
*Vi lovar inte framgång, men vi lovar att vår metod kommer
att ta dig och din affärsidé framåt. Orak väg. Alltid framåt.
Det är Uminova Innovations sätt att lova effektiva framsteg,  
maxade med lärande.

Årsberättelse 2021
Orak väg. Alltid framåt.*



Uppfinningsrikt affärsstöd  
hjälpte bolag genom krisen

Ett pandemiår blev två pandemiår. Utmaningarna bolagen mötte 2020 fortsatte också 2021. Det som också 
fortsatte var beslutsamheten i inkubatorteamet att hjälpa alla entreprenörer och innovatörer att hitta  

konstruktiva lösningar och möjligheter framåt. Vi ser nu att många faktiskt gått stärkta genom elddopet. 
I årsberättelsen samlar vi ett axplock av alla händelser från året som har gått.

– Vi lever i en tid då samhället verkligen behöver innovationer som kan 
hjälpa oss att tackla svåra utmaningar. Skaparkraften i startups är en 
avgörande pusselbit för att driva utvecklingen framåt och vi ser också 
att många hjälper storbolag att lyckas med deras omställningar. Att 
Uminova Innovation har så många bolag som vill och kan göra skillnad, 
det är härligt att se.

– Att pandemin skulle fortgå också 2021 hade väl ingen trott, men  
kanske är det här är ett år då vi som inkubator behövts allra mest och 
kunnat göra störst skillnad för bolag som kämpar i motvind. Att hjälpa 
våra entreprenörer och innovatörer hands on att hitta kunder och  
partners som de kan växa tillsammans med, och olika typer av  
finansiering som ger dem fart framåt, har varit ett extra fokus. Och  
vi ser att det hjälpt flera att klara krisen.

Roland  
Carlsson, 
styrelse- 
ordförande

Nils-Olof  
Forsgren, vd

Om Uminova Innovation
Uminova Innovation i Umeå är en av Sveriges 
främsta inkubatorer och utvald till Vinnovas 
Excellensprogram. Vi är en katalysator för tillväxt 
i norra Sverige, och drivande i att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för innovativa och  
skalbara tillväxtbolag att nå sin fulla potential.
 
Med ett affärsstöd i framkant hjälper vi 
människor att satsa på och utveckla sina 
affärsidéer. Vi arbetar för att fler, både i och 
utanför Sverige, ska upptäcka och engagera 
sig i bolagen och innovationerna här. Vi gör  
det genom ambitiösa samarbeten med industri, 
storbolag, offentlig sektor, investerare,  
samarbetspartners och vårt stora kontaktnät  
av talanger och kompetenser.

Uminova Innovation siktar högt, satsar stort 
och inspirerar andra att också göra det.



3 bolag är med i en B2B sales  
bootcamp med fokus på affärer  
i USA: en kraftsamling av våra  
internationella resurser i  
samarbete med Hapday Group i 
New York.

Vår internationella gren Enterprise 
Europe Network möjliggör för  
bolag att landa 5 olika  
internationella avtal med  
kunder i Polen, Nederländerna, 
USA, UK och Japan. 

Vi skriver 87 nyheter om 
bolagens framsteg och 
erbjudanden och sprider dem 
mot kunder, samarbetspartners, 
investerare och media.

Startupprogramsdeltagarna 
Game Boost Sweden, 
SimMimic, Hej Kompis!, 
Renyou och Noctie.ai vinner 
Nordea-stipendium.

Under investerardagen 
MatchUp genomförs 67 möten 
mellan våra bolag och inbjudna 
investerare.

Totalt sker 110 matchade 
investeringsmöten under 2021.

Bolagen tar in 52 miljoner i  
riskkapital under året.

Inflöde av affärsidéer:  
94 stycken.

Andelen team där kvinnor  
ingår: 38 %.

Arbetet med att attrahera  
talanger till inkubatorbolagen 
resulterar i:
6 anställda
18 studententreprenörer/
frilansare
3 praktikanter
10 studentprojekt
3 skuggstyrelser
Vi får in 130 intresseanmälningar
för att arbeta i startups, varav
46 % är kvinnor.

Genom Ignite North och andra 
Ignite-event skapas drygt 
40 kundmöten.

Genom våra nätverk skapas 28 
kundmöten med storbolag som 
bland andra Volvo, Ålö och ABB.

18 affärsidéer antas till  
förinkubatorn. 

9 bolag antas till inkubatorn. 

11 bolag gör exit.

Två bolag handplockas till  
en pilotsatsning med  
impact-expert Fredrik Blomquist 
för att identifiera egna  
mätvärden och uttryck mot  
investerare och kunder.

Vi är med i en nationell pilot för 
att bygga investerarnätverk 
med fokus på impact

Årets höjdpunkter

35 bolag får rådgivning gällande  
internationalisering.

Ungefär 25 bolag och organisationer 
runt om i världen tar kontakt med 
våra bolag för att inleda dialog om 
möjliga samarbeten.



Resultaträkning
tkr

Balansräkning
tkr

2021 2020

Nettoomsättning 28 736 28 525

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -13 156 -13 006
Personalkostnader -15 198 -15 198
Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar

-106 -288

Rörelseresultat 276 33

Finansiella poster 0 1 529

Resultat efter  
finansiella poster

276 1 562

Bokslutsdispositioner 10 -190
Skatt på årets resultat -80 -355

Årets resultat 206 1 017

2021 2020

Tillgångar

Anläggnings tillgångar 55 161
Omsättningstillgångar 46 271 42 494
Summa tillgångar 46 326 42 655

Eget kapital och skulder

Eget kapital 

Bundet eget kapital 268 268
Fritt eget kapital 7 394 7 188
Summa eget kapital 7 662 7 456

Obeskattade reserver 1 040 1 050

Kortfristiga skulder

Pågående uppdrag 28 995 24 859
Övriga kortfristiga skulder 8 629 9 290
Summa kortfristiga skulder 37 624 34 149

Summa eget kapital och skulder 46 326 42 655

Stunder 

– Under 2021 har vi på Stunder gått från idé till marknad 
och på den resan har vi fått ovärderlig hjälp från Uminova 
Innovation. Inte minst med att hitta nya talanger och  
att paketera vårt varumärke inför lanseringen. Vår  
grymma affärscoach har kompetens och erfarenhet  
som kompletterar teamets. 

Frida Nilsson, grundare

Hero Imaging
– Uminova Innovation har hjälpt oss att ta stora steg 
framåt på flera fronter. Vi har fått hjälp att positionera 
oss på marknaden, definiera vår försäljningsprocess och 
paketera om bolaget och produkten vilket är en game 
changer för oss när vi skalar vår verksamhet.

Simon Lindgren, VD

Brain Stimulation
– Genom att få möta engagerade och kunniga  
affärscoacher har jag fått förståelse för hur god  
affärsutveckling kan kopplas till framgångsrik forskning 
för att göra maximal nytta. Inkubatorns stöd skapade  
en brygga från mina vetenskapliga framsteg tillbaka  
till vården, en möjlighet att nå internationell  
forskningssamverkan med min innovation och  
sprida nytta på en internationell marknad.

Helena Fordell, grundare och forskare

Vitala 

– Inkubatorn har bidragit med kompetens och  
erfarenhet som perfekt kompletterat vårt befintliga 
team. Vi har fått hjälp med affärsmodellen,  
datahanteringen, forskningsstudier, PR och  
mycket annat. Inkubatorn guidar oss rätt på vår 
startupresa och hjälper oss att ta vara på vår  
tillväxtpotential.

Petter Aasa, operativ chef och medgrundare

Coeo 
– Uminova Innovation har förutom att hjälpa till med  
allt från teamfrågor, varumärke och säljteknik visat genuin  
nyfikenhet och personlig pepp på vad vi vill uppnå.  
Extra viktigt var stödet med strategi och juridik  
under den komplicerade investeringsprocessen.

Anders Gunnarsson, VD

The Fine Arc
– Det vi tar med oss från året är pilotprojektet  
med Umeå kommun där vi tillsammans med  
kommunanställda, andra startups och ungdomar 
påbörjat utvecklingen av en digital fritidsgård.  
Här tycker jag verkligen att inkubatorn har visat vad 
man kan bidra med för att möjliggöra innovation 
och samhällsnytta. Affärsutvecklarnas stöttning och 
driv har varit avgörande för projektets framgång.

Per Fransson, medgrundare

Ecotype 
– Vi har fokuserat hårt på produktutvecklingen 
för att göra skogsbruket enklare och mer effektivt. 
Uminova Innovation har stöttat med workshops i 
prissättning, säljteknik och affärstöd plus varit till 
stor hjälp i rundan som stängdes precis innan jul. 
Vi tog in 8 miljoner.  Genom inkubatorn har vi blivit 
introducerade till ett brett nätverk av investerare, 
vilket hjälpt oss att hitta rätt partner.

Axel Ljudén, VD 

e-Continence
– Vi har fått fint stöd i allt från varumärkesbyggande, 
avtalsfrågor, regulatoriska frågor till råd om  
finansiering. Vi har också fått hjälp att rekrytera  
en person med kompetens inom affärsutveckling. 
Nu jobbar vi hårt för att kunna lansera vår första app 
kommersiellt under året. 

Eva Samuelsson, VD



Startups kan hjälpa offentlig sektor  
med innovationsutmaningar
Uminova Innovation har länge hjälpt storbolag och industri att lösa utmaningar kopplade till innovation, inte sällan rörande klimatomställning  
och digitalisering. Vi har parat ihop dem med startups som sitter på senaste tekniken och hållbara lösningar som de stora kanske inte ens vet 
finns, och nu erbjuder vi den typen av hjälp till offentlig sektor. 

Under 2021 påbörjade vi ett samarbete med Umeå kommun som vill utveckla en digital fritidsgård. Efter en behovsinventering parade vi ihop 
kommunen med startups inom gaming, AI och mjukvaruutveckling, och till vår hjälp använde vi beprövade processer och verktyg från Ignite 
Public. Ignite Public är ett nationellt initiativ delfinansierat av Vinnova och Energimyndigheten med uppdrag att just hjälpa offentliga aktörer att  
samarbeta med startups. 

Personal från kommunen, startupentreprenörerna och affärsutvecklare från vår inkubator har tillsammans med ungdomar tänkta att använda  
den digitala fritidsgården, gjort ett strategiskt och kreativt arbete som ska mynna ut i en testversion. 

– Kraven från våra medborgare ökar. Man förväntar sig att kommunen ska leverera tjänster på samma sätt och med samma kvalitet som i  
samhället i övrigt. Ofta kravställer vi lösningar och tjänster utifrån de kunskaper vi har idag. Vi behöver inspireras och inspiration har vi sett finns 
hos startups, säger Thomas Molén, digitaliseringsstrategi och CDO hos Umeå kommun.

Åsa Säfsten Boman, avdelningschef Unga, säger att samarbetet både är spännande och roligt.

– Hela processen har känts väldigt trygg och proffsig. Att få stöd i hela processen och i valet av startups.  Att få träffa alla och se vad de kan  
erbjuda och sedan välja vilka som är lämpliga utifrån just det här projektet. Vi har trattat ihop ett grymt gäng startupbolag med superbra  
kompetenser och matchar dem mot ungdomarnas önskemål och drömmar, säger Åsa Säfsten Boman.

– Den här piloten visar på vilken viktig roll regionala inkubatorer kan spela när det kommer till att tackla samhällsutmaningar och skapa lösningar 
som medborgarna behöver, säger Maria Olofsson, Uminova Innovation.

Läs mer om hur vi kan hjälpa offentlig sektor på uminovainnovation.se

uminovainnovation.se


