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Allt börjar med en idé
Arctic Business bygger
framtidens företag

Fysioterapi med VR
Curest höjer livskvaliteten
med innovativ teknik

Högteknologi under jord
Rocksigma förutspår skalv

Från Piteå till rymden
Drömstart för Arctic Space

90%

VD HAR ORDET

Arctic Business
– på rätt plats
i rätt tid

av Arctic Business alumner lever idag
vidare eller har blivit uppköpta

Balansräkning, tkr
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Det kokar i norra Sverige. Alla blickar vänds hit, inte

Inventarier, verktyg och installationer

bara för våra unika förutsättningar som möjliggör för

16

Finansiella anläggningstillgångar

de stora industriaktörerna att driva den gröna omställningen härifrån, utan också för vår förmåga att locka
internationella innovatörer och talanger inom allt från
rymdteknik till gruvindustri och life science.

Andelar i koncernföretag

100

Summa anläggningstillgångar

116

Omsättningstillgångar

Under 2021 har Arctic Business mött hundratals

Kortfristiga fordringar

affärsidéer och av dessa har nio extraordinära idéer

Kundfordringar

296

valts ut till Arctic Business Incubator. Vi utrustar de nya

Övriga fordringar

599

tech-bolagen med affärsrådgivning, finansiering och
teambygge för att de ska kunna växa på internationella
marknader.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

3 842

Summa kortfristiga fordringar

4 737

Kassa och bank

Som Sveriges nordligaste inkubator är vi stolta över att

Resultaträkning, tkr

vi idag når långt utanför Norrbotten och Västerbotten.
2021 var närmare en tredjedel av alla entreprenörer som

Rörelseintäkter

kontaktade Arctic Business från andra delar av Sverige

Nettoomsätting

eller världen. Samarbetet mellan Luleå tekniska universitet och det lokala näringslivet på campusorterna gör
att vi kan behålla den fantastiska kompetens som finns
här uppe, bygga starka affärer och dessutom attrahera

Övriga rörelseintäkter

Prospects
Arctic Business möter varje år
250 nya affärsidéer

internationella innovatörer och talanger.

startups fortsatt växa. De 170 bolagen i vårt expande-

Accelerator

rande nätverk hade 2021 intäkter på över 450 miljoner

40 affärsidéer utvecklas
i Arctic Business Accelerator

Incubator
Alltid 25-30 startups
i Arctic Business Incubator

Resultat efter finansiella poster

-9
0
-16 336
2 321

Alumni
Bolag som lämnat Arctic Business
Incubator finns kvar i nätverket

-0,1
0
2 321

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder

-581

Summa bokslutsdispositioner

-581

Resultat före skatt

Jens Lundström
Luleå Science Park, maj 2022

Rörelseresultat

Summa finansiella poster

världen genom att lösa morgondagens viktiga utma-

vd Arctic Business Incubator AB

-8 083

Räntekostnader och liknande resultatposter

allt: De fortsätter skapa värde för människor över hela

It all starts with one idea. Let’s make it extraordinary.

Personalkostnader

Finansiella poster

sysselsätter fler är 370 personer på heltid. Och bäst av

ningar redan idag.

-8 244

Summa rörelsekostnader

6 399

Summa kassa och bank

6 399

Summa omsättningstillgångar

11 136

Summa tillgångar

11 252

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Övriga externa kostnader

Övriga rörelsekostnader

ningarna som pandemin medfört har Arctic Business

18 657

Rörelsekostnader

Avskrivningar

Covid-19 har präglat de senaste åren, men trots utma-

kronor. De värderas nu till över två miljarder kronor och

Summa rörelseintäkter

1 148
17 510

Kassa och bank

1 740

Skatter

Bundet eget kapital
Aktiekapital

100

Summa bundet kapital

100

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

1 679
1381

Summa fritt eget kapital

3 060

Summa eget kapital

3 160

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder

581

Summa obeskattade reserver

581

Kortfristida skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder

1641
202
4 083

Upplupna skulder och förutbetalda intäkter

1 585
7 511

Skatt på årets resultat

-359

Summa kostfristiga skulder

Årets resultat

1 381

Summa eget kapital och skulder

11 252

ESA BIC SWEDEN

Med startups
i omloppsbana
Rymdinkubatorn ESA BIC Sweden drivs av Arctic Business
och hjälper rymdstartups från hela världen bygga framgångsrika
företag av innovativa idéer.
– Norra Sverige har blivit en av Europas viktigaste rymdregioner,
säger Emma Hansson, projektledare på ESA BIC Sweden.

Den nationella rymdinkubatorn ESA BIC Sweden
hjälper startups att förverkliga idéer och innovationer kopplade till rymd. Sedan starten 2015 har 40
företag inkuberats, bland dessa finns porkchop som
nyligen sköts upp i Elon Musks SpaceX-raket Falcon
9. Med innovationen i omloppsbana är de ett steg

Hösten 2021 stod det klart: Rymdinkubatorn ESA BIC Sweden har säkrat finansiering för ytterligare sex år.
”Vi ligger långt fram och har en stark position. Nu fortsätter vi vårt arbete med att stärka Norden för rymd
startups och rymdföretag”, säger Kristina Öhman (t.v.), Contract Officer på ESA BIC Sweden, här med Emma
Hansson och Jens Lundström.

Vårt erbjudande
fortsätter att locka
entreprenörer
och innovatörer från
hela världen

Både upstream- och downstream-idéer accepte-

kan idag användas

ras, vilket innebär att de kan vara riktade mot rym-

för skonsamma un-

den eller använda rymdteknik eller rymdbaserade

dersökningar av för

tjänster för att lösa problem och förbättra livet på

tidigt födda barn.

Emma Hansson, projektledare på ESA BIC Sweden

jorden.
Ett nytt företag som nu kliver in hos rymdinkuba-

– Vi har ett bra
facit. Jag hoppas vi

40

företag har inkuberats
hos ESA BIC Sweden
sedan starten 2015

torn är Vimotek – som skapar kameror som bland

får se ett ännu större

annat kan användas för inspektion av rymdfar-

inflöde av utländska

koster, satelliter och annan infrastruktur i rymden.

entreprenörer som väljer att flytta hit. Efter sex år

främsta nätverk för startups inom rymdteknik och

Idéägaren har valt att flytta till Luleå från Bulgarien

har vi byggt en stark organisation och jag tror att

rymdbaserade tjänster, säger Kristina Öhman, Con-

ESA BIC Sweden drivs av Arctic Business på upp-

för att kommersialisera sin innovation.

investerare i högre utsträckning fått upp ögonen för

tract Officer på ESA BIC Sweden.

drag av Rymdstyrelsen och ESA, med finansiering

närmare sin målsättning att bli ”the DHL of deep
space”.
– När du antas hos oss blir du en del av världens

från Vinnova. I samarbetet ingår tre andra svenska
inkubatorer: Uppsala Innovation Centre, Innovatum
Startup och Ideon Innovation. Startups tas in tre
gånger om året och kriterierna är att idén bygger på
en teknik som är hållbar och trovärdig, visar förutsättningar för att bli en kommersiell framgång och
dessutom följs av ett kompetent team.

Emma Hansson är projektledare på ESA BIC Sweden
och blir länken mellan startups och industripartners.

norra Sverige i samband med den gröna industriomställningen, säger Emma Hansson.

– Det är väldigt kul att vårt erbjudande fortsätter
att locka entreprenörer och innovatörer från hela
världen. Norra Sverige har blivit en av Europas viktigaste rymdregioner, säger hon.
Bland tidigare startups inom ESA BIC Sweden finns

– Vi bidrar med 50 000 euro och bistår med

många framgångsrika innovationer som förbättrar

teknikpartners, stöttning och rådgivning, lokaler

förutsättningarna för människan. Fourth State Sys-

och ett fantastiskt nätverk. ESA BIC Sweden ligger

tems utvecklar teknologi för mätning av blodgaser.

väldigt långt fram och är Sveriges största nationella

Tekniken var ursprungligen ämnad för att övervaka

satsning på rymdstartups, säger Kristina Öhman.

hälsan hos besättningen under resor till Mars, men

1/3

så stor andel av de bolag
som kontaktade Arctic
Business under 2021 kom
från södra Sverige eller
övriga världen

ROCKSIGMA

Innovation som skakar om
gruvbranschen

40x

så mycket snabbare är
Rocksigmas databehandling
än tidigare metoder

Snabbare databehandling och exaktare resultat – Rocksigma gör det
möjligt att mäta och förutspå jordskalv i gruvor. Bolaget är resultatet av
samarbete mellan Luleå tekniska universitet, LKAB och Arctic Business.
– Algoritmerna vi skapat lär sig hela tiden och blir mer och mer
träffsäkra. Vi kan leverera beräkningar mycket snabbare än alla tidigare
verktyg erbjudit, säger Jesper Martinsson, en av grundarna.

Det hela började som en plattform för att generera

information och kan förutse seismisk aktivitet base-

forskningsresultat och artiklar. Idén – som bygger på

rat på produktionsplaner, något som tidigare till stor

över tolv års forskning – antogs till Arctic Business

del skett manuellt.

Incubator 2020, efter att ha utvecklats hos LTU
Business.
– När vi fick en ingång var det självklart att söka
in. Det ger tillgång till otroligt mycket kompetens
för att bygga företagsdelen – bitar som vi forskare
inte har någon erfarenhet av. Vi har ju lätt att fastna
i tekniken och utvecklingen, då är det bra att ha
någon som får oss att höja blicken, säger Jesper
Martinsson.
Han är biträdande professor i matematisk statistik

Jordi Puig är avdelningschef för gruvteknik på LKAB
och arbetar med utvecklingen av gruvsäkerhet i
Kiruna. Samarbetet med Rocksigma och LTU är en
del av företagets långsiktiga säkerhetsarbete.
– Vi är övertygade om att utvecklingsarbetet som
Rocksigma genomför
kommer att bidra till att
fortsätta öka säkerheten
i våra gruvor, säger Jordi
Puig.

vid LTU och har tillsammans med forskarkollegan Wille Törnman utvecklat beräkningsalgo-

Algoritmerna hanterar

ritmer. Rocksigmas system ger snabb och exakt

data som samlas in från
LKAB:s egna mätsystem

370+
så många människor
heltidssysselsätter de
bolag som fått sin start i
Arctic Business Incubator

Vi är övertygade om att
utvecklingsarbetet som
Rocksigma genomför
kommer att bidra till att
fortsätta öka säkerheten
i våra gruvor

och redan nu har ett samarbete inletts med en

Jordi Puig, avdelningschef gruvteknik LKAB

lösningarna, säger Jesper Martinsson.

stor aktör inom mätsystem som kan leda till nya
lösningar för aktörer inom gruvindustrin.
– Idag tillhandahåller vi inte ett mätsystem, utan
hanterar bara data. Vi har planerat för två års
utveckling med en första leverans i september 2022
och i september 2023 är den här delen av projektet
slutlevererat. Men vi tittar parallellt på andra samarbeten som ger oss möjlighet att vidareutveckla

Norrbottniskt kretslopp. Jesper Martinssons och Wille
Törnmans forskning vid Luleå tekniska universitet
kommer LKAB till gagn när den kommersialiseras i
Arctic Business Incubator. ”Vi har fått ett fantastiskt
stöd från LTU från start och LKAB har stått för stora
delar av finansieringen och blir vår första kund. Med
stödet från Arctic Business är vi nu redo för vår första
leverans i september 2022,” säger Jesper Martinsson.

ARCTIC SPACE

Internationell framgång
för Arctic Space
Arctic Space tog ett stort steg i sin rymdresa när de landade
ett uppdrag för den globala kommunikationsjätten Viasat Inc.
– Vår första kund blev en riktig drömkund, den affären gav oss en ordentlig skjuts.
Tack vare det har vi nu en dialog med fler stora aktörer i branschen, så starten
har gått över all förväntan, säger Sandra Nilsson, COO för Arctic Space.
Idén föddes när LTU-studenterna Sandra Nilsson

– Under väldigt lång tid

från Piteå och Benjamin Fischer bodde i tyska Darm-

har branschen varit ut-

stadt. Sandra jobbade på sitt examensarbete inom

daterad med ineffektiva

strålningsvetenskap för mänskliga rymdfärder, med-

tjänster, särskilt för den nya

an sambon arbetade vid European Space Agency.

marknaden som växt fram.

Tillsammans med medgrundarna Fredrik Schäder

Där behoven tidigare var

och Felix Hessinger utvecklade paret en tjänst som

ganska statiska finns idag

effektiviserar kommunikationskedjan mellan satelli-

många privata bolag som

ter i omloppsbana och antennsystem på jorden.

kan ha helt andra krav,

55%
så stor andel av startup
bolagen i Arctic Business
Incubator har kvinnliga
medgrundare

Fredrik Schäder, Sandra Nilsson, Felix Hessinger och Benjamin Fischer. ”Arctic Business försåg oss med den
verktygslåda som behövdes för att kunna skapa ett team, en affärsmodell och en strategi för att nå den kom
plexa rymdmarknaden. Utan deras stöd skulle vi inte vara där vi är idag”, säger Sandra Nilsson.

är ingenjörer och har den tekniska kunskapen, idéer

EcoDataCenter. Kunderna är satellitägare som

och förståelsen för branschen, men ingen av oss har

installerar sina egna antennsystem i Arctic Spaces

tidigare startat företag eller tagit in pengar – där var

infrastruktur, som i sin tur underhåller systemet och

inkubatorn viktig för att ta de första stegen, säger

ser till att kunden har den mjukvara den behöver för

säger S
 andra Nilsson.

Sandra Nilsson.

bästa möjliga effekt.

2019 antogs Arctic Space av rymdinkubatorn ESA BIC

Hållbarhetsperspektivet är viktigt i erbjudandet

Nu siktar Arctic Space på att ta in kapital för

Sweden och teamet började bygga bolag av sin idé.

och tillgången till förnyelsebara energikällor gör

expansion och även om Norrbotten fortsättningsvis

Nu står de på egna ben och konstaterar att åren hos

Norrbotten till en optimal plats för energikrävande in-

kommer att vara bas för verksamheten tittar teamet

Arctic Business gav många användbara erfarenheter.

frastruktur. Detta – i kombination med en geografisk

på att etablera sig på andra platser.

– Vi fick mycket affärsrådgivning från Arctic
Business och ESA BIC Sweden. Alla vi fyra grundare

Norrbotten och Sverige
har unik potential att
vara drivande på den
europeiska marknaden
inom rymd
Sandra Nilsson, COO på Arctic Space

placering som ger bättre möjligheter att kommunice-

– Eftersom vi jobbar mot en global marknad

ra med satelliter än andra platser i världen – har gjort

med kunder i nästan alla världsdelar så behöver vi

att branschjättarna fått upp ögonen för regionen.

rekrytera personal och få upp ett kontor i ytterligare

– Det är fantastiskt kul att vi kan göra sådana här
satsningar. Norrbotten och Sverige har unik potential
att vara drivande på den europeiska marknaden
inom rymd. Tidigare har vi gått miste om mycket
kompetens, många utbildar sig i Sverige men flyttar
utomlands för jobb, nu kan vi både locka hit och
behålla kompetensen, säger Sandra Nilsson.
Arctic Space har kontor på Luleå Science Park
och en markstation i Öjebyn i direkt anslutning till

ett land.

48mkr

så mycket kapital attraherade
Arctic Business till sina startups
under 2021

CUREST

VR-rehabilitering
som förbättrar liv
Curest gör effektiv rehabilitering tillgänglig för alla med hjälp av virtual
reality. Patienten tränar på distans med animerade instruktioner i ett headset
och får kontinuerlig uppföljning av en legitimerad fysioterapeut.
– Vår högsta prioritet är att hjälpa så många människor som möjligt att
komma tillbaka till ett bra liv, säger Emil Lilja, vd på Curest.

Undersökningar från Folkhälsomyndigheten visar

sjukhus utvecklat en e-hälsotjänst för digitalisering av

att nära hälften av Sveriges befolkning lider av värk

alla aspekter av fysioterapi.

i nacke och axlar – och för många blir smärtan så

– Många lider i onödan av problem som kan redu-

svår att den går ut över livskvaliteten. Samtidigt

ceras genom träning. Med vår teknik kan patienten

använder dagens fysioterapeuter samma utrustning

själv genomföra träningen på distans med instruk-

som de gjorde för 20 år sedan. För att lösa problemet

tioner och uppföljning från en fysioterapeut, säger

har Curest tillsammans med experter på Danderyds

Emil Lilja.

Med Curests VR-lösning rehabiliteras huvud- och

– Det är motiverande

nackskador genom att patienten i ett headset

och triggande. Efter

genomför en rad övningar med hjälp av animerade

bara en veckas träning

instruktioner.

med Curest VR kunde

– Vi kan mäta alla framsteg som patienten gör.
Data skickas till fysioterapeuten efter varje pass,

het redan hade blivit

som kan följa vilken utveckling som sker och ge nya

bättre. Idag, efter åtta

övningar utifrån resultatet, säger Emil Lilja.

veckors träning, har jag

Curest antogs till Arctic Business Incubator 2020
och sedan dess har det gått undan. Förutom samarbeten med regionerna i Norrbotten, Västerbotten,
Skåne och Blekinge och privata vårdgivare kan
Curest sedan mars 2022 erbjuda VR-lösningen direkt
till privatpersoner.
– Möjligheten till direktkontakt sänker trösklarna
för att söka hjälp och ser till att vi snabbt kan komma
igång med rehabilitering, säger Emil Lilja.
En av patienterna som nått framsteg i sin rehabilitering med hjälp av Curests VR-lösning är 57-åriga

Teknik för bättre hälsa. Med Curests
VR-lösning kan fysioterapin ske hemifrån
när det passar patienten bäst, något
som effektiviserar både för patient och
vårdgivare.

jag se hur min rörlig-

Elin, som drabbades av en allvarlig whiplashskada

haft tolv migränfria da-

kan nu träna tre gånger så långa pass med VR-glas
ögonen. Det är en otrolig känsla, säger Elin.

Många lider i
onödan av problem
som kan reduceras
genom träning
Emil Lilja, vd Curest

fördelen med att träningsprogrammet är uppbyggt
som ett spel, där du måste klara vissa krav för att

5000+
så många träningspass
har genomförts med
Curests VR-lösning

så mycket kommunalskatt
genererade Arctic Business
startups i Norrbotten och
Skellefteå under 2020

gar i rad, kunnat röra på huvudet mycket mer fritt och

för 25 år sedan. Hon lider av daglig migrän och lyfter

låsa upp nästa nivå.

52mkr

Emil Lilja, grundare
och vd för Curest.

VI TROR PÅ EXTRAORDINÄRA IDÉER
Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och
internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 170 bolag som idag värderas
till över två miljarder kronor. Vi finns med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå på respektive science park.
Har du en idé? Eller vill du jobba med eller investera i norra Sveriges mest spännande startups? Kontakta oss!
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