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Siavoush Mohammadi och Ali
Atighefrosh tycker att det har varit
för dyrt för små företag att använda
sig av dataanalys. Det vill Uppsala-
duon ändra på med sitt företag.
Dataanalys är en bransch
som årligen omsätter flera
miljarder. Men det är också
något somhittills har kostat
stora pengar och främst har
använts av större bolag. Det
väckte en frustration hos Si-
avoushMohammadnärhan
tidigare jobbade som data-
analyskonsult och är grun-
den till att Uppsaladuons fö-
retag Eikolytics i höstas lan-
seradesinproduktochplatt-
form Eiko.
– Vi vill demokratisera in-
sikter. Att bygga analytis-
ka system kräver en myck-
et nischad kompetens och
oftast är det en oerhört dyr
ochtidskrävandeprocess,nå-
got små och medelstora ak-
törer sällan har rådmed, sä-
ger vd SiavoushMohamma-

di somigrundenär ingenjör
inom fysik.
Det är tillsammans med
delägaren Ali Atighefrosh
somhandriver företaget. De
lärde känna varandra i Upp-
sala, där de båda är uppväx-
ta i Stenhagen respektive
Sävja, genom välgörenhets-
föreningen Yari. Det är en
förening som hjälper barn i
Iranoch somhar arrangerat
den iranskafilmfestivalenpå
Slottsbiografen.
–Hittillsharvihjälpt1174
barn så attdekangå i skolan
i stället för att arbeta. Vi har
också byggt tre skolor i Iran,
fortsätter 37-årige Moham-
madi somfortfarandeärord-
förande i Yari.
Yrkesmässigt är det dock
fokus på Eikolytics. Nyligen

genomförde företaget en ti-
dig investeringsrunda där
1,25 miljoner kronor kom
in i bolaget. Bland investe-
rarna finns bland annat Ca-
nucci AB (med grundare Os-

car Stege Unger som även är
rådgivare åt Wallenbergstif-
telsen) samt affärsänglarna
Piroz Hasanizadeh och Reza
Farhang.
– Vi vill att det ska vara en-

kelt och kostnadseffektivt
att komma igång med ana-
lytiskt arbete. För oss vore
det givande att hjälpa Upp-
salaföretag, oavsett storlek,
att bli mer datadrivna, sä-

ger 38-årige Ali Atighefrosh
som en gång i tiden bland
annat grundade rabatthäf-
tet Klubbkortet ochAlistma-
bolagen i Uppsala.

Planen framöver med Eiko-
lytics är att genomföra ytter-
ligare en investeringsrunda
under det kommande året.
–Närvinåtthälftenavvåra
målunderperioden, såkom-
mer vi börja attarbeta för en
10miljonersrunda, säger Si-
avoushMohammadi.
I år räknar företaget, som
är baserat i Stockholm, med
att omsätta cirka 4miljoner
kronor.
– Nästa år är tanken att vi
ska fördubbla vår omsätt-
ning, fortsätterMohammadi.
Eikolytics, grundat 2017,
har i nuläget fem anställ-
da. Bolaget väntas under det
kommandeåretha fördubb-
lat sin personalstyrka.
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Uppsaladuon Siavoush Mohammadi och Ali Atighefrosh driver företaget Eikolytics som vill göra det enklare och billigare för mindre företag att använda sig av dataanalys. FOTO: PRESSBILD

Siavoush Mohammadi och Ali Atighefrosh lärde känna varandra i Uppsala genom sitt engage-
mang i välgörenhetsföreningen Yari som hjälper barn i Iran och som har arrangerat den iran-
ska filmfestivalen på Slottsbiografen. FOTO: PRESSBILD

Uppsaladuo utmanar
databranschen– tar
inmiljonbelopp


