Hållbarhetsstrategi 2022
Umeå Biotech Incubator

Inledning
De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som
världens länder någonsin antagit. De finns till för att uppnå fyra fantastiska
saker fram till år 2030, att:
•
•
•
•

Avskaffa extrem fattigdom
Minska ojämlikheter och orättvisor i världen
Främja fred och rättvisa
Lösa klimatkrisen

Alla aktörer i samhället har ett ansvar för att målen ska uppnås till 2030. Det
som eftersträvas är en ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar social och
miljömässig hållbarhet. Umeå Biotech Incubator ställer sig självklart bakom
Agenda 2030 och de globala målen. Genom att Umeå Biotech Incubator
aktivt och kontinuerligt arbetar med hållbarhetsfrågor i hela verksamheten
bidrar vi både till hållbar regional utveckling och till de internationella globala
hållbarhetsmålen. Umeå Biotech Incubator vill bidra till ökad hållbarhet
genom att bidra till att mer forskning inom medicin transformeras till
lösningar som kommer världen till nytta. Vi stödjer utveckling av talangfulla
människor och företag med ambitioner. Genom en modern och kreativ miljö
där nya idéer och erfarenheter möts så skapas innovativt företagande och
hållbar utveckling. Umeå Biotech Incubator får människor att tänka nytt,
skapa och utvecklas vilket bidrar till utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete.
Genom vårt uppdrag som innovationsfrämjare ska vi arbeta för att nya
lösningar får möjlighet att utvecklas, växa och göra skillnad för både
människor och miljö. Umeå Biotech Incubator ska verka för att bidra till
uppfyllanden av målen i Agenda 2030. Vi har dock adresserat åtta mål och
inom dessa ett antal delmål som vi anser särskilt intressanta kopplade till vår
verksamhet och vårt uppdrag.

Prioritering av de globala målen
Av de 17 globala hållbarhetsmålen har följande mål identifierats som de som
har störst relevans för Umeå Biotech Incubator:

Mål 3 God hälsa och välbefinnande
Mål 4 God utbildning
Mål 5 Jämställdhet
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Mål 17 Genomföra och globalt partnerskap

Nedan följer en beskrivning av respektive mål och vilka delmål som har störst
relevans för vår verksamhet.

Delmål
3.B Stöd forskning, utveckling och tillgängliggöra vaccin och läkemedel för
alla

Umeå Biotech Incubator ska verka för att forskning vid Umeå universitet
transformeras till potentiella lösningar som kommer människor till nytta.
Genom att medicinsk forskning transformeras till lösningar kommer
sjukdomar kunna diagnostiseras och behandlingar kunna utvecklas. Umeå
Biotech Incubator ska även verka för att medicinska innovationer
implementeras i vården och kommer till praktisk nytta. Umeå Biotech
Incubator gör detta genom att stötta företagen i sina kontakter med vården
och industrin samt genom att tillsammans med övriga inkubatorsverige
stötta Ignite Public.

Hur mäter vi våra direkt och indirekta effekt?
Antal Idépropåer som kommer till innovationsstödet
Antal case som stöttas av UBI
Antal företag som startas och företagens förmåga att utvecklas
Antal produkter som utvecklas

Mål 3, Hälsa och välbefinnande
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors
möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets
utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska
och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och
människor i alla åldrar

Delmål
4.3. Lika tillgång till yrkesutbildning och högre utbildning av god kvalitet
4.4 Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet

Umeå Biotech Incubator ska verka för att utbildningarna inom Life science möter de
krav som industrin ställer så att de som utbildar sig blir attraktiv arbetskraft. Umeå
Biotech Incubator ska även verka för att industrin ska bidra till att öka attraktion för
Life science inriktade utbildningar. Umeå Biotech bidrar till detta hållbarhetsmål
genom att driva Branschrådet för Life science där industrin och utbildningsansvariga
inom akademin kan mötas.
Umeå Biotech Incubator bidrar även till detta delmål genom att arrangera seminarier
och utbildningar. Vi stöttar även insatser som bidrar till det livslånga lärandet inom
Life science industrin som exempelvis korta Yrkeshögskolan.
Umeå Biotech Incubator håller ofta föredrag för skolelever eller studenter för att
synliggöra vilka möjligheter som utbildning ger för att bidra till att personer väljer att
utbilda sig.

Mål 4, God utbildning för alla
Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det
beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna
skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att
inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de
viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje
samhälle.
Utbildningssystem världen över måste möta människors behov
under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre
utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande
som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är
nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det
möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Hur mäter vi våra direkta och indirekta effekter?
Att möten mellan industrin och Life science utbildningarna sker
Söktrycket till specifika universitetsutbildningar
Deltar i initiativ som bidrar till livslångtlärande

Delmål
5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor
Umeå Biotech Incubator ska verka för att utrota diskriminering av kvinnor och flickor.
Vi gör detta genom att skapa ett inkubatorstöd och en process som är anpassad
utifrån både efter män och kvinnors behov. Vi mäter, analyserar och följer upp vilka
som söker sig till oss. Utifrån den analysen gör vi insatser för att säkerställa att vi är
relevanta för båda könen.
5.4 Värdesätt obetalt omsorgsarbete och främja deltat ansvar i hushållet
Umeå Biotech Incubator vill bidra till ett ökat delat ansvar i hushållet. Forskning visar
att delad föräldraledighet bidrar till ökad jämställdhet i parrelationer. Genom att
uppmuntra sina anställda och inkubatorföretag att dela på sin föräldraledighet och
vård av sjuka barn bidrar vi till ett ökat ansvar i hushållen. Vi ska inte fråga om man
ska vara föräldraledig, vi frågar när.
5.5 Säkerställa fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande
Umeå Biotech Incubator ska verka för att öka andelen kvinnor på ledande positioner.
Vårt mål är att andelen män och kvinnor som projektledare/vd ska vara 50/50. Om
det är en man som är vd ska vi verka för att ordförande i företagen är en kvinna och
vise versa. UBI ska vara en förebild när det gäller kvinnor på ledande positioner.
5.A Lika rätt till ekonomiska resurser och ägande samt tillgång till finansiella
tjänster
Umeå Biotech Incubator ska verka för att andelen kvinnor som äger och driver Life
science företag ökar. Vi ska verka för att företag som ägs och drivs av kvinnor
värderas på samma sätt som mäns och att de får tillgång till samma ekonomiska
resurser som män.

Mål 4, Jämställdhet
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en
hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis
fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld,
diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor
drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om
och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan
kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande

Hur mäter vi de direkt och indirekta effekterna?
- Noterar könsfördelning i idéinflöde, de case som får stöd, könsfördelning i case,
bolagsledning och ägare.

-

Delmål
8.1 Hållbar ekonomisk tillväxt
Umeå Biotech Incubator bidrar till detta mål genom att affärsutveckla Life science
företagen så att deras tillväxt blir hållbar.
8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet
Umeå Biotech Incubator ska verka för att främja att Sverige driver en
utvecklingsinriktad politik som stödjer produktiv verksamhet, skapande av
anständiga arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra
att mikroföretag liksom små och medelstora företag växer och blir en del av den
formella ekonomin, bland annat genom tillgång till finansiella tjänster.
Vi bidrar även till detta delmål genom att engagera oss på lokal, regional och
nationell nivå vid framtagandet av strategier och policy för att frågor som är viktiga
för att skapa hållbar tillväxt ska ske inom Life science.
8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla
Umeå Biotech Incubator verkar för att Life science företagen i regionen ska tillväxa
och att arbetstillfällen ska skapas. Genom att vara ett gott exempel och genom
kunskapsöverföring vill vi verka för att branschen gör sina rekryteringar öppet i
stället för inom nätverk samt att arbetsvillkoren är anständiga.
8.6 Främja ungas anställning, utbildning och praktik
Genom att bidra till arbetsmarknadsdagar där studenter kan möta Life science
företagen bidrar Umeå Biotech Incubator till att minska gapet mellan unga och Life
science företagen i regionen.

Mål 8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en
hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis
fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld,
diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor
drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om
och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan
kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

8.8 Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för
alla
Genom utbildning och stöd bidrar Umeå Biotech Incubator till att främja en trygg och
säker arbetsmiljö i de tidiga Life science företagen.
Hur mäter vi de direkta och indirekta effekterna?
Mäter antalet anställda i företagen samt könsfördelning på de nyanställda

Delmål
9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga infrastrukturer
Genom att tillhanda hålla anpassad infrastruktur för tidiga Life science företag bidrar
Umeå Biotech Incubator till att skapa förutsättningar att kunna bygga upp
utvecklande och tillverkande verksamhet i Umeå. Infrastrukturen bidrar även till
rättvis tillgång för alla.
9.5 Öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn (Life science)
Umeå Biotech Incubator bidrar till detta delmål på två sätt. Genom att ge forskarna
nya perspektiv så bidrar vi till att öka forskarnas innovativa förmåga vilket kommer
bidra till nya forskningsområden inom akademin.
Genom att verka för att få Life science företagen att samverka när det gäller
infrastruktur och kompetens kommer det att bidra till mer hållbar industri.
9.B Stöd diversifiering och teknikutveckling i inhemsk industri
Inom Umeå Biotech Incubator vill vi verka för att öka de befintliga företagens
konkurrenskraft genom industriell diversifiering dvs verka för att de utvecklar och
säljer fler produkter och tjänster som ökar deras chanser för avkastning och minskar
risken för misslyckanden.
Hur mäter vi de direkta och indirekta effekterna?
Antal antagna case till inkubatorn
Antal företag som startas
Attraherat externt ägarkapital
Företagens omsättning
Förändring i antalet anställda i företagen
Företagens förmåga att samverka inom gemensamma områden

Mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla
framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi
människor och vår planet står inför måste våra industrier och
infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara.

Delmål
10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering
Umeå Biotech Incubator ska verka för att alla oavsett ålder, kön,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, region eller ekonomiska eller annan
ställning blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Umeå Biotech Incubator bidrar till detta genom att erbjuda en inkluderade miljö där
alla behandlas lika. Umeå Biotech Incubator har en likabehandlingspolicy.
10.3 Säkerställ lika rättigheter för alla och utrota diskriminering
Umeå Biotech Incubator ska verka för att vårt erbjudande ställer samma krav på alla
och att vi mäter alla efter samma måttstock.

Hur mäter vi de direkta och indirekta effekterna?
Nöjdhetsundersökningar ibland företagen och deras anställda
Noterar hur många utlandsfödda som kontaktar och får stöd av
innovationsstödet för att säkerställa att vi når ut till alla och att stödet är jämlikt
Intervjuer vid avslutad inkubation där casen/företagen kan ge oss feedback på
vad som är bra och vad som kan förbättras.

Mål 10, Minskad ojämlikhet
Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av
resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i
samhället. Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål
10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas
utanför i utvecklingen. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om
allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön,
etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning.

Delmål
13.3 Öka kunskapen och kapaciteten för att hantera klimatförändringar
Umeå Biotech Incubator ska bidra till att öka Life science företagens
medvetandegöranden om vad ekologisk hållbarhet är och hjälpa dem att se vad i
deras egen verksamhet som har negativ effekt på den ekologiska hållbarheten.
Utifrån denna kunskap kan Umeå Biotech Incubator stötta företagen i framtagande
av handlingsplaner för att minska företagens ekologiska fotavtryck.

Hur mäter vi de direkta och indirekta effekterna?
Här har vi inte funnit vilka mätetal som visar på effekterna. Dessa är under
utarbetande.

Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna
Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela
vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och
som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning
som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser
för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion,
vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.
Effekterna är redan nu synliga och kommer att bli katastrofala
såvida vi inte agerar nu. Genom utbildning, innovation och
efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga
förändringar för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också
stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur som kommer
att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen.

Delmål
17.1 Öka inhemsk kapacitet för skatte- och andra intäkter
Umeå Biotech Incubator har som uppdrag att bidra till att skapa tillväxt i regionen
med fokus på Life science. Med tillväxt menas att företagens omsättning ska öka och
att de ska göra vinst som kan beskattas samt att antalet anställda inom Life science
industrin ska öka och då ökar den inhemska löneskatten.
17.6 Samarbetar och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation
Umeå Biotech Incubator ska verka för en Pay-it-forward mentalitet vilket innebär att
vi ska verka för att 1 + 1 alltid ska bli mer än 3. Vi ska inte uppfinna hjul som redan
finns. Vi ska samarbeta med andra för att nå längre. Vi ska få våra företag att
samarbeta inom liknande utmaningar för att de ska kunna nå längre på mindre
resurser.
17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap
Umeå Biotech Incubator verkar för effektfulla partnerskap och samarbeten.
•
•
•
•
•

•
•

Mål 17, Genomförande och globalt partnerskap
Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och
Globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och
samarbete. Genomförandet av målen kräver global solidaritet,
kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser för
att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför i
utvecklingen.

•
•

Vi samarbetar med Innovationskontoret för att öka dealflow från akademin.
Vi samarbetar med FoU inom Region Västerbotten för att öka dealflow från
hälso- och sjukvården.
Vi samarbetar med Life science inkubatorerna för att dela kunskaper,
erfarenheter och nätverk.
Vi engagerar oss i SISP för att dela kunskap och erfarenhet.
Vi engagerar oss inom Swelife för att bidra till att säkerställa att norra
Sverige får tillgång till de nationella satsningarna och att Norra Sverige får
vara med och påverka.
Vi samarbetar med Drug Discovery and Development (DDD) plattformen vid
SciLifeLab för att bidra till ett mer jämlikt stöd till tidiga Life science idéer.
Vi engagerar oss i Umeågalan för att bidra till att Life science industrin syns
och uppmärksammas i regionen.
Vi benchmarkar mot internationella inkubatorer inspireras i vår utveckling.
Vi delar våra erfarenheter och processer med alla som vill både nationellt
och internationellt.

Hur mäter vi våra direkta och indirekta effekter?
Sysselsättningsökning inom Life science företagen i Umeå (skatteintäkter)
Spridningen kunskap och effekter av samarbeten genom pressmeddelanden och
sociala media inlägg – lokalt, nationellt och internationellt.
Norra Sveriges Life science företags förmåga att ta del av nationella och
internationella satsningar.

