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Tio vinnare utsedda i Swedbanks entreprenörstävling rivstart
Tio affärsidéer med potential att bidra till ett bättre samhälle har utsetts i Swedbanks tävling
rivstart. Vinnarna får 250 000 kronor vardera och ett varsitt skräddarsytt upplägg för att
förverkliga sina företagsidéer. Sammanlagt skickades hela 4 321 företagsidéer in till
tävlingen.
Swedbank rivstart är en entreprenörstävling som belönar företagsidéer som både har en stark
affärspotential och bidrar till ett bättre samhälle. Nu har tio vinnare korats av en namnkunnig jury,
bestående av bland andra Jan Eliasson, diplomat, tidigare utrikesminister och vice
generalsekreterare FN, Johan Rockström, professor vid Stockholms universitet och chef för
Stockholm Resiliance Centre och Sara Wimmercranz, entreprenör och riskkapitalist. Juryn har letts
av Swedbanks vd Birgitte Bonnesen.
Affärsidéer som löser samhällsutmaningarna
Vattenrening, minskat sopsvinn och övervunna språkbarriärer är några exempel på hur vinnarna
ska bidra till att lösa samhällsutmaningar.
-Entreprenörer är problemlösare, bidrar med kreativitet och driver på utvecklingen framåt. Den
kombinationen är viktig om vi ska lyckas lösa de utmaningar som samhället står inför när
förändringstakten är högre än någonsin, säger Birgitte Bonnesen.
Tusentals tävlingsbidrag vittnar om stort intresse för entreprenörskap
Tävlingen har varit öppen för den som vill ta det allra första steget för att förverkliga en idé, såväl
som för den som är redo att ta en redan befintlig affärsidé till nästa nivå. Under loppet av tre
sommarmånader strömmade hela 4 321 anmälningar in till tävlingen. Åldern på de som skickat in
sina affärsidéer till tävlingen spänner från 9 till 91 år. Intresset har varit särskilt stort bland unga. 80och 90-talisterna är den allra största gruppen som skickat in bidrag till tävlingen.
De tio vinnarna i Swedbank rivstart presenteras i bilaga på nästa sida. Där finns också
statistik och fakta om tävlingsbidragen samt en presentation av juryn.
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Bilaga 1. Tio vinnare i Swedbank rivstart 2017:
Sofia Nordell, SÅNI Innovation AB - Sundsvall
Efter ett gediget undersökningsarbete har Sofia Nordell skapat en app som får ungdomar att äta sin skolmat, som minskar
svinnet och sopkostnaderna samt ökar bruttovinsten. En win-win-situation för alla: skolor, elever, restauratör, producent –
och för miljön.
Juryns motivering: På ett kreativt och nytänkande sätt kan nu ungdomar bli inspirerade att äta sin skollunch samtidigt som
matsvinnet och skolornas kostnader minskar och inte minst: att de negativa avtrycken på miljön blir färre. Värdig vinnare
av Swedbank rivstart är Sofia Nordell.
Emma Woxlin, Epishine AB - Norrköping
Epishine har utvecklat en metod för att tillverka solceller på ett resurseffektivt, billigt och skalbart sätt – vilket möjliggör
trådlös energiförsörjning till sensorer för den växande IoT-marknaden. Potentialen till storskalig produktion kan dessutom
på sikt ge människor som tidigare inte haft råd, tillgång till ren elektricitet.
Juryns motivering: Med blicken mot solen och ambitionen att hjälpa människor att använda våra förnyelsebara
energiresurser på ett mer miljövänligt och kostnadseffektivt sätt är det vår övertygelse att den här idén kommer göra
mycket gott i framtiden, både ekonomiskt och för vårt samhälle. Värdig vinnare av Swedbank rivstart är Emma Woxlin.
Abhishek Jacob Chethikatt och Naveen Sasidharan, Worldish AB - Linköping
Genom den digitala översättningstjänsten Helen överbyggs språkbarriärer mellan patienter och personal inom sjukvården
– något som är viktigt inte minst vid nödsituationer. Appen möjliggör en snabbare och bättre tillgång till vård för patienterna
– och en bättre och mer effektiv arbetssituation för vårdpersonalen.
Juryns motivering: Genom att bekräfta mångfalden i vårt samhälle och med målet att göra mötet mellan patient och vårdpersonal effektivt, tryggt och mer tillgängligt oavsett vilket språk man talar möter den här innovationen ett sedan länge
uttalat behov som nu får sin lösning. Värdiga vinnare av Swedbank rivstart är Abhishek Jacob Chethikatt och Naveen
Sasidharan.
Marcus Nyberg, HealthAlgae Sweden AB - Uppsala
Via en sluten, steril och helt inomhusbaserad process odlar och producerar HealthAlgae ätbara och mer hälsosamma
alger än vad marknaden erbjuder idag. Produktionen använder helt förnybar energi och mindre mängd vatten än vad som
används i konventionellt jordbruk, vilket ger mindre slitage på klimat och natur.
Juryns motivering: Här har vi en kreativ och framtidsinriktad lösning på världens gemensamma mat- och naturresurs-brist
som samtidigt bidrar till att minska överutnyttjandet men också kan vidga våra sinnen för mer lustfyllda matupplevelser
utöver det vanliga. Värdig vinnare av Swedbank rivstart är Marcus Nyberg.
Anders Lindqvist, Swedish Hydro Solutions A - Alingsås
Swedish Hydro Solutions erbjuder innovativa och marknadsledande vattenreningslösningar för industri-, bygg- och
entreprenadbranschen. Vattenreningstekniken är såväl miljömässigt som ekonomiskt hållbar och resultaten visar på hög
säkerhet för miljön och effektiva reningsresultat.
Juryns motivering: En innovation som sätter fokus på en lösning för att minska industrins negativa påverkan på naturen
som helhet och i synnerhet våra vattenresurser. Den ger därmed företag möjlighet att ta större ansvar och hänsyn till vår
miljö utan att ge avkall på sin långsiktiga ekonomiska lönsamhet. Värdig vinnare av Swedbank rivstart är Anders Lindqvist.
Thomas Stenberg, NWE AB - Forsa
NWE har utvecklat en metod för robust kvalitetssäkring av svetsförband, och möjliggör därmed bättre nyttjande av
höghållfast stål. Genom att bland annat sänka produktionskostnaderna och generera viktreduktion kan man bidra till att
Sverige behåller sin ledande position inom fordons- och verkstadsindustrin.
Juryns motivering: Här är en innovation som har sin grund i att på ett nytänkande sätt hantera våra naturresurser mer
varsamt och minska utsläpp av växthusgaser samtidigt som den förtjänstfullt kan bidra till att viktiga näringsgrenar behåller
och stärker sin ledande position på världsmarknaden. Värdig vinnare av Swedbank rivstart är Thomas Stenberg.
Maximilian Ottosson, Cellevate AB - Lund
Med unik nanoteknologi skapar Cellevate nya modeller för läkemedelsutveckling, med potential att strömlinjeforma sättet
läkemedel utformas på. Därmed bidrar man till en effektivare, billigare och snabbare läkemedelsutveckling – och reducerar
samtidigt också antalet djurförsök.
Juryns motivering: I den här idén är förnyelse ledordet och man använder ny teknik med utgångspunkt från ett
hållbarhetsperspektiv för att lösa utmaningen med att snabbare ta fram läkemedel som kan hjälpa och bota fler människor,
både säkert och kostnads-effektivt. Värdig vinnare av Swedbank rivstart är Maximilian Ottosson.
Björn Cronzell, POOW Applications AB - Malmö
Med appen The Food Hero har POOW Applications skapat ett unikt hjälpmedel för att hjälpa barn som lider av
ätsvårigheter. Ett interaktivt och roligt verktyg att användas i hemmiljön, vid matbordet – för både föräldrar och sjukvård
som vill hjälpa barn att börja äta.
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Juryns motivering: Med glimten i ögat tar denna affärsidé sig an ett allvarligt problem som drabbar alltför många barn och
ger dem och deras föräldrar ett inspirerande verktyg för att på ett lekfullt sätt hjälpa barnen tillbaka igen. Värdig vinnare av
Swedbank rivstart är Björn Cronzell.
Sebastian Wallman, FlyPulse AB – Trollhättan
Sebastian Wallman och Jan Björn på FlyPulse utvecklar ett drönarsystem för transport av hjärtstartare till svårtillgängliga
områden, dit dagens utryckningsfordon har svårt hinna fram i tid. Med en snabbare utryckning till larmplatsen ökar
chanserna för överlevnad hos hjärtstoppspatienter kraftigt.
Juryns motivering: När vägen är lång och otillgänglig är varje sparad minut värdefull och det är då som denna
medmänskliga luftburna innovation kommer som en ovärderlig räddning som kan göra skillnad på liv och död. Värdig
vinnare av Swedbank rivstart är Sebastian Wallman.
Helena Samsioe, GLOBHE DRONES AB - Stockholm
GLOBHE är ett drönarföretag som hjälper sina kunder med effektivare kartläggning, godstransporter, datainsamling, film
och fotografering. Särskilt fokus har man på utsatta områden med besvärlig infrastruktur – där man erbjuder medicinska
transporter, kartläggning av områden efter naturkatastrofer och wifi när infrastrukturen temporärt ligger nere.
Juryns motivering: Med denna idé har man hörsammat de behov som uppstår i samband med naturkatastrofer och andra
oroshändelser som drabbar världen. Den minskar inte riskerna för att detta händer men kan inge trygghet hos de
drabbade genom att de på ett snabbt och effektivt sätt kan få den hjälp de så väl behöver. Värdig vinnare av Swedbank
rivstart är Helena Samsioe.

Bilaga 2. Statistik och fakta om bidragen i Swedbank rivstart








Totalt har 4 321 affärsidéer skickats in från hela landet till tävlingen Rivstart
Åldern på de som skickat in sina affärsidéer spänner från 9 till 91 år.
Entreprenörsviljan verkar vara som allra högst i 20-27-årsåldern, men även 33-37-åringarna har en stark vilja att
starta företag. Därefter dalar intresset något för att ta fart igen strax före pensionsåldern – där framför allt 62åringarna märker ut sig.
Stockholm-regionen toppar med flest antal bidrag, 35 procent. Följt av regionerna runt Göteborg och Malmö med
20 respektive 17 procent av bidragen. Generellt är även universitets- och högskolestäder, till exempel Örebro,
Linköping, Helsingborg, Lund, Umeå, och Västerås frekventa med inlämnade bidrag.
2 023 bidrag har skickats in av män, medan kvinnor står för 1 565 av affärsidéerna. Antal bidrag inskickade från
redan existerande bolag (men där affärsidén är ny): 733.

Bilaga 3. Juryn för Swedbank rivstart
Johan Rockström, professor vid Stockholms universitet och chef för Stockholm Resiliance Centre.
Johan Rockström är en internationellt erkänd forskare som utifrån dagens snabba globala förändringar driver fram
utvecklingen av nya stukturer för den mänskliga utvecklingens gränser på jorden.
Sara Wimmercranz, entreprenör och riskkapitalist
Sara Wimmercrantz är grundare av Footway och founding partner i riskkapitalbolaget Backing Minds, med målet att hitta
start-ups att investera i utanför de traditionella entreprenörsnätverken
Jan Eliasson, diplomat, f.d utrikesminister och vice generalsekreterare FN
Jan Eliasson är en svensk diplomat och politiker (s). Han var ordförande i FN:s generalförsamlingg 2005–2006 och
Sveriges utrikesminister 2006. Han var vice generalsekreterare för FN 2012–2016.
Ash Pournouri, entreprenör och manager
Ash Pournouri musikmanager, låtskrivare och skivbolagsägare. Han äger skivbolaget PRMD och bokningsagenturen At
Night Management. Pournouri har studerat juridik och tidigare drivit restauranger och barer i Norge samt arrangerat
klubbkvällar i Stockholm. Han har även drivit flera IT-projekt.
Aurore Belfrage, entreprenör
Aurore Belfrage är medgrundare av Wrapp och riskkapitalbolaget EQT Ventures matchningsverktyg Together. Har tidigare
arbetat med att förstärka startupscenen i Mellanöstern.
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Caroline Walerud, partner Walerud Ventures och grundare och styrelseordförande Volumental
Caroline Walerud var med och grundade Volumental, ett av den svenska techscenens mest omskrivna bolag, som hon
numera är arbetade styrelseordförande i.
Mats Lundqvist, biträdande professor i entreprenörskap och föreståndare för Chalmers Entreprenörskola
Mats Lundqvist är biträdande professor i entreprenörskap och chef för avdelningen Entrepreneurship and Strategy. Han är
även föreståndare för Chalmers entreprenörskola och ansvarig för masterprogrammet Entrepreneurship and Business
Design.
Richard Båge, entreprenör och investerare
Richard Båge är en av grundarna och ägarna av Insplanet och Mediaplanet, och delägare i bland annat Storytel. Richard
deltog som en av "drakarna" i SVT-produktionen Draknästet. Han vann Swedbank och Sparbankernas stora Företagarpris
2008.
Birgitte Bonnesen, VD Swedbank (juryns ordförande)
Birgitte Bonnesen är född och uppvuxen i en småföretagarfamilj, och Swedbank har idag förmånen att ha hälften av alla
Sveriges företag som kunder. Birgitte vet – både på ett personligt och på ett affärsmässigt plan – villkoren för att driva
företag.

Det här är Swedbank rivstart

Swedbank Rivstart är en tävling som belönar idéer som har både affärspotential och förmåga att bidra till ett
bättre samhälle. Tävlingen öppen för den som vill ta det allra första steget för att förverkliga en idé, såväl som för
den som är redo att ta en redan befintlig affärsidé till nästa nivå.

Tävlingsbidragen togs emot 1 juni-31 augusti (2017) via swedbank.se/rivstart

15 september live-pitchade 15 finalister sina idéer inför en namnkunnig jury med gedigen erfarenhet av och insikt
om entreprenörskapets villkor.

De tio vinnande entreprenörerna erbjuds varsitt startbidrag på 250 000 kronor och ett skräddarsytt upplägg för att
utveckla och genomföra idén
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