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VD-ORDET 2015
Vad gäller händelser i världen så har 2015 varit ett på 
många sätt dramatiskt år. En av dessa händelser är den 
stora folkvandringen som sker. Något som påverkar 
oss alla på olika sätt och som vi måste hjälpas åt att 
lösa. Kan UIC göra något som bidrar? Ja, vi försö-
ker i alla fall. Av den anledningen påbörjar jag detta 
vd-ord då jag sitter på UICs första Business Startup 
BootCamp för nyanlända. Ett tiotal personer med 
spännande idéer som kan utvecklas till nya företag 
deltar. Min förhoppning är att det blir några projekt 
som lyfter. Det jag ser är personer som brinner för att 
dela med sig och ge feedback på varandras affärsidéer 
– och som växer av att vi från UIC lyssnar och tar del 
av deras idéer. En deltagare började sin tågresa hit 
natten före evenemanget och har inte sovit en blund 
på ett dygn, men somnar gör han inte. Kan denna 
bootcamp vara ett initiativ som kan utvecklas vidare? 
Vi delar gärna med oss av det vi lärt oss under vår 
första Business Startup BootCamp för nyanlända.

Starkt innovationssystem ger hög rankning
”Samverkan och erfarenhetsutbyte” är en bra beskriv-
ning av hur vi jobbar i vårt innovationssystem där UIC 
ingår. Jag nämner det varje år och samarbetet är och 
kommer vara helt avgörande för hur framgångsrika vi 
blir tillsammans i att stötta utvecklingen av fram-
gångsrika bolag. UIC har nyligen utsetts till världens 
10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator 
med universitetskoppling av UBI Global. Enligt UBI 
Global visar UIC bättre resultat än det globala genom-
snittet när det gäller inkubatorbolagens intäkter, 
attraherat investeringskapital till bolagen samt antalet 
skapade arbetstillfällen. En rankning som är mycket 
glädjande för mig och mitt fantastiska UIC-team 
och som är ett resultat av ett effektivt samarbete i 
innovationssystemet. Det är samverkan tillsammans 
i innovationssystemet som genererat en 10:e plats 
i världen och som gjort att UIC fått utvärdera hela 
280 affärsidéer under det gångna året. Tack för bra 
samarbete i år också!

UICs nära samarbete med näringslivet skapar  
framgång
En förutsättning för att vi ska kunna utveckla bolag i 
UIC är att vi har en finansiering som i dag till stor del 
kommer från våra drygt 20 UIC-partner från närings-
livet. Deras stora insats är att de också erbjuder 
sin expertis i tidigt skede till våra bolag, så att vi 
kan bygga bolagen väl från grunden. Vi har två nya 
UIC-partner som vi hälsar välkomna till gänget och 
de är PharmaRelations, som arbetar med rekrytering 
inom life science, och Awapatent som jobbar med 
intellektuella rättigheter som till exempel patent, 
varumärken och mönsterskydd. Att som inkubator 
ha dessa starka kopplingar direkt till näringslivet och 
industrin, som vi har genom våra partner och våra 

drygt 70 affärscoacher, är en stor framgångsfaktor. 
Under året har vi också tecknat ett samarbetsavtal 
med MathWorks. Det ger våra bolag och alumner 
kostnadsfri tillgång till deras programvaror för mate-
matiska beräkningar. 

Verifieringsmedel genom UIC
UICs regionala finansiering, från våra UIC-partner och 
ägare, matchas med finansiering från det nationella 
inkubatorprogrammet, som man ansöker till och kan 
bli godkänd för. I dag driver Vinnova det nationella 
inkubatorprogrammet Inkubatorsstöd – Excellence 
och första programperioden började 2016. UIC är 
en av 18 inkubatorer som godkänts för programmet. 
Belopp och programtid varierar. Exempelvis kan man 
nå en finansiering för två alternativt fyra år. UIC 
erhöll maximalt belopp och med längsta perioden fyra 
år. Vi inkubatorer har jobbat länge för att få en mer 
långsiktig finansiering och detta är ett steg i rätt rikt-
ning. Inkubatorer inom Vinnovas Excellence-program 
har också under våren getts möjlighet att distribuera 
verifieringsmedel till våra bolag. Detta är också ett 
framsteg – att nyttja vår kunskap om våra bolag i 
finansieringsbeslut för verifiering av en produkt eller 
tjänst ur exempelvis ett marknadsperspektiv. Ett bra 
exempel på hur man kan nyttja regional kännedom 
för fördelning av nationella medel. Jag hoppas vi får 
utveckla detta mer tillsammans med Vinnova.

Hantering av statsstödsregler
Vi har också fått några nya utmaningar, och en kan 
beskrivas med ordet statsstödsregler, något som gör 
vårt jobb mer komplicerat och administrativt tungt. 
Det är nya EU-direktiv som innebär att man ska för-
dela ut kostnaderna för alla tjänster och finansieringar, 
gjorda med statliga medel, på bolag som tagit del av 
statsstöd. Det finns gränsvärden för hur mycket stats-
stöd ett bolag kan få och vi måste nu hjälpa bolagen 
att hålla ordning på detta samt debitera ut stats-
stöd utifrån den offentliga finansiering UIC får från 
exempelvis Excellence-programmet. Vd-ordet räcker 
inte för att utveckla detta mer, men min magkänsla 
är att Sverige kommer vara bäst i klassen gällande 
hanteringen av statsstödsregler och jag hoppas det 
inte alltför negativt påverkar drivet och viljan hos våra 
entreprenörer.

Investeringar i UIC-bolag
Vi är mycket glada över att våra UIC-bolag lyckats att-
rahera ett kapital på 491 miljoner kronor under 2015. 
Merparten av kapitalet är privata investeringar och 
det är stenhård konkurrens om kapitalet i våra regi-
oner där det finns många bolag. Ändå lyckas många 
av våra företag nå kapital och det är i sig ett bevis på 
den potential bolagen har samt det engagemang och 
uthållighet som företagarna har. Ett fantastiskt bra 
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jobb som bolagen gjort under året, och de är förtjänta 
av varenda krona och den uppmärksamhet de kan få. 
Därför ägnar vi merparten av UICs årsberättelse till 
våra bolag. 

Mer riskvilliga investeringar i tillväxtbolag
Jag har tidigare skrivit i mina vd-ord om att för-
delningen av det statliga riskkapitalet inte speglat 
var bolagen finns. Det finns många goda förslag i 
Rydstadsutredning gällande statens insatser för 
företagsfinansiering. En hel del av Rydstads förslag 
har plockats upp i propositionen Staten och kapita-
let – reformer för innovation och hållbar tillväxt. Ett 
förslag är bolaget Fondinvest AB med de befintliga 
statliga riskkapitalbolagen Fouriertransform och 
Inlandsinnovation som ska inordnas som dotterbolag 
i det nya bolaget. Fondinvest AB föreslås investera 
indirekt i företag genom privat förvaltade fonder, så 
kallad fond i fond-metodik. På så sätt vill man stärka 
utbudet av riskvillig finansiering genom uppväxling 
med privat kapital. Kanske får vi se flera nya fonder, 
kanske mer regionala och jag hoppas de bidrar med 
att förstärka förutsättningarna för innovation och 
tillväxt i våra regioner. UIC bidrar med att underlätta 
för investerare att finna UIC-bolag som söker kapital. 
Detta gör vi bland annat genom att utöka vår finan-
sieringsflik på vår webbplats med inte bara tips om var 
kapitalet finns utan också om vilka bolag som söker 
finansiering. Titta gärna in på www.uic.se!

Växtzon ska ge fler storföretag i östra Mellansverige
I vår mission att stärka tillväxten i våra bolag och 
därmed skapa de bästa förutsättningarna för våra 
bolag har vi påbörjat tre nya projekt under året. Det 
första, Växtzon, är ett länsövergripande projekt till-
sammans med de fem länen i östra Mellansverige och 
våra branschkollegor på Create Business Incubator, 
Munktell Science Park, Vreta Kluster, Norrköping Sci-
ence Park, Västerås Science Park, Inkubera, Strängnäs 
Science Park och Mjärdevi Science Park. Ambitionen 
är att skapa en innovationsfrämjande struktur över 
regiongränserna, vilket ska komma våra företag till 
nytta oavsett var i östra Mellansverige de är etable-
rade. Vårt mål är att utveckla en Accelerator 2.0 för 

att få fler bolag att nå 100 miljoner kronor i omsättning. 
Projektet pågår under tre år.

ESA BIC Sweden – Nordens första rymdinkubator
Den 18 december 2015 var det en högtidlig invigning 
av Nordens första rymdinkubator ESA BIC Sweden, 
som drivs av de tre inkubatorerna ABI (Luleå), Inn-
ovatum (Trollhättan) och UIC. Invigningen skedde i 
Observatoriet i Stockholm, och vår svenske rymd-
farare Christer Fuglesang var en av gästerna. ESA 
BIC Sweden är initierad av Rymdstyrelsen och ESA, 
European Space Agency, med syfte att återanvända 
rymdteknik för mer jordnära applikationer i bolag. 
Vi har ett stort värde i att bolagen bland annat får 
tillgång till hela ESAs patentportfölj för detta syfte. 
Läs gärna mer om ESA BIC Sweden längre fram i vår 
årsberättelse eller på UICs webbplats.

EuroIncNet – UIC i samarbete med  
Europas toppinkubatorer
Efter att UIC placerats på UBI Globals världsrankning 
har UIC ansökt om ett projekt hos Tillväxtverket i 
samarbete med Regionförbundet i Uppsala län och 
vår branschorganisation Swedish Incubators & Science 
Parks (SISP) för att bygga noder med de främsta 
inkubatorerna i Europa. Projektet går ut på att knyta 
kontakter med de ledande inkubatorerna i Europa som 
är intresserade av att hjälpa våra företag ut på deras 
hemmamarknad och vice versa. Vi upplever ibland att 
vår hemmamarknad Europa nästan glöms bort gällande 
de satsningar som görs inom internationalisering. Vi vill 
med detta nätverk underlätta för våra bolag att nå den 
europeiska marknaden på ett enkelt och handfast sätt. 

Jag hoppas du vill läsa vidare – då kommer du att 
få se några av de spännande bolag vi har glädjen att 
jobba tillsammans med.

Uppsala, 27 april 2016

Per Bengtsson
Vd, Uppsala Innovation Centre

VD-ORDET 2015
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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 10:e bästa,  
och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitets-
koppling enligt UBI Global. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, 
kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag 
som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad.

UIC vänder sig till innovativa projekt och 
företag inom alla branscher, exempelvis life 
science, ICT och teknik. UIC stödjer entrepre-
nörer, 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 ofta avgörande skeden. 

Målsättningen är att bidra till att fler livs- 
kraftiga tillväxtföretag med hög överlevnads-
grad 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 affärsutvecklingsprogram för olika 
faser i utvecklingen från idé till ett väl funge-
rande tillväxtföretag på en internationell mark-
nad. Efter avslutat program ska affärsidén eller 
företaget kunna ta nästa steg i sin affärsutveck-
ling. 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 närings-
livet som matchas ihop med bolagen baserat 
på bolagens behov. Tillsammans med UIC 
vägleder dessa affärscoacher bolagen i deras 
affärs utveckling, och bidrar med sin kunskap, 
erfarenhet och etablerade kontakter.

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

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

UIC är en oberoende samarbetspartner till 
UIC-bolagen, och tar inte några ägarandelar i 
bolagen.

Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftel-
sen 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 branschorganisationen 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 
UIC-partner 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 gör det möjligt för personer, team 
eller företag att gå från idé till kund på tre månader. 
Deltagarna får den kunskap, 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. 

UIC Business Lab
UIC Business Lab syftar till att stärka den tidiga affärs-
utvecklingsprocessen 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 och förberedas 
ytterligare för att uppfylla kriterierna för  
UIC Business Accelerator.

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

UIC Alumni
UIC Alumni innefattar av UICs styrelse utvalda bolag 
som avslutat UIC Business Lab eller UIC Business 
Accelerator. Ger fortsatt tillgång till UICs affärs-
coacher och skapar tillfällen för erfarenhetsutbyte 
mellan företag inom Uppsala Innovation Centre.

Affärscoacher
UICs affärscoachmodell innefattar cirka 70 hand-
plockade personer inom näringslivet som har, eller har 
erfarenhet från, ledande befattningar inom alla olika 
typer av branscher. UIC matchar ihop bolaget med 
en av UICs affärscoacher baserat på bolagets behov. 
Tillsammans med UIC vägleder affärscoachen bolaget 
i deras affärsutveckling genom sin kunskap, erfarenhet 
och sitt nätverk. UIC-bolagen har även tillgång till 
UICs nätverk av specialister, exempelvis industriali-
seringscoacher som bland annat kan vägleda bolagen 
från prototyp till serieproduktion.

UIC-partner
UIC har ett tjugotal UIC-partner som bidrar till 
UIC-bolagens utveckling genom att dela med sig 
av sin kunskap och expertkompetens vid seminarier 
och individuell rådgivning. Dessutom erbjuder de 
direkta tjänster till bolagen. UICs partner 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

Skala upp

UIC Business  
Accelerator

Återkoppla

UIC  
Alumni

UIC erbjuder affärsutvecklingsprogram för företagandets olika faser. 
Efter avslutat program ska affärsidén eller företaget tagit nästa steg i 
sin affärs- och företagsutveckling. Resultatet blir kortare tid till marknad 
och mer konkurrenskraftiga företag med hög överlevnadsgrad.
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RETURN ON INVESTMENT, ROI FÖR 2015
Offentlig ROI är ett mått på uppväxlingen av den erhållna offentliga  
finansieringen som UIC fått i förhållande till de skatter och avgifter 
som UIC-bolag, och alumner sedan högst fem år, har återbetalat till 
staten under 2015.
 För varje satsad krona i UIC under 2015 har UIC-bolagen gett 
11 gånger pengarna tillbaka under innevarande år.
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Imint börsnoteras
I november avslutade Imint Image Intelligence 
teckningstiden i bolagets nyemission inför listning 
på Aktietorget. Emissionen tecknades till drygt 
170 miljoner kronor inklusive teckningsåtaganden 
om 10 miljoner kronor, vilket motsvarar en tecknings-
grad på 740 procent. 

Vinnova investerade  
11 mkr i UIC-bolag
UIC-bolagen FMTP Power, F&A Forecasting, Pelago 
Bioscience, MetaSafe, Sprint Bioscience, ScandiDos 
samt det tidigare UIC-bolaget Inossia stärkte kassan 
under 2015 med totalt 11 miljoner kronor genom 
finansiering från Vinnova. 

UIC rankad som världens  
10:e bästa företagsinkubator
UIC är världens tionde bästa, och Europas femte 
bästa, företagsinkubator enligt UBI Global, som 
jämfört 330 företagsinkubatorer med universitets-
koppling fördelat på 63 länder. UIC ligger högre än 

det globala genomsnittet vad gäller 
påverkan på den ekonomiska tillväxten, 
tillgång till kapital, antal nya arbetstill-
fällen samt affärsutvecklingskompetens 
och nätverk. UIC visar också bättre 
resultat när det gäller inkubatorbola-
gens intäkter, attraherat investerings- 
kapital till bolagen samt antalet skapade 
arbetstillfällen. 

Pharem Biotech fick  
Årets innovationspris i Södertälje
Pharem Biotech utvecklar ett filtreringssystem som 
renar vatten från läkemedelsrester. I samband med 
Södertäljegalan i november tilldelades de Årets 
innovationspris 2015. Priset delades ut av Södertälje 
Science Park med motiveringen:  
”Pharem Biotech adresserar ett globalt och ange-
läget problem. Produkten bidrar till att förbättra 
hälsan och miljön. Det är ett nytt och kostnads-
effektivt sätt att rena dricksvatten från miljögifter 
och läkemedelsrester.  Vatten är helt centralt för 
människans överlevnad.”  

  HÄNT UNDER 2015  

Andreas Lifvendahl, vd på Imint.



10 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2015 HÄNT UNDER 2015

OssDsign tog in 93 mkr 
för global satsning
UICs alumnbolag OssDsign tog 
in 93 miljoner kronor genom en 
nyemission. Finansieringen som leds 
av investerarna SEB Venture Capital, 
Fouriertransform och Karolinska 
Development ska användas till 
en global marknadsexpansion av 
OssDsigns produktserie av bio-
keramiskt implantat. Implantaten 
används för läkning av bendefekter 
i skallen och ansiktet. 

Brighter förvärvade  
Division By Zero
Brighter har förvärvat UICs alumnbolag Division By 
Zero och stärker därmed sin position inom datadri-
ven hälsovård och mHälsa. Division By Zeros teknik 
används i produkten jDome BikeAround, som snabbt 
blivit populär för aktivering och rehabilitering 
på olika vårdinrättningar. Användaren cyklar i en 
sfär, där valfri miljö kan projiceras runt om genom 
Google Street View. Implementationen har skett i 
samarbete med Googles utvecklare.

Adera Pharmaceuticals och  
Prosilico fick Nordeas rese-
stipendium 2015
Uppsalaföretaget Adera Pharmaceuticals och Söder-
täljebaserade Prosilico tilldelades Nordeas resesti-
pendium 2015. Adera Pharmaceuticals utvecklar nya 
läkemedel inom cancerterapiområdet med fokus på 

prostata- och bröstcancer. Prosilico utvecklar dator-
modeller som bland annat förutsäger hur läkemedel 
tas upp, exponeras och försvinner i kroppen. Stipen-
dierna på 25 000 kronor vardera är öronmärkta för 
en affärsresa som gagnar ett UIC-bolags utveckling 
och tillväxt och delas ut av UICs partner Nordea. 

UIC fick 500 000 kr från SWElife 
för verifieringsstöd under 2016
UIC beviljades 500 000 kronor från det Vinnova- 
finansierade innovationsprogrammet SWElife, vilket 
gör det möjligt för UIC att under 2016 tilldela veri-
fieringsmedel till unga life science-bolag. Stödet kan 
uppgå till högst 250 000 kronor och ska användas 
till verifieringsinsatser som exempelvis marknads-
analyser eller utredningar av regulatoriska och 
tekniska möjligheter och utmaningar. Gemensamt 
för bolagen är att de har stor tillväxtpotential och 
hög kunskapshöjd samt behöver stöd i arbetet med 
att verifiera sin affärsidé.   
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UIC med och driver Nordens 
första rymdinkubator 
I december 2015 invigdes Nordens första 
organisation för startup-bolag som använder 
rymdtekniska lösningar för tekniska problem 
på jorden, eller tvärtom. Satsningen ESA BIC 
Sweden är initierad av Rymdstyrelsen och ESA 
(European Space Agency). ESA BIC Sweden 
kommer att styras av UIC, Arctic Business 
Incubator i Luleå och Innovatum i Trollhättan.

– Vi är duktiga på rymdteknik i Sverige och 
har potential att få fram fler företag med 
rymdkoppling. Den här satsningen ska stimu-
lera fler forskare, ingenjörer och små företag 
att förädla och förverkliga sina affärsidéer. 
Genom att stödja innovation vill vi på sikt 
skapa fler arbetstillfällen, säger Olle Norberg, 
genera ldirektör vid Rymdstyrelsen. 
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Plotagon tog in  
23 miljoner kronor
Plotagon har utvecklat en ny typ av app där 
vem som helst kan skapa och dela sina berät-
telser som 3D-animerade videor. Under 
året genomförde de en riktad emission som 
tillförde företaget 23 miljoner kronor. Kapi-
talet ska användas till fortsatt utveckling 
och för att accelerera den internationella 
lanseringen av Plotagons app. 
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Växtzon – satsning för fler stor-
företag i östra Mellansverige 
Fler företag i östra Mellansverige med en omsätt-
ning på 100 miljoner kronor. Det är målet för 
företagsinkubatorer och science parks i Uppsala, 
Linköping, Strängnäs, Eskilstuna, Norrköping,  
Västerås och Örebro som har tilldelats totalt 
33 miljoner kronor av Tillväxtverket under en treårs-
period. Samarbetet går under namnet Växtzon. 
UIC kommer tillsammans med de andra aktörerna 
att arbeta för att öka antalet storföretag genom att 
öppna regiongränserna och dela med sig av kunskap, 
nätverk och riskkapital.

– Jag är glad över att UIC är med i detta samarbete 
för fler storföretag i östra Mellansverige. Det kom-
mer att skapa helt nya möjligheter till expansion för 
befintliga innovativa bolag i regionen. Vår gemen-
samma målsättning är att göra regionen till Sveriges 
bästa när det gäller att tillvarata och utveckla befint-
liga tillväxtbolag, säger Per Bengtsson, vd på UIC.

Cavidi fick lån på  
10 miljoner euro från EIB
Europeiska investeringsbanken, EIB, beviljade 
UIC-bolaget Cavidi ett långfristigt lån på 10 miljoner 
euro för framtagande av nästa generations automa-
tiserade hiv-testinstrument. 

Cavidis nya hiv-testteknik har visat sig kunna använ-
das vid enklare laboratorier och inte bara i renrum. 
Det nya testinstrumentet är ett genombrott, efter-
som en korrekt mätning av den faktiska virusföre-
komsten hos hiv-patienter innebär att man avsevärt 
kan begränsa den växande aids-epidemin – en låg 
virusförekomst minskar riskerna för att viruset sprids.

Företaget räknar med att kunna lansera nästa 
generations hiv-testinstrument under 2016 och att 
kort därefter inneha en betydande del av markna-
den för hiv-diagnostik vid vårdinrättningar såsom 
laboratorier på distriktssjukhus i låg- och medel-
inkomstländer.

N4 blev Årets nyföretagare i 
Södertälje kommun
UIC-bolaget N4 i Södertälje utnämndes till Årets 
nyföretagare i Södertälje kommun. N4 prisades för 
sitt lean-anpassade arbetssätt och för företagets 
starka tillväxt. På tre år har N4 gått från tre till fem-
ton anställda. Planen är att fortsätta sin expansion 
och öka omsättningen med fyrtio procent per år. 
Bakom priset stod Nyföretagarcentrum i Södertälje, 
Nykvarn och Salem. 

VBN hyllades av statsministern 
och fick 4 mkr från Energi-
myndigheten 
Under sitt sommartal i Almedalen 2015 hyllade 
statsminister Stefan Löfven VBN Components som 
ett innovativt bolag som 3D-printar hypermoderna 
stålkomponenter till framtidens industri. Samma 
år beviljade Energimyndigheten 4 miljoner kronor 
i finansiering till bolaget för utveckling av nya 
3D-printade material under två år. 

– Vi är stolta över att vår 3D-printningsteknik får 
detta förtroende från Energimyndigheten. Med bas 
i vår stålteknologi kan vi utveckla nya material med 
egenskaper som är svåra eller omöjliga att ta fram 
med andra metoder, säger Martin Nilsson, vd på 
VBN Components. 

N4 blev Årets 
nyföretagare i 
Södertälje.
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Animech Technologies har ett unikt kunnande inom 3D-visualisering och 
att bygga konfigurationer som driver försäljning på sina kunders hemsidor. 
Med mer än tio år på marknaden är utmaningen nu att gå från ett litet 
företag till ett större bolag och vässa sitt produkterbjudande. 

HET TEKNIK GER 
KUNDEN NYA 
MÖJLIGHETER

  ANIMECH TECHNOLOGIES  
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L ite förenklat kan man påstå att Animech 
Technologies legat före marknaden under 
flera år och haft en teknik som först nu 
får ett rejält genomslag. Marknaden är i 
kapp och tekniken är hetare än någonsin. 

Och det är på företagens webbplatser som det 
händer. 

SKF, GE Healthcare, Skanska, Elfa, Willab 
Garden och SSM Fastigheter – med bland annat 
Tellus Tower som ritats av arkitekten Gert  
Wingårdh – är bara några av bolagets kunder 
som använder den nya tekniken på sina webb-
platser eller i sina presentations- och säljmaterial.

Bygg ditt eget växthus  
– och köp det direkt på webben
Förväntningarna på en webbplats innehåll 
ser annorlunda ut i dag jämfört med för bara 
några år sedan. Mycket har hänt. Ny teknik gör 
det snabbare att hitta det man söker och ofta 
erbjuder webbplatser även smart teknik som gör 
det möjligt för besökaren att till exempel möblera 
sin nya bostad, bygga en egen garderobslösning 
med hyllplan och korgar placerade precis som 
man vill ha det, välja tillbehör till nya bilen eller 
kanske konstruera och bygga ett eget växthus. 
Om webbplatsen dessutom har rätt teknik blir det 
ännu lättare för kunden att lägga sin beställning.

Animech Technologies specialitet är att addera 
denna teknik till en webbplats. Man har kompe-

tensen och det tekniska kunnandet att både visu-
alisera hur produkten ser ut baserat på kundens 
val och att bygga konfigurationer som logiskt 
kombinerar de olika valen. Därefter kan kunden 
beställa hem sin produkt och få en fungerande 
lösning enligt den skiss man gjort.

– Vi har nyligen tagit fram en växthusguide för 
Willab Garden som vill göra det enkelt för sina 
kunder att skräddarsy och beställa sitt växthus 
direkt på webben. Kunden kan nu bygga sitt 
växthus i 3D, vilket innebär att man exempelvis 
enkelt kan placera ut hyllor, välja färg, flytta och 
lägga till dörrar samt se växthuset från alla vink-
lar innan man klickar på köp-knappen, säger 
Anna Emilsson, vd på Animech Technologies.

För 3D-grafikerna och programmerarna på 
Animech Technologies är utmaningen att både 
bygga en snygg och lättnavigerad framsida som 
besökarna möter när de är inne på webbplat-
sen, och att bygga en fungerande baksida som 
interagerar med uppdragsgivarens egna system. 
Har webbplatsen en ”köp-knapp” ska tekniken 
också byggas ihop med företagets ordersystem 
och tillverkningssystem. 

Influenser från spelbranschen
Ny teknik har öppnat nya möjligheter för oss 
konsumenter – men tekniken visar sig inte vara 
så ny. Till stora delar använder man sig av teknik 
som används inom spelbranschen som länge legat 

ANIMECH TECHNOLOGIES AB

STARTADE: 2007 
ANTAL ANSTÄLLDA: 21  
(varav 4 rekryteras 2016) 
OMSÄTTNING* 2015: 14,6 mkr

*Nettoomsättning + övriga rörelseintäkter

KREATIVT TEAM
Anna Emilsson, Niclas Kreuger och Sebastian 
Wiberg på Animech Technologies.
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på framkant och utvecklat tekniken för bland 
annat 3D-visualisering i spelen. Spelbranschen är 
motor i den snabba teknikutveckling som vi nu 
ser på många webbplatser.

– Influenserna från spelbranschen är stor. 
Spelutvecklare har tidigt utvecklat den här typen 
av visualiseringsteknik. Tempot är högt i spel-
branschen och nya spel med kraftfull grafik och 
smartare funktioner presenteras hela tiden, säger 
Sebastian Wiberg, CTO på Animech Technologies.

Animech Technologies, och kollegorna i bran-
schen, har förädlat speltekniken och framför allt 
har man arbetat fram de gränssnitt som krävs för 
att tekniken ska fungera på webbplatsen – vare sig 
kunden använder datorn, surfplattan eller mobilen.

Tekniken driver försäljning 
En annan avgörande faktor som starkt har 
påverkat visualiseringstekniken är tekniken som 
introducerades när Iphone och Ipad på allvar 
gjorde entré på marknaden för 4–5 år sedan. 

– Nu förväntar vi oss att allt ska fungera på en 
gång när vi trycker eller sveper över skärmen. Tar 
det för lång tid riskerar man att förlora kundens 
intresse. Och det handlar om sekunder. En annan 
trend som också driver på utvecklingen och 
efterfrågan på våra tekniklösningar är att alltfler 
konsumenter själva vill testa och välja ut egna 
lösningar direkt på datorn, fortsätter Sebastian.

Trenden att kunskapen flyttar ut till kunden, 
som kan göra sina val och slutföra sitt köp på 
webben utan att varken besöka en butik eller 
prata med en säljare, ökar intresset för den nya 
tekniken som Animech Technologies erbjuder. En 
teknik som när den introducerades uppfattades 
som en möjlighet att skapa coola webbplatser ses 
nu som en möjlighet att driva försäljning på den 
egna hemsidan.

– Att förändra sitt sätt att sälja med hjälp av 
visualisering är nytt för många kunder. Att vi 
har en lång erfarenhet, och har följt utvecklingen 
under många år och därmed också har förståelse 
för hur utmaningarna ser, ut tror jag bidrar till 
att kunden känner sig trygg i sitt samarbete med 
oss, säger Sebastian.

Anna Emilsson, vd på Animech Technologies 
håller med. I dag efterfrågas bolagets teknik och 
lösningar för att driva försäljning på uppdrags-
givarnas webbplatser.

Kunskapen flyttas till kunden
– Våra applikationer är användarvänliga och 
med hjälp av visualiseringar och smarta konfi-
guratorer flyttar vi ut kunskap från företagets 
specialister ut till säljare och kunder. Säljpro-
cessen förenklas när kunden själv på ett enkelt 
och tydligt sätt kan se olika lösningar, prova sig 
fram och välja vad man vill köpa. Att köpet kan 
genomföras snabbare kortar säljprocessen och 
kunden upplever en bättre service. Dessutom 

minskar risken för fel eftersom regler och kun-
skap är inbyggd i applikationen. Konfiguratorn 
ser till att allt passar ihop och justerar lösningen 
om kunden har adderat produkter som till exem-
pel kräver andra dimensioner eller tillägg för att 
fungera, säger Anna Emilsson.

För bolagets vd väntar spännande utmaningar. 
Animech Technologies har en superintressant 
teknik och efterfrågan är stor. I dag är man cirka 
20 medarbetare och merparten är program-
merare och 3D-grafiker. Utmaningen nu är att 
fortsätta utvecklingsarbetet och växa. 

– För oss handlar det nu om att ta bolaget 
till nästa nivå, att klara av att växa från ett litet 
bolag till ett större företag och anpassa våra 
processer efter detta. Samtidigt som vi satsar 
resurser på att bygga starka plattformar, vässa 
vårt kunderbjudande och utveckla våra produk-
ter, säger Anna Emilsson.

Ansvaret för bolagets affärs- och produktut-
veckling har Niclas Kreuger, som jobbat länge på 
Animech Technologies och känner företaget väl.

– Nyckeln i vårt utvecklingsarbete är att lära 
känna kunden och verkligen förstå hur kundbe-
hovet ser ut och utifrån det bygga ett intressant 
erbjudande. Det handlar också om att anpassa 
våra egna säljprocesser och säkerställa att vi 
kan rekrytera rätt kompetens för vår fortsatta 
tillväxt. Samtidigt utvecklar vi våra plattformar 
för att kunna supportera fler kunder på befint-
lig personal. Anledningen till vår tillväxt är att 
våra kunder är återkommande. Det ser vi som 
ett kvitto på att de får ut en stor nytta av våra 
applikationer och gör oss övertygande om att 
vi är på rätt spår för att nå våra ambitiösa mål, 
säger Niclas Kreuger, affärsutvecklingschef på 
Animech Technologies.
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Värdefullt bollplank 
Animech Technologies har genomfört UICs affärs-
utvecklingsprogram UIC Business Accelerator, och 
slutförde programmet under 2015. Samarbetet 
med UIC har betytt mycket och gav möjlighet för 
bolaget att bolla idéer och stämma av sina planer 
framåt. Genom programmet matchades Animech 
Technologies ihop med två av UICs affärscoacher, 
det vill säga personer inom UICs stora nätverk av 
handplockade erfarna personer från näringslivet. 
Tillsammans med UIC och affärscoacherna hittade 
Animech Technologies nya möjligheter både i för-
säljningsarbetet och produktutvecklingen.

– För oss är det naturligt att hela tiden utveckla 
oss själva och vårt sätt att arbeta. UIC har pro-

cesser på plats, också för bolag som liksom vi har 
varit med ett tag och som nu är i en fas där man 
söker nya vägar för att ta sig vidare till nästa nivå. 
Den erfarenheten har vi haft nytta av. Via UIC 
deltar vi också på möten där UIC ser möjligheter 
för oss att utöka vårt eget nätverk eller knyta 
nya kundkontakter. Att vara involverad i olika 
samman hang är stimulerande och utvecklande 
och vi har med glädje deltagit på olika event som 
UIC ordnar, säger Niclas Kreuger.

Animech Technologies har fått stöd i sin affärsutveck-
ling genom programmet UIC Business Accelerator.

www.animechtechnologies.com

UTMANING JUST NU: Att ta oss från det 
lilla företaget, växa och bli större. Det 
kräver att vi hittar strukturer och klarar av 
att rekrytera rätt personer och har balans i 
våra processer.

OM 5 ÅR: Har marknaden mognat ytterli-
gare och interaktiva 3D-konfiguratorer är 
en självklarhet. Vi har breddat kundbasen, 
har ett tydligt produkterbjudande och 
omsätter tre gånger mer än vad vi gör i dag.

TRENDER I BRANSCHEN: Spelbranschen 
kommer att fortsätta vara en viktig motor 
i delar av den teknikutveckling som vi för-
ädlar. Trenden att ”göra själv” innebär att 
kunskap flyttas ut till kunden, som gör sina 
val och skapar sina egna lösningar – direkt 
på webben.
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Animech Technologies is uniquely 
knowledgeable in 3D visualization 
and in building configurations that 
generate sales on their clients’ web-
sites. After more than ten years in the 
market, the challenge now is transi-
tioning from being a small business 
to a bigger company and enhancing 
their product offering. 

SKF, GE Healthcare and Skanska 
are just a few of the company’s cus-
tomers that use the new visualization 
technology on their websites or in their 
presentation and marketing materials. 

“We recently produced a guide 
for the greenhouse supplier Willab 
Garden, which wants to make it 
easy for its customers to customize 
and order their greenhouses online. 
Customers can now build their green-
houses in 3D, meaning that they can 
now easily place shelfs, select colors, 
move and add doors, and view the 
greenhouse from every angle before 
clicking the buy button,” says Anna 
Emilsson, CEO of Animech Technolo-
gies.

Nowadays, expectations on a 
website are different. New technology 
makes it quicker to find what you’re 
looking for, and websites often also 
offer smart technology that enables 
visitors to furnish their new place, 
build their own closet solution or may-
be add accessories to their new car. 
If that website also features the right 
technology, it becomes even easier for 
the customer to place their order.  

Animech Technologies specializes 
in adding this technology to websites. 
They have the expertise and technical 
know-how to visualize how the product 
will look based on the customer’s 
choices and to build configurations 
that logistically combine the different 
choices. Afterwards, the customer can 
order their product and get a solution 
that works as planned on the website. 
www.animechtechnologies.com 
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Jennie Ekegren och Caroline Hellberg är båda uppvuxna i familjer som 
handlat med textilier. Med samma längtan efter att skapa något eget 
har de tidigare kollegorna startat ett gemensamt bolag. Skräddarsydda 
gardiner som tillval när man köper nytt boende var en intressant lucka på 
marknaden. Det blev startskottet för UIC-bolaget Add Details. 

 GARDINER – 
ETT NATURLIGT  
TILLVAL I NYTT HEM

  ADD DETAILS  
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ADD DETAILS AB

STARTADE: 2015 
ANTAL ANSTÄLLDA: 1 
OMSÄTTNING 2015:  
Cirka 50 000 kronor (prel.)
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Passionen är tyger – och i synner-
het gardiner. Jennie Ekegren och 
Caroline Hellberg har båda lång 
erfarenhet av tyger, design och 
inredning. De har båda jobbat som 

inköpare på stora rikstäckande kedjor och 
hunnit med många kollektioner och trender. 
De har jobbat ihop och känner varandra 
väl. De är lika rastlösa och drivs av samma 
energi. Nu är det Jennies matbord som är 
samlingspunkten för de båda.

Ny innovativ köpprocess
Tygerna ligger utspridda över hela bordsski-
van. Vackra linnetyger i dova färger som har-
monierar med varandra. Jennie och Caroline 
kombinerar tygerna, jämför och skissar, fun-
derar och diskuterar. Att se på gardiner på 
ett nytt sätt, erbjuda nya lösningar och göra 
det enkelt att välja textilierna är grundbulten 
i deras arbete. Utmaningen är att sätta en ny 
innovativ köpprocess. 

– Vi gick in i UICs affärsutvecklingspro-
gram UIC Business Startup samtidigt som 
vi började mejsla fram vår affärsidé. Det 
blev en utmärkt tajming för oss. Vi fick på 
en gång redskap att testa vårt affärsupplägg 
med, ta kontakt med våra tänkta kunder, 
testa vårt upplägg, utvärdera och ändra 
på upplägg och erbjudande, säger Jennie 
Ekegren.

Gardiner som tillval i nytt hem
Testerna resulterade i uppdrag och bolaget 
har redan fått igång sin försäljning. Men än 
återstår en hel del innan man kan rulla ut hela 
sitt koncept. Helt klart är dock att Jennie och 
Caroline har hittat en lucka på marknaden.

– Vår affärsidé är att erbjuda gardiner 
på ett nytt sätt. Precis som man gör en 
rad olika tillval när man flyttar in i en ny 
bostad, så ser vi valet av gardiner som ett 
lika naturligt tillval. Tanken är att när man 
flyttar in i sin nya bostad så är inte bara 
tapeter, köksluckor, armatur och golv på 
plats. Gardinstängerna är också uppmonte-
rade och gardinerna klara att hängas upp.

Smart och genialt. Vägen dit går via  
Add Details.

– Det här är en möjlighet att få hjälp med 
en viktig detalj i ett nytt hem. Med rätt gardi-
ner på plats från början slipper man tempo-
rära lösningar för att undvika insyn, få det 
tillräckligt mörkt i rummet nattetid eller få 
skydd från solen. Dessutom höjs ju trivselfak-
torn avsevärt från start, säger Jennie. 

Matchat och hållbart
Att beställa gardiner till det nya hemmet och 
få dem uppsatta innan det är dags att flytta 
in är grundidén i konceptet. Att dessutom 
få professionell hjälp att välja och färgko-
ordinera gardiner med övriga val i det nya 
hemmet blir en bonus. 

– Vi vill inspirera till att välja hållbart. Vi 
erbjuder färger och kvaliteter som man kan 
trivas med länge. För många som har ont 
om tid betyder det mycket att ha gardiner 
som sitter på plats när man flyttar in, säger 
Caroline Hellberg. 

Bra idé men hur blir det verklighet? Att 
slipa på köpprocessen och hamna rätt är 
en stor del av Jennies och Carolines arbete. 
Innan alla detaljer är satta kommer heller 
inte tjänsten att erbjudas i stor skala. Allt 
enligt plan.

– Nej, det är viktigt att vi kommer rätt. 
Köpprocessen är inte densamma som när 
övriga tillval ska göras. Byggbolagen är inte 
intresserade av att få mer jobb. De har redan 
sina modeller och processer för de tillval 
som kunden behöver göra i sin nya bostad. 
Däremot är de intresserade av att erbjuda 
sina kunder möjligheten. Det betyder att vi 
går in som samarbetspartner till byggbola-
gen, säger Jennie.

Och byggbolagen är intresserade. För Add 
Details handlar det nu om att utveckla själva 
köpprocessen och få alla delar på plats.

Tidiga tester betydelsefulla
Redan från början har Jennie och Caroline 
bestämt att de själva varken ska eller kan göra 
allt. Affärsidén och visionen är klar. Vilka 
roller de ska ta i företaget, och målet för 
verksamheten de första åren, återstår att sätta. 
I dag är rollerna desamma för Caroline och 
Jennie i bolaget. Många kontakter är redan 
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klara och testerna i tidigt skede har gett bra vägled-
ning för hur det fortsatta jobbet ska läggas upp.

– I UIC Business Startup började vi med att 
testa idén genom att träffa kunder i ett visnings-
hus. Inte bara för att de skulle göra sina val utan 
också för att få inspiration. Det fungerar bra och 
visar vad man kan göra. Vi siktar också mot att 
bygga en webblösning som ger kunden möjlighet 
att se, välja och testa. Vi har kommit en bra bit 
på väg men lösningen behöver vässas för att bli 
ännu enklare och självklar att använda, fortsät-
ter Jennie. 

Andra delar i köpprocessen som också måste 
vara på plats innan man rullar ut tjänsten är hur 
man ska bygga upp ett nätverk av hantverkare 
– och inte minst skickliga personer som kan sy 
gardinerna efter kundens beställning. Redan nu 
har man ett nätverk i gång, men det kommer att 
krävas mer och fler för att också den delen av 
tjänsten ska fungera.

För Caroline och Jennie fortsätter samarbetet 
med UIC. Nästa steg är UIC Business Lab.

Bollplank och inspiration
– Vi sökte aktivt efter en företagsinkubator när vi 
hade bestämt oss för att förverkliga våra idéer. Vi 
fastnade för UIC som har varit ett bra bollplank 
för oss. Vi vill inte riskera att hamna i vår egen 
lilla bubbla. Och det har vi heller inte gjort. Vår 

affärsidé har stuckit ut lite bland övriga bolag i 
programmet, men den produkt vi har är både skal-
bar och har tillräcklig innovativ höjd som krävs för 
att få en plats i UICs program, säger Caroline. 

För Add Details har den tidiga kontakten med 
UIC varit helt avgörande för den inriktning som 
bolaget nu har. 

– Att vi vågade testa vår idé utan att alls vara 
klara gav oss nyckeln i den köpprocess som vi nu 
arbetar med. Med stöd av den lean startup-me-
todik, som bygger på att man tidigt går ut och 
verifierar sin idé hos presumtiva kunder, vågade 
vi testa och fick feedback som ändrade vårt upp-
lägg en del. Dessutom har de externa föreläsarna 
som medverkar i programmet gett oss mycket bra 
input. Jag skulle nog också vilja säga att kontak-
ten med UIC, och medverkan i programmet, ger 
vår idé värdefull tyngd. Att vara med i UIC ger 
en kvalitetsstämpel, säger Jennie.

Nu går bolaget vidare till affärsutvecklings-
programmet UIC Business Lab där de får de 
rätta verktygen för att bygga och driva bolaget, 
ta fram en vass affärsplan, positionera produkten 
och sätta upp mål för framtiden.

Add Details har fått stöd i sin affärsutveckling genom 
programmet UIC Business Startup och UIC Business Lab.

www.adddetails.se

UTMANING JUST NU: Att 
sätta köpprocessen för kun-
den via hemsidan. Vi vill hitta 
en enkel och tydlig köppro-
cess. Det ska vara enkelt att ta 
ett köpbeslut på vår hemsida.

OM 5 ÅR: Då har vi ett nära 
samarbete med de största 
byggföretagen i Norden.

TRENDER I BRANSCHEN: 
”Grått är det nya vita” Mer 
gardiner. Vi har passerat peri-
oden när allt ska vara vitt. Det 
blir mer tyg, tyngre tyger och 
mer färg i gardinerna.
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ADD DETAILS

Jennie Ekegren and Caroline Hellberg 
both grew up in families trading in 
textiles. With the same desire to 
create something of their own, these 
prior colleagues have started up a 
joint company. Customized drapes 
as an option when buying a new 
home was one interesting gap in the 
market. This was the launching pad 
for UIC company Add Details. 

Add Details’ business concept is 
offering customized drapes as an 
option when buying a new home. 
Just as you choose a series of options 
when moving into a new home, Jennie 
and Caroline see choosing drapes 
as an equally natural option. The 
idea is that, when moving into your 
new home, not just the wallpaper, 
kitchen cupboards, and floor will be 
in place, but also the drape rods will 
be installed and the drapes ready to 
be hung.

“The buying process isn’t the same 
as when other options are chosen. 
The construction companies already 
have their set models and processes 
regarding the options customers need 
to choose for their new home. On 
the other hand, they’re interested in 
offering their customers ready-made 
drapes. This means we collaborate 
with the construction companies”, 
says Jennie Ekegren.

Today, the company is still in its 
infancy. They are aiming to produce 
a web solution giving customers the 
opportunity to see, choose and test. 

“We entered the UIC business 
development program, UIC Business 
Startup, while simultaneously shaping 
our business concept. This was great 
timing for us. We immediately had a 
tool for testing our business proposal, 
contacting our envisaged customers, 
testing our proposal, evaluating and 
changing our approach and offering”, 
says Jennie.
www.adddetails.se
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PHAREM BIOTECH

ENZYMERNA GÖR 
VATTNET RENT
Specialdesignade enzymer spelar huvudrollen i ny  
teknik för att rena vatten från läkemedelsrester. 
UIC-bolaget Pharem Biotech har utvecklat tekniken 
som nu ser ut att kunna bli en effektiv lösning på 
ett problem som uppmärksammades för snart 20 år 
sedan, men som inte fått någon praktisk lösning. 
Förrän nu.
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I dag saknas väl fungerande teknik för att rena vatt-
net från läkemedelsrester och organiska miljögifter. 
När vattnet passerar våra reningsverk filtreras de 
inte bort på samma sätt som övriga föroreningar 
utan finns kvar i det ”rena” vattnet som fortsätter 
ut i sjöar, åar och bäckar. Läkemedel tar lång tid att 
bryta ner, de är överlevare som fortsätter att vara 
aktiva även i små doser. Det skapar problem för 
människor, djur och natur. 

Testar i full skala
UIC-bolaget Pharem Biotech startade sin verksam-
het 2013 och har åtta anställda. Idén som ligger till 
grund för den nya tekniken fick Martin Ryen redan 
under studietiden. Martins bror Christian Ryen och 
tidigare chef Sven-Erik Sköld gick tidigt med i bola-
get. I dag är Martin vd, Christian operativ chef och 
Sven-Erik styrelseordförande. Företaget har även 
tre anställda på labb med ambitionen att fortsätta 
växa under året.

Tekniken testas nu i full skala på vattenreningsver-
ket i Hammarby sjöstad i Stockholm. Testerna pågår 
hela 2016 och lanseringen är planerad efter det. 
Först ut är Sverige och sedan den internationella 
marknaden.

– Tekniken är lätt att anpassa till andra använd-
ningsområden. Redan nu testar vi tekniken på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala för att minska 
utsläppen av antibiotika. Reningen sker direkt i 
toaletterna. En lösning som betyder att läkeme-
delsresterna fångas upp och inte kommer ut i det 
kommunala vattensystemet, säger Martin Ryen.

Och det var just problemen med antibiotika- 
resistens som gav Martin idén om hur vattnet skulle 
kunna renas för att få bort läkemedelsresterna.

– Precis som det är enzymer i bakterier som 
bryter ner antibiotika och gör den verkningslös, så 
har vi utvecklat och specialdesignat enzymer som 
har förmåga att bryta ner läkemedelsrester i vatten, 
säger Martin.

Lösning på ett stort miljöproblem
Pharem Biotechs arbete har fått stor uppmärk-
samhet och Martin och hans kollegor har belönats 
med flera priser och utmärkelser. Nu senast Årets 
Innovationspris i Södertälje och SKAPA-priset i 
Uppsala län. Och uppmärksamheten är välförtjänt. 
Tekniken ser ut att vara en lösning på ett stort 
miljöproblem. Industriella tester visar att Pharem 
Biotechs teknik renar upp till 90 procent av förore-
ningarna.

Intresset för bolagets teknik är stort. Det man har 
lyckats med är att utveckla enzymer som fungerar i 
den miljö de ska verka i. Det man också har lyckats 
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med är att hitta ett sätt att applicera tekniken i ett 
reningsverk. Dessutom på ett mer kostnadseffek-
tivt sätt jämfört med de tekniker som provats på 
marknaden tidigare.

– Problemet med läkemedelsrester och andra 
organiska miljögifter i sjöar och vattendrag är flera. 
Grundproblemet är att läkemedlen fortsätter att 
vara aktiva. Vi dricker vatten, badar i sjöar och hav 
och äter djur som i sin tur äter djur som dricker vatt-
net. En av de första effekterna som uppmärksamma-
des gällde östrogen. Det visade sig att det påverkade 
fisk och andra djur med skev könsutveckling som 
följd eller att djuren blev sterila. När det gäller läke-
medelsrester som finns kvar i vattnet är problemet 
att de påverkar de som inte behöver medicinen. 
Även problemet med antibiotikaresi stenta bakterier 
ökar när bakterier i miljön utsätts för dessa ämnen. 
Listan kan göras lång, säger Martin.

Utveckling av både entreprenör och affärsidé
Pharem Biotech har på kort tid kommit långt i sin 
affärsutveckling. Men Martin tycker att det kan gå 
snabbare. Projekten är stora och tar tid att driva 
igenom med erbjudanden om många fler. Bolagets 
forskning och utveckling sker i Biovation Park, 
Södertälje, som också är en av UICs partner. Före-
taget har även verksamhet i Uppsala – där allting 
började. Kontakten med UIC skapades tidigt.

– Vi var unga och ambitiösa och ville gärna bolla 
våra idéer, lyssna på feedback och försöka förstå 
om det vi hade var en bra idé eller inte. Ganska snart 
dök UICs namn upp och vi har haft stor nytta av 
deras program och breda nätverk. UIC har varit bra 
för oss. Deras fokus är att utveckla entreprenören 
och inte bara affärsidén. Vi har utvecklats mycket 

PHAREM BIOTECH

Pharem Biotech has developed 
specially designed enzymes that 
remove pharmaceutical residuals 
and organic environmental toxins 
from water. Industrial tests show 
that their technology eliminates up 
to 90 percent of the impurities, and 
it has also been awarded several 
prizes and distinctions. Pharem 
Biotech will be conducting testing 
throughout 2016, after which they 
will launch in Sweden and then aim 
for the international market. 
www.pharem.se

och fått en bra uppfattning om vad det är som 
egentligen krävs. Det har inneburit att vi tidigt blev 
förberedda på den resa vi hade framför oss. Vi fick 
verktyg att själva genomföra våra idéer. Vi blev ald-
rig låsta utan kunde gå vidare när programmen var 
avslutade. Vi har absolut blivit bättre entreprenörer 
genom att inse vad vi kan och inte kan, och vad vi 
behöver hjälp med,  berättar Martin.

Fokus på marknaden med UICs affärscoach
Som UIC–bolag har Pharem Biotech fått tillgång till 
en affärscoach, som bolag i programmet UIC Busi-
ness Accelerator får tillgång till. Affärscoachen är 
en person som handplockas ur UICs stora nätverk av 
seniora personer i näringslivet och som bidrar med 
sin kompetens, erfarenhet och nätverk som matchar 
de behov och utmaningar bolaget står inför.  

– Samarbetet med vår affärscoach Bertil Ahlqvist 
har hjälpt oss att ha fokus på marknaden. Han har 
hjälpt oss att ta nästa steg när vi nått kritiska punk-
ter. Att ha någon som pushar och påminner om hur 
viktigt det är att komma till en affär och inte fastna 
i en ständig produktutveckling förbättrar företa-
gets arbete avsevärt.  Vårt fokus är marknaden och 
kunden. Det hjälper oss framåt och att nå resultat, 
säger Martin Ryen.

Fortsätter bolagets arbete enligt plan kan vi snart 
ha ny teknik som klarar att rena vårt vatten från 
läkemedelsrester. Bra för oss och bra för miljön. 

Pharem Biotech har fått stöd i sin affärsutveckling 
genom programmen UIC Business Start, UIC Business 
Lab och UIC Business Accelerator.
 
www.pharem.se



ÅRSBERÄTTELSE 2015 / UPPSALA INNOVATION CENTRE 29

BOARDIE

HÖG TID FÖR 
UPPDATERING I 
SKIDBACKEN
Den anrika ankarliften är på väg att 
uppdateras. Designen har varit densam-
ma sedan 1934 men nu håller något på att 
hända. I vinter har UIC-bolaget Boardie 
testat sin idé och redan nästa säsong 
2016/2017 ser det ut som att utförsåkarna 
kan se fram emot bekvämare ankarliftar. 

BOARDIE
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BOARDIE

The T-bar has been the same since 1934, 
but now an improvement is under way. 
Boardie is developing an accessory for 
existing ski lifts that gives users a more 
comfortable ride while the product – also 
called Boardie – allows the ski resort to 
make money from ads. A broader seat 
spreads the pressure over a larger surface, 
making the T-bar more ergonomic. The 
ride also becomes more comfortable for 
snowboarders and for parents riding with 
their children. 
www.boardie.se
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Idén föddes när de båda vännerna och utförsåkarna 
Erik Englund och Niclas Stjernberg stod i en liftkö. 
Tillsammans med alla andra valde de att ställa sig i 
kön till sittliften trots att ankarliften var öppen och 
utan kö. Här fanns ett problem att lösa resonerade 
de, och med sin egen erfarenhet som snowboard-
åkare och skidåkare började de skissa på en idé för 
att göra ankarliften mer bekväm. 

– Att det handlar om att hitta en bekvämare lös-
ning kändes självklart. Få som har åkt i en ankarlift 
brukar tycka att det är skönt och bekvämt. Särskilt 
inte om man pratar med snowboardåkare eller för-
äldrar som åker lift tillsammans med sina små barn 
och har liftpinnen i knävecken hela vägen upp, säger 
Niclas Stjernberg, vd på Boardie.

Ökad bekvämlighet med högstadiematematik
Det gick några år innan Niclas och Erik tog sin idé 
vidare. När Erik förra året började skissa på olika 
lösningar tog projektet fart igen. En lösning som de 
gillade tog form och istället för att ta ett sommar-
jobb bestämde de sig för att använda sommaren för 
att arbeta vidare och utveckla sin idé. Lösningen på 
problemet beskriver Niclas som enkel och smart. 

– Ja, det handlar om enkel högstadiematematik.  
Det vi har gjort är att skapa ett bredare och mer 
ergonomiskt ankarliftssäte. Med ett bredare 
säte fördelas trycket över en större yta som gör 
det bekvämare. Vår lösning är extra bekväm för 
snowboardåkare och vuxna som åker lift med sina 
barn, säger Erik Englund som uppmärksammats och 
prisats för sin entreprenörsanda med utmärkelsen 
Årets Uppsalastudent.

Samtidigt som idén började ta form på allvar fick 
man nu kontakt med innovationssystemet i Uppsala. 
Första kontakten var med Drivhuset. De fick också 
tidigt rådgivning och finansiering via Uppsala univer-
sitet Innovation och så småningom kom de i kontakt 
med UIC. Även Uppsala universitet Holding fick upp 
ögonen för Boardie och gick in och investerade i 
bolaget, som också kommit i kontakt med investe-
rare via Connect. 

Mötet med UIC resulterade i en ”hemläxa” för att 
redan samma höst kunna ta en plats i UIC Business 
Lab.

Enkelhet och ekonomi värderas högt
Sommarmånaderna användes till att jobba med 
”hemläxan” – att  samla in värdefull information från 
målgruppen för att få veta mer om hur skidanlägg-
ningarna ser på problemet, och höra hur de ser på 
en lösning som gör ankarliften bekvämare att åka i.

– Enkelhet och ekonomi värderades högt och det 
är också en viktig del i vår lösning. Vårt nya ankar-
liftssäte kan beskrivas som en komplementprodukt 
som skidanläggningarna kan använda för att uppda-
tera sina ankarliftar. Det nya sätet monteras enkelt 
över den nuvarande sittbygeln, säger Niclas.

Under hösten 2015 ingick Boardie i UICs affärs-
utvecklingsprogram UIC Business Lab. Då tävlade 

bolaget dessutom i Venture Cup och tog hem 
segern i sin kategori i regionfinalen. Produkten fick 
också ett namn. Det nya ankarliftssätet heter precis 
som bolaget, Boardie.

Kontakten med UIC och medverkan i UIC 
Business Lab har betytt mycket för utvecklingen 
av bolaget och produkten. Att tidigt tvingas tänka 
igenom sin strategi och plan och ta kontakt med 
kunderna har varit avgörande för Boardie.

Att göra rätt saker nu sparar tid längre fram
– Som entreprenör är det värdefullt att få väg-
ledning och insikt i varför man behöver göra vissa 
saker. Arbetet i UIC Business Lab upplever jag har 
hjälpt oss att göra rätt saker och det har sparat tid 
längre fram i vårt jobb. Samarbetet med UIC är 
en stor del i den framgång som vi upplever nu. En 
entreprenör måste ha ett eget driv, ta för sig och 
ha en stark vilja att utveckla sin idé, men du behöver 
också vara ödmjuk, lyssna och ta till dig erfarenhet. 
UIC erbjuder den möjligheten. Vi möter experter 
som har varit med och kan berätta vad man ska 
tänka på, försöka undvika och göra. Det betyder 
mycket. Att få chansen att jobba fram en affärsplan 
och få feedback på den har betytt mycket för oss, 
säger Niclas.

För Niclas och Erik fortsätter arbetet. Under vin-
tern 2016 har man gått över i skarpt läge med tester 
i både Uppsala och Åre.

– Vi har en noll-serie framme och testar Boardie 
både här hemma i Uppsala och i Åre. När vi har 
samlat in resultat från testerna samt fått feedback 
och kommentarer från anläggningarna så tar vi 
nästa steg. Siktet är inställt på lansering redan till 
vintersäsongen 2016/2017, säger Niclas.

Det blir en spännande vinter med stora chanser 
att åka ankarlift på ett bekvämare vis.

Boardie har fått stöd i sin affärsutveckling genom pro-
grammet UIC Business Lab.

www.boardie.se 

Niclas Stjernberg 
på Boardie har 
siktet inställt på 
lansering under 
vintern 2016/2017.
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Ingrid Franzon är näringsmedicinare och har lång 
erfarenhet av behandling av miljöbetingade sjuk-
domar. Under hela sitt kliniska yrkesliv har hon 
kunnat observera hur viktig bra näring är för en god 
hälsa – och hur viktigt det är att undvika miljögifter 
för att återfå förlorad hälsa. Med åren har hon också 
blivit mer uppfinningsrik.

Tillsammans med ett internationellt team av 
forskare och experter har Ingrid ställt sig frågan 
hur man kan undvika att bli utsatt för ämnen som 
påverkar kroppen negativt. 

– Det finns tusentals syntetiska kemikalier gömda 
i livsmedel, hygienprodukter och andra konsument-
produkter som är kända för att vara skadliga, till 
exempel genom sina hormonstörande effekter eller 
deras bidrag till cancerrisken. Problemet är att de 
flesta av oss inte vet vilka som innebär en risk eller 
vilka effekter de kan ha, än mindre hur de kan agera 
tillsammans, säger Ingrid Franzon på Envirohealth-
Matters.

Lättare att upptäcka och undvika
Många kemiska ingredienser har namn och nummer 
som gör det svårt för den oinvigde att urskilja om de 
utgör en hälsorisk eller inte. Kemikalier innebär inte 
alltid en risk. Det är snarare bristen på tillgänglig och 
tydlig information som är boven. Kemiska ingredien-
ser används i kosmetika och i många hushållsproduk-
ter – dessutom tillsätts ofta kemiska smakämnen och 
aromämnen i mat och i förpackade livsmedel. 

Ingrid och hennes team vill göra det lätt att upp-
täcka och undvika kända hälsorisker i vardagen. Arbe-
tet är igång med att skapa en digital tjänst som gör 
det möjligt att enkelt ta del av den kunskap som redan 
finns för att kunna välja de säkraste produkterna.

Information vid köptillfället
– Vi har en bra modell för hur tjänsten ska se ut och 
fungera. Tanken är att kunna skanna en streckkod 
eller ingrediens via till exempel mobilen eller datorn 
och direkt få information om produkten innehåller 
några kända hälsorisker, säger Ingrid.

Toxxscan, som den digitala tjänsten heter, är tänkt 
att vara användbar för många fler än oss konsumenter. 
En producent kan exempelvis skanna ingredienser 

som är tänkta att användas i produktionen. På 
samma sätt kan man granska varor inför inköp  
till förskolor, skolor och äldreboenden som är  
angelägna om att välja giftfritt.

Kunskap gör valet möjligt
I sitt arbete har Falunbaserade EnvirohealthMatters 
konstaterat att det finns en stor efterfrågan bland 
konsumenter om att få bättre insyn när det gäller 
produktinnehåll och hälsorisker. 

– Vi ser ett globalt behov av relevant och 
transparent forskningsbaserad information som är 
lättillgänglig och lättförståelig för användaren. Vi 
har fått positivt gensvar från olika miljöorganisa-
tioner i Europa och märker också att efterfrågan 
av lättillgänglig information bland familjer är stor, 
säger Ingrid.

Utmaningar och nya infallsvinklar
Under året har EnvirohealthMatters varit med i 
affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Startup. 
Tillsammans med andra entreprenörer som filar på 
och testar sina affärsidéer har Ingrid fått hjälp att se 
hur hennes vision och utmaning kan ta form.

– Jag har verkligen fått fantastisk uppbackning, 
råd och insikt i hur vi kan finansiera och förverkliga 
detta projekt som är ovanligt stort. Det betyder 
mycket att få en sådan uppbackning som jag har 
fått, bena ut vad som måste göras, få utmaningar 
och komma vidare. Jag har en innovation, men det 
finns många sätt att se på den och i slutändan har 
min idé blivit bättre, mer användbar och mer aktuell. 
Jag är oerhört tacksam för all support och inte 
minst att få arbeta enligt modellen lean canvas, som 
gör att man snabbt ser vad som inte fungerar och 
får nya infallsvinklar på problemet, avslutar Ingrid.

Jobbet fortsätter för Ingrid och teamet. Ett jobb 
som hon egentligen tycker att myndigheterna borde 
gjort för längesedan.

EnvirohealthMatters har fått stöd i sin affärsutveck-
ling genom programmet UIC Business Startup.

www.envirohealthmatters.org
www.toxxscan.com  

ENVIROHEALTHMATTERS

BÄTTRE KOLL PÅ KÄNDA  
HÄLSORISKER MED TOXXSCAN
Engagemanget är starkt och kunskapen stor. Ingrid Franzon vill göra det enklare 
för oss konsumenter att välja produkter utan skadliga kemikalier eller tillsatser. 
Med den digitala tjänsten Toxxscan kan det bli verklighet. 
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ENVIROHEALTHMATTERS

It is often difficult for consum-
ers to see whether or not the 
chemical ingredients in food, 
for example, pose a health risk. 
Ingrid Franzon and her interna-
tional team of researchers and 
experts want to make it easy 
for consumers to avoid known 
every day health risks. They are 
now developing the digital service 
Toxxscan, which will allow users 
to scan a barcode or ingredi-
ents via their mobile phone or 
computer to see if the product 
contains known health risks. 
www.envirohealthmatters.org
www.toxxscan.com  
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TripleA är ett vårdsystem för behandling av alkoholism. Aldrig tidigare har 
Daniel Benitez sett en produkt bli så väl mottagen och för egen del be-
skriver han TripleA som det största projekt han varit inblandad i. Intresset 
är stort för mHealth-bolaget Kontigo Care och deras produkt. Förhopp-
ningarna om att kunna förändra beroendevården är högt ställda. 

EN BLÅSNING MOT 
ETT NYKTERT LIV

KONTIGO CARE

  KONTIGO CARE  
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Kontigo Cares 
produktchef Maria 
Winkvist visar hur 
TripleA fungerar.
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Det är inte första gången som Daniel 
Benitez har drivit bolag och utveck-
lat nya idéer. Han har en lång och 
framgångsrik karriär inom spel-
branschen. Bland annat i det tidiga 

och kaxiga Uppsalabolaget Starbreeze med stora 
framgångar på 2000-talet inom dataspelsbrans-
chen. Kontigo Care är ett nytt spännande bolag 
med en helt annan produkt, som Daniel och hans 
kollegor har byggt upp. Erfarenheten från tiden 
på Starbreeze och andra bolag har han tagit med 
sig till Kontigo Care. Erfarenheten som alkoholist 
har han också med sig. En erfarenhet som betytt 
mycket i byggande av det nya bolaget och utveck-
lingen av produkten TripleA.

– Alla har sin egen story. Själva beroendet 
är ett symtom på något annat och det handlar 
egentligen bara om två saker. Antingen får man 
leva med det eller så får man försöka fixa det. Vi 
vet att det är en sjukdom, och vi vet också att det 
går att fixa med rätt stöd, säger Daniel Benitez 

på Kontigo Care.
Under 2016 börjar en 

ny fas för Kontigo Care. 
Företaget går då från 
en uppbyggande fas till 
en mer kommersiell fas. 
Fokus byts från rekryte-
ring, produktutveckling 
och lansering av TripleA 
till en satsning på vidare-
utveckling, tillväxt och 
lönsamhet. Då axlar 
också Henrik Nordlindh 
rollen som vd, och Daniel 
Benitez kommer i huvud-
sak fortsätta att arbeta 
med affärsutveckling, 
ägarfrågor och pr. 

Spetskompetens har gett 
finansiella muskler
Intresset för TripleA är 
stort. Produkten är ett 
helt nytt verktyg för att 
öka kunskapen om bero-
endesjukdomar. Alkohol-
mätaren är kopplad till en 
app i en smartphone som 
i sin tur är kopplad till en 
vårdportal där vårdgiv-
aren har möjlighet att 
hela tiden följa sin patient.

Idén är genial, men utan finansiella muskler 
och spetskompetens i teamet runt TripleA vad 
gäller teknik och utveckling av produkten hade 
man inte kunnat nå så långt så snabbt. Bolaget 
har tidigt knutit till sig ett team med spetskom-
petens inom dataanalys, produktutveckling, 
marknadsföring och juridik. Förhoppningar på 

att mHealth-bolaget Kontigo Care ska kunna 
öka kunskapen om beroendesjukdomar har gett 
bolaget finansiellt stöd och en möjlighet att skapa 
ett starkt team för de utmaningar som väntar.

Fokus att minska risken för återfall
Daniel är öppen om och ger många exempel från 
sitt eget liv som alkoholist. Han beskriver hur 
det är att vara mitt i beroendet och hur svårt det 
är att ta sig ur. Hur man kommer till en punkt 
där man är beredd att sätta allt på spel, hur livet 
gradvis faller sönder och hur allt till slut kretsar 
runt alkoholen.

Men vägen är lång. Det behövs ett effekti-
vare sätt att nå den avgörande fasen – ett år av 
bestående nykterhet. Utan återfall som gör att 
man måste börja om från början igen. Från det 
att en behandling sätts in tar det ofta lång tid 
innan man upplever något som helst positivt 
med behandlingen. Återfallsfrekvensen varierar 
beroende på behandling och eftervårdsmetod, 
dock så är det allmänt accepterat att den ligger 
på cirka 80 procent. Även efter en mer intensiv 
vårdinsats på behandlingshem tar många återfall 
när de kommer tillbaka till sin hemmiljö igen. 
Ofta redan inom de tre första månaderna.

– Effekterna av ett återfall är stora. Framför 
allt för personen själv som inte klarar att ta sig 
ur sitt beroende men kringeffekterna är lika 
förödande. Alla påverkas, barn, familj, jobb, 
släkt och vänner, ja alla. Alkoholisten vill ha 
hjälp, men beroendet tar över. Man tycker att ett 
glas kan man väl ta i alla fall och bestämmer sig 
för att inte berätta för någon. Grundproblemet 
är att alkoholisten tror att det inte kommer att 
få några konsekvenser. Men det fungerar aldrig, 
utan snart är personen tillbaka i beroendet igen, 
säger Daniel.

Det är här som TripleA kan göra skillnad. 
Med TripleA kan vårdgivaren följa patienten 
under hela behandlingsperioden. Återfall upp-
täcks snabbt, vilket innebär att stöd och insatser 
kan sättas in omedelbart. 

– Och vice versa, med TripleA kan man visa 
att man inte har druckit alkohol. 

Nykterhetstest via mobilen
– TripleA minskar risken för återfall och gör 
det lättare att ta sig ur beroendet. Om man kan 
minska risken för återfall de första 4–5 månaderna 
ökar möjligheten att klara av ett år med bestående 
nykterhet – den tid som man bedömer behövs för 
att sätta sin egen hälsa främst, gå på sina plane-
rade möten och hålla kontakt med sjukvården. 

TripleA är ett nykterhetstest som man gör en 
eller flera gånger under dagen. Testet görs med 
en liten diskret alkoholmätare som är kopplad 
till en smartphone. Man blåser i mätaren, håller 
mobilen framför ansiktet och en bild tas auto-
matiskt på personen som blåser – så att patien-

KONTIGO CARE

UTMANING JUST NU: TripleA har fått ett posi-
tivt mottagande men innebär också nya rutiner 
kring hur den nya teknologin integreras i vården. 
Det ställer krav på oss att bidra med den utbild-
ning och det stöd som krävs. En annan utmaning 
är att göra klart de användbarhetstester som 
pågår för att skapa evidens på att TripleA inte-
greras som vi tänkt.

OM 5 ÅR: Då är TripleA ledande i beroende- 
vården i ett tiotal länder. Vi kommer att erbjuda 
vården ett antal system som hjälper människor 
att tillfriskna från en mängd olika beroendesjuk-
domar. Vi kommer att kunna förutsäga många 
återfall innan det sker och ha system som hjälper 
vårdgivaren att förhindra återfallet. Vi hoppas 
också att det har gjorts framsteg i det globala 
program om beroendet som FN-organet WHO 
arbetar med.

TRENDER JUST NU: Fler produkter utvecklas 
inom området e-hälsa där man genom appar och 
andra digitala lösningar hittar nya möjligheter. 
Vården håller på att effektiviseras och patien-
terna kommer själva att göra mer mätningar i 
hemmet. Jag hoppas också att trenden som vi 
ser hos ungdomar just nu – att det inte är coolt 
att dricka alkohol – håller i sig och blir starkare.
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ten inte kan lämna över blåsandet till en annan 
person. Mätaren är kopplad till en app i mobilen 
som i sin tur är uppkopplad mot en vårdportal 
där vårdgivaren kan ta del av resultaten. 

Vårdgivarens förlängda arm
Tillsammans med sin vårdgivare kommer patien-
ten överens om hur många gånger under dagen 
som testet ska göras. Patienten kan även regist-
rera deltagande i AA-möten om det är en del av 
vårdplanen, samt svara på dagliga frågor om sitt 
mående. Om behovet finns så kan patienten och 
vårdgivaren komma överens om att andra perso-
ner ska få ta del av nykterhetstesterna. Förutom 
vårdgivaren kan det exempelvis vara familj, för-
äldrar, AA-sponsor och kanske en medförälder 
vid gemensam vårdnad om barn. Med andra ord 
personer som patienten vill kunna bevisa sin nyk-
terhet för och som vill kunna känna sig trygga 
med denne inte tagit återfall – och även personer 
som vid behov kan ge hjälp snabbt. 

– TripleA fungerar som vårdgivarens förlängda 
arm tack vare den kontinuerliga uppdateringen 
om hur patienten mår mellan besöken. När du 
vill bli av med ditt beroende är TripleA den bästa 
vännen. De regelbundna testerna hjälper dig 
genom att minska risken för återfall. Med TripleA 
har du också ett redskap som visar att du är nykter 
när man blir ifrågasatt, säger Daniel. 

Förnyar beroendevården
Kontigo Care registrerades som företag 2013 och 
två år senare listades bolaget på Nasdaq First 
North. Samma år registrerades TripleA hos  
Läkemedelsverket som medicinteknisk produkt.

Utmärkelser och innovationsstöd från bland 
andra Vinnova på 4,7 miljoner kronor visar att 
många tror på produkten. Det som egentligen 
inte ska vara möjligt – att på bara ett och ett 
halvt år utveckla en CE-märkt medicinteknisk 
produkt har man lyckats med. En bedrift som 
visar bolagets kompetens och att man har de 
toppkrafter som krävs.

Potentialen i TripleA och möjligheten att för-
nya beroendevården har skapat ett stort medie-
intresse med intervjuer i tv och flera artiklar. 
Förhoppningarna är stora att man med ökad 
kunskap ska kunna minska risken för återfall 
dramatiskt och även kunna förutsäga många 
återfall innan de sker. 

Hjälp att mogna
Sedan 2014 ingår Kontigo Care i affärsutveck-
lingsprogrammet UIC Business Accelerator.

– UIC fungerade som en starthjälp för oss. 
UIC arbetar annorlunda än vad många liknande 
organisationer gör. De har stor kunskap om att 
utveckla affärer och arbetar som en kommersiell 
organisation med erfarna personer som själva har 

KONTIGO CARE

KONTIGO CARE AB

STARTADE: 2013 
ANTAL ANSTÄLLDA: Cirka 15 
OMSÄTTNING* 2015: 3,7 mkr

*Nettoomsättning + övriga rörelseintäkter

UPPFÖLJNING
Alkoholmätaren i TripleA 
är kopplad till en app 
i mobilen som i sin tur 
är uppkopplad mot en 
vårdportal.
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byggt upp organisationer och sålt bolag. De har 
också ett intressant nätverk med många kunniga 
personer. Vi har fått ett mycket professionellt 
mottagande, säger Daniel.

Utvecklingsarbetet har gått fort. Som hjälp, 
stöd och bollplank i jobbet har Kontigo Care 
som UIC-bolag fått möjlighet att matchas ihop 
med en av de erfarna personer i näringslivet som 
ingår i UICs stora nätverk av affärscoacher. 

– Eftersom allt går så snabbt hos oss har vår 
affärscoach Michael Camitz bland mycket annat 
hjälpt oss att mogna i vårt arbete. Han har varit 
värdefull på många sätt, bland annat i vårt finan-
sieringsarbete, produktlansering och organisa-
tionsutveckling. Michael är kunnig och ödmjuk, 
ger råd och kan också konsten att backa när vi 
tycker olika och låter mig ta besluten. Precis så 
som en affärscoach ska jobba, som jag ser det.

Även om Daniel har stor erfarenhet sedan tidi-
gare av att utveckla affärsidéer och bygga bolag är 
det en hel del som är annorlunda den här gången.

– Mycket är lika. Som alltid behöver ett bolag 
en bra affärsidé och ett team som är duktiga på 
olika saker för att tillsammans producera det man 
har tänkt. Skillnaden nu, jämfört med tidigare 
bolag som jag jobbat med, är att vi arbetar på en 
marknad med helt andra legala krav. TripleA är 
en medicinteknisk produkt och det innebär att vi 
behöver följa en annan kravspecifikation när det 
gäller produkttester och produktsäkerhet. Det 
innebär att tiden fram till färdig produkt, jämfört 
med annat som jag jobbat med, är mycket längre. 
Ett faktum som jag är övertygad om också gör 
den här produkten flera gånger bättre.

Viktiga samarbetspartner banar väg
På sin väg mot marknaden arbetar Kontigo Care 
tillsammans med flera viktiga samarbetspartner, 
förutom UIC. 

Ett exempel är Uppsala kommun, som tagit ini-
tiativ till att utveckla testbäddar för att stötta Upp-
salaföretag i innovationssammanhang. Kontigo 
Care är först ut i denna satsning. Testbäddsverk-
samheten har öppnat upp för ett nära och bra 
samarbete med kommunens socialförvaltning, där 
syftet är att se på vilket sätt TripleA tas emot och 
används inom socialförvaltningens verksamheter. 

Kontigo Care har dessutom ett ramavtal med 
Feelgood Företagshälsovård. Samarbetet innebär 
att Feelgood kan erbjuda sina företagskunder 
en möjlighet till bättre vård för anställda med 
missbruksproblem.

En annan samarbetspartner är Innovation 
Akademiska, som fungerar som en brygga mellan 

bolaget och Akademiska sjukhuset i Uppsala. De 
har hjälpt Kontigo Care att hålla ihop ett stort 
forskningsprojekt avseende användbarhetstester 
och affärsutveckling av TripleA som genomförs 
i samarbete med Akademiska sjukhuset och 
behandlingsföretaget Nämndemansgården. 

Andra beroendeformer
Redan i dag genomför Kontigo Care även tester 
inom andra beroendeformer. Målet är att genom 
forskning och utveckling skapa vårdsystem som 
förutsäger återfall, innan de sker, och hjälpa 
vårdgivare att behandla alla former av beroende-
sjukdomar. 

Tillsammans med Uppsala Spelberoendecen-
trum, som också är ett UIC-bolag, pågår tester 
för att se om TripleA kan vara ett verktyg också 
i behandling av spelberoende som också har 
alkoholproblem. De första resultaten pekar på 
positiva effekter i de fall där alkohol är en trigger 
som sätter igång spelbeteendet. Minskat spelbe-
roende ser alltså ut att vara en positiv bieffekt av 
att användandet av alkohol minskar.

Snabbare tillbaka i ett värdigt liv
Kontigo Care är inne i ett intensivt säljarbete. 
Ingen av säljarna är heller på kontoret när vi besö-
ker bolaget. TripleA är en produkt som är intres-
sant för många organisationer och vårdbolag. 

– Behandlingshem och vårdbolag är naturligt-
vis viktiga som framtida kunder till TripleA lik-
som kommunernas socialtjänst och till exempel 
familjerättsenheten. Andra kunder kan vara före-
tagshälsovården och stora arbetsgivare. TripleA 
kan också användas där man aktivt arbetar med 
alkoholsäkerhet inom till exempel transporter, 
säger Daniel.

Möjligheten att förändra beroendevården är 
drivkraften för Daniel och hans kollegor på  
Kontigo Care. Att hitta en väg att snabbare 
komma tillbaka till ett värdigt liv är viktigt för 
alla som har fallit in i ett beroende. För samhäl-
let är det lika viktigt att hitta bättre fungerande 
modeller och att minska kostnaden för behand-
lingen. Kontigo Care ser ut att kunna spela en 
stor roll i det arbetet.

Har du alkoholproblem? Kontakta Kontigo 
Care för information om vart du kan vända dig 
för att få börja använda TripleA.

Kontigo Care får stöd i sin affärsutveckling genom 
programmet UIC Business Accelerator.

www.kontigocare.com
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KONTIGO CARE

mHealth company Kontigo Care’s 
founder, Daniel Benitez, has previ-
ously enjoyed a long and successful 
career in the gaming industry, for 
instance in the company Starbreeze 
which was very successful in the 
2000s. Kontigo Care is a new and ex-
citing company with an entirely new 
product which Daniel and his col-
leagues have built up. He has brought 
his experience from Starbreeze and 
other companies to Kontigo Care. His 
experience as an alcoholic has also 
accompanied him, an experience that 
meant a lot when building the new 
company and developing the product 
TripleA.

TripleA is a care system for treat-
ing alcoholism. The product includes 
a sobriety test that the patient 
carries out a couple of times a day. 
The test is done using a discrete little 
breathalyzer linked to a smartphone. 
The patient blows into the gauge, 
holding the smartphone in front of 
the face, and a picture is automati-
cally taken of the person blowing. 
The gauge is linked to an app in the 
smartphone, which in turn is linked to 
a care portal where the caregiver can 
check the results and monitor how 
the patient feels between visits.

Kontigo Care’s journey has been 
rapid. The company was registered 
in 2013; two years later, it was listed 
on the Nasdaq First North. The same 
year, TripleA was registered with 
Sweden’s Medical Products Agency 
as a medical device.

“As everything moves quickly here, 
our business coach from UIC has 
helped us mature in our work. He’s 
been valuable in many ways, like in 
our financing efforts, product launch 
and organizational development. Just 
like a business coach should work, 
as I see things”, says founder Daniel 
Benitez.
www.kontigocare.com

KONTIGO CARE
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SWETRADE  
PHARMACEUTICALS

Swetrade Pharmaceuticals is 
developing the product STP 
10-14, against bacterial skin 
infections. STP 10-14 is a gel that 
has proven particularly effective 
against all bacteria including 
those resistant to antibiotics.  
Another advantage of the 
product is that it is odorless 
and doesn’t stain clothing. The 
product features very interesting 
properties, and with STP 10-14, 
the company foresees county 
councils making substantial sav-
ings by simplifying their wound 
disinfection procedures. 
www.swetradepharma.com 

Sven Erik Sjöstrand och Ulf Hofman på 
Swetrade Pharmaceuticals utvecklar ett 
antiseptikum med god effekt även på 
antibiotikaresistenta bakterier.
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Antibiotikaresistenta bakterier är ett allvarligt och 
växande problem. I takt med att fler och fler bakte-
rier utvecklar resistens mot antibiotika ökar också 
behovet av nya behandlingslösningar. Bara i Europa 
räknar man årligen med 25 000 dödsfall till följd av 
problem med antibiotikaresistenta bakterier. I andra 
delar av världen är siffrorna ännu högre. 

Effektiv bakteriedödare
Swetrade Pharmaceuticals heter bolaget som håller 
på att utveckla den innovativa produkten mot 
bakteriella hudinfektioner. STP 10-14 är en gel som 
visat sig vara synnerligen effektiv mot alla typer 
av bakterier inklusive de som är resistenta mot 
antibiotika. En annan fördel med produkten är att 
den varken luktar eller missfärgar kläder. Produk-
tens egenskaper är mycket intressanta och med STP 
10-14  kommer landstingen att kunna spara in stora 
summor på en förenklad rutin för sårdesinfektion. 

– När det gäller hudinfektioner i Sverige är pro-
blemet störst för patienter med kroniska bensår och 
fotsår. Det är en utsatt patientgrupp som behöver 
komma till sjukhus flera gånger per vecka för att 
få hjälp med omläggning av sina sår. Tyvärr är det 
också på sjukhuset som risken att smittas av anti-
biotikaresistenta bakterier är som störst. I Sverige 
behandlas cirka 50 000 patienter löpande för sina 
kroniska sår. En stor andel av såren är infekterade 
och får därmed väldigt svårt att läka ut, säger Ulf 
Hofman, vd på Swetrade Pharmaceuticals.

Finansiering avgörande för nästa steg
Hittills har företaget finansierat produktutveck-
lingen praktiskt taget helt och hållet med egna 
medel. Nu behöver man externt kapital för att klara 
den fortsatta produktutvecklingen. 

– Vår målsättning är att genomföra de återstå-
ende utvecklingsstegen under 2016 och 2017 för att 
sedan lansera produkten internationellt under 2018. 
Men vi klarar inte att själva generera de pengar som 
behövs för att ta nästa steg i utvecklingen. Närmast 
på programmet står en klinisk prövning i fas II på 
människa. Vi avser att registrera STP 10-14 som en 
medicinteknisk produkt. En patenterbarhetsstudie 
är genomförd med positivt resultat och vi är redo 

SWETRADE PHARMACEUTICALS

VIKTIG SPELARE I KAMPEN MOT  
ANTIBIOTIKARESISTENTA BAKTERIER
Än så länge heter produkten STP 10-14 och är en produkt mot bakteriella hudinfektioner. Potenti-
alen är mycket stor. STP 10-14 ser ut att kunna spela en viktig roll inom det gigantiska problemom-
rådet antibiotikaresistenta bakterier. Målsättningen under 2016 för Södertäljebaserade Swetrade 
Pharmaceuticals är att säkra finansieringen av de återstående utvecklingsstegen. 

för en patentansökan, säger professor emeritus 
Sven Erik Sjöstrand som är ansvarig för forskning 
och utveckling på Swetrade Pharmaceuticals.

Viktigt kontaktnät
Trots att både Ulf Hofman och Sven Erik Sjöstrand 
har en lång erfarenhet i branschen valde bolaget 
att söka till UICs affärsutvecklingsprogram UIC 
Business Lab i Södertälje.

– Vi uppskattar kontakten med UIC. Här öppnas 
nya möjligheter för oss genom att vi får ta del av 
UICs stora kontaktnät. Jag tror att det bland annat 
kan hjälpa oss en bit på vägen när det gäller att 
hitta lösningar för vår finansiering. Ja, kanske visar 
det sig att UIC med sitt värdefulla nätverk är vår 
möjlighet att ta oss hela vägen, säger Ulf Hofman, 
vd Swetrade Pharmaceuticals. 

Det ökande problemet med antibiotikaresistenta 
bakterier kräver nya lösningar. Förhoppningsvis tar 
STP 10-14 snart nästa steg på vägen och kan byta 
ut sitt tillfälliga namn till ett mer passande för en 
potentiellt storsäljande medicinteknisk produkt. 

Swetrade Pharmaceuticals har fått stöd i sin affärs-
utveckling genom programmet UIC Business Lab. 

www.swetradepharma.com
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Kine Johansen arbetar som fysioterapeut och 
doktorand vid Barnsjukhuset i Uppsala. Tillsam-
mans med Kristina Persson startade hon Barnens 
rörelsebyrå 2010. Båda är fysioterapeuter med 
specialinriktning på barns motoriska utveckling. 
Verksamheten bygger till stora delar på en metod 
som Kristina Persson utvecklat. Metoden heter 
SOMP-I och är en undersökningsmetod för att 
bedöma motorisk förmåga hos spädbarn.

Ingen skrivbordsprodukt
– SOMP-I är en verkningsfull undersökningsmetod 
som inte får stanna vid en skrivbordsprodukt. För att 
nå ut bredare behöver vi kommersialisera vår metod. 
Länge har det här varit ett hobbyprojekt. Nu är det 
dags för oss att ta nästa steg och göra den tillgänglig 
för fler, säger Kine Johansen, Barnens rörelsebyrå.

Redan i dag används en prototyp av SOMP-I. Ett 
70-tal fysioterapeuter från hela landet har utbildats 
i metoden och Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 
använder SOMP-I som standard vid undersökning 
och uppföljning av för tidigt födda barn. Metoden 
finns också beskriven som en lämplig metod i de 
nationella riktlinjerna för uppföljning av för tidigt 
födda barn i Sverige. 

Fokus på de minsta barnens motoriska förmåga
SOMP-I metoden är ett strukturerat sätt att 
undersöka den motoriska förmågan hos barn mellan 
0–10 månader. Med hjälp av en standardiserad och 
strukturerad undersökning observerar man både vad 
barnen gör och med vilken kvalitet det klarar av att 
göra det. Metoden är inte diagnosspecifik, men syftet 
är att identifiera barn som är i behov av behandling. 

– Hos de minsta barnen är det svårt att ställa 
en säker diagnos. Om man väntar på en sådan kan 
värdefull tid för behandling gå förlorad. Forskning 
har visat att behandlingen hos spädbarn måste börja 
innan barnet är sent att uppnå förväntade milstolpar 
eller innan de motoriska problemen blir tydliga. Med 
SOMP-I kan man tydligare se om något avviker och 
sätta in träning direkt. Vi ser att tidig träning har 
effekt. Det handlar alltså inte om att vänta och se, 
utan att hjälpa barnet direkt, säger Kine.

Det Barnens rörelsebyrå erbjuder är alltså en 
strukturerad metod för fysioterapeuter som gör det 

BARNENS RÖRELSEBYRÅ

MÖJLIGHET TILL TIDIG MOTORISK  
TRÄNING MED NY METOD
Som tidigare landslagsspelare i basket och aktiv idrottare är Kine Johansen van att 
utmana sig själv och sin egen kropp. Barnens rörelsebyrå är en annan utmaning. Här är 
fokus att ge de riktigt små barnen hjälp i sin motoriska utveckling. Vägen dit innebär att 
kunskap och metoder behöver göras tillgängliga.

möjligt att undersöka barnens motoriska förmåga 
för att tidigt kunna sätta in behandling. Under-
sökningen tar ungefär 10 minuter att genomföra. 
Beroende på resultatet kan föräldrarna få tips på 
enkla övningar som kan tränas hemma. Träning som 
sedan följs upp av en fysioterapeut. 

Utveckla affären och bilda ett starkt team
Genom kontakten med UIC och deltagande i 
UIC Business Lab har Kine blivit tvungen att ta 
ställning till, fundera igenom och planera för hur det 
fortsatta arbetet ska se ut för att utveckla bolaget.

– Det har varit en intensiv och lärorik tid. Jag har 
blivit tvungen att fundera igenom vad som behöver 
göras och i vilken ordning det ska göras. Som dok-
torand måste mitt första steg bli att göra klart det 
arbetet och doktorera. Samtidigt måste företaget 
rustas för att SOMP-I ska kunna kommersialiseras. 
Vi behöver skapa ett team med olika kompetens och 
hitta någon som brinner för affärsutveckling lika 
mycket som vi brinner för vikten av tidig upptäckt 
och behandling. Jag vill fortsätta arbeta med patien-
ter, men även utveckla vår utbildningsverksamhet 
och fortsätta vårt FoU-arbete. Det handlar också 
om att hitta en finansieringslösning. Vår metod har 
stor kommersiell potential, men jag kommer inte 
att klara det på egen hand. Vi behöver addera mer 
kunskap, säger Kine.

2017 blir ett spännande år för Kine och Barnens 
rörelsebyrå. Att bilda det rätta teamet, utveckla 
metoden vidare och visa att träning har effekt är 
viktigt. Siktet är inte enbart inställt mot fysio-
terapeuter i Sverige utan även internationellt. 
Även forskning om BVC-sjuksköterskornas möjlig-
het att använda metoden i sitt arbete pågår. Att 
erbjuda en standardiserad metod för undersökning 
av de små barnens motoriska förmåga och tidigt 
sätta in rätt träning är en utmanande arbetsupp-
gift. En utmaning som Kine är mer än beredd att 
anta.

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

www.barnensrorelsebyra.se
www.somp-i.se
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Barnens rörelsebyrå has de-
veloped the SOMP-I method, 
which provides a structured and 
standardized way to assess motor 
performance in infants aged 0 
to 10 months. SOMP-I allows 
the assessor to observe not only 
what the infant does, but also 
how the infant performs on its 
own level of development. It is 
not a diagnose-specific method, 
but a method designed to 
identify infants in need of early 
intervention. 
www.barnensrorelsebyra.se
www.somp-i.se
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Allt började som ett projekt för kartläggning av skogs- och jordbruks-
mark och utvecklades vidare till en strategisk lösning för militärt bruk. 
Nu är bolagets teknik för stabil filmning på väg in i våra smarta mobiler.  
Det här är Imint – UICs alumnbolag som fick en flygande start på  
Aktietorget några veckor före jul 2015.

SPÄNNANDE  
TEKNIK PÅ VÄG  
IN I VÅRA MOBILER

  IMINT IMAGE INTELLIGENCE   

IMINT IMAGE INTELLIGENCE 
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Imint, som är en förkortning av Image 
Intelligence, har en teknik som är glödhet. 
Bolaget är inne i en intensiv period och har 
rekryterat många nya medarbetare. Några 
veckor före julen 2015 introducerades Imint 

på Aktietorget. Aktierna övertecknades sju gånger 
och när teckningsrallyt lagt sig stod det klart att 
emissionen hade gett bolaget 2 000 nya aktieägare. 

– Nu tror jag att det lugnat sig lite, om man 
tittar på omsättningen på aktien. I början steg 
värdet på aktierna till ungefär tre gånger över 
emissionskursen. Intresset är stort, det har 
bildats diskussionsgrupper på nätet och vår 
teknik diskuteras i Facebook-flöden och andra 
forum. Men vi som arbetar i bolaget försöker att 
avskärma oss lite från intresset kring aktien och 

det som händer på börsen. Intresset är roligt, 
men vårt fokus är att bygga affären och det tar 
tid. Vår samlade prioritering är att utveckla vår 
teknik ihop med våra kunder, utveckla organisa-
tionen och ta hand om våra ägare, säger Andreas 
Lifvendahl, vd på Imint. 

Tidig kommersialisering
Det är en spännande väg som bolaget har 
färdats. Imint antogs till UICs affärsutveck-
lingsprogram redan när produkten var på 
idéstadiet. Bolaget startades av serieentrepre-
nören Harald Klomp år 2007, som inte längre 
arbetar i företaget men som sitter i bolagets 
styrelse. Uppsala universitets holdingbolag fick 
tidigt upp ögonen för företaget och gick in som 

IMINT IMAGE  
INTELLIGENCE AB

STARTADE: 2007 
ANTAL ANSTÄLLDA: Cirka 20 
OMSÄTTNING* 2015: 32 000 kronor

*Nettoomsättning + övriga rörelseintäkter

UTMANING JUST NU:  
Att snabbt nå marknaden och designa 
in oss i mobiltelefoner. Att samtidigt 
klara utveckling, försäljning och 
marknadsföring i ett växande team 
är vår utmaning.

OM 5 ÅR: Då har vi radikalt förändrat 
vad man kan göra med mobilvideo. 
Både vad gäller inspelningskvalitet och 
möjligheten att publicera sin film.

TRENDER I BRANSCHEN: Bild och 
video blir mer demokratisk. Gränserna 
suddas ut mellan innehåll från traditio-
nella mediabolag och oss konsumen-
ter. Vi har kunnat ta bra bilder länge 
med mobilen. Sociala medier har gett 
en möjlighet att sprida bilderna. Med 
ny teknik kommer bilder och videor 
att bli både snyggare och rent tekniskt 
sett bättre – och kunna spridas enk-
lare till allt fler. 
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investerare. Allt började med ett projekt 
vid Centrum för bildanalys och Sveriges 
lantbruksuniversitet, SLU. Med hjälp av 
små drönare gjorde man karteringar av 
olika naturtyper och kartläggning av 
bland annat veteåkrar. På drönaren satt 
en liten relativt enkel och billig videoka-
mera. Det innovativa i projektet fanns på 
marken, i datorn som tog emot videoka-
merans bilder. 

– Det man lyckades med var att utveckla 
en teknik som tog hand om informationen  
som videokameran skickade. Kameran  
skickade strömmande bilder direkt till 
datorn. Med sin teknik kunde man 
kompensera drönarens lite vingliga färd i 
luften, lägga ihop bildmaterialet i realtid 
och skapa tydliga och skarpa bilder.

Drönare med kamera ombord 
Då för tio år sedan var drönare inte alls 
lika vanliga som de är i dag utan användes 
mest inom militär verksamhet.

– Fokus för Imints teknik i starten var 
definitivt kopplat till drönare som utveck-
lats för militär användning. Med flera aktu-
ella konflikter runt om i världen vid den 
här tiden, som till exempel i Afghani stan 
och Irak, ökade behovet av att ”kunna 
se bakom kullen”, att kunna inhämta 
information om trupprörelser eller bara 
se hur den närmaste terrängen egentligen 
såg ut. Imints teknik gjorde det möjligt att 
i realtid, på en dator på marken, se den 
video som kameran ombord på drönaren 
skickade ner. Med den stabiliseringsteknik 
som bolaget hade utvecklat blev videon 
stabil och tydlig och därmed ett viktigt 
beslutsunderlag.

Även om produkten var intressant tog 
det tid för bolaget. Orsakerna var flera. 
Ett av problemen var timingen. Finans-
krisen 2009–2010 gjorde livet svårt 
för många startup-bolag som levde på 
riskkapital. Den innebar också nedskär-
ningar i många länders försvarsbudgetar. 
För Imints del var även de långa ledtiderna 
bekymmersamma. Marknaden som man 
siktat in sig på var politiskt komplex med 
en rad säkerhetsintressen som man var 
tvungen att förhålla sig till. Dessutom 
handlade det om produkter som krävde 
offentlig upphandling. Ibland innebar upp-
handlingen att Imints egen teknik också 
skulle byggas ihop med andra större sys-
tem. Det handlade inte om att ”bara” sälja 
sin egen videostabiliseringsteknik utan om 
ganska så mycket mer.

– Det är vid den här tiden som jag 
började på Imint med uppdrag att sälja 

produkterna, men också med uppdrag att 
undersöka möjligheten för vår teknik inom 
närliggande marknader. Under den här 
tiden utvecklade vi tekniken för använd-
ning av bland annat u-båtar. Tekniken 
användes då inte för videostabilisering 
utan för kontrastoptimering. Tekniken 
är i dag delvis i bruk inom den svenska 
marinen. Men grundproblemet med långa 
ledtider och en ibland politiskt komplex 
marknad var fortfarande detsamma.

Spaning mot nya marknader
Sökandet efter nya marknader och nya 
användningsmöjligheter fortsatte för 
Imint. Efter något år på annat uppdrag 
kom Andreas tillbaka i bolaget igen. Nu 
som vd. Det var en utmanade tid. Tek-
niken var bra, men det var ”för långt till 
pengarna”. Andreas uppdrag blev att till-
sammans med teknikchefen Simon Mika 
titta på andra marknader där säljcykeln 
var kortare.

– Vi jobbade på och arbetade med 
inriktning mot den industriella mark-
naden. Vi började också successivt 
att fundera över hur vår teknik skulle 
kunna fungera som komplement i andra 
tillverkares mjukvara. Vi arbetade helt 
förutsättningslöst och hittade flera möj-
ligheter inom bland annat gruvindustrin, 
övervakningsbranschen och verksamhet 
offshore. Vi såg hur vi skulle kunna skala 
om produkten och möttes av ett stort 
intresse. Affärsprocessen blev så mycket 
enklare nu eftersom vi kunde jobba utan 
att behöva väga in varken politisk hänsyn 
eller upphandlingskrav. Utmaningen blev 
istället att visa kunden att det vi sa verk-
ligen fungerade. Vi fick bra feedback och 
kunderna var beredda att köpa. 

– När vi i slutet av 2013 var redo och 
klara att sätta igång dyker ytterligare en 
intressant möjlighet upp. Istället för att 
enbart fortsätta utveckla våra produkter 
med fokus på den industriella markna-
den vände vi våra blickar mot en helt ny 
marknad – konsumentelektronik, fortsät-
ter Andreas.

Smarta mobiler i fokus med Vidhance
Jakten på nya marknader ser ut att ha 
lyckats. Det är med en övertygelse om 
att man nu jobbar med rätt timing som 
Andreas och hans team kan konstatera 
att hittills har allt fokus i de smarta 
mobilerna varit riktat mot att utveckla 
kamerans egenskaper. Inte förrän nu – när 
Imint börjar intressera sig – riktas fokus 
mot kvaliteten i videoinspelningar.
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– Vi blev ivriga och kände att vi måste komma 
igång snabbt. Att övertyga våra finansiärer som 
hade hört oss presentera nya idéer tidigare 
blev första utmaningen. Vi fick grönt ljus och 
ytterligare en i teamet anställdes. Sedan gick 
det fort. Vi tog fram en presentation och några 
videoexempel och åkte ner till den stora mässan 
Mobile World Congress i Barcelona. Här tog vi 
egna kontakter, presenterade vår idé och blev 
också samtidigt kontaktade av några av de stora 
bolagens så kallade tech-scouts, som har som 
sin uppgift att hitta mindre bolag med intressant 
teknik som de vill ha i sina mobiler om några år. 

Imints mjukvaruteknik i mobilen går under 
namnet Vidhance. Den nya tekniken innebär 
bland annat att skakiga videoinspelningar i mobi-
len blir ett minne blott. Programvaran analyserar 
bildströmmen i realtid och tar bort effekten av 
användarens ofrivilliga rörelser och skakningar, 
både vid vanlig filmning och zoomning.

– Man kan till och med få känslan av att 
kameran sitter på en virtuell räls precis som vid 
en filminspelning med proffskameror. Kvalitén 
blir bättre jämfört med när man filmar med 
traditionell mobilteknik, säger Andreas. 

Att Imint bytt bana har visat sig vara ett 
lyckosamt val och de har fått en bra start på en 
ny marknad. Under 2014 och 2015 har Imint 
expanderat kraftigt, och under våren 2016 
öppnade Imint ett kontor i Kina. I dag arbetar 
ungefär 20 personer i bolaget. Huvudsakligen 
ingenjörer och datavetare. Man har valt att först 
utveckla sin produkt för Android-marknaden. 
Fokus är videostabilisering i mobilen men fler 
produkter är på gång. En prioritet nu är att 

finjustera sin teknik så att den passar väl på nya 
plattformar, och se till att allt fungerar effektivt 
tillsammans med allt annat i mobilen. 

Kontakten med UIC är fortfarande viktig  
för Imint. 

Kvalitetsstämpel som öppnat dörrar
Inte långt efter att Imint registrerats som bolag 
2007 så antogs det till programmet UIC Business 
Accelerator. De matchades då ihop med en affärs-
coach, som ingår i UICs stora nätverk av erfarna 
personer i näringslivet. Tillsammans med UIC satte 
de upp mål och milstolpar för företagets fortsatta 
utveckling. Mycket fokus låg då på produktutveck-
ling, finansiering, patentfrågor, marknadsstrate-
gier, försäljning och rekrytering.

– UIC i dag ser annorlunda ut jämfört med när 
vi deltog i de olika affärsutvecklingsprogram-
men. I dag är vi alumner och vi är stolta över 
samarbetet med UIC. Vi ställer gärna upp när 
UIC har utländska besök och berättar om hur 
en företagsinkubator av UICs kaliber kan göra 
skillnad. Via UIC har vi fått kontakt med flera 
riskkapitalbolag, inte minst PÄAB, Professionell 
Ägarstyrning AB, som har varit våra huvud-
ägare och stått för merparten av finansieringen 
under alla år som Imint har funnits fram till 
noteringen. Eftersom PÄAB ofta är nyfikna på 
UIC-bolag hade vi sannolikt inte fått kontakt 
med dem om vi inte ingått i UICs sfär. Vi märker 
att vår medverkan i UICs program har gett en 
kvalitetsstämpel på bolaget. 

– I dag ingår jag i UICs vd-klubb som jag tycker 
är en lyckad satsning. Det är ett öppet forum som 
jag uppskattar. UIC är också en viktig marknads-
föringskanal och jag är imponerad över deras 
förmåga att arbeta nytt och modernt. Inte minst 
att använda sig av Lean startup-metodiken som 
verkligen bryter mot den gamla skolan om hur 
exempelvis mjukvarubolag byggs och utvecklas. 

Imint fortsätter att växa och får stor uppmärk-
samhet. Fortfarande har man ett samarbete 
igång med Centrum för bildanalys där allt en 
gång startade, och rekryteringen av nya medar-
betare går ofta via universiteten. Det är ett vasst 
gäng och ett bra team, och med en spännande 
marknad att arbeta med.

Imint har fått stöd i sin affärsutveckling via UICs 
program UIC Business Start, UIC Business Lab och 
UIC Business Accelerator. Företaget ingår i dag i 
UIC Alumni.

www.imint.se
www.vidhance.com 
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Imint’s technology for stable filming is 
on its way into our smartphones. 

This company has taken an exciting 
route. The focus of Imint’s stabilization 
technology at start-up in 2007 was 
drones for military use. Using drones 
with cameras enabled real-time view-
ing, on a computer at ground-level, 
of video transmitted by the on-board 
camera. Using the stabilization 
technology that the company had 
developed, the video was stable and 
clear and thus an important basis for 
making decisions.

The financial crisis of 2009–2010, 
combined with long procurement pro-
cesses, made Imint look at new mar-
kets where sales cycles are shorter. 
Their choice was consumer electron-
ics, mobile technology in particular.

This technology is particularly 
suited to video recording on smart-
phones, and interest in this technology 
is great today. Imint’s cellphone soft-
ware technology is called Vidhance. 
This new technology means, for 
instance, that shaky smartphone video 
recordings are a thing of the past. The 
program analyzes the video stream in 
real time and removes the effects of 
the user’s involuntary movements and 
shaking, during both normal filming 
and zooming.
“You get the impression that the cam-
era is on a virtual track, just like mak-
ing movies with a professional cam-
era. The quality is better than filming 
with traditional mobile technology”, 
says CEO Andreas Lifvendahl. 

Imint was listed on the AktieTorget 
market place in 2015, and the future 
looks bright.

Today, Imint is a UIC alumni com-
pany and has participated in UIC’s 
business development programs, from 
the conceptual stage to the accelera-
tor phase.
www.imint.se
www.vidhance.com



50 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2015 RYMDINKUBATOR ESA BIC SWEDEN

RYMDINKUBATOR ESA BIC SWEDEN

TEKNIK I RYMDEN BLIR  
PRODUKTER PÅ JORDEN
Vad har en rymdsonds landning på Saturnus måne Titan gemensamt med en påse potatischips? 
Svaret är att ett tyskt företag har utvecklat en metod för snabbare och effektivare emballering av 
chips baserat på denna rymdteknik. Nu arbetar UIC för att företag i Sverige ska kunna få tillgång 
till rymdteknik eller satellitinformation för att göra sina produkter smartare, lättare eller snabb-
are. Med andra ord – UIC är med och driver Nordens första rymdinkubator ESA BIC Sweden.

I december förra året invigde Rymdstyrelsen  
Nordens första rymdinkubator, ESA BIC Sweden, 
som UIC är med och driver tillsammans med 
företags inkubatorn Arctic Business Incubator (ABI)  
i Luleå och teknikparken Innovatum i Trollhättan.

Nu vill UIC nå företag eller projekt som vill få 
tillgång till rymdbaserad teknik eller satellitinforma-
tion för att utveckla och/eller kommersialisera sin 
produkt. ESA BIC står för European Space Agency 
Business Incubation Centre.

Vi ställer fem frågor till Michael Camitz, som är 
ansvarig för ESA BIC Sweden på UIC.

Vad är en rymdinkubator?
– En rymdinkubator öppnar upp möjligheten för tidiga 
företag att få tillgång till rymdbaserad teknik eller 
satellitinformation för att utveckla sin produkt eller 
tjänst. Genom att knytas till UIC, ABI eller Innovatum 

får företaget också affärsutvecklingsstöd, kunskap, 
nätverk och verktyg i arbetet med att utveckla före-
taget, skala upp och nå en internationell marknad.

Vad innebär det för ett företag att vara med  
i rymdinkubatorn ESA BIC?
– De företag som antas till ESA BIC får bland annat 
tillgång till Europeiska rymdstyrelsens stora katalog av 
IP-rättigheter inom rymdteknik, elektronik, kommuni-
kation, industriproduktion, hälsa, energi, säkerhet mm. 
De får också 50 000 euro i finansiering för produkt-
utveckling och utveckling av egen IP samt 80 timmar 
teknisk support via ESAs svenska teknikpartner.

Företaget blir också antaget till en av de tre 
svenska inkubatorerna UIC, ABI eller Innovatum för 
affärsutvecklingsstöd och nätverk. Jag vill gärna 
uppmana intresserade att gå in och botanisera bland 
de IP-rättigheter som finns att ta del av på ESAs 
webbplats www.esa.int. 
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 UIC SPACE INCUBATOR: ESA BIC SWEDEN

In December 2015, the Swedish National Space Board inaugurated the Nordic region’s first space incuba-
tor, ESA BIC Sweden, which UIC is operating together with the Arctic Business Incubator (ABI) in Luleå, in 
northern Sweden, and the Innovatum technology park in Trollhättan, outside Gothenburg. 

A space incubator opens the possibility for early-stage companies to gain access to space-based technol-
ogy or satellite information in order to develop their product or service – and maybe make it faster, quicker 
or smarter. By being associated with UIC, ABI or Innovatum, the companies also gain access to business 
development support, expertise, networks and the tools to help develop their companies, scale up and reach 
an international market. 

The companies that are accepted to ESA BIC Sweden gain access to the European Space Agency’s vast 
catalog of IP rights in space technology, electronics, communications, industrial production, energy and so 
forth. They also receive EUR 50,000 in financing for product development and for the development of their 
own IP, as well as 80 hours of technical support via ESA’s technology partners. 

Over the years, a number of space technology companies have developed through UIC’s business de-
velopment programs, including ÅAC Microtec and NanoSpace. Uppsala is also a strong technology cluster 
in space technology, by way of the research conducted at the Ångström Laboratory and at the Swedish 
Institute of Space Physics at Uppsala University, for example. 

ESA BIC is an acronym for the European Space Agency Business Incubation Centre. 

www.esa-bic.se 

Vilka kan söka?
– Företaget ska ha en innovativ affärsidé baserad på 
rymdbaserad teknik eller satellitinformation. Det 
ska vara ett registrerat aktiebolag, vara baserat i 
Sverige och inte vara äldre än fem år.

De företag som vi hittills har tittat på skiljer sig 
rätt mycket och de är fortfarande på utvecklings-
stadiet. Jag kan inte gå in på några detaljer men ett 
företag vill exempelvis använda data från satelliten 
Copernicus för försäkringsändamål, ett bolag 
kommer att använda tekniken för att styra hur 
industri robotar orienterar sig i ett rum och ett annat 
exempel är ett projekt för hur man kan använda 
analyser av utandningsluften inom vården.

På vilket sätt kan företag använda rymdbaserad 
teknik eller satellitinformation i sin produkt?
– De bolag som antas till ESA BIC utvecklar, eller kom-
mer att utveckla, nya produkter och tjänster ämnade 
för användning i rymden – eller nya produkter ämnade 
för användning på jorden. Alltså rymdteknik upstream 
eller downstream. Det kan handla om rymdteknik som 
kan göra nya produkter lättare, mindre och snabbare, 
produkter som behöver nyttja gps-information eller 
produkter som behöver nyttja bilder, för exempelvis 
kartor, tagna från satelliter med mera.

För att nämna några exempel så har Miele appli-
cerat en rymdsensor, som analyserar dammpartiklar 
i Mars atmosfär, som nu gör det möjligt för hushåll 
att få indikationer på om golvet eller mattan är 
helt dammfri. Ett företag inom Frankrikes rymd- 
inkubator har kombinerat rymdteknik med bio-
logisk vävnad för att bygga ett konstgjort hjärta, 
som nu genomgår kliniska studier.

Dessutom har ett 
företag inom Tysklands 
rymdinkubator utvecklat 
en liten och lätt produkt 
som privatpersoner 
kan använda för att 
monitorera och hantera 
information från sina 
joggingrutter, vand-
ringar, båtturer eller 
andra äventyr. Produk-
ten baseras på gps-in-
formation och bilder 
(kartor) från satelliter.

Varför är UIC med och driver en rymdinkubator?
– Vi vill vara med och bidra till att fler tillväxtföretag 
utvecklas och att de kan få möjlighet att göra ännu 
smartare, lättare eller snabbare produkter genom att 
nyttja ESAs avancerade rymdteknik och satellitinfor-
mation. Detta är en fantastisk möjlighet för tidiga bolag 
som också får tillgång till ett stort nätverk genom 
ESA och oss inkubatorer som driver rymdinkubatorn. 

Ett flertal rymdteknikbolag har under åren 
utvecklats genom UICs affärsutvecklingsprogram. 
Bland UICs alumnbolag återfinns exempelvis ÅAC 
Microtec och NanoSpace.

Uppsala är också ett starkt teknikkluster inom 
rymdteknik bland annat genom den forskning som 
bedrivs vid Ångströmlaboratoriet och vid Institutet 
för rymdfysik. 

www.uic.se/detta-erbjuder-vi/esa-bic-sweden 
www.esa-bic.se 
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 Under 2015 ingick 107 projekt och UIC- 
bolag i UICs affärsutvecklingsprogram.

UIC BUSINESS 
STARTUP
FRÅN IDÉ TILL KUND  
PÅ TRE MÅNADER

Programmet gör det möjligt för personer 
eller team att gå från idé till kund på tre 
månader. Deltagarna får den kunskap, 
vägledning och det nätverk som krävs 
för att snabbt komma ut på marknaden 
med en affärsidé. Bygger bland annat på 
koncepten Lean startup och Customer 
development som är etablerade bland 
framgångsrika startup-företag.

Under 2015 deltog följande företag/ 
projekt i UIC Business Startup:

Add Details
Erbjuder gardiner som tillval i köpproces-
sen för nyproducerade bostadsrätter och 
småhus. Kunden får gardinstänger monte-
rade och måttsydda gardiner levererade 
vid tillträdet.
www.adddetails.se 

Antibiotikanivåer 
Utvecklar metoder för att mäta nivåer av 
antibiotika i vätskor. Potentiella använd-
ningsområden är mätning av antibiotika-
koncentrationen i plasma hos patienter 
under behandling, eller detektion av 
läkemedelsrester i avloppsvatten. 

AnyWebstore

AppStockholm
AppStockholm gör appar inom coachning, 
mental träning och ledarskap. 
www.appstockholm.se

CollegeClassroom.net
En plattform för fildelning mellan lärare 
vid högskolor/universitet. I utbyte mot att 
ladda upp sitt eget undervisningsmaterial 
får medlemmarna fri tillgång till andras 
referensgranskade filer.    
www.collegeclassroom.net

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
Utvecklar mjukvara för analys och 
prognostisering av interna variabler som 
försäljning, lagernivåer och efterfrågan. 
Dessutom för externa variabler såsom 
råvarupriser, valutakurser och räntenivåer, 
för praktisk användning inom risk manage-
ment, strategiskt inköp, budgetering och 
hedging i industri- och banksektorn.          
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

Fourth State Systems
Utvecklar nydanande teknik för högpreste-
rande och kostnadseffektiv gasanalys, som 
möjliggör konstruktionen av små, robusta 
instrument med hög känslighet och möjlig-
het att hantera extremt små provmängder. 
Tekniken har tillämpningar inom en mängd 
områden, till exempel miljöteknik, process-
övervakning och life science.

Fröken Lo
Fröken Lo erbjuder material som stimu-
lerar små barns personliga och språkliga 
utveckling på ett lekfullt sätt.
www.frokenlo.se

FöräldraFokus
FöräldraFokus-metoden stödjer föräldrar 
med att skapa bra förutsättningar för 
inlärningen hos sina barn.
www.foraldrafokus.nu

HASP
Systemet för haptikstödd kirurgiplanering 
(HASP) är ett verktyg för kirurger att 
planera rekonstruktioner av medfödda och 
förvärvade defekter i huvud- och halsregi-
onen.  Fördelar är ökad kirurgisk precision 
vilket ger bättre läkning, funktion och 
estetik, samt kortare operationstid med 
minskad morbiditet och lägre kostnader.

Idefusion
Business intelligence mellan människor, före-
tag och universitet i uppkopplade miljöer.
www.idefusion.com 

IN Uppsala
Internationellt socialt nätverk för expats 
och deras familjer i Uppsala. Skapar en 
internationellt användarvänlig kommunika-
tionsplattform som är lättillgänglig för alla 
som flyttat hit för arbete, studier och nya 
erfarenheter. Gör Uppsala mer internatio-
nellt genom att organisera olika använd-
bara evenemang, möten och workshops.
www.inuppsala.strikingly.com

Koin
Utvecklar en tjänst för konsumenter av 
dagligvaror. Användaren får möjlighet att 
planera sina inköp, jämföra varor och hitta 
det bästa erbjudandet.

Magström
Erbjuder Umpzero, den senaste tekniken 
inom magnetiseringsutrustning. Med 
patenterad teknologi, uppnår generatorer 
prestanda utan motstycke.
www.magstrom.com

Nipla Consulting
Tillhandahåller visuella verktyg för tränare, 
ledare och utbildare.

noBoundaries
noBoundaries erbjuder en smidig och 
intuitiv inlärningslösning för dyslektiker 
som studerar på högskolenivå. Visionen 
är att högre studier ska bli ett realistiskt 

UIC-BOLAG 2015
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alternativ för dyslektiker som vill nå sin 
fulla potential.
www.noboundaries.se

OptimalJournal
Ger användaren möjlighet att skapa en egen 
personligt skräddarsydd träningsdagbok 
och/eller kostdagbok och få den i tryckt 
form hemskickad. Träningsdagboken är ett 
allmänt känt framgångsrecept för att mäta 
progression och få synliga resultat som 
tar användaren framåt i sin utveckling mot 
personliga målsättningar inom bland annat 
hälsa, träning och livsstilsförändringar.  
www.optimaljournal.se

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 som 
den håller urinoarerna rena.

Psymbios
Psymbios är en livscoach som hjälper 
människor att må bättre. Psymbios 
använder sig av den senaste tekniken inom 
maskinlärning och kunskap från psykologisk 
forskning för att ge människor kunskapen 
och verktygen de behöver för att själva 
förbättra och följa upp sitt välmående.

Pure Effect
Bioteknologisk rengöring för hemmet 
som gör rent på riktigt, på naturens egna 
villkor. Produkterna baseras på en aktiv 
bakteriekultur – unikt tuff mot smuts och 
samtidigt snäll mot människor och vår 
miljö. Den gröna tekniken är välbeprövad 
inom professionell rengöring sedan 15 år.
www.pureeffect.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

ResearchMate
ResearchMate är ett enkelt och smart 
webbverktyg för alla som processar stora 
digitala textmängder i sitt arbete och som 

vill bli mer systematiska och effektiva. 
ResearchMate hjälper till att reducera 
information, hålla reda på de källor som 
använts och kan användas på alla slags 
operativsystem och enheter.
www.researchmate.se

Smartbox
Utvecklar en anpassningsbar tvådelad 
matlåda med avseende att separera kall 
och varm mat.

Solinstrålning
Utvecklar ett verktyg för projektering och 
planering av solcellsinstallationer.

UAW Holding
Erbjuder mentorprogrammet 400con-
tacts som syftar till att ge flyktingar deras 
första jobb i Sverige genom matchning 
med en kvalificerad mentor.
www.400contacts.com

Vafrisk +60
Med syfte att tillgodose äldre popula-
tionens välbefinnande, kan Vafrisk +60 
med utgångspunkt från senaste forskning 
erbjuda gruppträning i kombination med 
matlagningskurser som leds av sjukgym-
naster och dietister med kunskaper inom 
äldres fysiska hälsa och nutrition.

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

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 2015 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, benmeta-
staser och immune check-point inhibitorer.

Akretus
Studentkonsultbolaget för de gröna 
näringarna. Akretus tillgängliggör kunska-
pen hos studenterna på Sveriges lant-
bruksuniversitet för omvärlden.
www.akretus.se

Arvid Innovation Services
Arvid Innovation Services är en internet-
baserad e-hälsoplattform, utvecklad 
genom klinisk forskning för att stödja 
personer med en funktionsnedsättande 
stamning. Tjänsten är avsedd att successivt 
utvecklas för en internationell marknad, 
olika språkområden. Arvid fungerar både 
som egenträning och behandlingshjälp-
medel. Arvid utvecklas för Iphone/Ipad 
och senare för Android.
www.prosodi.se

Assyriska FF, ungdom
Bårsta IP Sports & Science, när idrott, miljö 
och modern forskning når höga höjder.

ATM Notation
Bolagets notationer för spel, rörelser och 
processer har samma roll för idrotter som 
noter haft för musik och vad ritningar 
inneburit för teknik och arkitektur. Inlär-
ning går snabbare, överskådligheten ökar, 
överföring av färdigheter möjliggörs och 
utveckling förenklas.
www.atmnotation.com

Azure Dragon Travel
Azure Dragon Travel vill genom sina tjäns-
ter och erbjudanden skapa en bättre upp-
levelse för den kinesiske gästen i Sverige, 
samtidigt som ökad lönsamhet genereras 
för den svenska besöksnäringen.
www.azuredragontravel.com

Barnens rörelsebyrå/SOMP-I
Structured Observation of Motor 
Performance in Infants (SOMP-I) är en 
unik metod för att mäta barns motoriska 
utveckling under första levnadsåret. 
Metoden bygger på moderna teorier om 
motorisk utveckling och har till syfte att 
identifiera barn med motoriska problem 
tidigt för att möjliggöra tidig intervention.    
www.barnensrorelsebyra.se
www.somp-i.se
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Biofilm
Utvecklar nya verktyg för detektion av 
biofilms-bildande bakterier i laboratorie- 
och sjukvårdsmiljö.

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

Boardie
Boardie är en komplementprodukt till 
befintliga skidliftar som dels erbjuder 
liftanvändare en bekvämare liftupplevelse, 
samtidigt som produkten även erbjuder 
möjlighet till reklamintäkter för skidan-
läggningen.
www.boardie.se

CaptiGel 
Erbjuder en patenterad teknologi för att 
kapsla in mikroorganismer eller bioaktiva 
substanser för ökad lagringsstabilitet och 
kontrollerad frisättning. 
www.captigel.com

Emplicure
Utvecklar nya läkemedelsprodukter med 
stort medicinskt behov med hjälp av 
innovativa lösningar för redan befintliga 
läkemedelssubstanser.
www.emplicure.com

F3 SNOW Technologies
Utvecklar nästa generations snötill-
verknings utrustning för att garantera 
snötillgången oavsett rådande väder och 
temperatur förhållanden året runt.

F&A Forecasting
Utvecklar mjukvara för analys och 
prognostisering av interna variabler som 
försäljning, lagernivåer och efterfrågan. 
Dessutom för externa variabler såsom 
råvarupriser, valutakurser och räntenivåer, 
för praktisk användning inom risk manage-
ment, strategiskt inköp, budgetering och 
hedging i industri- och banksektorn.   
www.faforecasting.com

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

Hidros Therapeutics International
Utvecklar en metod för att nedreglera 
mängden svett som produceras av svett-
körteln hos patienter med hyperhidros 
(överdriven svettning), för att reducera 
svettningen till en normal nivå.

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

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

MicroRapidConsulting
Att som kontrakterat laboratorium tillhan-
dahålla konsulter och tjänster inom farma-
ceutisk mikrobiologi, aseptisk tillverkning 
av läkemedel, farmaceutiska vattensystem, 
frystorkning och formulering av biotekno-
logiska läkemedel till life science-sektorn.
www.microrapidconsulting.se

Molecular Fingerprint
Erbjuder spektroskopiska metoder för iden-
tifiering av biomarkörer för tidig diagnostise-
ring av sjukdomar som till exempel Alzheimer.
www.molfing.com

Noviga Research
Noviga Research utvecklar nya mer effek-
tiva läkemedel för behandling av cancer.
www.novigaresearch.com

Swetrade Pharmaceuticals
Swetrade Pharmaceuticals utvecklar och 
marknadsför internationellt ett anti-
septikum med potentiell användning vid 
desinfektion av såväl intakt hud som av 
infekterade akuta och kroniska hudsår.
www.swetradepharma.com

Symptoms Europe
Skapar ökad hälsa snabbare och säkrare 
samt till lägre kostnad jämfört med idag. 
Symptoms ger värdebaserad vård som 
fokuserar på patienten. Symptoms är en 
gratistjänst som finansieras av vårdgivare.

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

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 2015 deltog följande företag i 
UIC Business Prep:

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

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

F3 SNOW Technologies
Utvecklar nästa generations snötill-
verknings utrustning för att garantera 
snötillgången oavsett rådande väder och 
temperatur förhållanden året runt.

FMTP Power
FMTP Power erbjuder produkter, utbild-
ningar och konsultation som ökar 
kontrollen över nätet och därmed lön-
samheten för t ex elkraftsindustrin. Deras 
produkt GridEx är en digital multimeter för 
Smart Grid, och överbryggar gapet mellan 
traditionell elkraftteknik och ny digital 
kommunikation. Komplex data omvandlas 
till lättolkade beslutsunderlag för ökad 
tillförlitlighet och förbättrat systemutnytt-
jande. 
www.fmtppower.com

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

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

UIC-BOLAG 2015
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UIC BUSINESS  
ACCELERATOR
SKALA UPP

UIC Business Accelerator vänder sig till 
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 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 2015 deltog följande företag i 
UIC Business Accelerator:

Ancsafe
Ancsafes produkt Toweranchor erbjuder ett 
sätt att använda fallskydd utan att behöva 
klättra upp och förankra fall skydden.
www.ancsafe.com

Animech Technologies
Tydliggör kundens produktutbud etc. 
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

Gymnited 
www.gymnited.com

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 hjälpme-
del och interaktiva system med komplexa 
uppgifter i mjuka miljöer för att på distans 
kunna mäta och/eller övervaka samt på -
verka patienter och klienter med olika 
kliniska behov.
www.kontigocare.com

Mercodia
Ett svenskt världsledande företag som 
utvecklar antikroppsbaserade tester. Spe-
cialister på ELISA inom forskningsområden 
som diabetes, fetma och kardiovaskulära 
sjukdomar. Mercodia erbjuder också tester 
både för humana prover och djurmodeller.
www.mercodia.se

MetaSafe
Specialiserat CRO som erbjuder meta-
bolism utredningar i alla faser av läkeme-
delsutvecklingen i syfte att öka förståelse 
kring metabolismen och därmed supporta 
utvecklingen av säkra och effektiva läke-
medel.
www.metasafe.se

Noviga Research
Noviga Research utvecklar nya mer effek-
tiva läkemedel för behandling av cancer.
www.novigaresearch.com

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

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

 

Pelago Bioscience
Erbjuder Target Engagement studier av 
läkemedelskandidaters interaktion med 
målproteiner i celler och vävnader med 
den patenterade CETSA-metoden.
www.pelagobio.com

Pharem Biotech
Erbjuder ny teknik för rening av läkemedel 
i vattenmiljöer.
www.pharem.se

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

UIC ALUMNI
ÅTERKOPPLA

UICs alumnbolag utses av UICs styrelse 
och innefattar bolag som avslutat UIC 
Business Lab eller UIC Business Accelera-
tor. Ger fortsatt tillgång till UICs affärs-
coacher och skapar tillfällen för erfaren-
hetsutbyte 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.thermoseed.com

Agriprim
IT-företag och informationsföretag specia-
liserat på lantbruks- och livsmedelssektorn. 
Äger medieföretaget Jordbruksaktuellt.
www.agriprim.com

Airwatergreen
Erbjuder produkter som hjälper fastig-
hetsförvaltare och ägare av ledningsnät 
att spara drift- och underhållskostnader 
genom att effektivare behandla luften i 
sina anläggningar och möjliggöra tempera-
tursänkningar.  
www.airwatergreen.com

UIC-BOLAG 2015



56 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2015

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

Beactica
Kvalificerat metodstöd avseende upptäckt, 
optimering och utveckling av nya läkemedel.
www.beactica.com

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

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

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

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

Imint, Image Intelligence
Imint vill inta en världsledande position 
för att analysera, optimera och förbättra 
video, till exempel i realtid direkt från 
kameran eller i live-strömmar. Mjukvaru-
teknologin Vidhance har integrerats och 

sålts för tillämpningar inom försvar och 
industri. I dag ligger fokus på marknaden 
för videofilmning i mobiltelefoner.
www.imint.se

Linnea Omsorg
Linnea Omsorg tillhandahåller individu-
ellt anpassade behandlingsalternativ för 
ungdomar och vuxna med behov av särskilt 
stöd.  Deras verksamheter är HVB hem, 
daglig verksamhet, personlig assistans och 
gruppbostad för vuxna enligt LSS.
www.linneaomsorg.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

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

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

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.

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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FÖRVÄRVADE 
ALUMNBOLAG
EXIT

BioChromix (nu Cadila Pharmaceuticals 
Sweden)
Produkter för diagnos av Alzheimers sjuk-
dom i ett så tidigt skede som möjligt.
www.biochromix.com

Division By Zero (nu Brighter)
jDome BikeAround 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

Halo Genomics (nu Agilent Technologies)
Metoder för provpreparering i samband 
med genetiska sekvenserings analyser.
www.halogenomics.com

Isconova (nu Novavax)
Adjuvans för framställning av vacciner.
www.novavax.com

OnTarget Chemistry (nu Recipharm)
CRO (Contract Research Organization) 
främst inom preklinisk forskning, tyngdpunk-
ten ligger på kemi (syntes och analytisk). 
www.ontargetchemistry.com
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Finansiering Uppsala Innovation Centre
UIC omsatte 19,6 miljoner kronor under 2015. 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.  
22 procent av UIC-bolagen kommer från näringslivet,  
28 procent är enskilda innovatörer och entreprenörer,  
45 procent av bolagen härstammar från universitet och  
5 procent kommer från offentlig sektor.

UIC-bolagens branscher
36 procent av UIC-bolagen kommer från life science,  
31 procent har en IT-baserad produkt eller tjänst,  
12 procent arbetar med idéer inom teknik eller miljöteknik och  
21 procent inom övrig industri, till exempel design, säkerhets-
lösningar etc. 

Offentlig ROI
Offentlig Return On Investment, ROI, är 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 max fem år,  
återbetalat till staten under 2015. I detta fall 11 gånger.

Nedanstående siffror baseras på 73 projekt och bolag som ingått 
i UICs affärs utvecklingsprogram under 2015, samt 26 bolag som 
ingått i UIC Alumni i högst 10 år. Totalt 107 projekt och bolag ingick  
i UICs affärsutvecklingsprogram under 2015.

Investeringar
Investeringarna i inkubatorbolagen har under  
2015 varit 491 miljoner kronor. 
• 367 miljoner kronor i ägarkapital
• 124 miljoner kronor i bidrag och lån

Antal sysselsatta
586 personer har varit verksamma i UIC-bolagen under 2015.

Omsättning och resultat
Omsättning under 2015 för bolagen i UIC var 356 miljoner kronor 
och det ekonomiska nettoresultatet* var -213 miljoner kronor.

Skatteintäkter
Ackumulerade skatteintäkter (direkta skatter såsom vinstbeskatt-
ning, arbetsgivaravgifter, personalens källskatter och moms) som 
genererades under 2015 var 129 miljoner kronor. 

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

UIC-BOLAGENS 
RESULTAT 2015

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
2,36 miljarder kronor har investerats i UIC-bolag sedan 2004

ANTAL UIC-BOLAG OCH PROJEKT

28 %  
Enskilda  

innovatörer

5 %  
Offentlig sektor 22 %  

Näringsliv

45 %  
Universitet 31 %  

IT/ICT

36 %  
Life science

21 %  
Övrig industri

12 %  
Teknik/miljöteknik

*) Från 2015 medräknas bolag som ingått i UIC Alumni i högst 10 år.

Projekt och 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 10:e bästa, och 
Europas 5:e bästa, företagsinkubator med 
universitetskoppling enligt UBI Global 2015.

UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, 
kunskap och nätverk 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 kommersialisera 
sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap.

UIC är en oberoende samarbetspartner 
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 ofta 
avgörande 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 Upp-
sala universitet Holding. UIC ingår i Vinno-
vas program Inkubationsstöd – Excellens.

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

UIC-partner 
UICs partner bidrar till UIC-bolagens 
utveckling med kunskap och kompetens 
genom bland annat seminarier, individuell 
rådgivning och bidrar också till finansie-
ringen av UIC.

Styrelse 
Följande personer ingår i UICs styrelse: 
Christina Frimodig (ordförande) samt 
Anne-Charlotte Aronsson, Ola Diös, Hans 

Enocson, Malin Graffner Nordberg, Hans 
Johansson, Yvonne Näsström och Mikael 
Smedeby. UICs vd är Per Bengtsson.

Affärscoacher
UIC har ett nätverk av drygt 70, av sty-
relsen godkända, erfarna affärscoacher 
från näringslivets alla branscher. Affärs-
coacherna matchas ihop med UIC-bolag 
efter bolagens behov och vägleder dem 
i deras affärsutveckling.

Specialister
UIC har ett kontaktnät bestående av drygt 
20 specialister, till exempel industrialise-
ringscoacher med bland annat erfarenhet 
från produkt utveckling till produktion.

Denna information baseras på uppgifter 
enligt 22 april 2016.

 OM           
UPPSALA INNOVATION CENTRE
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PERSONAL

STYRELSE

PERSONAL Peter Funning, Helena Ströberg, Kerstin Bjurhall, Lars Dahlbom, Katarina Chowra, Michael Camitz, Stina Thor och Per Bengtsson. 
Saknas på bild: Camilla Camilton och Anders Nordström

STYRELSE Hans Johansson, Yvonne Näsström, Hans Enocson, Anne-Charlotte Aronsson, Christina Frimodig, Malin Graffner Nordberg 
och Mikael Smedeby. Saknas på bild: Ola Diös
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Uppsala Innovation Centre (UIC) is one of Sweden’s leading busi-
ness incubators and has been ranked the world’s 10th best, and 
Europe’s 5th best, business incubator with a university connection 
by UBI Global 2015.

UIC offers business development support, knowledge and 
networks 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 alumni companies are still active on the market.

The UIC model in brief
• UIC’s business development programs for the different entre-

preneurship phases.
• UIC’s network of 70 carefully selected business coaches from all 

industries linked to UIC.
• UIC’s network of partners with specialized expertise offered to 

the UIC companies.
• 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.

 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’s business development programs
Uppsala Innovation Centre provides five business development 
programs: UIC Business Startup, UIC Business Lab, UIC Business 
Prep, 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 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 
coach is matched with a UIC company based on the company’s 
challenges and needs, and contributes their knowledge, experi-
ence and established networks.

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 2015 was USD 2.4 million. UIC’s 
activities 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 2015, 22 percent 
of the UIC companies came from the commercial and industrial 
sector, 28 percent were individual innovators and entrepreneurs, 
45 percent of companies derived from the university, and 5 per-
cent came from the public sector.

The UIC company industries
During 2015, 36 percent of the UIC companies came from the life 
science industry, 31 percent have an IT-based product or service, 
12 percent work with business ideas within the tech/cleantech 
industry, and 21 percent derived from other industries, such as 
design and safety solutions etc.

Public ROI
Public return on investment (ROI) is 11 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 2015 was 11, in the form of 
taxes the incubator companies and UIC Alumni companies for the 
past five years paid back to society.

The figures below refer to 73 companies included in the business 
development programs during 2015 as well as 26 UIC Alumni 
companies for the past 10 years. 

Investments
The investments in the incubator companies during 2015 equaled 
USD 60.5 million.
* USD 45.2 million in venture capital
* USD 15.3 million in contributions and loans

People engaged within UIC companies
586 people were active in the incubator companies during 2015.

Turnover and net income
Turnover during 2015 for the incubator companies was 
USD 43.9 million and the net income* was USD -26.2 million.

Tax revenues
The accumulated tax revenue (direct taxes such as profit tax, 
employer’s contribution, employee’s tax at source and VAT)  
generated by the incubator companies during 2015 was 
USD 15.9 million.

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

Projects and UIC’s alumni companies are not included in figures showing origin and industries.

ORIGIN OF UIC COMPANIES UIC COMPANY INDUSTRIES

28 %  
Innovators/ 

entrepreneurs

5 %  
Public sector 22 %  

Industry

45 %  
University 31 %  

IT/ICT

36 %  
Life Science

21 %  
Other industries

12 %  
Tech/Clean Tech



Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta 
företagsinkubatorer och har rankats som världens 10:e  
bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med  
universitetskoppling enligt UBI Global. UIC erbjuder affärs-
utvecklingsstöd, kunskap och nätverk 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 affärsutvecklings-
program för företagandets olika faser, samt cirka 20 
UIC-partner och 70 handplockade affärscoacher från 
näringslivet 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 län och Södertälje kommun. 
 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 
Webb  www.uic.se


