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580 miljoner anledningar (2019)
Globalt: 1,3 miljarder anledningar

313 miljoner anledningar (40% SSA)
Globalt: 783 miljoner anledningar (2019)

100 miljoner anledningar 
x flera gånger om 



INCLUSIVE VENTURES

TRANSFORM MARKETS
TO MEET 

GLOBAL DEVELOPMENT 
NEEDS 



CALLS 2 ACTION

MATCHMAKING

FUTURE-PROOFING VALUE CHAINS



Inclusive BootCamp

Inclusive FastTrack

DEADLINE



WELCOME TO REGISTER & APPLY
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Mobila lösningar för akuta 
behov
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Mobil anläggning för  
biogasproduktion

• Testa nytt teknikkoncept hos 
kund.

RISE Research Institutes of Sweden - Leverera till kris- och 

katastrofmarknaden i Sverige, Europa och världen. 2021-09-28



Containerbaserat 
reningsverk

• Mobilt reningsverk för 
avloppsvatten.

RISE Research Institutes of Sweden - Leverera till kris- och 

katastrofmarknaden i Sverige, Europa och världen. 2021-09-28



Mobil tillverkning av 
livsmedel

• Livsmedelsgodkända container-
baserade system för

– Bakning

– Torkning

– Tillagning

– Pastörisering

– Sterilisering

RISE Research Institutes of Sweden - Leverera till kris- och 

katastrofmarknaden i Sverige, Europa och världen. 2021-09-28



Containerbaserad 3D-
printer

• Reparationer och tillverkning av 
reservdelar mm.

RISE Research Institutes of Sweden - Leverera till kris- och 

katastrofmarknaden i Sverige, Europa och världen. 2021-09-28



Mobil reservkraft

• Vätgasfordon.

• Laddbara batteridrivna fordon.

• Mobila batterilager, t.ex. i 
container.

• Kraftgenerator med miljövänligt 
bränsle.

RISE Research Institutes of Sweden - Leverera till kris- och 

katastrofmarknaden i Sverige, Europa och världen. 2021-09-28



RISE — Research Institutes of Sweden AB · info@ri.se · ri.se

Tommy Hertzberg

Säkerhetsforskning

tommy.hertzberg@ri.se

010-516 50 46

Birgitta Raaholt

Processteknik, säkerhet & hygien

birgitta.raaholt@ri.se

010-516 66 57

Christina Jönsson

Metodik, textil och medicinteknik

christina.jonsson@ri.se

010-228 46 70

Gustav Rogstrand

Kretsloppsteknik

gustav.rogstrand@ri.se

010-516 69 48

Axel Nordin Fürdös

Energiomvandling

axel.nordin.furdos@ri.se

Jennie Sohlberg

Samhällssäkerhet

jennie.sohlberg@ri.se

010-516 50 85

Presenterat av:

Mats Goldberg

Förnybar energi från vind & hav

mats.goldberg@ri.se

010-516 54 35
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3 st företagsstöd
komma ihåg

Målet



Inoljad Dansbana



Västra Götaland (Halland & 
Värmland)

Kompetensnätverk

Fördjupningsinsats

ID
Inoljad Dansbana



En Energisk Nunna



EEN

Hela Sverige
(Europa & Världen)

Handelsnätverk

Innovationsledning

En Energisk Nunna



En Unge Som Mumsar Etikettsfullt



EUSME

Hela Sverige

EU-medel

Råd & Coachning

En Unge Som Mumsar Etikettsfullt



Repetition

Inoljad Dansbana

En Energisk Nunna

En Unge Som Mumsar Etikettsfullt



Molly Rogstadius
Innovationscoach, RISE

molly.rogstadius@ri.se,  0707 38 83 83
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Almi Invest – Sweden’s most active early-stage investor

31

1 000

40

50-60 

8 regional, 1 national (GreenTech) 

375

350 MEUR

0,1-1,0 MEUR



Our Mission

o Early stage (seed / start / early expansion)

32

What we invest in:
o Team

o Product/service addressing a clear customer need

o Scalable businesses / internationell competitiveness

o Finance & capital need

Who are we?
o 7 Investment Managers and 2 Investment Analysts

o Broad expertise within scaling early companies

Västsverige



Teamet

33

Sophia Johansson
Markus Bredberg

Björn Westman

Patrik Sjöstrand

Louise Warme Sara Lorentzon
Vilhelm Nygren

Henrik Jansson
Fredrik Andersson



Almi Invest GreenTech
Solving the global climate crisis by early-stage investing in CO2 reducing companies

Fund size
65 MEUR

Investment per company
0,5 - 3 MEUR
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Exportcenter Väst
är ett samarbete mellan



Hur tar du steget vidare ut i världen?
Att satsa på en ny marknad väcker ofta många frågor. För att enklare kunna 

leda dig till rätt svar, har vi delat in det vi kan hjälpa dig med i fyra områden.

En helt ny marknad Vägar till utveckling Regelverk i andra länder Frågan om finansiering



STÖD – RÅDGIVNING – NÄTVERK - KONTAKTER

EN VÄG IN, UT I VÄRLDEN - DIGITALT
Regional exportstatistik * Internationell kalender * ”Kontaktverktyg” * Exportfrämjarnätverk

https://youtu.be/NK6xBHbm9Cs
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DIGITALT VERKTYG

FINANSIERING

MÖTESPLATSKUNSKAP



STIFTELSER

INNOVATIONER

PROJEKT

BOLAG

INVESTERARE

AUTOMATISK 
MATCHMAKING

INNOVATIVA 
PROJEKT

SPARAR 
ER TID

INNOVATIONER
FINANSIERING

GLOBALT

Världen behöver era innovationer 
och ni behöver en bra plattform

Välkommen till
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BIAB International AB



Aslam Khan
CEO 

BIAB International



BIAB International 1980-

BIAB International startade sin verksamhet 1980 i Göteborg med fokus på att förse FN organisationer och internationella 
ideella organisationer med produkter som behövs vid humanitära insatser. 

Idag levererar vi produkter inom följande affärsområden: 

För många humanitära organisationer har BIAB International kommit att bli en pålitlig leverantör av kvalitetsprodukter och vi
har under åren erhållit flera långtidskontrakt (LTAs).

Vår styrka baseras på lång erfarenhet, stor flexibilitet och våra affärsrelationer, baserade på ömsesidig tillit och lojalitet. Det är 
tack vare vårt nätverk av partners inom tillverkning och logistik som vi kan leverera det som behövs vid olika humanitära 
insatser världen över. 

• Warehouse facilities
• Packaging/Distribution
• Supply chain and fulfillment

• WASH (Water-Sanitation-Hygiene)
• Education & recreation
• Shelter & Emergency Relief
• Building & Construction



BIAB Innovation

Inom BIAB International har vi utvecklat en 
särskild avdelning – BIAB Innovation – med 
uppgift att arbeta med produktutveckling och 
att identifiera nya produktlösningar. 

Målet med BIAB Innovation är att bidra till att 
effektivisera de humanitära organisationernas 
insatser på ett sätt som förbättrar villkoren för 
de människor som är i behov av hjälp och tar 
hänsyn till FNs globala utvecklingsmål.



Affärsetik – högsta prioritet

BIAB International är anslutna till FN: s företagsinitiativ Global Compact och vi 
följer de etiska riktlinjer som FN uppställt för att främja en global hållbar 
utveckling. Tillsammans med företag över hela världen, samarbetar vi för att  
nå de globala utvecklingsmål som FNs generalförsamling beslutade i 
september 2015.

Genom att integrera Global Compact-principerna i våra policies och 
affärsprocesser, säkrar vi vårt eget ansvarstagande gentemot människor, 
kommande generationer och vår planet. Vårt mål är också att aktivt inspirera, 
påverka och involvera våra leverantörer till stöd för FN: s utvecklingsmål och 
hållbart företagande.

Leverantörer som samarbetar med BIAB International introduceras i vårt Social 
Compliance Program. Programmets syfte är att förbättra vår egen och våra 
leverantörers förmåga till ständiga förbättringar för ökad hållbarhet.

Social Compliance programmet säkrar att: 

o hänsyn tas till Life Cycle Cost aspekter och att balansera de mänskliga 
behoven och vår egen  miljöpåverkan,

o de mänskliga rättigheterna respekteras och följs,

o de anställda erbjuds bra arbetsvillkor och inte nekas sina 
grundläggande rättigheter



Hur började det?

•Agentur för Electrolux 

• Leverans av gasdrivna kylskåp till FN 

• I 40 år har vi levererat diverse produkter till FN



Förändringar i upphandlingsförfarandet

1. Billigaste möjliga – Best Value for Money (BVM)

2. Från enstaka upphandlingar – LTA (Long Term Agreement)

3. Innovation 

4. Hållbarhet

5. Etiskt ansvarstagande 

6. Decentralisering 



Erfarenheter 

• Vad har gått bra och vad har gått mindre bra?

+ FN-kunder är trogna kunder vilket inneburit en stabilitet

+Den utveckling- och biståndrelaterade affärer är en annorlunda marknad  med tillväxt

+Utökat antal produkter till ett utökat antal kunder, en merförsäljningskundkategori 

- Utmanande med den lokala och regionala upphandlingstrenden

- Man kan inte alltid påverka försäljning på grund av externa omständigheter



Vad gör FN till en nöjd kund?

• Uppvisa god förståelse för organisation och förutsättningar

• Långsiktighet & pålitlighet

• Leverera produktlösningar av god kvalitet som gör nytta i ett 
längre perspektiv och är kostandseffektiv 

• Erbjud säkra logistiska lösningar



Upphandlingsprocessens olika steg

HUR GÖR MAN AFFÄRER 
MED FN SYSTEMET?



Marknad med stor affärspotential

• FN upphandlar varor och tjänster 
för många miljarder varje år.

• Svenska företag har mycket liten 
andel av den affärspotentialen som 
FN-marknader erbjuder.

• Utöver FN marknaden, erbjuder den 
internationella NGO marknaden 
ytterligare möjligheter.



UN Global Market Place 

• Registrera er på UNGM och 
få tillgång till värdefull 
marknadsinformation

• Ta emot ”Tender alerts”

• Överblicka 
organisationernas 
upphandlingar och ta del av 
viktig upphandlingsstatistik

• Få tillgång till 
produktkategorisering enligt 
UNSCPS systemet



DE OLIKA STEGEN I FNs UPPHANDLINGSPROCESS



Viktigt att tänka på:

1. Alla frågeställningar hanteras av ansvarig upphandlare 
och ska inkomma innan utsatt deadline

2. Innan man skickar in ett bud är det viktigt att man har 
en tydlig leverans- och finansieringsplan. 

3. Var beredd på hård konkurrens! Arbeta  målmedvetet 
och långsiktigt. 

4. Se ert deltagande som en läroprocess! En förlorad 
upphandling ska inte betraktas som ett misslyckande 
utan snarare som en möjlighet till förbättring!

5. Se till att alla dokument är inskickade och att alla 
dokument som efterfrågas bifogas



Do´s & Dont´s
Din framgång baseras på dina förberedelser

Gör din egen hemläxa! 

1. Lär er förstå hur UNGM-systemet fungerar och ta del 
av all den viktiga information som tillhandahålls 
genom plattformen

2. Analysera och lär er hur UNSCPS-kod systemet 
fungerar och inom vilka områden er produkt 
kategoriseras.

3. Stirra er inte blinda på snäva specifikationer, försök 
snarare se möjligheterna att marknadsföra er egen 
produkt på ett sätt att det kan omfattas av gällande 
kategoriseringssystem.

4. Fokusera på rätt upphandlingar (internationella –
lokala)! 

5. Lär er förstå på vilket sätt BVM-principen styr 
upphandlingarna och vilka eventuella utmaningar ni 
kommer att möta



Do´s & Dont´s
Din framgång baseras på dina förberedelser

Gör din egen hemläxa! 

1. Identifiera affärsmöjligheterna!
• Hur ser efterfrågan av den egna produkten ut? 
• Finns en tydlig efterfrågan av er produkt eller liknande 

lösningar?
• Analysera produktspecifikationerna

2. Vilka FN-organisationer är möjliga kunder? 
• Ta reda på hur just dessa organisationer upphandlar.

3. Definiera den egna produktens fördelar!
• Lär er FNs uppköpsideologi – Best Value for Money 
• En grundlig analys hjälper er undvika onödiga 

överraskningsmoment när det gäller konkurrensvillkoren 
och hur BVM-systemet påverkar era förutsättningar.



Do´s & Dont´s
Din framgång baseras på dina förberedelser

Gör din egen hemläxa! 

1. Gör de nödvändiga produkttesterna! 
• För att få den egna produkten 

upphandlingsbar är det viktigt att kunna 
uppvisa dokument som styrker 
funktionalitet och applicerbarhet så att 
produkterna är upphandlingsbara.

• Säkerställ att ni har gör ”RÄTT” 
laboratorietester 

2. Försök skaffa referenser som kan 
intyga produktens kvalitet, funktion 
och applicerbarhet. 



Do´s & Dont´s
Din framgång baseras på dina förberedelser

Gör din egen hemläxa! 

Skaffa rätt finansiella förutsättningar!
Var beredd på utdragna affärsprocesser och säkra ekonomisk uthållighet

Vissa FN organ betalar snabbt, andra inte!



Do´s & Dont´s
Logistiska utmaningar!

• Logistiska utmaningar
Det är viktigt att utveckla logistiska strategier 
som omfattar risker och utmaningar med att 
leverera till områden drabbade av militära 
konflikter eller naturkatastrofer. 

• Var rätt försäkrad
När man levererar till mer avlägsna 
geografiska platser, är det viktigt att ta höjd 
för oförutsedda händelser. 



Do´s & Dont´s
Nyckeln till framgång är strategiska samarbeten!

1. Att initialt klara allt själv kan vara 
en tuff tröskel att ta sig över! Det 
är bevisligen få som klarar  det. 

2. Ta gärna hjälp av företag och 
organisationer som kan 
komplettera ert expertkunnande!



Do´s & Dont´s

Hur hamnar Ni på organisationernas

SHORTLIST?



Lycka till!

Aslam Khan
aslam.khan@biabint.se

0768-816362

www.biabint.se
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www.graytec.se

Per Ericson
Graytec AB

Kapellgatan 6

411 33 Göteborg
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Spacerpad 
2013-2021
Lena Berglin, Docent Textil Teknologi
Karin Högberg, Sjuksköterska, FD Omvårdnadsvetenskap

Textilhögskolan, Högskolan i Borås



Spacerpad
➢ Ett återanvändningsbart

mensskydd utvecklat för
att fungera optimalt över
lång tid i extrema miljöer

➢ Bindan är konstruerad
som en porös behållare, 
vilket gör den funktionell, 
lättskött och hygienisk
även när tvättfaciliteter
saknas
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Shore Safety Rescue Raft 





www.shoresafety.se
Tel  031-68 15 01

Annan  oväntad användning

https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/de-fiskar-upp-elsparkcyklarna-ur-vattnet-1.16780645
Polisens dykare 
draggar i fd stenbrott 

http://www.shoresafety.se/
https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/de-fiskar-upp-elsparkcyklarna-ur-vattnet-1.16780645


Ett koncept med haken

www.shoresafety.se
Tel  031-68 15 01

Räddning på svag is utanför badplats, Östersund (Autentiskt; Foto: 
Denny Calvo)

http://www.shoresafety.se/
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Svensk Vattenbarriär



DamLite Översvämningsskydd

• Säker fördämning vid översvämningar - utan 
förkunskaper

• Tar liten plats vid lagerhållning och transport
• Kan förhöjas vid stigande vatten
• Står säkert på alla underlag och i alla väder
• Kan dämma i redan översvämmat område
• Öppningsbar för genomfart
• Gjord för att återanvändas

Dämmer säkrare, snabbare till låg kostnad



DamLite – bred användning

• Används för att stänga inne förgiftat släckvatten 
eller kontaminerade vätskor

• Kan användas för att skydda stränder mot 
oljespill

• Kan användas för att hålla vägar fria från 
drivande snö eller sand

• Kan fås i olika höjder

Dämmer säkrare, snabbare till låg kostnad



DamLite – Bygger på erfarenhet

• Patenterad lösning
• Framtagen för att möta SRV:s (MSB) hela 

kravbild
• Använd skarpt sedan 2003
• Ingår i svenska beredskapslager

Dämmer säkrare, snabbare till låg kostnad
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Health beyond borders

https://www.globeperson.com/globepatient/



Collect data Analyse
Provide

treatment

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

Diagnose flow

http://jaejunyoo.blogspot.com/2018/02/inimizing-negative-log-likelihood-in-kor-2.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Collect data



Data collected and viewed in different languages





DATA ANALYTICS

Patients x Medications prescribed

Appointment reasons
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www.jabe.se 29/09/2021

jabeGRP
StreamPower

A hydrokinetic ENERGY 

patented innovation 

Innovations-Climate -Blue Energy 

Works
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Tack!


