulligt”. Nu gäller det att nå fler och 
påverka mer. ADHD döljer en fantastisk potential. 
Glöm inte det.

MrsHyper har fått stöd i sin affärsutveckling genom 
programmet UIC Business Lab.

www.mrshyper.se

MrsHYPER

MrsHYPER

MrsHYPER VILL ADHD-FRÄLSA VÄRLDEN
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På två år har N4 gått från tre anställda till sjutton. Planen är att fortsätta 
sin expansion och öka omsättningen med fyrtio procent per år. Kunderna 
finns i Biovation Park i Södertälje, Stockholm och Mälardalen. Att låta 
kunden fokusera på sin verksamhet och låta N4 ta hand om all kring- 
service som bolagen behöver för att utvecklas har visat sig vara en  
affärsidé som innovativa spetsteknologiföretag med behov av  
speciallösningar uppskattar.

LEAN + KVALITET 
= FRAMGÅNG

  N4  
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När AstraZeneca lägger ner sin 
forskningsverksamhet i Södertälje 
2012 vet de båda kollegorna Roger 
Baakki och Linda Lindqvist att 
deras affärsidé är för bra för att inte 

testas. Med kunskap och erfarenhet både från 
tiden på AstraZeneca och tiden innan dess tar de 
sin affärsidé, förfinar och utvecklar den och star-
tar några månader senare företaget N4 tillsam-
mans med Thomas Widlund. Det är en samspelt 
trio med stort engagemang och klara visioner och 
mål för vad de vill åstadkomma. 

Skräddarsydd service och support 
För många av företagen som flyttat in i Biovation 
Park har N4s närvaro i huset varit avgörande för 
etableringen.

– Det gillar vi, det är precis så det ska vara. 
Vår filosofi är att erbjuda den service och support 
som innovativa utvecklingsbolag behöver för att 
kunna fokusera på sitt arbete. Vi erbjuder all 
service och support som bolagen behöver. Det 
kan vara flyttservice, tekniskt avancerad service 
eller reparation av laboratorieutrustning, valide-
ring, kalibrering, kontinuerliga inspektioner med 
mera, säger Roger, vd på N4. 

– Vi beställer också hem och ser till att lager-
hålla förbrukningsmaterial, kemikalier, gaser 
och annan utrustning, som bolagen behöver samt 
sköter skeppning av gods både nationellt och 

internationellt. Vi bygger också IT-nätverk och 
serverhallar, delar ut post och tar fram avance-
rade CAD-ritningar, fortsätter Roger och ger 
intrycket att listan kan göras hur lång som helst. 

Partnerskap frigör tid för forskning 
Och precis så är det. Kundernas behov styr N4s 
arbete. Det N4 inte redan har resurser till löser 
de genom att lära sig vad som krävs – eller knyta 
kompetensen till sig.

– För oss är det självklart att kunna erbjuda 
det bolagen behöver. Vi vill minska tid och kost-
nader hos kunden när det gäller drift och under-
håll. Genom oss kan bolagen frigöra tid och ägna 
sig åt det som de är bäst på. För bolag som får 
forskningsstöd i sitt utvecklingsarbete innebär ett 
partnerskap med oss att de kan fokusera helt och 
hållet på sin forskning. Vi ser till att de har den 
kringservice de behöver för att få ut så mycket 
forskning som möjligt för pengarna, säger Linda 
som är ansvarig för Scientific Services på N4.

Just affärsområdet Scientific Services tror hon 
och de andra i ledningstrojkan är det affärsom-
råde som kommer att generera de flesta nya kun-
derna. Men det är andra nya leveransområden 
och nya filialer på andra orter i Sverige som kom-
mer att vara de största utmaningarna för fortsatt 
expansion de närmsta åren. Andra områden som 
N4 också arbetar med är Industrial Services, Sale 
Services, Consulting Services och Lean Services. 

N4 TEKNIK AB

N4 förser marknaden med kostnadseffektiv 
support samt drift och underhåll av system 
och utrustningar inom forsknings- och till-
verkningsindustrin.

STARTADE: 2012
ANTAL ANSTÄLLDA 2014: 17 personer
OMSÄTTNING: 10,2 miljoner kronor
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Kvalitetssäkrade leveranser
De tjänster som bolagen efterfrågar varierar, och 
avtalen skräddarsys för att passa varje företags 
önskemål. Med några av de större bolagen som 
är verksamma utanför Biovation Park har man 
tecknat ramavtal som löper under längre tid. 
Att jobba med ramavtalskunder samt mindre 
och kortare uppdrag upplever man skapar en 
flexibilitet i organisationen som alla kunder kan 
dra nytta av. Men oavsett om kunden är liten 
eller stor, ny partner eller en välkänd aktör hos 
N4, är det med samma filosofi och strukturerade 
arbetssätt som N4 kvalitetssäkrar, levererar och 
följer upp utförda jobb. Eller leveranser, som de 
själva kallar det för.

Lean ger fokus och struktur 
Hjärtat i utvecklingsarbetet är en whiteboard-
tavla i Roger, Linda och Thomas arbetsrum. Tav-
lan har flera kolumner och rader, små handskriva 
magnetbrickor och runda färgglada magneter. En 
av framgångsfaktorerna för N4 är deras arbete 
enligt lean-filosofin.

– Det räcker med att ta en snabb titt på tavlan 
så vet jag precis var vi står i de olika jobben. 
Genom informationen som vi systematiskt för in 
kan vi hela tiden se hur vi kan förbättra arbetet. 
Vi ser var och hur vi kan utveckla våra tjänster 
och vår leverans. Avvikelserapporter ger oss 
underlag att göra våra leveranser lite bättre, säger 
Roger som också ansvarar för de konsulttjänster 
som N4 erbjuder inom lean.

Whiteboardtavlan har en central roll
I ett annat rum sitter ytterligare en vit anslags-
tavla. Dubbelt så stor som den förra och med 
ännu fler rader, kolumner, magnetlappar och 
runda färgglada magneter. För den oinvigde 
är tavlan som vi står framför kanske inte lika 
magisk, men för Roger, Linda och Thomas är 
den det enda de behöver för att veta att veckans 
arbete kommer att löpa som det ska. Alla plane-
rade jobb är inlagda, vem som ansvarar för vad 
är uppmärkt och nya jobb som ska in i veckans 
schema finns också med.

– Här börjar vi dagen. Alla som arbetar på N4 
ses här klockan 7.30. Vi tar några minuter och 
ser om något av de inplanerade jobben behöver 
justeras eller åtgärdas. Mötet tar max 15 minu-
ter. Det är också här som vi samlar feedback 
inför dagens jobb. Feedback som hela tiden hjäl-
per oss att bli bättre. För oss som arbetar på N4 
gäller det att utföra våra arbetsuppgifter och att 
utveckla sättet som vi gör det. Frågan ”Hur?” är 
en av de bästa frågorna vi ställer för att utveckla 
arbetet, säger Roger.

Förbättringar ökar effektiviteten
– Det är superhäftigt och ger oss den ordning 
och reda som krävs för att prestera på topp och 

leverera det vi lovat våra kunder. Vi missar  
inget i våra leveranser eftersom vi med hjälp av  
systemet kan se riskerna i tid. De missar som  
kan uppstå hinner vi korrigera och leverera, 
säger Thomas som är ansvarig för N4s  
affärsområde Industrial Services.

Att arbeta enligt lean-metoden är en  
framgångsfaktor för N4.

– Ja, så är det. Arbetssättet frigör tid för att 
lägga på det som skapar värde. Både för oss och 
kunden. Fokus är att göra ett så bra jobb att kun-
den vill köpa mer av oss. Genom att vi förbättrar 
vårt arbetssätt kan vi bli effektivare och på så 
sätt spara pengar för våra kunder. Det är så vi 
skapar framgång, säger Roger.

Fördel Biovation Park
För ägarna av Biovation Park är det en stor till-
gång att kunna erbjuda bolagen som flyttar in en 
flexibel och snabb support samt hög kompetens 
när det gäller framför allt Scientific Service. 

– Att ha direkt tillgång till support av hög kva-
lité är av stort värde för Biovation Park. Forskare 
och företag på plats behöver kunna fokusera 
på sin kärnkompetens. För att kunna bedriva 
forskning och affärsutveckling ska all support 
runtomkring ”bara fungera”. Det är just den 
tryggheten som N4 levererar med stor framgång 
och kundfokus, säger Janet Hoogstraate, chef för 
Biovation Park.

Anders Nordström, som är ansvarig för  
UIC Södertälje håller med.

– UIC Södertälje har också sina lokaler här i 
Biovation Park och vi ser att det underlättar för 
bolagen att få hjälp från N4 med inköp, logis-
tik och support. Det ger dem större möjlighet 
att fokusera på sin egen kärnverksamhet. Att 
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dessutom se hur N4 arbetar enligt lean tror jag 
är inspirerande för många av dem, säger Anders 
som följt N4 sedan de via Trygghetsrådet fick 
kontakt med UIC Södertälje hösten 2012.

UIC Södertälje levererar
N4 gick UICs första affärsutvecklingsprogram 
i Södertälje, det vill säga UIC Business Lab. Att 
göra det var inte självklart. 

– Vi är ju entreprenörer sedan tidigare med 
kunskap om att driva företag, så vi tyckte att det 
inte borde vara några konstigheter att starta ett 
nytt bolag. Men vi valde att gå UIC Business Lab 
och det var riktig bra. Vi har lärt oss mycket. 
UIC Södertälje har ett företagstänk och vi fick 
också träffa andra företag som var i nystartsläge. 
Det var bra och gav oss chansen att vässa och 
sälja in vår affärsidé. Vi har fortfarande kontakt 
med några av de andra bolagen som gick samti-
digt som oss, säger Linda.

Rådfrågar och involverar 
N4 har fortsatt sitt utvecklingsarbete och har knu-
tit olika personer och flera seniora råd givare till sig 
som bollplank allteftersom företaget utvecklats. 

– Att våga fråga, och bolla idéer med de 
som har erfarenhet av de frågor som man står 

inför, sparar tid och ger kunskap. Att inte 
behöva göra om misstag som andra gjort tar 
dig snabbare framåt. Onödig tid har inget 
värde. På samma sätt försöker vi involvera och 
informera viktiga kontakter i vårt utvecklings-
arbete. Våra rådgivare, banken och revisorerna 
är sådana partner som vi har en tät dialog 
med, säger Roger. 

– UICs närvaro i Biovation Park, och kontak-
ten med Anders Nordström på UIC Södertälje, 
är viktig. Anders fungerar som rådgivare och dis-
kussionspartner i många olika strategiska frågor, 
fortsätter Roger.

Det är ett starkt team som står bakom N4. 
Slumpen såg till att alla tre fick samsas i samma 
arbetsrum när bolaget flyttade in i det röda 
tegelhuset granne med AstraZeneca. Eller kanske 
var det ingen slump. De trivs tillsammans, känner 
trygghet ihop och lever som de lär. Lean. En metod 
som tagit dem och företaget framåt med stormsteg 
och som hjälper dem att utvecklas. Omsättnings- 
ökningen är satt till 40 procent. Varje år.

N4 har fått stöd i sin affärsutveckling genom  
programmet UIC Business Lab.

www.n4.nu

OM UIC SÖDERTÄLJE

I juni 2012 blev UIC vald till 
Södertälje kommuns före-
tagsinkubator. Då var fokus 
att stötta tidigare forskare 
på AstraZeneca som ville 
kommersialisera sina idéer 
efter att forskningen lades 
ner i Södertälje. I dag vänder 
sig UIC till alla branscher i 
Södertälje. Målet är att fler 
tillväxtföretag med hög över-
levnadsgrad ska utvecklas.
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N4

When AstraZeneca closed down its 
research operations in Södertälje 
south of Stockholm in 2012, col-
leagues Roger Baakki and Linda 
Lindqvist knew that their business 
concept was too good to go to waste. 
At the same time, UIC was selected 
as Södertälje’s business incubator, 
with an initial focus on supporting 
former AstraZeneca researchers who 
wanted to commercialize their ideas 
and start new companies. Roger and 
Linda defined their business concept 
and launched N4 together with 
Thomas Widlund and the support of 
UIC Södertälje. N4’s approach to 
business draws largely on the Lean 
methodology. 

In two years, N4 has grown from 
three employees to 17. The company 
plans to continue its expansion in 
Sweden and reach a 40 percent 
annual increase in turnover. Its cus-
tomers are located at the Biovation 
Park in Södertälje, Stockholm and 
around Mälaren Valley. Biovation 
Park is a new medical and biotechnol-
ogy hub emerging in AstraZeneca’s 
former facilities. To date, about 30 
companies, including UIC and N4, 
have moved into the top-class offices 
and laboratories. For many of the 
companies at Biovation Park, N4’s 
on-site presence has served a vital 
role in their establishment. 

Customers can focus on their 
business while N4 tends to all of the 
peripheral services their customers 
are reliant on. This has proven to be a 
popular business concept that inno-
vative high-tech companies requiring 
customized solutions have embraced 
and capitalized on. 

The business areas offered by N4 
are Scientific Services, Industrial 
Services, Sales Services, Consulting 
Services and Lean Services. 
www.n4.nu
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I januari 2015 slogs UICs affärsutveck-
lingsprogram UIC Business Start och UIC 
Business Agile ihop. Det nya programmet 
UIC Business Startup bygger på samma 
upplägg och innehåll som det tidigare 
programmet UIC Business Agile och vän-
der sig till personer eller team med idéer 
om nya innovativa produkter eller tjänster 
oavsett branscher.

UIC BUSINESS START
INSPIRERA OCH FÖRBEREDA 

UIC Business Start riktar sig till blivande 
entreprenörer med en önskan om att 
starta och driva företag. UIC Business 
Start syftar till att ge entreprenören en 
bred baskunskap för expansion av sin 
affärsidé och en möjlighet att bekräfta den 
affärsmässiga bärkraften. Varje omgång 
omfattar ett antal seminarier och en 
avslutande examen där deltagarna får 
presentera sina affärsidéer för en expert-
panel som ger feedback och värdefulla 
råd. Två omgångar av UIC Business Start 
har genomförts under 2014 med totalt 16 
projekt/företag. 

Eftersom personer och företag som 
deltagit i UIC Business Start är i en upp-
startsfas redovisas inga idéer eller hemvist 
för entreprenörerna.

UIC BUSINESS AGILE
FRÅN IDÉ TILL KUND  
PÅ TRE MÅNADER

UIC Business Agile vänder sig till tidiga 
företag eller team med en IT-baserad 
produkt eller tjänst. Programmet vänder 
sig också till etablerade IT-företag som 
vill lansera en ny produkt eller tjänst på 
marknaden på ett snabbt och effektivt 
sätt. För att möta den snabba utveckling 
som ofta kännetecknar IT-branschen har 

UIC Business Agile som mål att företag ska 
kunna gå från idé till kund på tre måna-
der. Programmet bygger bland annat på 
koncepten Lean startup och Customer 
development vilket innebär att program-
deltagarna snabbt ska komma ut till kunder 
och få sin idé verifierad. Det vill säga ta 
reda på om den tilltänkta produkten eller 
tjänsten verkligen löser ett problem som 
är värt att lösa och till den grad att kunden 
är villig att betala för den. 

Under 2014 har följande företag/team 
deltagit i UIC Business Agile:

5V till 5p
Med den webbaserade gör-det-själv-mo-
dellen, 5V till 5P, hittar företagare svaren 
på sin Vision, affärsidé (Vad, till Vem och 
Varför) och företagets Värderingar. Här 
finns dessutom riktlinjer för andra frågor 
som rör varumärket, vad Promotion, 
Personal-, Pris-, Produkter- och Plats ska 
kännetecknas av för att kunderna ska bli 
överraskat nöjda och för att företagets 
vision ska uppnås.
www.piaanderson.se

Annonsutrymme
Annonsutrymme är en marknadsplats för 
köpare och säljare av annonser. Där kan 
marknadschefer överblicka marknaden och 
annonsförmedlare kan lägga mindre tid på 
sälj och fokusera på att göra sin media till 
en attraktiv kanal.
www.annonsutrymme.se

Authenticateit
Panoptes Digital utvecklar säkerhetslös-
ningar för företag, så att kunden vet att 
produkten inte är falsk och att den har 
blivit säkert hanterad genom hela leveran-
törsledet - från tillverkare, via distributör 
till slutkund.
www.authenticateit.com

B2B Animex
Erbjuder produktion av ”explainer video” 
för företag och privatpersoner.

Co-ed Collaboration for Education
Co-ed erbjuder ett roligt och smidigt 
sätt att lära. Universitetsstudenter kan 
träna, tävla och testa sina kunskaper inför 
tentamen.

Course it matters
Course it matters påminner om IKEAS 
”platta paket” men för eLearning. Ger 
steg för steg -instruktioner och förslag på 
byggdelar så att småföretagaren kan göra 
sin egen högkvalitativa webbkurs på ett 
prisvärt, enkelt och snabbt sätt.
www.courseitmatters.se

Eflag 
Ett miljötekniskt IT-bolag som arbetar med 
affärsutveckling och hållbarhet riktad mot 
detaljhandel och slutkonsumenter. Visio-
nen är att standardisera och reformera 
branschen genom digitala lösningar och 
därmed kunna skapa ekonomisk lönsam-
het och förbättrat CSR-arbete för deras 
kunder.

Elean
En digital utbildningsplattform inom 
patenträtt och kommersialisering av 
patent som i första hand är riktad mot 
doktorander och forskare.

Envirohealthmatters 
Har som mål att skydda människans hälsa 
och välmående genom att ifrågasätta nor-
men och söka lösningar som utvecklingen 
av ett enkelt IT-system som besvarar den 
livsviktiga frågan: ”Är denna produkt säker 
för mig och för mina barn?” 
www.envirohealthmatters.org

F&A Forecasting
F&A Forecasting utvecklar mjukvara för 
analys och prognostisering av finansiella 
variabler för praktisk användning inom risk 
management, strategiskt inköp, budgete-
ring och hedging i industri och banksek-
torn.
www.faforecasting.com

Flippad Historia
Flippad Historia är framtidens läromedel. 
Med en digital plattform innehållande 
videoklipp och interaktiva övningar 
erbjuder tjänsten eleverna ett roligt och 
spännande sätt att lära. Det unika IT-verk-
tyget för lärare frigör mer tid för dem att 
vara just lärare. 
www.flippadhistoria.se
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Flyttanbud
Erbjuder privatpersoner ett skräddarsytt 
pris för sin flytt.  Kunden fotograferar 
bohaget som ska flyttas och Flyttanbud.se 
beräknar tidsåtgång och volym. Informa-
tionen skickas som underlag till flyttfirmor 
som sedan lämnar offert till kunden.
www.flyttanbud.se

Freelway 
Freelway utvecklar och driver tjänsten 
Gofreel. Gofreel är en webbaserad tjänst 
som samordnar transporter för privatper-
soner, företag, organisationer, kommuner 
och landsting. Syftet är att minska på 
utsläpp och kostnader för interna och 
upphandlade transporter.
www.gofreel.se

Frija
Frija erbjuder plattformen Ung Livsstil som 
tillhandahåller kunskap om och verktyg för 
en hållbar livsstil för barn och unga genom 
både förebyggande och åtgärdande akti-
viteter. Bland annat: e-learning, utbildning 
av skolpersonal samt föreläsningar för 
skolpersonal, elever och föräldrar.
www.frija.se

Idenious
En webbaserad tjänst som sammankopplar 
forskare och företag.
www.idenious.se

Kings of Sweden (From Scandinavia)
Kings of Sweden är en webbutik med skan-
dinaviska inrednings-, design- och lifestyle-
produkter för en internationell marknad.
www.kingsofsweden.com

Matblocket
Matblocket är en plattform som erbjuder 
privatpersoner att sälja sin egen hemla-
gade mat. Konsumenten går sedan in på 
sidan och kan beställa hem den sorts mat 
som den vill ha!

Night Node 
Night Node är en liten indiestudio som 
utvecklar spel till datorer. Under 2014 
lanserades spelet Orbital Gear.
www.nightnode.se

noBoundaries
Erbjuder en smidig och intuitiv inlärnings-
lösning för dyslektiker som studerar på 
högskolenivå. Visionen är att högre studier 
ska bli ett realistiskt alternativ för dyslekti-
ker som vill nå sin fulla potential.
www.noboundaries.se

OneDay Sweden
Överbryggar gapet mellan studenters 
sökande efter framtida arbetsgivare och 
företagens behov av långsiktig investe-
ring i humankapital. Detta görs genom 
Employer Branding-filmer på en IT-baserad 
plattform där även en inblick av vilka val 
och vägar som akademiker man ska ta för 
att nå sitt drömjobb.
www.onedaysweden.com

ParkCell
Utvecklar cellbaserad behandlingsmetod 
och diagnostik för Parkinsons sjukdom. 
ParkCells produkt återställer en endogen 
produktion av signalmolekyler i hjärnan och 
diagnostiken bygger på novell biomarkör.
www.parkcell.se

Peepointer
En produkt som underhåller kroggästerna 
under deras toalettbesök samtidigt den 
håller urinoarerna rena.

Pretarget
Pretargets programvara gör det möjligt att 
beräkna avkastningen på internetreklam och 
att optimera reklam för rätt kundgrupper.
www.pretarget.se

Rentag 
Erbjuder tjänster för att underlätta och skapa 
en tryggare bostadsmarknad i Uppsala för 
den som vill hyra ut sin bostad. Det gör det 
tryggare för både hyresgäst och uthyrare som 
annars riskerar att råka ut för bedrägerier. 
www.rentag.se

Wahoo Development
Utvecklar ett utvärderingssystem som kan 
integreras i mobila applikationer.
www.wahoo.se

WeGoGreen
WeGoGreen hjälper företag att utveckla 
och implementera en handlingsplan inom 
energi- och resurseffektivisering. Med 
WeGoGreens analysverktyg kan företag 
effektivisera sin användning inom energi, 
vatten och avfall med målet att sänka 
sina kostnader och förbättra sin miljöpre-
standa.
www.wegogreen.eu

Visualize Your Science
Lär forskare att visuellt kommunicera sin 
forskning med bättre och effektivare bilder.
www.visualizeyourscience.com

UIC BUSINESS LAB
UTVÄRDERA OCH FÖRÄDLA 

UIC Business Lab syftar till att stärka 
affärsutvecklingsprocessen i projekt på 
väg mot bolagisering eller i redan startade 
bolag. Ger ökad kunskap om affärsutveck-
ling, finansiering och vad som krävs för att 
bygga affärskoncept och en organisation. 
Programmet avslutas med att deltagarna 
får presentera sin affärsplan för en panel 
av erfarna affärsbedömare.

Under 2014 deltog följande företag/pro-
jekt i UIC Business Lab:

ADERA Pharmaceuticals
Erbjuder ett system för att identifiera 
interaktioner på cellytan samt utvecklar 
läkemedel av typen biologicals inom indi-
kationsområden som cachexia, benmetast-
aser och immune check-point inhibitorer.

Biofilm
Utvecklar nya verktyg för detektion av 
biofilms-bildande bakterier i laboratorie- 
och sjukvårdsmiljö.

BioFlow Systems  
Utvecklar ett modellsystem av ett blodkärl 
som bidrar till färre djurförsök.

Bioterapeutika 
Utvecklar ett koncept baserat på gen-
modifierade bakterier för mer effektiv 
sårläkning.

CaptiGel 
Erbjuder en patenterad teknologi för att 
kapsla in mikroorganismer eller bioaktiva 
substanser för ökad lagringsstabilitet och 
kontrollerad frisättning. 
www.captigel.com 
 
Cenvigo
Kontaktyta för att främja innovation –  
med fokus på mobila/digitala vårdlösningar.
www.cenvigo.com

CRAY Innovation
Utvecklar en ny in vitro diagnostiserings-
metod för att förutsäga risk för cancer.
www.crayinnovation.com

Electric Generation
Småskalig förnybar el för avbrottsfri kraft-
försörjning.
www.electricgeneration.se
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Emplicure
Utvecklar nya läkemedelsprodukter med 
stort medicinskt behov med hjälp av 
innovativa lösningar för redan befintliga 
läkemedelssubstanser.
www.emplicure.com

Epidemi form & produktion
Designar, tillverkar och säljer egen kollek-
tion inredningsdetaljer och konstföremål 
i betong.
www.annachristians.se

Glosboken 
Glosboken är ett internetbaserat verktyg 
där elever på ett effektivt och roligt sätt 
lär sig nya glosor.
www.glosboken.se

HANG
Ett internationellt hotellkoncept för ”the 
young minded generation”.

Helkroppsskanner
Utvecklar helkroppsskanner.

Hymes
Utvecklar och tillverkar energibesparande 
magnetlager till vattenkraftverk.

KLARA
Specialistenhet KLARA erbjuder en sam-
manhållen process i syfte att rusta och 
lotsa deltagare med psykisk ohälsa mot 
arbetslivet genom individuella insatser.

Linnaeus Creativity Centre
Ett händelserikt besöksmål med överras-
kande kunskap och lustfyllt lärande för 
svenska och utländska besökare som är 
öppna, lekfulla och vetgiriga.
www.linnaeuscreativity.se

Ljus & Papper
Design, tillverkning och export av visuellt 
mångsidiga displaylösningar för mat.

Minimera Barnkläder
Säljer och köper begagnade barnkläder 
online enligt ett nytt koncept.
www.minimera.se

Molecular Fingerprint
Erbjuder spektroskopiska metoder för 
identifiering av biomarkörer för tidig diag-
nostisering av sjukdomar som till exempel 
Alzheimer.
www.molfing.com

MrsHyper
Skapar självstärkande produkter för barn 
med neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar, NPF.
www.mrshyper.se

Nordic Ortopedica 
Tillhandahåller ett brett utbud av ortoped-
tekniska produkter till konkurrenskraftiga 
priser. Använder den senaste CAD/CAM 
tekniken.
www.nordicortopedica.se

Polymore 
Polymore är en av världens ledande tillver-
kare av polymerupplösare för användning 
inom vattenbehandlingsprocesser och 
avloppsreningsverk.
www.polymore.se

Proaktiv Resurs Sverige 
Den ”praktiska” handboken om NPF - visst 
går det att förbättra tillvaron. En bok som 
föräldrar och anhöriga kan finna tips och 
råd för att kunna hjälpa och stödja sina 
familjemedlemmar som har fått en neu-
ropsykiatrisk diagnos.
www.proaktivresurs.se

Psilox
Med ett initialt fokus på den professionella 
dentalmarknaden kommersialiserar Psilox 
en ny typ av keramisk partikel.
www.psilox.com

Romantic Sweden
Ett 20 tal företagare i Älvkarleby samarbe-
tar under varumärket Romantic Sweden. 
Besökaren erbjuds alltifrån stjärnhimmels-
promenader till matlagningskurser och 
förnyafester.
www.bokaromanticsweden.se

SMIREKO 
En problemlösande mekanisk/smidesverk-
stad med lång erfarenhet av konstruktion, 
tillverkning och reparation av kunders 
produkter i stål, rostfritt, hardox och alu-
minium. Även uthyrning av väderskydd till 
byggarbetsplatser.
www.smireko.se

Svensk Vård & Kompetensutveckling i 
Stockholm 
Erbjuder gymnasial vuxenutbildning och 
kvalificerad kompetensutveckling inom 
ramen för hälso- och sjukvård samt vård 
och omsorg.
www.svok.se

Två-Con 
Mekanisk verkstad med legotillverkning 
och teknisk uppdragsverksamhet inom 
processindustrin, främst livsmedelsbrans-
chen. Två-Con erbjuder projektering, 
konstruktion, service och underhåll på 
maskiner, industriella processer och indu-
strianläggningar.
www.2-con.se

VA Nutrition 
Utvecklar livsmedelskoncept.
www.violaadamsson.se

UIC BUSINESS PREP
UTVECKLA OCH FÖRBEREDA

UIC Business Prep är ett program för 
utvalda företag med hög potential. 
Företagen har specifika områden som 
behöver utvecklas med hjälp av UIC och 
en affärscoach. Ambitionen är att bolagen 
fortsätter i UIC Business Accelerator.

Under 2014 deltog följande företag i 
UIC Business Prep:

123on
Erbjuder användare runt om i världen ett 
unikt sätt att personifiera sin telefon med 
video istället för traditionell ringsignal 
vid inkommande samtal, till exempel med 
videoklipp från olika sporter eller annan 
personlig favorit.
www.123on.com

Analytical Proof 
Använder modern analytisk kemi för att 
göra en fullständig profilering av ett prov 
som kan vara till exempel en ölbatch. Det 
framtagna molekylära fingeravtrycket kan 
användas för bland annat kvalitetssäkring
www.analyticalproof.se

Blykalla
Utvecklar små blykylda kärnkraftverk 
för produktion av el och värme i arktiska 
regioner.
www.leadcold.com

Brain Shuttle
Affärsidén är att kunna erbjuda en tekno-
logi för att öka upptaget av läkemedel i 
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hjärnan (passagen över blod-hjärnbarriä-
ren), framför allt för proteinläkemedel.

Chemnotia 
Erbjuder support med planering och 
problemlösning inom syntetisk kemi samt 
tillhandahåller kompetens inom utveckling 
av mjukvaruverktyg för kemister.
www.chemnotia.com

Chemovix 
Erbjuder en mjukvara (LabGear) som hjäl-
per forskare att planera, genomföra och 
utvärdera komplicerade tekniska, kemiska 
försök och på så vis generera mer data av 
högre kvalitet.
www.chemovix.com

EduQuality
Kommersialisera en digital samarbets-
plattform för utbildare med syfte att höja 
kvaliteten i den svenska skolan och högre 
utbildningen.
www.eduquality.se

Freelway 
Freelway utvecklar och driver tjänsten 
Gofreel. Gofreel är en webbaserad tjänst 
som samordnar transporter för privatper-
soner, företag, organisationer, kommuner 
och landsting. Syftet är att minska på 
utsläpp och kostnader för interna och 
upphandlade transporter.
www.gofreel.se

Kings of Sweden (From Scandinavia)
Kings of Sweden är en webbutik med 
skandinaviska inrednings-, design- och 
lifestyleprodukter för en internationell 
marknad.
www.kingsofsweden.com

MetaSafe 
Erbjuder högkvalitativa data och kunskap 
om biotransformation för att ge kunden 
förståelse kring metabolism av läkemedel.
www.metasafe.se

Northern Light Pharmaceuticals 
NLP är ett svenskt läkemedelsbolag. NLPs 
kärnkompetens är preklinisk och tidig 
klinisk utveckling av innovativa läkemedel 
vid behandling av smärta och neurologiska 
sjukdomar.
www.nlpab.com

Novandi Chemistry 
Affärsidén är att tillhandahålla först-
klassiga isotopmärkta föreningar med 
lagerhållning, kvalitetskontroll, stabili-

tetsstudier, dispensering, skeppning och 
technology transfer.
www.novandi.se

Offspring Biosciences 
Erbjuder tjänster för att med så kallad 
molekylär-patologisk analys skapa infor-
mation till kunder inom främst läkemedels- 
och biotechindustrin vilken hjälper dem att 
fatta korrekta beslut för snabbare och mer 
effektiv och resurssparande utveckling av 
nya läkemedel.
www.offspringbiosciences.se

Omnicore
Myactive är Omnicores lösning för att 
samla all träning i mobilen. Myactive 
underlättar för den tränande att loggföra 
och dela sin träning, samtidigt som kopp-
lingen till instruktören erbjuder anlägg-
ningar ett kraftfullt verktyg att förlänga 
och förstärka kundrelationen.
www.omnicore.se

Operose
Operose erbjuder arbetskläder designade 
för kvinnor med anpassad passform och 
nytänkande praktiska lösningar.
www.operose.se

Pelago Bioscience
Erbjuder studier på läkemedelskandidaters 
inbindning till målproteiner i celler och 
vävnader baserat på en patentsökt biofysi-
kalisk metod.
www.pelagobio.com

Plick
Social marknadsplats för att köpa, sälja och 
upptäcka second hand, vintage och mode.
www.plick.se

Prosilico
Genom nyutvecklad datorbaserad predik-
tionsmetodologi och rådgivande expertis 
kan traditionella labbstudier inom ADME 
(absorption, distribution, metabolism och 
excretion) ersättas, resultat och beslut 
tidigareläggas samt känsligheten och till-
förlitligheten ökas. Detta ger stora bespa-
ringar av tid och kostnader samt bättre 
urval i läkemedelsutvecklingsprocessen. 
www.prosilico.com

Salipro Biotech 
Utvecklar nanopartiklar som ökar löslighe-
ten av hydrofoba ämnen med användnings-
områden inom t.ex. kosmetika, läkeme-
delsutveckling och vaccinationer.
www.salipro.com

UIC BUSINESS  
ACCELERATOR
GENOMFÖRA

UIC Business Accelerator vänder sig till nya 
eller etablerade bolag som är nära marknads-
introduktion samt är redo att expandera och 
nå en internationell marknad. Programmet 
ger företaget tillgång till viktiga resurser i 
affärsutvecklingsprocessen såsom affärs-
coachning, stöd i finansieringsprocessen 
samt ett omfattande nätverk. Programmet 
sträcker sig normalt över två år men kan i 
vissa fall utökas med ytterligare ett år.

Under 2014 deltog följande företag i UIC 
Business Accelerator:

Animech Technologies 
Affärsidén är att tillföra värde för kunden 
genom att tydliggöra deras produktutbud 
genom hela livscykeln med hjälp av visuell 
interaktiv information.
www.animechtechnologies.com

Cavidi 
Cavidis nya teknologi förbättrar diagnosen 
och därmed effektiviteten av HIV-behand-
ling i länder med hög prevalens. Cavidi gör 
att mer och bättre vård kan levereras till 
en lägre kostnad.
www.cavidi.se

Happy L-Lord 
En ny svensk spelstudio som skapar Adven-
ture Box – initialt ett gratis superviralt 
socialamedier-integrerat multispelar roll- 
(RPG) och emperiebyggarspel som spelas i 
3D i webbläsaren.
www.adventurebox.com

iCellate Medical 
iCellate bedriver tillämpad forskning samt 
utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 
egna innovativa medicintekniska produk-
ter och relaterade tjänster inom området 
cirkulerande tumörcells- (CTC) detekte-
ring och karakterisering i cancerforskning, 
kliniska prövningar och diagnos.
www.icellate.se

Kontigo Care
Utvecklar mHealth verktyg för att bidra till 
en vidareutveckling inom vårdsektorn. Det 
med hjälp av tekniska, mobila hjälpmedel och 
interaktiva system med komplexa uppgifter 
i mjuka miljöer för att på distans kunna mäta 
och/eller övervaka samt påverka patienter 
och klienter med olika kliniska behov.
www.kontigocare.com
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Linnea Omsorg
Tillhandahåller individuellt anpassade 
behandlingsalternativ för ungdomar och 
vuxna med behov av särskilt stöd.  Har 
verksamheter som HVB-hem, daglig verk-
samhet, personlig assistans och gruppbo-
stad för vuxna enligt LSS.
www.linneaomsorg.se

Onelab 
Förmedlar blodprover online och hjälper 
privatpersoner att förstå vad som händer i 
kroppen samt vad man bör fokusera på för 
att må bra.
www.onelab.se

OssDsign 
OssDsign utvecklar, tillverkar och mark-
nadsför produkter och tjänster globalt för 
behandling av svåra bendefekter, till att 
börja med inom skall-området. Företagets 
vision är att bli uppfattad av patienter och 
vårdgivare som den ledande leverantören 
inom valda satsningsområden.
www.ossdsign.com

OT Chemistry (OnTarget Chemistry)
CRO (Contract Research Organization) 
främst inom preklinisk forskning, tyngd-
punkten ligger på kemi (syntes och analy-
tisk). Företaget bedriver även konsultverk-
samhet till forskningsbolag.
www.ontargetchemistry.com 

PCG Solutions 
PCG Solutions utvecklar och marknadsför 
mjukvarubaserade verktyg för kliniska 
prövningar och patientregister till läkeme-
delsindustrin samt till hälso- och sjukvård.
www.pharmaconsultinggroup.com

Plotagon 
Plotagon simulerar filmskapandeprocessen 
i ett webbaserat spel som låter konsumen-
ter göra egna filmer.
www.plotagon.com

VBN Components 
Erbjuder komponenter i höghållfasta 
metaller gjorda med en friformningstek-
nik, 3D-printning, som ger möjligheten att 
framställa komplicerade detaljer snabbt 
utan spill.
www.vbncomponents.com

UIC ALUMNI
ÅTERKOPPLA

UIC Alumni innefattar företag som avslu-
tat UIC Business Lab eller UIC Business 
Accelerator. Ger fortsatt tillgång till 
UICs affärscoacher och skapar tillfällen 
för erfarenhetsutbyte mellan företag 
inom Uppsala Innovation Centre. Alumni 
betyder skyddsling och Uppsala Innovation 
Centre månar särskilt om de företag som 
deltagit i inkubatorprogrammet.

Följande företag ingår i dag i UIC 
Alumni:

Acanova
Utvecklar teknik för värmebehandling av 
utsäde, som avknoppats till bolaget Seed-
Gard, nu kallat ThermoSeed.
www.bioagri.se

Agilent Technologies (f d Halo Genomics)
Utvecklar metoder för provpreparering i 
samband med genetiska sekvenseringsa-
nalyser.
www.halogenomics.com

Agriprim
IT-företag och informationsföretag 
specialiserat på lantbruks- och livsmedels-
sektorn. Äger medieföretaget Jordbruks-
aktuellt.
www.agriprim.com

Airwatergreen
Airwatergreen är en svensk pionjär inom 
vatten- och fukthanteringsteknologi. 
Airwatergreens produkter baseras på den 
egenutvecklade teknologin Varmkon-
densering. Tekniken har dokumenterad 
förmåga att kondensera fukt och ånga till 
flytande vatten med hjälp av värme istället 
för traditionellt kyla.  
www.airwatergreen.com

AroCell
Kommersialisering av biomarkörer för upp-
följning av cancerbehandling.
www.arocell.com

Beactica
Kvalificerat metodstöd avseende upptäckt, 
optimering och utveckling av nya läkeme-
del.
www.beactica.com

Bergström & Hellqvist
Utvecklar kunskap och arbetssätt i 
livsmedelsföretag bland annat gällande 
kvalitetssäkring och miljöhänsyn.
www.bergstrom-hellqvist.com

BioChromix
Utvecklar unika produkter för diagnos av 
Alzheimers sjukdom i ett så tidigt skede 
som möjligt.
www.biochromix.com

ChromoGenics Sweden
ChromoGenics är tekniskt ledande inom 
utveckling av teknologier för smarta 
fönster som sparar energi och ökar kom-
fort i byggnader. ConverLight - bolagets 
elektrokroma plastfolie - kan styras att bli 
ljusare eller mörkare när man tillför svag 
elektrisk ström. 
www.chromogenics.se

Denator
Utvecklar innovativa instrument och 
engångsartiklar för att kvalitetssäkra bio-
logiska prover för effektivare diagnostik 
och läkemedelsutveckling
www.denator.com

Division By Zero
Division By Zero utvecklar jDome 
BikeAround, som gör det möjligt att cykla 
i en virtuell miljö. JDome BikeAround 
används bland annat av personer på 
demensboenden som kan cykelträna med 
hemstadens gator projicerade på skärmen.
www.jdome.com

Electroengine
Utvecklar ett nytt koncept och teknologi 
för framtidens elbilar.
www.electroengine.se

Eribis Pharmaceuticals
Utvecklar ett nytt peptidläkemedel för 
indikationer inom hjärta/kärl området.
www.eribispharma.se

Exos
Utvecklar en helautomatisk urbeningsma-
skin för fisk.
www.exos.se

Hexicon
Utvecklar en effektiv flytande plattform 
som kombinerar och nyttjar olika energi-
källor tillgängliga till havs.
www.hexicon.eu

UIC-BOLAG 2014
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Imint, Image Intelligence
Utvecklar en programvara som förbättrar 
och automatiserar arbetet att analysera 
videobilder som skickas från pilotlösa flyg-
plan (UAV), och kan även stabilisera filmer 
tagna med smarta mobiler.
www.imint.se

ModPro
Utvecklar en ny typ av kemiskt framställda 
bindare till proteiner för läkemedelsut-
veckling och diagnostiska tester.
www.modpro.se

NanoSpace
Utvecklar mikrosystemkomponenter till 
rymdfarkoster.
www.nanospace.se

Novavax (fd Isconova)
Utvecklar adjuvans för framställning av 
vacciner.
www.isconova.se

Olink
Utvecklar banbrytande teknologi för bio-
molekulär analys.
www.olink.com

Olligon
Utvecklar metod för fermentering av 
spannmål till nya livsmedel. Köpt av Cere-
alia Foods.

OT Chemistry (OnTarget Chemistry)
CRO (Contract Research Organization) 
främst inom preklinisk forskning, tyngd-
punkten ligger på kemi (syntes och analy-
tisk). Företaget bedriver även konsultverk-
samhet till forskningsbolag.
www.ontargetchemistry.com

PEPTONIC Medical
Utvecklar med hjälp av peptiden oxytocin 
en produkt för behandling av vaginal atrofi
www.peptonicmedical.se

Plotagon
Simulerar filmskapandeprocessen i ett 
webbaserat spel som låter konsumenter 
göra egna filmer.
www.plotagon.com

ProForestry Sweden
Utvecklar nyckelinnovationer för lönsam-
mare skogsföryngring; snytbaggeskydd 
– MultiPro.

PSD insight
System för diagnosbaserat underhåll för 
industri.

Resorbable Devices 
Utvecklar bioresorberbara implantat som 
möjliggör enklare, säkrare och snabbare 
kirurgi.
www.ligatie.com

Rotundus
Erbjuder en extremt tålig robot som ett 
alternativ till väktare och dyr traditionell 
bevakningsteknik.
www.rotundus.se

Rätt Spår 
Kvalitetssäkringssystem för behandling 
inom vård och omsorg.
www.rattspar.se

ScandiDos
Utvecklar ett unikt mätsystem inom strål-
terapiområdet för behandling av cancer.
www.scandidos.com

Sensidose
Utvecklar en patenterad teknik för indivi-
duell dosering av vanliga läkemedel.
www.sensidose.se

Sprint Bioscience
Erbjuder fragmentbaserade metoder för 
tidig läkemedelsutveckling i egen regi eller 
som uppdragsforskning.
www.sprintbioscience.com

Valueguard
Lösning för säkring av och handel med 
värden på fastighetsmarknaden.
www.valueguard.se

Vidilab
Veterinärmedicinskt företag som utvecklar 
metoder för diagnostisering av parasiter.
www.vidilab.se

ÅAC Microtec
Utvecklar en ny generation små och kraft-
fulla satelliter.
www.aacmicrotec.com
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Finansiering Uppsala Innovation Centre
UIC omsatte 15,5 (18,6) miljoner kronor under 2014. UICs  
verksamhet finansieras av sina partner och ägare. Vinnova är  
den enskilt största finansiären som ansvarig för programmet  
Inkubationsstöd – Excellens.

UIC-bolagens ursprung
UIC-bolagens ursprung har stor bredd.  
25 (32) procent av UIC-bolagen kommer från näringslivet,  
29 (27) procent är enskilda innovatörer och entreprenörer,  
37 (37) procent av bolagen härstammar från universitetet och  
9 (4) procent kommer från offentlig sektor.

UIC-bolagens branscher
42 procent av UIC-bolagen kommer från life science,  
37 procent har en IT-baserad produkt eller tjänst,  
8 procent arbetar med idéer inom teknik eller miljöteknik och  
13 procent inom övrig industri.

Nedanstående siffror baseras på 120 bolag och projekt som ingått 
i UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Agile, UIC Business Lab,  
UIC Business Prep, UIC Business Accelerator och UIC Alumni 
under 2014.

Offentlig ROI
Offentlig Return On Investment, ROI, är 13,1 (11) för Uppsala  
Innovation Centre. Det vill säga uppväxlingen av den erhållna 
offentliga finansieringen till UIC i förhållande till skatter och  
avgifter som UIC-bolag, och alumner sedan högst fem år,  
återbetalat till staten under 2014. I detta fall 13,1 gånger.

Investeringar
Investeringarna i inkubatorbolagen har under  
2014 varit 375 (315) miljoner kronor. 
• 332 (232) miljoner kronor i ägarkapital
• 43 (83) miljoner kronor i bidrag och lån

Antal sysselsatta
601 (552) personer har varit verksamma i UIC-bolagen under 2014.

Omsättning och resultat
Omsättning under 2014 för bolagen i UIC var 392 (305) miljoner 
kronor och det ekonomiska nettoresultatet* var -230 (-120) mil-
joner kronor.

Skatteintäkter
Ackumulerade skatteintäkter (direkta skatter såsom vinstbeskatt-
ning, arbetsgivaravgifter, personalens källskatter och moms) som 
genererades under 2014 var 194 (152) miljoner kronor. 

* Med nettoresultat menas summan av resultat från vinstgivande 
bolag och förlustbringande bolag.

UIC-BOLAGENS 
RESULTAT 2014
 2013 ÅRS RESULTAT INOM PARENTES

Vad är en företagsinkubator?
En företagsinkubator erbjuder en dynamisk process för 
utveckling av människor, affärer och företag. Inkubatorn 
bistår entreprenörer med aktiv och anpassad management-
support, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk 
samt en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice. 
 Läs mer om företagsinkubatorer på  
www.sisp.se och www.nbia.org
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INVESTERINGAR OCH KAPITAL I UIC-BOLAGEN
1,87 miljarder kronor har investerats i UIC-bolag sedan 2004

ANTAL UIC-BOLAG OCH PROJEKT

29 %  
Enskilda  

innovatörer

9 %  
Offentlig sektor

25 %  
Näringsliv

37 %  
Universitet

37 %  
IT/ICT

42 %  
Life science

13 %  
Övrig industri

8 %  
Teknik/miljöteknik

UICs alumnbolag är inte medräknade vad gäller ursprung och branscher
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Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av 
landets ledande företagsinkubatorer och 
har rankats som världens 18:e bästa före-
tagsinkubator med universitetskoppling 
enligt UBI Global Benchmark 2014.

UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, 
kunskap och verktyg till innovativa projekt 
och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala 
upp och nå en internationell marknad.

UIC är branschoberoende och stödjer 
entreprenörer, forskare, innovatörer och 
företagare i arbetet med att kommersia-
lisera sina idéer och utveckla sitt affärs-
mannaskap. UIC är en oberoende samar-
betspartner till UIC-bolagen och tar inga 
ägarandelar.

Fokus ligger på företagets affärsutveck-
ling för att påskynda tiden till marknad 
samt minska riskerna i tidiga och avgö-
rande skeden. 

UIC har verksamhet i Uppsala län och 
Södertälje kommun.

Ägare till UIC är till lika delar STUNS 
(Stiftelsen för samverkan mellan universi-
teten i Uppsala, näringsliv och samhälle), 
Uppsala kommun, SLU Holding samt  
Uppsala universitet Holding. UIC ingår 
i Vinnovas program Inkubationsstöd – 
Excellens.

UIC-program
Uppsala Innovation Centre erbjuder affärs-
utvecklingsprogrammen UIC Business 
Startup, UIC Business Lab, UIC Business 
Prep, UIC Business Accelerator och 
UIC Alumni.

Partner 
UICs affärspartner bidrar med kunskap och 
kompetens genom bland annat seminarier, 
individuell rådgivning och bidrar till finan-
sieringen av UIC.

Styrelse 
Följande personer ingår i UICs styrelse: 
Christina Frimodig (ordförande) samt 
styrelseledamöter Catharina Blom, 
Hans Enocson, Malin Graffner Nordberg, 
Anne-Charlotte Aronsson, Hans Johansson, 
Mikael Smedeby och Lars Ingeberg (adj.). 
UICs vd är Per Bengtsson.

Affärscoacher
UIC har ett nätverk av drygt 70, av styrelsen 
godkända, affärscoacher från näringslivets 
alla branscher och som vägleder UIC- 
bolagen i deras affärsutveckling.

Industrialiseringscoacher
UIC har ett kontaktnät bestående av drygt 
20 specialister, till exempel industrialiserings-
coacher med erfarenhet från produkt-
utveckling till produktion.

Denna information baseras på uppgifter 
enligt 20 april 2015.

 OM  
UPPSALA INNOVATION CENTRE
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PERSONAL & STYRELSE

PERSONAL Stående: Helena Ströberg, Katarina Chowra, Anders Nordström, Camilla Camilton och Peter Funning.  
Sittande: Lars Dahlbom, Per Bengtsson, Kerstin Bjurhall och Stina Thor.

STYRELSE Mikael Smedeby, Lars Ingeberg, Hans Enocson, Anne-Charlotte Aronsson, Christina Frimodig och Hans Johansson.  
Saknas på bild: Catharina Blom och Malin Graffner Nordberg.
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Uppsala Innovation Centre (UIC) is one of Sweden’s leading business 
incubators and has been ranked the world’s 18th best business incu-
bator with a university connection by UBI Global Benchmark 2014. 
UIC offers business development support, knowledge and tools for 
innovative projects and growth companies that want to advance, 
scale-up and reach an international market. 

UIC is business-independent and supports entrepreneurs, rese-
archers, innovators and business owners in their efforts to com-
mercialize their concepts and enhance their business skills. UIC is 
an independent business partner to the UIC companies and does 
not take any ownership stakes. The focus centers on the compa-
ny’s business development so as to accelerate time to market and 
reduce the risks that arise in early and critical phases. 

UIC maintains operations in Uppsala County and Södertälje 
Municipality.

The UIC model
The UIC model was formed in 2004 and has proven to be a suc-
cessful model in the commercialization process. UIC has a solid 
track record and the UIC companies have a high survival rate – 
nine out of ten companies that have completed the UIC Business 
Accelerator are still active on the market.

The UIC model in brief
• UIC’s five business development programs. 
• UIC’s network of 70 carefully selected business coaches from all 

industries linked to UIC.
• UIC’s network of business partners with specialized expertise.
• UIC’s focus on developing the UIC companies’ businesses and 

not renting offices.
• UIC is an independent business partner to the UIC companies 

and does not take any ownership stakes.
• UIC continuously monitors the development of the UIC companies.

UIC is part of Vinnova’s – Sweden’s innovation agency – incuba-
tion support program, which promotes the development of new 
knowledge-intensive companies with a major international market. 
Moreover, UIC is a member of the Swedish Incubators & Science 
Parks, SISP, which is a trade association for Swedish incubators 
and science parks.

UIC is owned equally by STUNS, the municipality of Uppsala, 
SLU Holding, and Uppsala University Holding Company.

UIC’s business development programs
Uppsala Innovation Centre provides five business development pro-
grams: UIC Business Startup, UIC Business Lab, UIC Business Prep, 

 ABOUT  
UPPSALA INNOVATION CENTRE

What is a business incubator? 
Business incubators assist entrepreneurs with active and 
appropriate management, technical, commercial and 
financial network as well as a creative growth environment. 
The process of incubators aims to provide know ledge 
companies with innovative approaches to economic 
development that in turn accelerate business growth. 
An incubator provides effective tools for new companies 
in tomorrow’s industry.
 Read more about business incubators at 
www.sisp.se and www.nbia.org

ABOUT UPPSALA INNOVATION CENTRE
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UIC Business Accelerator and UIC Alumni. UIC’s programs take 
the business idea or company one vital step further on the road to 
commercial success. The result is a faster time to market by a more 
competitive company with a higher survival rate.

UIC Partners
UIC has about 20 business partners who support the development 
of growth companies by sharing their knowledge and expertise with 
the UIC companies through seminars, individual counseling and by 
making financial contributions to UIC.

Business coaches
An important part of the UIC model is the successful business 
coaching system, under which 70 carefully selected persons from 
leading commercial and industrial positions guide the UIC com-
panies through the business development process. The business 
coaches support the newly established corporate management 
teams and boards and contribute their knowledge, experience and 
established networks. The broad range of business coaches enables 
UIC to be industry-independent and provides the companies with 
professional support from their specific industry.

Industrialization specialists
UIC also has a network of specialists, e.g. industrialization special-
ists experienced in making the transition from prototype to series 
production. 

Financing UIC
The turnover for UIC during 2014 was USD 2 million. UIC’s activi-
ties are funded entirely by its partners and owners, with Vinnova 
accounting for the largest part through its incubation support 
program.

The origin of UIC companies
The origin of the UIC companies is broad. During 2014, 25 percent 
of the UIC companies came from the commercial and industrial 
sector, 29 percent were individual innovators and entrepreneurs, 
37 percent of companies derived from the university, and 9 percent 
came from the public sector.

The UIC company industries
During 2014, 42 percent of the UIC companies came from the life 
science industry, 37 percent from the IT sector, 8 percent came 
from the tech/cleantech industry, and 13 percent derived from 
other industries.

Public ROI
Public return on investment (ROI) is 13.1 for Uppsala Innovation 
Centre. ROI is the ratio of money gained on an investment relative 
to the amount of money invested. In this case, the return ratio on 
the public funding UIC received during 2014 was 13.1, in the form of 
taxes the incubator companies and Alumni companies for the past 
five years paid back to society.

Investments
The investments in the incubator companies during 2014  
equaled USD 49.3 million.
* USD 43.7 million in venture capital
* USD 5.7 million in contributions and loans

People engaged within UIC companies
601 people were active in the incubator companies during 2014.

Turnover and net income
Turnover during 2014 for the incubator companies was USD 51.6 
million and the net income* was USD -30.3 million.

Tax revenues
The accumulated tax revenue (direct taxes such as profit tax, 
employer’s contribution, employee’s tax at source and VAT) gener-
ated by the incubator companies during 2014 was USD 25.5 million.

* Net income is the sum of the income from all of the companies 
both profitable and non-profitable.

THE FIGURES BELOW refer to companies included in the business development programs UIC Business Agile, 
UIC Business Lab, UIC Business Prep, UIC Business Accelerator and UIC Alumni during 2014. UIC’s alumni 
companies are not included in figures showing origin and industries.

ORIGIN OF UIC COMPANIES UIC COMPANY INDUSTRIES
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Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta 
företagsinkubatorer och har rankats som världens 18:e bästa 
företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global 
Benchmark 2014. UIC ger affärsutvecklingsstöd, kunskap 
och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill 
utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad.
 UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och 
företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och 
utveckla sitt affärsmannaskap. Fokus ligger på företagets 
affärsutveckling för att påskynda tiden till marknad samt 
minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC vänder 
sig till projekt och företag inom alla branscher, exempelvis 
life science, ICT och teknik. Nio av tio av UICs alumnbolag är 
fortsatt aktiva på marknaden.
 UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg 
samt 23 affärspartner och 70 handplockade affärscoacher 
som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder 
även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade 
kommersiella och tekniska nätverk. 
 UIC har verksamhet i Uppsala, Östhammar och Södertälje.
 Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för 
samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och 
samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala 
universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program  
Inkubationsstöd – Excellens.

UPPSALA INNOVATION CENTRE AB, HUVUDKONTOR
Postadress Uppsala Science Park, SE-751 83 Uppsala
Besök Dag Hammarskjölds väg 10 B
Tel +46 (0)18-477 04 40  Fax +46 (0)18-55 12 55 
Hemsida www.uic.se
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