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OUR VALUES.
COMMITMENT.
We actively partner with our startups. This means
that we commit to a long-term relationship with
the entrepreneurs and startups.

COMPETENCE.
Competence is about the skills to understand how,
when and where to apply relevant knowledge.

COURAGE.
We need to constantly challenge ourselves.
Courage is what makes us move forward and
creates opportunities in new markets.
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OUR NUMBERS.

+4400
evaluated ideas.

26

+70
portfolio
companies.

EXITS
1997-2018

+550
startups
worked with.

SEK

+1.9BN

portfolio value.
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To all innovators,
entrepreneurs and
pioneers of tomorrow.
Our promise is to take every dream and idea with
potential into game changing business. Together we
will be the heart of venture creation – a boundless
community, dedicated to stretch what’s possible.
Supported by world leading competence and knowledge.
Powered by true passion, curiosity and courage.
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Portfolio.
>> Welcome to our world.
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1928D // Antibiotic resistant bacteria is an emerging and serious
threat to human health since some bacterial infections can no longer
be treated with antibiotics. 1928 Diagnostics contributes to save the
power of antibiotics by providing the 1928D platform, a cloud service
that enables hospitals and authorities worldwide to use and interpret
DNA data from bacteria for antibiotic treatment decision support and
outbreak monitoring. The 1928D platform will allow users to share
data and thus strengthen global collaboration in tracking bacteria,
increased infection control and more efficient use of antibiotics. The
1928D DNA data crunching platform will save lives, costs for hospitals
and society and pave the path for more sustainable use of antibiotics.

Aluwave // Aluwave is an established provider of customized
LED-modules and LED-fixtures that delivers to several of the
largest lighting fixture manufacturers in Europe. Several of
Aluwave’s customers are also in the high-tech lighting space,
where Aluwave has been chosen as a supplier due to its strong
competence in areas like radio control, smart drivers, batteries,
Ultra violet, Infrared and medical lighting.
aluwave.com

1928diagnostics.com

Amferia // Amferia develops innovative medical devices to provide solutions to the global antibiotic resistance crisis. Amferia’s
core focus is preventive healthcare where the goal is to provide
highly efficient anti-infective medical devices that can prevent
bacterial infections including those caused by antibiotic resistant bacteria. Their focus is within the wound care sector, producing preventive care wound patches for the pressing need to
avoid antibiotic resistant skin infections. Amferia’s proprietary
anti-infective technology is a result of several years of research
from Chalmers University of Technology and is patent protected.

Aqua Robur // In most countries, 20-25 % of the fresh water
produced is lost due to leakages in the public water network.
Billions of Euros are wasted each year in Europe because pipelines cannot be effectively and efficiently monitored. Aqua
Robur Technologies offers a ground-breaking sensor platform for monitoring of public water pipelines. The platform is
unique in the way that it powers itself by the kinetic energy from
the water flow. By deploying Aqua Robur’s system, more parameters and locations can be monitored in the pipeline network. The
data is communicated wirelessly in real time and can be visualized
at Aqua Robur’s dashboard or transferred to other platforms.

amferia.com
aquarobur.se

Aquammodate // A drop in the ocean doesn't make any difference. Not until you realize that this drop corresponds to the
fraction of water on Earth that is safe to drink. Removal of newly
discovered pollutants such as microplastics and pharmaceutical residues require new ways to purify water. Or perhaps
not? Aquammodate develops water filters that harness the
finest water purification process available in Nature, which is
uniquely able to produce extremely pure water at low energy
cost. Aquammodate thereby aims to accommodate the needs
of a billion people and industries alike by turning any source
water into pure water in a cheap and environmentally friendly way.
aquammodate.com
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Atium // Atium’s reusable filter technology allows selective removal
of toxic mercury from water, in a more effective and cost-efficient
way than ever before. Compared to existing solutions, it is: 1. Effective at removing very low concentrations of mercury. 2. Selective,
and does not waste capacity on harmless substances. 3. Sustainable, since it is reusable, energy efficient and does not require consumables nor chemicals. The patent pending technology is based
on several years of research at Chalmers University of Technology.
atium.se

Biofrigas // Biofrigas allows the great potential of biogas to
be commercially available with its unique technology and
processing turnkey systems. The large biogas potential is geographically scattered on farms far from the cities. Fertilizers and
agricultural residues are a great gas substrate.

Biopetrolia // Biopetrolia creates yeast cell factories that are
able to convert cheap raw materials into a diverse array of valuable fatty acid-based molecules. These molecules can be used
as ingredients in cosmetics, food, pharmaceuticals or biofuels.
biopetrolia.com

biofrigas.se

Brinja // Brinja provides an IoT solution aiming to increase
safety for the construction industry. The solution is used to
drastically decrease evacuation time in case of an emergency
and to provide real-time sensor data of construction sites, such
as temperature logging - directly making the data available in
a cloud platform for our customers. The system will be able to
predict potentially hazardous situations using machine learning and save lives. Brinja's motto is to bring workers home safely, because everyone deserves to feel safe at work.

BOKIO // BOKIO delivers autonomous accounting for everyone, free of charge. The system uses Artificial Intelligence to
automate invoicing, accounting and salaries and enables the
business owner to take decisions based on facts, not intuition.
Currently in rapid growth, improving the corporate world.
bokio.se

brinja.se

Bonsai // Bonsai provides companies with staffing and recruiting services focused on students, through its in-house developed digital staffing platform.
bonsai.se

Ciao Ciao Carsharing // Ciao Ciao Carsharing is a peer-to-peer
car service where individuals can rent out their car when it is
not in use. The service is completely digital so there is no need
for the owner and the renter to meet, everything is handled in
the Ciao Ciao app. To rent a car you simply choose the car you
want to book, find it and unlock it through the app.
gociaociao.com
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Detecht // Detecht is developing a crash algorithm for motorcyclists that enables automatic emergency calls when an accident has occurred. This is expected to reduce the emergency
response time by 50 %. It will also help to locate and determine
the need of direct emergency treatment in a situation where
the riders are often not able to call for help themselves.
detecht.se

Dialogtrail // Chat-apps are where consumers spend most of
their time, making them a great place for businesses to engage
with their customers. Without systems of automation, it is time
consuming to interact with a large customer base through chat.
Dialogtrail is a marketing automation platform for chat-based
mass communication on Facebook Messenger. Interactive &
personalized marketing content creates stronger relationships
between brands and consumers. Making Messenger a powerful
marketing channel.
dialogtrail.com

Digital Grammars // With language technology, Digital Grammars provides multilingual machine translation that is specialised, explainable and dependable.

ECOERA // ECOERA’s mission is to remove carbon from the atmosphere with the aim to reach pre-industrial levels of 350
ppm CO2 before 2100, while making the agricultural land fertile
enough to feed 10 billion people on this planet before 2050.

digitalgrammars.com
ecoera.se

e-logistik // e-logistik provides third party logistic services
(3PL) including warehousing, picking of products, wrapping
and shipments. Their vision is to be the leading 3PL provider for
nordic e-commerce companies with an international ambition.
Over 2 million shipments are processed annually and over 60%
goes cross-boarder today.
elogistik.se

Elypta // Elypta is developing an exceptionally sensitive liquid
biopsy platform for early detection and monitoring of cancer.
Elypta’s assay kit enables measurement of a novel panel of
biomarkers and algorithms in Elypta’s cloud-based software,
providing clinically useful scores. The first application on the
market will be a blood test for early detection of recurring or
progressing cancer, starting with renal cell carcinoma. The test
will increase the chance of curative treatment for patients.
elypta.com
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Eneryield // Power quality disturbances pollute power grids
and hinder the expansion of renewable energy. They also lead
to huge costs due to energy losses, damaged equipment and
production downtime. Eneryield is developing a patent pending
tool based on machine learning to find the root-cause of the disturbances and mitigate them. The vision is to eliminate power
quality disturbances and ease the electrification of society.

Epishine // Epishine has developed a manufacturing method
for printing fully organic solar cells. The technology enables
wireless power supply to sensors for the growing IoT market.
In the long run, these new organic solar cells can also provide
millions of people with affordable and clean electricity. The
technology is based on more than 20 years of organic electronics
research at Linköping and Chalmers University.

eneryield.com

epishine.se

Equilab // Equilab believes that the world’s most dedicated
athletes deserve pioneering solutions born from their own
words and wishes. Therefore, Equilab will not settle before they
have done all they can to help all equestrians reach their goals.
By using Equilab the rider will get a detailed summary of every
hoofbeat the horse has taken. They can then use it as the powerful insight it is; to become better, to notice differences, reach
goals and have full control over their training pattern which
they then can share with their team.

Event Logic // Event Logic is an innovative planning tool that
revolutionizes the way business is being made within the meeting and event industry. Event planners use Event Logic to find
inspiration, book suppliers, invite participants and manage the
entire booking process, resulting in significant value creation in
terms of simplification and cost savings.
eventlogic.se

equilab.horse

EQU8 // EQU8 is an Anti-Cheat solution for online computer
games. EQU8 protects against cheating behaviour that dilutes
the gaming experience, risking the game owners to lose paying players (i.e. customers). EQU8 Intelligent Analytics Portal
manages the cheating behaviour with proactive actions for
publishers, developers and game studios to manage a fair play
gaming experience. This allow game owners to grow their player base with eligible paying users.

Evispot // Evispot is a credit decision platform that helps you
as a creditor to truly understand your customers. With the power of artificial intelligence, the platform reveals the complete
picture of your customers’ behaviour, enabling you to make
more accurate credit decisions.
evispot.ai

					 EQU8.com
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Gastrofy // Gastrofy is the company behind ‘Northfork’, a
personalized shop-by-recipe platform technology for grocery
retailers. The company’s technology currently powers some of
the world’s largest online retailers.
northfork.se

GuineaPig // GuineaPig wants to help people understand and
improve their health and fitness. The company is pursuing the
third SDG (Sustainable Development Goal) from the United
Nations: “Ensure healthy lives and promote well-being for all
at all ages.” Guineapig achieves by building a whole new type
of digital health & fitness coaching service. By automatically
deliver a tailored coaching experience through chatbot technologies, the user can comfortably consume the service where
they already spend most of their screen time. Guineapig has
implemented their service on Facebook Messenger, and plan
to expand to all of the world's major communication platforms.
getguineapig.com

Halon // Halon is a unique MTA developed specifically to
address the needs of email service providers. A powerful software platform that performs better in terms of speed and efficiency, while dramatically improving system flexibility. Halon
lowers TCO for typical large email infrastructure up to 70 %, freeing resources for other revenue-generating projects by removing
complexity and administration overhead. It has an immediate
bottom-line impact with an almost immediate payback. Halon
also lets customers provide much richer and more competitive
email services, cutting time to market from months to days.

In Singulo Solutions // Founded in 2017, following a five year
collaboration between Chalmers Tekniska Högskola and AstraZeneca. In Singulo Solutions next generation biosensing platform overcomes the limitations of current biosensing methods
and advances the drug discovery and development process by
delivering more relevant data significantly faster. The proprietary
and awarded technology has already proven its advantages in
developing drugs targeting the important membrane proteins.
It has the potential to fundamentally impact the way drugs are
developed. With lowered cost, higher precision and more relevant
data it will allow to target diseases that are not targeted today.

halon.io
insingulosolutions.com

IP
Industrial Path Solutions // Industrial Path Solutions (IPS) is a
math based software tool for automatic verification of assembly
feasibility, design of flexible components, motion planning
and optimization of multi-robot stations, and simulation of
key surface treatment processes. IPS successfully implements
the potential of the virtual world. IPS is developed by Fraunhofer-Chalmers Centre and Fraunhofer ITWM, and distributed
by IPS AB and fleXstructures GmbH.
industrialpathsolutions.se
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Lamera // Using an advanced material as the formable
Hybrix™ leads to endless opportunities when designing lightweight constructions. Hybrix™ is 50 % lighter than equal solids
with the same rigidity and stiffness. Lamera AB is developing
and producing the micro-sandwich Hybrix™ with different
metal face materials for a variety of market segments.
lamera.se

lumenradio
Creating Connectivity for a Better Tomorrow

LumenRadio // LumenRadio provides ultra-reliable wireless
mesh connectivity for the most business critical IoT-applications. With patented technologies, a unique operating system
and state of the art radio modules LumenRadio has a solution
that works in environments where others fail. With unique
technologies for co-existence, mesh, ultra-low power, over
the air FW-updates, commissioning, large scale networks etc
LumenRadio is Creating Connectivity for a Better Tomorrow.

Lumeo Technology // Your physical safety is Lumeo Technology's concern. The company aims to eliminate those moments
in life where you feel helpless, to eliminate the fear and worries
in your daily life and let you enjoy every moment to the fullest. By
developing effective and user-friendly hardware, Lumeo Technology grant more power, control, and security to the people
and enable them to protect what they hold precious.
lumeotech.com

lumenradio.com

Lumina // The LUMINA FILM is an innovation. It is a switchable
medical adhesive with strong fixation and at the same time
an easy removal. With the innovative new adhesive used in
LUMINA FILM, you can now have the best of two worlds – strong
fixation and at the same time an easy and skin friendly removal.
Less problems for children, elderly or patients with weak skin.
And less problems for the treating nurses.

Metry // Metry aggregates data to help building owners save
money and energy. With data-collection-as-a-service, building-owners can focus on saving money, rather than on data
collection and administration. Together with partners and an
integration library, Metry makes to most out of the data they
collect. Fast-growing Metry was founded in 2012 and their goal is to
collect the world's energy data!

lumina.se

metry.io

Mevia // 50 % of patients do not follow their treatment as
prescribed, which can dangerously affect their health, but also
ends up weighing heavy on everyone’s budget in the healthcare sector. Mevia strives to boost medication adherence
worldwide with connected solutions that adapt to patient
needs and medication formats, as well as data analytics services. Mevia solutions enhance treatment outcomes, increase
revenues of healthcare providers and enable high healthcare
savings within society.

Micvac // Micvac is a Swedish food tech company with fresh ideas
on how to produce chilled ready meals. The company's innovative in-pack cooking and pasteurization create healthy, tasty and
environmentally conscious meals that appeal to the modern fast
paced consumer. The meals have long shelf life without the need
for preservatives. Consumers love the fresh taste of meals made
using Micvac technology and the simplicity of the “whistle when
ready” signal when reheating. Micvac - fresh thinking, served.
micvac.com

mevia.se
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Minalyze
Mimbly // We live in an unsustainable world, where large
amounts of drinkable water are used in our daily tasks. For
example, one single laundry consumes 60 litres of fresh water.
Laundry also consumes energy and releases microplastics.
Mimbly's first answer is the Mimbox, a device that lowers the
water and energy consumption of laundry machines, while
stopping microplastics. By recycling laundry water, Mimbly's
customers can preserve the environment and save money in
the same time, effortlessly.

Minalyze // Minalyze's advanced analytical analysis instruments
provide the mining and exploration industry with real time
data from drill samples. The instrument, Minalyzer, is a mobile
multi-sensor core scanner capable of scanning large volumes of
cores directly in trays. The Minalyzer non-destructively enables
systematic, robust and consistent data extraction which can be
viewed in the web based cloud software Minalogger. The Minalyzer and Minalogger remove waiting times, subjectivity and
uncertainty from the exploration and mining process.

mimbly.se

minalyze.com // minalogger.com

Modvion // Modvion offers a modular, high altitude tower
while simplifying transportation. The company build in a light,
low cost and renewable material: laminated timber. The tower
reduces production cost by 40 %, cost of wind energy by 6 %.
Increased yield due to 40 % lower tower cost -> 6 % lowered
cost of wind energy.
– Simplified logistics in inaccessible areas
– CO2 -neutral wind power from the first kWh
– Enhanced local acceptance of wind power due to the material
– Reduced weight
modvion.com

Monivent // About 3 to 6 % of newborns require manual ventilation of the lungs to start breathing. Although both under- and
overventilation can be harmful, ventilation support is one of
the least controlled delivery room interventions. Monivent has
developed a new technical solution complementing existing
ventilation equipment, both for medical simulation training and
clinical use. It provides wireless and continuous feedback on the
volumes of air given to the baby supporting safe and effective
ventilation.

Nanvio // Nanvio is a cleantech startup from Chalmers School
of Entrepreneurship and has a patented-pending nanotechnology platform for air and water purification. With increasing
contamination, it is more important than ever to cut down on
pollutants in the environment. Nanvio has created a solution
that can clean our two most essential natural resources. Their
technology is a platform technology, modular in design and
application. They offer a solution with few constraints to whoever faces the problem of pollutions in water and air.

Nirna // Nirna delivers security as a service. The company
has built a cloud-based security analysis engine that enables
them to detect cyber attacks against your company. If firewalls
catch 80 % of threats targeting your company, Nirna focuses on
catching the last 20 % - the advanced threats. Simply put, they
detect what firewalls don’t.

nanvio.com
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monivent.se

nirna.io

Ophena // Ophena develops innovative equestrian products,
which redefine safety, performance, and style for the ambitious
rider. Their first product - a revolutionary magnetic safety stirrup - was launched in May 2019. With a product rating of solid 4.94/5 stars (independent verified customer reviews), this
product lays the foundation for expansion and growth. Already
now, Ophena has customers in over 35 countries and several
new products in the pipeline.

OptiGOT // OptiGOT develops surface emitting diode lasers
(VCSELs) for present and future applications in optical communications, sensing and high power. The company offers
integrated design, prototyping and testing services, or parts
thereof, tailored to their customers’ needs.
optigot.com

ophena.com

Oterlu // Oterlu AI develops state of the art Artificial Intelligence
algorithms to automatically detect and take action when for
example someone is harassing another person in a social interaction. The technology employs Natural Language Processing
to fully understand the intent of someone. This allows platforms be it a game, forum or chat to build a healthy and thriving
community that continues to grow.

Oxeon // Oxeon was formed in 2003 and is the company behind
TeXtreme® advanced carbon reinforcement technologies and
market leader of Spread Tow Technology®. TeXtreme® Spread
Tow reinforcements is the ultimate choice for making ultra light
composites. TeXtreme® Technology is flexible and tow-size independent, which enables development of optimized reinforcement solutions custom made for a wide array of specific application needs within industry, aero and sports.

oterlu.com
oxeon.se

Parakey // Parakey makes it possible for businesses to unlock
doors and gates with their smartphone, and manage both
users and digital keys at a large scale. Keycards and fobs are as
vintage as vinyl records.
parakey.co

Promimic // Developing and marketing HAnano Surface; a
surface treatment that can be used on all implants regardless of
material and geometry. Composed of crystalline hydroxyapatite
particles the surface has the same shape and composition
as in human bone. HAnano Surface is used clinically and has
proven to significantly enhance hydrophilicity and promote
osseointegration of implants. The thin surface and the innovative coating process give an exclusive product and a true differentiator in the market place.
promimic.com
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RaceONE // RaceONE is the social app for races, connecting
participants, family and spectators during sports events such
as running and biking. A completely new way to experience
the race - before, during and after - through official results, GPS
tracking, photos, videos and much more. Now you can follow
the race and know what happens 100 % of the time, instead of
having to wait without any information at all on how the race
goes for your participant.

Rdot Displays // Rdot Displays is providing an environmentally friendly, cost-efficient, and low-powered printed display for
IoT, sensors, packaging, disposables, electronic shelf labels,
consumer electronics, and much more. The rdot display is the
perfect choice when you want to display a simple message at
the lowest cost and power consumption possible.
rdotdisplays.com

raceone.com

Respace // ReSpace develop Digital Twins for the Home and
Office. The built environment is going through a digital revolution and new technologies such as BIM, AR, VR, IoT and AI
are transforming the industry. ReSpace is at the forefront of this
development providing solutions for storage and interactive
exploration, analysis, annotation and modification of BIM data,
collecting all data associated with a building over its life cycle.
Their system is based on a novel machine learning algorithm
for spatial perception to provide an interactive and intuitive
augmented reality experience.

ReVibe Energy // By turning vibrations into electricity, ReVibe
makes sensor systems completely autonomous and powers the
Industrial Internet of Things.
revibeenergy.com

respace.ai
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RideQ // The vertical seat is part of the foundation of the
Equestrian sport, yet so hard to achieve. RideQ has developed
a system of wearables that assist the horseback rider in training
and optimizing their vertical seat by providing tactile feedback
on specific points, that the rider responds to intuitively, while
riding. This will make the training more effective and basically
provides an ”in-pocket” personal trainer that if used frequently
will result in a more balanced rider and a healthier horse.

Safer Society Group // The Safer Society Group develops impact tech companies with the mission to create a safer and
smarter society through IT solutions. The group consists of three
subsidiaries: NetClean develops world-leading solutions to
fight child sexual abuse material. Griffeye provides the world’s
premier platform for managing and analyzing large volumes of
digital media. Paliscope, launched in 2018, is software for professional online investigations.

rideq.se

safersociety.com

Sigmastocks // Sigmastocks makes stock trading easier for
individuals and facilitate both selection and the buying process. Since the start in 2014 Sigmastocks have shaken up the
financial sector and has been named Best Fintech 2018 by
Nordic Startup Awards and one of the most promising startups
by the 33-list. They challenge managed equity funds and want
to change the financial sector in a positive way by using flat
rates. With quantitative analysis and optimization they develop
algorithms that are trying to outperform market indexes.

Simplex Motion // “Half Weight – Double Torque” The advantage of the Simplex Motion smart integrated servomotor is that
it offers a very powerful motion control capability at the same
time as its weight and size is only up to half of other integrated
motors on the market. By utilizing a patented sensor technology, Simplex Motion integrated servomotors are compact, high
performing and a complete servomotor system. Compared
with other existing integrated servomotors on the market,
Simplex Motion servomotors excel in output torque for their
size and weight as well as cost efficiency.

sigmastocks.com
simplexmotion.com

Simplexia // Simplexia uses a new strategy to develop a vaccine against herpes simplex virus type 2 (HSV-2) infection. The
vaccine is based on the HSV-2 type-specific glycoprotein G-2 (g
G-2) and induces complete protection from disease in mice. The
goal of the project is to conduct clinical I/II studies in humans.

Skisens // Skisens provides technology to help cross-country
skiers track and analyse their performance for improvement in
the most efficient way. The company develops develop a ski
handle with integrated sensors to record poling position and
power during exercise. Future goals are to deliver a full support
service with integrated electronics, electromechanical solutions
and analysis tools to the sport industry.

simplexia.se
skisens.se

Soot Tech // Soot Tech’s patented HISS technology transforms
your steam sootblowing system into an effective tool that
handles clogging and increases the efficiency of your power
and recovery boilers.
soottech.se

Spira Energy // Spira Energy is developing a system for large
scale, cost efficient energy storage. If one can efficiently store
energy, one can utilize energy from varying renewable energy sources such as sun and wind and phase out fossil energy.
The technology is based on a new principle for compressing air
which creates unique opportunities for high efficiency. The technology is patented and has already been successful in a series of
prototype tests.
spiraenergy.com
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Stayble Therapeutics // Stayble Therapeutics is clinical stage
company developing a truly innovative, non-surgical product
(STA-363) to permanently alleviate discogenic chronic low
back pain (cLBP). Discogenic cLBP is globally one of the costliest and most disabling medical conditions affecting more than
50 million people on a daily basis. STA-363 is a disease modifying, permanent, single injection treatment. The product vision
of STA-363 is to become the new standard of care for patients
with discogenic cLBP.

Stockit // Today, buyers and sellers of large volumes of forest
products such as timber and paper are dependant on middle
men - aka trading companies - to negotiate price, terms and and
logistics. Stockit offers an online global platform where buyer
and sellers meet and make the deal instantly. Mills can speed
up inventory turnover and secure the right price. Importers get
direct access to mills and the desired goods without extra costs.
stockit.se

staybletherapeutics.com

Swedish Algae Factory // Swedish Algae Factory extracts a
material from an algae group called diatoms that is naturally
designed for: efficient trapping of visible light, blockage of
UV light and uptake and release of chemical substances. The
material can e.g. be used for efficiency enhancement of solar
panels and as a moisturizer, absorbent and UV-filter in skincare.
In the production process of the material: water is cleaned,
carbon dioxide is absorbed, and a valuable sustainable organic
biomass is also produced.

Time Critical Networks // TCN creates software that enables
networks to adopt to applications’ needs and requirements.
After years of exciting advanced technology research, TCN
2017 released the TCN TimeAnalysisTM software - model based
performance simulation of the network. The users are today
mainly within the automotive industry, using the software for
creating the upcoming autonomous driving communication
systems in-vehicle as well as outside the vehicle (V2V/V2X).
timecriticalnetworks.com

swedishalgaefactory.com

TRINE // TRINE makes it easy for people to invest in solar energy
in growing markets. Their mission is to give people a triple return
on investment - being able to earn a profit, while making social
and environmental impact.
TRINE.com

Tummy Lab // IBS is one of the most common causes to seek
medical care. Even after a physician has ruled out organic
disease, many patients continue to seek care because symptoms and concerns persist. This has a tremendous cost in both
healthcare consumption and quality of life. Tummy Lab offers
a digital education program and a decision support tool, created in collaboration with leading clinicians and researchers. The
program is prescribed by the physician and carried out for six
weeks in the patient’s home.
tummylab.com
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Winningtemp // Winningtemp is a revolutionary technology
developed to create prosperous and healthy workplaces. By
using Winningtemp’s unique engine for collection of data in
real time, leaders at all levels in an organisation can work proactively to improve HR issues such as motivation, stress and
overload – thereby reducing cost.

Yolean // Yolean offers software solutions and consulting to
organisations that seek to increase and continuously improve
efficiency and effectiveness of daily work through visual
management and knowledge management. Our portfolio
contains methods and tools for visual planning and deviation
management and an effective approach for knowledge management called thin-slicing and checksheets.

winningtemp.se
yolean.com

YouPic // Create great photography together. Be inspired by
breathtaking photography, connect and get personal feedback
from professional photographers. Create amazing photography
with full access to interactive courses in all categories of photography. Share your experience and get rewarded with massive
global exposure, increased likes, sales and conversions.

ZeroPoint Technologies // Revolutionary ultra fast memory
compression systems for real time direct access in all systems
for all applications.
wp.zptcorp.com

youpic.com
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Mimbly was founded in 2017 and joined Chalmers
Ventures' Accelerator program the same year. Mimbly's
mission is to change the way we use water by designing
and developing sustainable solutions that can reduce
water & energy consumption as well as the spread of
harmful microplastics. In the picture: Emil Westman,
Nicolas Maxant and Isabella Palmgren.
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ALLA STARTUP STORIES PÅ
CHALMERSVENTURES.COM
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Startup Stories är berättelser om de
människor som tar en idé vidare och
kämpar tills den nått sin fulla potential.
Få en inblick i de utmaningar och
framgångar som ligger till grund för
morgondagens tillväxtbolag inom tech.

LÄSA ALLA STARTUP STORIES PÅ
CHALMERSVENTURES.COM
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OPHENA
SKAPAR MAGNETISKA
STIGBYGLAR SOM GÖR
RYTTARNA SÄKRA
Alla datorer var platta och gråa, tills
Apple gjorde dem runda och färgglada.
På samma sätt såg stigbyglarna för
hästryttare likadana ut. Tills Ophena
skapade en som världen aldrig tidigare
skådat. Nu kvarstår frågan: kommer
stigbygeln bli en köpmagnet?

TEXT // MATTIAS ÅKERBERG
FOTO // PAUL WENNERHOLM
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År 2017 möts Simon Geldner och Anton Fast för
första gången på Chalmers Entreprenörskola.
De kommer sen att bli grundare av Ophena. Vi
träffar Anton som berättar storyn om Ophena.
På utbildningen får de kontakt med ryttaren
Marina Mossberg. Hon är idégivaren som föreslår att integrera magnetism i befintliga stigbyglar, för att på så sätt förbättra ryttarens
grepp avsevärt.
– Vi gick igång på idén, men insåg att det rent
produktionsmässigt skulle bli svårt att ”stoppa
in” magnetism i befintliga stigbyglar, berättar
Anton. Istället tog vi konceptet och byggde en
helt ny stigbygel, med ny design och nya funktioner. Vi skapade varumärket Ophena, och
världens första magnetiska säkerhetsstigbygel.
INGEN RISK ATT FASTNA

Anton har tagit fram en stigbygel och lagt
på bordet. Varken han eller Simon hade
några större kunskaper om ridning när de startade projektet. Det har visat sig vara en superstyrka. Tillsammans med Marina är Anton och
Simon grundare av Ophena. Med på tåget finns
även Chalmers Ventures och två investerare
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från Stockholm, som också är ryttare.
– I en vanlig stigbygel riskerar du att fastna med
foten om du faller av hästen, och då bli släpad
efter hästen. Vi har minimerat den risken, säger
Anton. Vår stigbygel kallas för en säkerhetsstigbygel och finns i många varianter på marknaden. Ophena-stigbygeln är dock ensam i sitt slag
genom sitt designspråk, det avancerade magnetiska systemet och den öppna designen.
DEN PERFEKTA STYRKAN

Så här funkar det: Stigbygeln kommer med en
innersula, och det magnetiska system kopplar
samman innersulan med stigbygeln och gör att
stigbygeln fäster vid ridskon. Den öppna designen gör att du inte fastnar om du faller, och du
får också ett bättre grepp och en bättre position
på foten. Tack vare det magnetiska systemet
kan ryttaren justera sin fotposition under ritt.
– En stor del av produktutvecklingen har handlat om utformningen av magnetismen. Idag
har vi ett relativt avancerat magnetiskt system
med perfekt styrka, säger Anton. Ryttarna vill
känna av magnetismen samtidigt som de ska
kunna justera sin fot under ritt, och det ska

vara enkelt att kliva av hästen också. Kraven är
många och det har krävt en rad experter inom
området för att nå slutresultatet.
FLERTAL PATENT

Anton och hans kollegor har sökt patent på
både stigbygeln och innersulan, och också på
designen, som han benämner som ”ensam i
sitt slag”. Anton berättar hur det kommer sig:
– När vi började med det här var vi inga experter på ridsport. Det har varit en av nycklarna till
vår framgång. Vi fick bolla alla idéer och tankar
med hundratals ryttare, för att försäkra oss
om att vi gör en produkt som de verkligen vill
ha. Under den här resan har jag verkligen fått
en ny syn på och förståelse för ryttare. Jag har
aldrig mött människor som är så passionerade
och hjälpsamma.
KUNDER I ÖVER 35 LÄNDER

Sedan hösten 2017 har Anton och Simon arbetat mer än heltid med projektet och i maj 2018
bolagiserade Ophena. Under den följande hösten öppnade de sin onlineshop (www.ophena.
com) och under april 2019 levererade de varor
till sina första kunder.

– Idag har vi kunder i över 35 länder och vi har
precis lanserat stigbygeln i USA och världen över.
Det ska bli spännande att se hur den tas emot.
VILL VÄLJA SIN VÄG

Med sin TED-föreläsning fick S. Sinek företag
över hela världen att fundera på varför de
existerar. Den som är nyfiken på vad som är
Antons drivkraft framåt får det här svaret:
– Jag testade många jobb innan jag började
plugga till byggingenjör, och jag tog chansen
att få en inblick i framtida yrken redan under
studietiden. Det slog mig att det finns en tydlig
struktur och en utstakad väg inom många företag, och den tilltalade mig inte. Att göra något
innovativt, värdeskapande och en produkt
som folk använder är fantastiskt, särskilt när
det är ryttare. De har en närmast omänsklig
koppling till sin häst. De bryr sig extremt
mycket. Och då gör vi också det.
FLER PRODUKTER MED TIDEN

– Från att tidigare ha varit helt okunniga inom
ridsport är vi idag extremt tacksamma för allt
stöd och hjälp vi har fått från ryttare. Idag är
Simon och jag något av amatör-hästexperter,
skrattar Anton.
Den som tror att Ophena i framtiden bara
kommer att vara ett företag som gör stigbyglar,
tror fel. Anton pratar redan om OPhena som
ett uppskattat varumärke inom ridsporten,
med många nya och spännande produkter
under utveckling.
– Det kommer att ta tid, energi och resurser,
men vi har redan startat resan mot nya innovativa produkter. Jag kan inte avslöja för mycket
just i nuläget, men 2020 kommer bli ett mycket
intressant år, avslutar Anton. //
				
ophena.com

ALLA STARTUP STORIES PÅ
CHALMERSVENTURES.COM
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MED RACEONE GÖR
MARLENE LOPPEN
ROLIGARE FÖR ALLA
Marlene Sjöberg håller ett skyhögt
tempo. Som rutinerad allsvensk fotbollsspelare och IT-projektledare på Accenture
hade hon redan mer än fullt upp när
hon – med tre dagar till deadline för
ansökan – fick frågan: ”Varför söker du
inte till Startup Camp på Chalmers?”

TEXT // MATTIAS ÅKERBERG
FOTO // PAUL WENNERHOLM
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10.

– Jag fick frågan från en kompis, som gick på
Entreprenörsskolan då. Det här var på en torsdag, och på söndag var det deadline. Jag sökte
på lördagen, och på söndag kväll fick jag veta
att jag kommit på intervju. På måndag var det
intervju, och på tisdag var det intervju. På onsdag fick jag beskedet: du har kommit in! Min
man var bortrest den veckan, så när han kom
hem överraskade jag honom med nyheten.
”Hur ska du hinna med allt?”, sa han. ”Allting
går att lösa”, sa jag. Och det gjorde jag.
9.

– Sport har alltid varit en stor grej för mig. Jag
har spelat fotboll i Kopparbergs/Göteborg FC,
och gjort över 300 matcher i allsvenskan som
högerback. Jag har vunnit SM-guld och spelat i
Champions League. Numera har jag lagt skorna på hyllan för att ägna mig helt åt RaceONE.
Men på fritiden håller jag på med cykling, löpning, paddling, kajak och en del orientering.
Jag gör multisportlopp, som en roligare form
av triathlon: det är som orientering med paddling, mountainbike och löpning. Det gäller att
tänka strategiskt för att hinna plocka så många
kontroller som möjligt.
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8.

– Min man Johan tävlar mycket i längdskidor
och rullskidor. När han såg mina fotbollsmatcher satt han på läktaren i 90 minuter och
kunde följa exakt vad som hände. Annat var
det när jag stod och följde hans lopp: när starten gick stack han iväg, hade jag tur såg jag
honom några få gånger under loppet – var jag
inte på plats kunde det ta någon timme efter
målgång innan han ringde och meddelade
hur det hade gått. Som åskådare gick det ofta
inte att se hans resultat förrän långt senare.
Det är lätt att känna sig bortkopplad. Det gav
mig en idé.
7.

– Tanken med RaceONE är att göra lopp-upplevelsen mycket roligare. Jag vill förändra loppvärlden genom alla samla och visualisera alla
lopp i en och samma app. Där får du officiella
resultat, live-tracking, filmer och foto. Som
åskådare kan du följa hela loppet, och som
deltagare kan du få hejarop och uppdateringar längs hela loppet. Idag täcker appen in lopp
inom löpning, cykling och skidor.

4.

– Idag är vi 250 000 användare i appen och vi
har slutit avtal med flera aktörer som ex. Göteborgsvarvet och Vätternrundan. Det är stort!
Vi har också signat avtal med tre av Nordens
fyra största tidtagningsbolag: Neptron, EQ
Timing och Racetimer. Därigenom har vi låst
marknaden, och gjort den till vår. Nu växer
vi till nya länder och fokuserar på en internationell expansion.
3.

– Som fotbollsspelare är jag van vid ett liv som
ser ut så här: man vinner, man förlorar, man
vinner, man förlorar. Det är toppar och dalar
hela tiden. Jag har alltid varit rädd för att livet
efter fotbollen skulle bli… att det inte skulle
hända så mycket. Men så blev jag entreprenör,
och det är precis samma berg-och-dal-bana.
Det är mycket från sportvärlden som går att
använda sig utav inom entreprenörsvärlden.
Du måste våga testa och snabbt söka svar.
2.

6.

– Jag fick pussla om för att få tid till Startup
Camp varje onsdag i tio veckor. Jag tänkte att
”jag ger det hösten och avgör om jag ska satsa
på det här”. Och så vann min idé! Då visste jag.
Jag drog med Per Stridh, en kompis till min
man, som var föräldraledig då. Själv levde jag
på fotbollen. Vi bildade bolaget i januari 2015,
och arbetade kvällar och helger och all annan
möjlig tid under det första året – tills vi fick vår
första investering. I samma veva anslöt Patrik
Corneliusson, som grundare och ansvarig för
tekniken i appen.
5.

– Vi använder den första investeringen till att
utveckla, och försökte få det att gå ihop med lön
på andra sätt. Vi visste att vi måste få ut appen
innan tävlingssäsongen dör i oktober; vi behövde siffror som visade att och hur folk använde
den för att kunna gå vidare. I augusti hade vi
den klar och lanserade – men den fungerade
inte alls så bra som vi hade hoppats. Vi fick säga
”ursäkta, ursäkta” till de första användarna,
samtidigt som vi visste att ”har vi inte appen nu,
då har vi inget företag om sex månader.”

– Den stora utmaningen nu? Vi har många. En
stor utmaning är att förvandla partnerskapet
med tidtagningsbolagen till verkliga samarbeten, där de säljer in oss på de stora loppen.
En annan utmaning är att få till betalningar i
appen. Hittills har vi varit fokuserade på att få
in loppen i appen. Nu har vi loppen, och måste
tänka: vad är nästa steg?
1.

– Om 3 år är RaceONE marknadsledande i fyra
länder, och finns i totalt åtta länder. Vi har
många av de största arrangörerna, och avtal
med alla tidtagningsbolagen. Och vi är 20-25
anställda. För mig är den här resan helt fantastisk. Jag har tre saker som jag brinner för:
IT som hjälper dig och gör livet enklare, och så
sport och träning – och så har jag alltid velat
starta eget. Vad har jag nu? Jo, alla. //
				 raceone.com

ALLA STARTUP STORIES PÅ
CHALMERSVENTURES.COM
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AMFERIA LÖSER
VÄRLDSPROBLEM MED
INNOVATIVT PLÅSTER
Slå dig ner vid bordet. Där sitter redan
Anand Kumar Rajasekharan, Saba
Atefyekta och Martin Andersson från
Amferia. Samtalet kan börja. Låt oss
kalla leken för ”Korta frågor,
långa svar.” Nu kör vi.

TEXT // MATTIAS ÅKERBERG
FOTO // PAUL WENNERHOLM
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VAD GÖR AMFERIA?

Anand: Vi är en startup som utvecklar medicinska produkter för att bekämpa antibiotikaresistens. Vår första produkt är ett sårplåster som
dödar bakterier som kommer i kontakt med
det. Plåstret förhindrar att bakterierna sprider sig samtidigt som det bromsar infektionen. Vi
har testat plåstret på många olika bakteriestammar och funnit att det fungerar mycket effektivt
också mot de stammar som är resistenta mot den
antibiotika som vi använder idag.
HUR STARTADE DETTA?

Martin: Jag är professor i materialvetenskap här
på Chalmers och både Saba och Anand har varit
doktorander hos mig. De senaste fem åren har
vi forskat tillsammans: Anand har fokuserat på
bio-material och Saba har fokuserat på hur vi
kan förhindra infektioner, till exempel på implantat. När vi i projekten började att 3D-printa
material såg vi hur det påminde om ett plåster.
Under en världskongress i Montreal satt vi tre
och diskuterade. Det var i maj 2016. Där och
då föddes idén om att kombinera dessa båda
forskningsprojekt; vi hade hittat en gemensam
nämnare. Kanske kan vi rikta in oss på att förebygga infektioner och därmed bidra till att
människor inte behöver söka vård? Som det
ser ut i dagsläget är det svårt att förebygga
bakterieinfektioner, och speciellt de som är
orsakade av resistenta bakterier.
HUR STORT ÄR PROBLEMET?

Saba: Världshälsoorganisationen, WHO, ser
antibiotikaresistens som ett av de största
hoten mot mänskligheten, så det är verkligen
ett stort problem. Om du reser till ett land
som har hög förekomst av resistenta bakterier
och får ett mindre sår, det kan vara från en
glasskärva på stranden, kan du få en allvarlig
infektion, och det finns ingen antibiotika som
biter. Då kan du vara illa ute; ett sådant litet
sår kan få drastiska konsekvenser. Och problemet kommer att öka; om vi inte får till en
förändring är kalkylen dyster: år 2050 kommer
antibiotikaresistens skörda fler dödsoffer än
cancer. Störst är problemen i Östeuropa, stora
delar av Afrika, sydöstra Asien och Indien.
Anand: Siffror som vi tagit del av visar att
minst 5 miljoner människor idag är drabbade
av hudinfektioner orsakade av antibiotikaresistens. Och det är verkligen lågt räknat;
mycket faller utanför rapporterna, eftersom
människor många gånger får en allvarlig
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blodinfektion innan de hinner söka vård. Antalet
människor som riskerar att dö av infektioner
som dessa är nära 1 miljon. Jag kommer från
Indien, och i tidningarna där står det varje dag
om nya utbrott av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier. Jag har släktingar
som fått hudinfektioner, de har jobbat ute på
fälten och fått ett sår på foten eller handen av
en sten eller en spik, och blivit sängliggande
under en lång tid. Så problemet är stort och
mycket utspritt.
VAD ÄR GREJEN MED PLÅSTRET?

Anand: Det här plåstret tar död på bakterier
och steriliserar såret, utan att på något sätt
skada oss eller hudens celler. Plåstret innehåller ingenting som går in i vårt blodomlopp; allt
det gör är att tillåta såret att läka. Det tar kål
på bakterierna genom att störa strukturen i
bakteriernas membran, alltså dess cellvägg.
Den teknik vi använder liknar hur kroppen
själv biologiskt bekämpar bakterier, genom
att fysiskt bryta ner cellväggen i bakterien. Det
fungerar på alla typer av sår på huden, och är
ett effektiv sätt att direkt döda baktierierna i
såret. Det besparar sjukvården enorma pengar, och det sparar den drabbade mycket tid när
plåstret hjälper kroppen att självläka.

ÄR DET TESTAT PÅ MÄNNISKOR?

Saba: Vi har utfört hundratals bakteriella tester;
vi har testat såväl gramnegativa som grampositiva bakterier och de allra farligaste bakterierna, alla med överraskande goda resultat. Vi har
också gjort jämförande tester med andra plåster
och skillnaden är markant. Men nej, vi har ännu
inte testat det på människor. Det är mycket
svårt att på förhand göra en omfattande studie
på människor och det är svårt att till 100 procent
kontrollera testet. På sikt kommer vi självklart
att låta människor och marknaden utvärdera
produkten och ge oss feedback.
VAR ÄR AMFERIA NU – OM 10 ÅR?

Martin: Vi bolagiserade Amferia i september
2018, med målet att kommersiella tekniken.
Dessförinnan har vi utvärderat marknaden,
genomfört labbtester och satt oss i kontakt
med företag som säljer produkter som behandlar sår. Vi har fått god hjälp av Chalmers Innovationskontor och självklart också av Chalmers
Ventures, där vi är ett Accelerator-företag. Vi
har en första prototyp och undersöker nu vilka
steg som krävs för att producera och paketera
plåstret på bästa sätt. Vi ser inga som helst
hinder för att börja massproducera plåstret. Vi
tittar på vilken affärsmodell och vilka distribu-

tionskanaler som vi ska använda oss av; i det
här stadiet är vi verkligen öppensinnade och
driver framåt med målet att hjälpa människor
att förebygga infektioner.
Anand: Det här plåstret är bara vår första produkt. Om 10 år är vi ett globalt företag och vi
finns i länder där behovet är som störst. Vi
hoppas bli en del av lösningen som gör att vi
kan spara in på antibiotika. Vi vill bidra till att
det här inte är ett världsproblem år 2050.
VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT DRIVA BOLAG?

Saba: Att vi gör business av vetenskap. Det är
en mäktig wow-känsla. Det är kittlande att ta
produkten från labbet till marknaden, och att
förhoppningsvis kunna rädda människors liv.
Vi tror och hoppas kunna göra skillnad. Det
vore fantastiskt. //
			
amferia.com

ALLA STARTUP STORIES PÅ
CHALMERSVENTURES.COM
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DIALOGTRAIL
MINSKAR BRUSET
FÖR E-HANDLARE
Hur kan en chatt-bot få folk att köpa mer?
Det vet Axel Hellström och Oliver Young.
Tillsammans driver de Dialogtrail,
och berättar här om problemet,
lösningen och fördelarna.

TEXT // MATTIAS ÅKERBERG
FOTO // PAUL WENNERHOLM
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OM SJÄLVA PROBLEMET

Axel: Idag är det är tufft för företag att marknadsföra sig digitalt. I följarkanaler som Instagram och Facebook når du bara 2-4 procent av
dina följare. Det beror på att du hamnar i samma flöde som alla andra, du konkurrerar med
vänner och familj. Bruset blir enormt.
Som företag är det svårt att nå ut om du inte betalar för eller boostar dina inlägg. Även e-postmarknadsföring är svårare: öppningsgraden
sjunker och brevlådorna blir smartare och kan
sortera ut kampanjutskick. Vi jobbar därför
med den följarkanal som är starkast och våra
kunder har 80-90 procent öppningsfrekvens på
sina utskick där. Vi hjälper företag nå ut i bruset
genom chatt som Facebook Messenger, i en ny
kanal som är intressant för folk.
OM HUR ALLT BÖRJADE

Oliver: Det började med att Axel och jag skrev
masteruppsats tillsammans på Handels entreprenörsskola i Göteborg. När vi gjorde uppsatsen var vi båda i USA – på olika håll – och
fick upp ögonen för nya idéer. Vi var där för att
studera hur startups jobbar och tänker. Jag var
mestadels i New York, och Axel var i San Francisco. Vi snubblade på chatt-botar, som hotell
börjat använda för att berätta för gästerna vad
som ingick i deras vistelse, vad som fanns runt
om hotellet, och vilka ytterligare tjänster som
hotellet kunde erbjuda.
Axel: Vi insåg att dessa chatt-botar konkurrerade direkt med hotellreceptionen, och de
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flesta valde att gå dit istället, där de fick prata
med en person som stod precis bredvid.
Istället tänkte vi: ”Var har man INTE en person
precis bredvid sig?”. Och vi såg en lucka inom
e-handel och marknadsföring. När vi kom tillbaka till Sverige blev vi antagna till Startup
Camp på Chalmers Ventures. Där fick vi testa
våra idéer, och landade i att vi borde satsa på
e-handel-spåret. I början på 2018 grundade vi
Dialogtrail.
OM VAD DE GÖR

Oliver: Vi jobbar med marknadsföring genom
chatt, just nu med fokus på Facebook Messenger, eftersom de är överlägset störst och
har kommit längst i utvecklingen. På Facebook
Messenger är kommunikationen chatt-baserad och sker i form av textkonversationer. Det
är med andra ord inte annonserna i Messenger
som är vår business, vilket många tror – både
vänner och ibland kunder.
Axel: Vi gör gärna liknelsen med e-postmarknadsföring. När en potentiell kund kommer in
på ett företags hemsida dyker en modul, som
vi byggt, upp i hörnet. Den känner igen ditt
Facebook-konto, och du behöver bara kryssa
i för att få första Messenger-meddelandet
skickat från det företaget. Det går också att
schemalägga utskicken till särskilda datum,
eller göra utskick direkt.
Här kommunicerar vi stegvis; det kan vara en
fråga med svarsalternativ-knappar under, och
så anpassas utskicket efter vad kunden svarar
och är intresserad av.

OM FÖRDELARNA MED CHATT-MARKNADSFÖRING

Oliver: För kunden handlar det om att få mer
personanpassad kommunikation, och att man
har ökad kontroll. Du kan redan i Messenger
filtrera och ta dig direkt till de produkter som
du är intresserad av. Du får också allt stegvis;
för en av våra kunder skickar vi ut en träningsguide, och då gör vi det en gång i veckan, och
väver in marknadsföringen i det. Om tipset är
att springa 100 meter med viktväst, så kan vi
sy in uppmaningen att köpa en viktväst. Det är
ett sätt att få marknadsföringen och content
att gå ihop bättre.
Axel: Företaget å sin sida får stora segmenteringsmöjligheter, efter kan vi spara kundens
interaktioner och chatt-boten lär känna kunden. Vanliga e-handlare har ett fåtal huvudsegment och genom att ställa frågor kan vi ta reda
på vilka de här segmenten är, och också jobba
med segmenteringskriterier på ett helt annat
sätt än i traditionell annonsering.
Utifrån Facebooks data kan vi i ett första steg
segmentera på namn, ålder, kön och intressen.
Igen landar det i att kunden får mer relevant
information, och företaget kan rikta sin marknadsföring bättre. Dessutom håller man kvar
sina kunder längre, förutsatt att man gör sina
utskick lagom ofta. Tänk att ha kontakt med
sina kunder varje vecka – eller varje dag!
OM VAR DIALOGTRAIL ÄR OM 3 ÅR

år är vi säkert 10 medarbetare, och har etablerat oss som den största aktören i Skandinavien
inom vår nisch, för att sedan expandera till Europa och resten av världen. Vi har på kort tid
kommit långt, och som entreprenör går humöret verkligen i berg-och-dal-bana; man behöver de små vinsterna, som sakta men säkert tar
en uppåt.
När det dyker upp barriärer gäller det att hitta vägar runtomkring. Det har vi lyckats med
hittills, och och jag tror det kommer fler stora
problem, så vi behöver fortsätta att hela tiden
se lösningar. Vi vet redan nu att de prenumeranter som vi samlar till våra kunder har ett
stort värde; vissa talar om över 100 kronor per
prenumerant. När en av våra kunder hade en
hög tillväxt av prenumeranter tack vare vår
lösning, då känner vi att ”kan vi gör DET för
alla våra kunder, då har vi verkligen något att
bygga på.” Gör vi rätt nu kan det hända mycket
spännande! //
			
dialogtrail.com

ALLA STARTUP STORIES PÅ
CHALMERSVENTURES.COM

Axel: Just nu är vi fyra i teamet; förutom Oliver
och mig har vi två utvecklare anställda. Om tre
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HUR MYCKET ENERGI
GÅR ÅT? METRY GER
FASTIGHETSBOLAGEN
STENKOLL
Metry hjälper Sveriges största fastighetsbolag
att spara energi. Allt började med en idé om
sotdata – på Chalmers Entreprenörsskola.
Nu sysselsätter bolaget 30 personer.
Att fokusera och välja bort möjligheter har
tagit bolaget dit det är idag. Möt grundarna
Magnus Hornef och Joel Torkelsson.

TEXT // MATTIAS ÅKERBERG
FOTO // PAUL WENNERHOLM
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HEJ! HUR HJÄLPER NI EGENTLIGEN FASTIGHETSBOLAG ATT SPARA ENERGI?

– Vi samlar in energistatistik, säger Magnus.
Det kan vara för hållbarhetsrapporter, uppföljningsanalyser eller ekonomisk redovisning där
vi hämtar all typ av data som finns för bolagens fastigheter och mätpunkter. Våra kunder
är stora fastighetsbolag, som Vasakronan och
Riksbyggen, och grundproblemet är samma
för dem alla: det är svårt att vara säker på att
man fått med alla mätpunkter. Till och med den
som är energiansvarig kan ha svårt att hålla
koll på hela beståndet. Vi har produktifierat
det problemet, och byggt en plattform som på
en mängd sätt samlar in en komplett lista med
korrekt data.
NI LEVERERAR STATISTIKEN ÖVER ENERGIANVÄNDNINGEN. LEVERERAR NI FÖRSLAG PÅ FÖRBÄTTRINGAR OCKSÅ?

– Nej, svarar Joel. Det vi gör handlar till 99
procent om mätning och 1 procent om annat.
Sedan vi startade 2012 har vi brottats med att
säga nej till att också föreslå förbättringar. Det
gör andra så bra. Istället har det varit viktigt
för oss att ha fokus; fler och fler bolag blir större för att de gör sin verksamhet smalare. Vi
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tänker vara bäst på insamlingen, och har verkligen fullt upp med den produkt vi har utvecklat
och säljer idag.
HUR GÅR DET FÖR METRY?

– Mycket bra, säger Magnus. År efter år når vi
våra intäktsmål, och vi gick med vinst de tre
första åren. Under 2018 firade vi ordrar värda 4
miljoner, och vi omsatte 9 miljoner. Men vi kan
definitivt bli bättre på att fira våra framgångar.
Vi är nu 30 anställda och de senaste tolv månaderna har vi gått in i tre nya marknader – UK,
Finland och Norge. Det vi firar mest är dock
när vi lyckas anställa duktiga personer, som
byter jobb för att de vill vara med i vårt team.
HUR BÖRJADE ALLT?

– Både Joel och jag gick på Chalmers Entreprenörsskola – en väldigt rolig utbildning – och vi
blev ihopparade; vi fick höra att vi kompletterade varandra. Under utbildningen träffade vi
en idégivare, som hade en idé om att sälja sotdata. Den idén blev startskottet för oss. Vi insåg
att vi ville kombinera IT och energi, på något
sätt. Vi undersökte olika sätt att lösa ett viktigt problem. När vi hade kontakt med energibolag märkte vi att det var svårt att få ut data.

vi kunde få bättre betalt genom att hjälpa fastighetsbolag, och dessutom gjorde vi skillnad
för dem. Vi kände redan till alla regelverk och
visste att vi hade laglig rätt att få ut data från
elbolagen. Plötsligt stod vi på energianvändarens sida, och det kändes mycket bättre.
OCH HUR SER DET UT MED KUNDER IDAG?

– Ungefär 40 procent av Sveriges 50 största
fastighetsbolag är våra kunder idag, och då
främst i Sverige och Finland. Vi är på gång
med kunder också i Norge och Danmark, och
också i andra EU-länder. På sikt kan vi definitivt nå en internationell marknad, hävdar Joel.
JA, LÅT OSS BLICKA FRAMÅT. VAR ÄR METRY OM 3 ÅR?

Vi fortsatte på det spåret, och träffade säkert
50 energibolag för att presentera vår idé.
HUR GICK DET?

– Inte så bra, faktiskt, fortsätter Magnus. Vi försökte sälja en vision om ett API, som skulle presentera energidata på ett enklare sätt. Många
visste inte vad ett API var, för det första, och det
gick trögt eftersom de inte hade något incitament för att göra sin data tillgänglig. Vi behövde
hitta en annan kundgrupp, helt enkelt.
ÄR DET SANT, ATT NI KOMPLETTERAR VARANDRA?

– Ja, det skulle jag definitivt säga, menar Joel.
Magnus är mer visionär och strategisk, medan
jag är den som ”tar action” och tar reda på om
det faktiskt funkar i verkligheten. Det är skönt
att vara två när det kommer till att fatta beslut,
särskilt svåra sådana, som vilka kunder som vi
ska attrahera.

– Om 3 år, då är vi 40 anställda – dubbelt så
många som idag alltså – och vi omsätter 50
miljoner. Vi har kontor i alla länder där vi har
kunder. En utmaning för oss är att ta steget
från att vara starka i Sverige till att kunna
erbjuda samma tjänst i till exempel Australien.
Om vi lyckas med det kommer Metry att vara
ett helt annat bolag både organisatoriskt och
omsättningsmässigt. Det är ett mycket spännande steg för oss, säger Joel. Vi har som långsiktigt mål att bli ett miljardbolag; för att nå
dit behöver vi investerare som tror på det här
så mycket att de förstår att vi behöver pengar för att anställa folk och få bolaget att flyga
internationellt.
NÄR LÄNGS DEN HÄR RESAN HAR DET KÄNTS SOM
MEST MOTIGT?

– Ofta är det småsaker, menar Magnus, som
att en affär inte går i lås. Det tror jag Joel håller
med om, när du har ringt en hel dag och alla
tackar nej. Man undrar: vad är det vi säljer, som
ingen vill ha? Men då kommer man att tänka
på att vi har sålt hela tiden, så det finns också
många som vill betala för det vi gör. När man
ringer och träffar kunder mycket, då upplever man verkligen hur det går upp och ner. Då
gäller det verkligen att bara fortsätta arbeta.
Vi har tappat extremt få kunder. Att driva
företag är bland det svåraste du kan göra, och
därför också det merst lärorika. Man lär sig så
mycket. //
			
metry.io

JA, FÖR DEN NYA KUNDGRUPPEN, VILKEN KOM DET
ATT BLI?

– I samma veva som vi försökte få med energibolagen på tåget gav Castellum oss uppdraget
att flytta data från deras kundsidor till uppföljningssystemet, säger Magnus. Då insåg vi att
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MODVION GÅR MOT
VINDEN – BYGGER
KLIMATSMARTA
MODULTORN I TRÄ
Den som frågar varför, varför, varför
brukar komma ut med intressanta
insikter och nya svar. Möt entreprenörerna
David Olivegren och Otto Lundman. Genom
att vrida och vända på vindkraft-torn har
de kommit på att…

TEXT // MATTIAS ÅKERBERG
FOTO // PAUL WENNERHOLM
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Låt oss ta det från början. På 90-talet studerade
David Olivegren arkitektur på Chalmers, och
startade efter utbildningen en båtbygg- och
fastighetsverksamhet i mindre skala. Hela
tiden hade han en idé som låg där och grodde:
varför bygger ingen vindkraft-torn i andra
material än stål och betong, som står för en
betydande del av våra koldioxidutsläpp?
– Genom en tidigare studiekompis fick jag nys
om att det gick att ta sina idéer till Chalmers
Ventures, säger David. Jag hade sökt efter en
plats där jag kunde presentera idén, och fann
den våren 2015.
– Så kom vi i kontakt med David. Vi var ett
team på fyra personer som högg på idén
direkt, säger Otto Lundman, som idag är företagets vd. Det var Joakim Örnblad, Kristin
Grimsdottir och Alexandra Karnig och jag som
fanns med från starten. Idag jobbar jag, David
och fyra nyanställda med full fart i bolaget.
VILL MINSKA MÄNNISKANS MILJÖSKADOR

Genom att tänka nytt hoppas Modvion hitta
lösningar som sänker kostnaden för vind-

48

energi med hela 6 procent. Det kan ge storskaliga effekter på hur man väljer att tillverka
vår el, och troligtvis öka mängden förnyelsebar
kraft. Det är vad som driver Otto och David.
– Vi, precis som många andra, vill ju minska
miljöskadorna som vi människor ger upphov
till. Om vi kan skrota gammal och förorenande elproduktion, och ersätta den med vindkraft, då kan vi bromsa uppvärmningen och
de klimatförändringar som vi nu ser så tydligt,
säger Otto.
Så … vad är det då som de har kommit på?
David förklarar.
– Vi gör vindkraften mer kostnadseffektiv
genom att sänka tillverkningskostnaden
på den största komponenten, det vill säga
tornet. För varje produkt vi säljer tar vi bort
tusentals ton koldioxid per torn, genom
att bygga det i trä. Dessutom kan vi bygga
högre. Trä är ju gjort för att klara höga laster
och höga smala konstruktioner, så egentligen
är det självklart. Och när trä växer tar det upp
koldioxid från luften, binder kolet i träet och
släpper ut syret. Precis det vi vill ha!

GRAN GER HÖGRE GRADIENT

Modvion har valt att bygga sina torn i gran från
Sverige, Finland och Norge. David berättar att
gran är ”extremt starkt, väger lite och är jättevanligt”. Genom att tänka i moduler kommer
de också kunna bygga tornen högre än idag.
– Genom att vi bygger i trä går kostnaden per
torn ner med 40 procent, berättar Otto. Det gör
att vi har råd att bygga högre. Och när vi bygger högre ökar den så kallade vindgradienten.
Det blåser mer, vi kan ha en större rotor och få
mer vind. Vi kan helt enkelt producera mer energi, och pressa priset på varje kilowatt-timme.
Idag är ett typiskt torn 150 meter; vi ser att det
vore möjligt att bygga torn som är 300 till 600
meter höga, och då uppdelade i moduler.
– Som båtbyggare är jag van att bygga i krökta
träformer, säger David. Jämför det med ett
A4-papper: om du ställer det rakt trillar det
ihop, men när du kröker det kan du ställa något
på det, och det håller. Jag började räkna på trästyrka, och konstruerade och testade moduler
– och det fungerade. Så istället för dagens
otympligt stål eller betongtorn är det möjligt
att göra avlånga trämoduler som fraktas på
lastbilar och på plats sätts samman till runda
sektioner. Det blir som att ställa kaffemuggar
på varandra, och så skarvar vi ihop modulerna
med så kallade limförband. Om det håller? Ja,
verkligen. Ett av utmattningstesten fick vi till
och med avbryta, eftersom det tog för lång tid;
konstruktionen var så stark att den aldrig gick
sönder!

rekryteringar som teknikchefen Erik Dölerud,
ekonomichefen Karin Agestam, projektledaren Dan-Erik Archer, certifieringsingenjören
Carl-Johan Åkerström och utvecklingsingenjören Geir Söderin (som dessutom är landslagsklättare med erfarenhet av service av
vindkraftsblad!).
– Varenda nyanställd är en milstolpe, säger
Otto. Det är härligt att se hur varje person
bidrar med sin energi in i det vi gör. Och när
de också vågar ifrågasätta blir symbiosen ännu
bättre. Med det här takten är jag övertygad att
vi kan tillverka vårt första fullskaliga torn år
2020, och sätta det i drift under 2021. Vi tänker
bevisa för världen att de här ”modulära visionerna”, som Modvion står för, verkligen håller.
Och det är häftigt att se hur Davids idé i test
efter test har visat på styrkan i resonemangen,
och att vi nu är ett företag som utmanar och
ifrågasätter en hel bransch. //
modvion.com
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FÖRSTA EGNA TORNET VÄXER UPP

Nu är David och Otto säkra på att både idén
och tornen håller. Nästa steg blir att uppföra
det första egna tornet strax utanför Göteborg.
Det blir ett så kallat demonstrator-torn, som
är i femtedels-skala, och därmed blir 30 meter
högt. Det är Moelven i Töreboda som bygger
tornet, och med på tåget finns också Energimyndigheten, RISE och en rad partnerföretag.
– Vi får en del frågor om hur trätornet kommer
att stå emot väder och vind, berättar David.
Sanningen är att vi vet ännu. Sedan vi började
testa den här tekniken har vi inte sett några
större åldersförändringar; tornen är alltså
mycket uthålliga och extremt hållbara.
ANSTÄLLER FÖR FRAMTIDEN

Modvion är ännu ett ungt företag, och har
redan börjat anställa. Otto lyfter fram nya
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Trine makes it easy for people to invest in solar energy
in growing markets. Their mission is to give people a triple
return on investment – earn a profit while making social
and environmental impact. Hanna Lindquist, communication
director at Trine, shared their startup story with us. Read more
at chalmersventures.com.
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To all innovators, entrepreneurs and pioneers of
tomorrow. Our promise is to take every dream and
idea with potential into game changing business.
Together we will be the heart of venture creation
– a boundless community, dedicated to stretch what
is possible. Supported by world leading competence
and knowledge. Powered by true passion, curiosity
and courage.

chalmersventures.com
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