
 

 

 
 
 
 

 
 

Pressmeddelande 10 oktober 2016 
 

Danske Bank och SUP46 lanserar plattformen TheHub för svenska 
startups   
 
Idag lanseras den digitala plattformen TheHub.se av Danske Bank och SUP46. Målet med TheHub är att 
underlätta för startups att rekrytera talanger, hitta och kontakta investerare och erbjuda verktyg i form 
av best practice som startups ofta är i behov av.  
 
Det bör vara lättare för startups och lovande entreprenörer att lyckas med sina företag. Med lanseringen av 
plattformen TheHub.se vill Danske Bank och SUP46 tillsammans göra det lättare för unga företag att växa och 
nå sina mål. För att säkerställa relevans och nytta har plattformen tagits fram utifrån intervjuer som Danske 
Bank gjort med 150 nordiska startups. Oavsett var i Norden man bedriver sin verksamhet framkom det tydligt av 
intervjuerna att rekrytering, finansiering och att hitta verktyg för best practice är utmaningar som är 
gemensamma för bolagen.  
  
- Danske Bank vill ta en aktiv roll i samhället, bland annat genom att bidra till ökad tillväxt och gynna 
innovationskraften, både i Sverige och i övriga Norden. Vi har därför valt att utveckla TheHub som en naturlig 
del i vårt arbete att stödja entreprenörer på deras tillväxtresa. Om vi i ett tidigt skede förstår deras behov och 
lyckas skapa en relation ger det oss bättre möjligheter att vara med på de unga bolagens framtida resa, säger 
Ann Krumlinde, vd för Danske Bank i Sverige. 
 
- Både genom arbetet med vårt medlemsbaserade community och genom vår öppna mötesplats, där vi arbetar 
för att förbättra förutsättningarna för alla svenska startups, upplever vi att det saknas en öppen digital plattform 
där alla kan få synlighet. TheHub.se blir en digitalisering av vår öppna mötesplats och plattformen har verkligen 
potential att bli den överblick som behövs av svenska startupscenen. Därigenom kan vi underlätta för svenska 
startups med bland annat rekrytering – en av de mest avgörande delarna i att bygga ett skalbart bolag. säger 
Jessica Stark, VD & medgrundare av SUP46. 
 
Plattformen kommer kontinuerligt att utvärderas och utvecklas i takt med att nya behov identifieras. Runt om i 
Sverige samarbetar även The Hub med G-Lab21 i Göteborg, LEAD i Linköping och med Malmö Startups och 
Minc i Malmö. Ambitionen med TheHub framöver är även att öka utbytet mellan startup-ekosystemen i Sverige, 
Norge och Danmark. 
 
Funktioner på TheHub.se vid lansering: 
 

 Rekrytering. Över 100 startupprofiler finns idag registrerade på TheHub.se med totalt 50+ lediga jobb. 
För att ansöka anger jobbsökaren namn, email och telefonnummer samt adderar en relevant extern 
länk. Företaget väljer själv om de vill att alla ansökningar screenas av en dedikerad person innan de 
relevanta skickas vidare, alternativt få direkt tillgång till alla ansökningar. 
 

 Finansiering. Totalt 45 investerarprofiler finns registrerade på TheHub.se. Plattformen tillhandahåller 
även ett verktyg som hjälper dig se i vilken fas du befinner dig och rekommenderar utefter dina behov 
investerare av rätt typ och som investerar i den fas ditt startup befinner sig.  
 

 Best Practice tools. I dagsläget finns tre olika mallar för kostnadsfri nedladdning på TheHub.se. Dessa består av 
en pitch deck guide, board deck samt en investor matchmaking tool och tillhandahålls av Startupdocs 
och Jansson&Norin. Denna del kommer kontinuerligt att fyllas på med fler typer av dokument baserat 
på efterfrågan från användarna. 

 
Se filmklipp om TheHub.se, https://www.youtube.com/watch?v=V3RTOLI33Q0 

https://www.youtube.com/watch?v=V3RTOLI33Q0


 

 

 
 
 
 

 
 

 
TheHub lanserades för ett år sedan i Danmark av Danske Bank och Rainmaking och är idag landets största 
jobb- och investeringsplattform för startups. Plattformen har genererat mycket positiv respons både från 
startups och från jobbsökare.   

 
Fakta TheHub.dk, september 2016 

 30 000 besökare per månad  

 +600 startups på plattformen 

 +800 jobb sedan starten och mer än 7 500 ansökningar 
  
 

För mer information, vänligen kontakta:  

Ann Krumlinde, vd Danske Bank Sverige  

Telefon: +46 (0) 70 373 36 61 

E-mail: ann.krumlinde@danskebank.se 

Jessica Stark, VD och medgrundare av SUP46 AB (Start-Up People of Sweden) 
Telefon: +46(0)70-333 32 43 
E-mail: jessica@sup46.com 
 
 
Om Danske Bank 
Danske Bank Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och 
placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske 
Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med 
över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 30-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter 
och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank. För mer information besök 
danskebank.se, twitter.com/danskebankse, facebook.com/danskebanksverige 
 
Om SUP46 (Startup People of Sweden) 
Startuphubben SUP46 grundades 2013 för att samla startupcommunityt. Genom ett ekosystem i världsklass 
med investerare, rådgivare och mentorer ges medlemmarna ett konkurrensstarkt försprång. Beläget i hjärtat av 
Stockholm är det hem för mer än 50 startups och en naturlig mötesplats för hela startupcommunityt. Visionen är 
att Stockholm ska bli den främsta startupstaden i världen. Endast de mest spännande och innovativa företagen, 
främst inom Internet, mobil, media, gaming och IoT, väljs in som medlemmar.  

 
Stora mediebolag, rutinerade investerare, strategiska statliga organisationer och andra respekterade aktörer 
med erfarenhet av startups stöder SUP46. SUP46s partners är MTGx, Schibsted Growth, Bonnier Growth 
Media, Northzone, Creandum, Industrifonden, GP Bullhound, STING (Stockholm Innovation & Growth), Almi 
Invest, Stockholm Business Region, VINNOVA, AMF Fastigheter och Stockholm School of Entrepreneurship. 
SUP46s sponsorer är CISCO, Microsoft, Jansson & Norin, Svenskt Näringsliv, Telia Company, Grant Thornton, 
Danske Bank, SEB och Nasdaq. 
www.sup46.com  
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