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ACCELERERA DITT FÖRETAG
Forest Business Accelerator är ett samarbete mellan 
SCA, IBM och BizMaker. Vi söker nu Sveriges mest 
lovande nya företag som vill vara med och förändra 
skogsindustrin med sina innovationer. 

Vi erbjuder ett intensivt program med fokus på att nå 
internationella marknader. Acceleratorn ger utvalda 
startups tillgång till våra organisationers respektive 
branschspecialister, avancerade teknikplattformar, 
breda nätverk och framtida samarbetsmöjligheter.

FOKUSOMRÅDEN
Vi söker hållbara affärsidéer där skogen står i fokus.  
Det betyder att den skogliga inriktningen är given  
men att korsbefruktning  med andra branscher och 
områden kan variera. För att kvalificera till programmet 
ska du redan idag ha en skoglig innovation eller kunna 
identifiera skogen som ett nytt marknadsområde. 

Exempel på innovationer som vi söker:
• Produkter och tjänster inom t.ex. IoT, big data,

SCM, AI, VR och robotik med skoglig koppling
• Effektivisering av skogliga produktionsprocesser
• Innovationer baserade på massa, papper och trä
• Innovationer för ökat värde av restströmmar
• Vattenreningsmetoder och hållbara kemikalier

Vi är också intresserade av andra områden och 
branschkombinationer som vi inte tänkt på. Har du en 
innovation  som kan förändra den skogliga industri? 
Då är det dig vi söker!

FÖRDELAR MED ATT DELTA
Utifrån uppsatta mål, affärsmodeller och strategier  
arbetar vi gemensamt mot att kommersialisera och 
internationalisera ert företags produkt eller tjänst. 

Programmet omfattar:
• Sju månaders affärsutveckling med rådgivare och 

tillgång till arbetsplats på något av BizMakers kontor
• Dedikerade resurser från SCA och IBM samt tillgång 

till avancerad branschkompetens, teknik och nätverk
• Tillgång till IBMs kraftfulla plattform för utveckling

av applikationer baserade på IoT , big data m.m.
• Paketering av erbjudande och affärsmodell
• Rätt finansiering och investerarkontakter
• Extra riktade insatser vid behov, till exempel

juridiskt stöd vid avtalsskrivning
• Utbildningsdagar inom affärsmannaskap
• Lokala, regionala och internationella event

Programmet genomförs på svenska. Vi håller varje 
vecka rådgivnings- och uppföljningsmöten via webben.

VEM KAN ANSÖKA?
• Företag med inriktning och målsättning att

kommersialisera sin innovation och skapa värde
relaterat till skog, skogsindustri eller skogsråvara 

• Företag med en produkt eller tjänst som är eller 
står mycket nära en marknadsintroduktion

• Företag vars produkt eller tjänst har tillväxtpotential
och är skalbar på internationell marknad

• Företag som kan satsa minst 40 timmar per vecka
på sin affärsutveckling inom programmet

Join the transformation
– FOREST BUSINESS ACCELERATOR –

Skogen har under lång tid skapat stora värden för oss i Sverige. Från träd, virke  
och massa till modern vidareförädling inom nya branscher såsom råvara till allt 
ifrån kläder till drivmedel. Forskning inom det skogliga området  är intensiv 
och genomförs i många olika riktningar. Skogsindustrin är drivande för att  
skapa tillväxt i dagens och framtidens bioekonomi. Genom att korsbefrukta 
skogsindustrin med digitalisering och entreprenörskap ser vi möjligheter  
att skapa helt nya lösningar för både bättre affärer och en bättre värld. 



IP, SEKRETESS OCH ANTAGNINGSPROCESS
Vi värnar om dina immateriella rättigheter och all IP 
stannar hos dig som upphovsman. BizMaker arbetar 
under strikt sekretess och all information behandlas 
konfidentiellt. I den första ansökan beskriver du endast 
ytligt din innovation. Om du går vidare kommer vi att 
kontakta dig samt begära in ytterligare kompletterande 
underlag. I samband med detta får du även tydlig och 
skriftlig vägledning kring vad som  gäller avseende  
sekretessen kring din innovation. Räkna med att avsätta 
ett par dagars arbete för affärscoachande samtal och 
kompletteringar om din ansökan går vidare. 

VIKTIGA DATUM
23 april Sista ansökningsdag till programmet
28 april  Sökanden meddelas om de gått vidare
2-3 maj  Intervjuer genomförs via länk
8-10 maj  BootCamp för slutkandidater i Sundsvall
11 maj Idépitch för en beslutsgrupp från  

BizMaker, IBM och SCA + investerare
12 maj Beslut om antagande meddelas

Programmet pågår 15 maj till  13 december 2017. 
Antagna företag förväntas delta på gemensamma 
gruppträffar i Västernorrland 28-29 juni, 23-24 augusti,  
18-19 oktober, 30 november  samt 12-13 december.

KOSTNADER OCH FINANSIERING
Serviceavgiften för att medverka under programmets 
sju månader är 10.000 kr + moms. Ni står själv för resor, 
logi och omkostnader för ert företags deltagande.

Ni erbjuds hjälp att hitta rätt typ av finansiering för 
att skala upp ert företag utifrån era behov. Vi investerar 
dock inte själva i ert bolag och tar därmed inte heller ut 
något ägande vid medverkan i programmet.

HAR DU FRÅGOR?
Kontakta oss på forest@bizmaker.se

LÄS MER OCH ANSÖK PÅ 
WWW.BIZMAKER.SE/FOREST

SCA 
SCA Forest Products kontrollerar hela värde-
kedjan, från skogsråvara och energiresurser, 
tillverkning av sågade trävaror, massa och 
papper till logistik och distribution av produkt 
till kund. Vi är ett ledande företag när det gäller: 
• att utveckla storskaliga effektiva processer 
• hållbarhet och miljöhänsyn 
• logistik för stora flöden
• forskning, utveckling och innovation
Den förnybara skogen är källa till hållbara
produkter och är utgångspunkten för SCA 
Forest Produkts utveckling och innovation.
www.sca.se

IBM
IBM är ett kognitivt lösnings- och moln-
plattformsföretag som arbetar med digital 
transformation av företag och branscher. 
Med verksamhet i över 170 länder och med 
innovation som en central del av vår strategi 
levererar IBM branschanpassade lösningar 
inom kognitiva tjänster, moln, big data och 
analys, säkerhet, mobilitet och samverkan.
Vi verkar i skärningspunkten mellan teknik 
och affärsverksamhet. Det gör det möjligt 
för oss att förändra världen vi lever i. Att 
vara en nödvändig organisation i skapandet 
av en smartare planet är vår mission. 
 www.ibm.se

BIZMAKER
BizMaker är en företagsinkubator/accelerator  
med kontor på sju orter i Västernorrland och 
på Ekerö i Stockholm. Vi erbjuder en effektiv 
process för utveckling av människor, affärer 
och nya tillväxtföretag. På BizMaker är vi 
entreprenörer, innovatörer och möjliggörare.  
Har du en idé eller ett företag som du vill 
utveckla? Har du drivkraft och ambitioner? 
Hos oss hittar du energi, kunskap och nätverk 
så att dina affärer kan växa sig starkare. 
www.bizmaker.se
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SUPPORTING PARTNERS:

Almi Företagspartner Mitt
www.almi.se/Mitt

BioBusiness Arena
www.biobusinessarena.com

Bron Innovation
www.broninnovation.se

Business Sweden
www.business-sweden.se

Enterprise Europe Network
www.enterpriseeurope.se

Fiber Optic Valley
www.fiberopticvalley.com

Mittuniversitetet
- Miun innovation
- FSCN
- STC
www.miun.se

Processum
www.processum.se

SISP - Swedish Incubators 
& Science Parks
www.sisp.se

Tvätteriet
www.tvätteriet.com

Åkroken Science Park
www.akroken.se
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