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Danske Bank engagerar svenska dagligvaruaktörer i ny 

Foodtechaccelerator 

 
Intresset för hållbarhet och mat har ökat under pandemin och är idag en global miljardindustri med enorm 

affärspotential. Genom ett nytt acceleratorprogram med fokus på mentorskap och starka branschnätverk 

med aktörer som ICA Sverige, Coop Sverige och Lidl Sverige vill Danske Bank bidra till en ökad tillväxttakt.  

 
- Att ha rätt mentorer och tillgång till viktiga branschnätverk som kan generera betalande kunder är 

det viktigaste för startups. I det acceleratorprogram som riktar sig till Foodtechsegmentet vi ll vi 
skapa en solid grund och de bästa förutsättningarna för de 16 utvalda bolagen. Vi har 100 
mentorer med i programmet och att ICA Sverige, Coop Sverige och Lidl Sverige bidrar med sin 
kunskap är en verklig styrka, säger Johanna Norberg, vd, Danske Bank Sverige. 

 
I studien State of Nordic Impact Startups som Danske Bank genomför årligen framgår att alldeles för få 
startups i Sverige och i Norden fokuserar på innovation inom foodtech, en global miljardindustri. Därför 
riktar sig Danske Banks accelerator, som genomförs under perioden 8 mars – 5 april, på startups inom 
foodtech.  
 
Acceleratorn, som drivs tillsammans med WeWork Labs, RISE och denna gång även med Sweden 

Foodtech, har fått fler än 130 ansökningar och av dessa har 16 nordiska startups valts ut för att delta i 
programmet. Tillsammans med affärsidé och framtida utvecklingsmöjligheter har även jämställdhet och 
geografiskt ursprung (storstad/mindre ort) vägts in i urvalet.  
 
Tillgång till branschnätverk och mentorskap är två viktiga faktorer för att nå framgång. Därför har över 100 
mentorer, bland annat de tre stora branschaktörerna ICA Sverige, Coop Sverige, Lidl Sverige och REITAN 

CONVENIENCE SWEDEN, knutits till programmet. Dessutom bidrar Foodtech-investeraren Nicoya med 
djupa branschinsikter, mentorskap och möjlighet till finansiering.  
 

- Att stödja samarbeten och innovationer inom jordbruks- och livsmedelsindustrin kan ge ett 
ovärderligt bidrag till att hantera globala resurs- och produktionsutmaningar. Vi anser att 
acceleratorn är ett viktigt initiativ för att öka lokala entreprenörers framgång, och kan bidra genom 
att koppla dem till vårt globala nätverk av experter och know-how, säger Thijs Sprangers, Head of 
WeWork Labs Northern and Central Europe.  

 
Acceleratorns deltagande startups verkar inom områden som Agritech, Consumer apps/services, Food 
processing, Next gen food & drinks samt Surplus & waste management. Alla har kommit en bit på väg och är 
redo att öka tillväxttakten för att kanske bli framtidens enhörning.  
 
Fakta +impact accelerator 

+Impacts accelerator riktar sig till nystartade företag i Sverige, Danmark, Finland och Norge, vars 
kärnverksamhet bidrar till lösningar för en hållbar, cirkulär ekonomi. Programmet syftar till att stötta 
tillväxten hos utvalda startups i sin affärsmodell genom att para ihop dem med intressenter som 
investerare, företag och mentorer som hjälper dem att ta nästa steg i tillväxtvärdekedjan. Programmet är 
både kostnadsfritt och fritt från krav på ägarandel i bolagen.  
  
För mer information, vänligen kontakta: 

Stefan Granlund, Head of Growth & Impact, Danske Bank Sverige  
stefan.granlund.@danskebank.se 
  
Anna Sundblad, presschef, Danske Bank Sverige 
070-644 0140, anna.sundblad@danskebank.se   
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