
	  

Reach for Change öppnar portarna för 
Sveriges tuffaste entreprenörstävling 
 
I syfte att hitta exceptionella entreprenörer med idéer som i stor 
skala kan göra livet bättre för barn, öppnar nu Kinneviks* ideella 
stiftelse, Reach for Change portarna till  ”Sveriges tuffaste 
entreprenörstävling”. Namnet anspelar på den hårda 
ansökningsprocess som väntar alla sökande – och de hårda krav som 
kommer att ställas på vinnarna. Till och med den 2 oktober kan man 
ansöka med sin idé, och få chans att vinna finansiering och coaching i 
upp till fem år för att kunna förverkliga den. 
 
Har du en idé som gör livet bättre för barn? Testa den i Sveriges tuffaste entreprenörstävling! I 
potten finns lönefinansiering och stöd från några av näringslivets skarpaste hjärnor för att hjälpa dig 
att förverkliga idén och göra skillnad – på riktigt. 
 
"Som en social entreprenör själv, vet jag hur viktigt det är att ha stöd av andra. Vårt 
inkubatorprogram ger de sociala entreprenörerna generös finansiering, strategisk rådgivning byggd 
på många års erfarenhet, samt ett enastående nätverk av experter som ger vägledning och öppnar 
dörrar för att goda idéer ska kunna frodas." - säger Alex Budak som är Sverigechef på Reach for 
Change och även internationellt erkänd för att ha grundat StartSomeGood; en global crowd-funding 
plattform som hjälpt till att starta över 300 nya sociala företag.  
 
Bland tidigare vinnare – Sveriges tuffaste sociala entreprenörer – finns bland andra Rosie Linder som 
tillsammans med spelutvecklaren Jesper Engström & Talawa Games har skapat Peppy Pals - världens 
första digitala EQ-spel för barn från 3–6 år med syftet att utbilda kring samarbete, känslor och 
empati för att förebygga mobbning. 
 
”En social entreprenör för mig är att vara galen nog att tro att man faktiskt kan förändra världen; att 
allt är möjligt, att du kan utmana en hel bransch och förändra ett helt system. Jag har sökt till Reach 
for Change fyra gånger! Tredje gången kom jag till final, och fjärde gången kom jag in. Jag var 
beredd att söka så många gånger som det krävdes.” - säger Rosie om att vinna Sveriges tuffaste 
entreprenörstävling 2013 tillsammans med Jesper. 
 
Sista ansökningsdag till tävlingen är den 2 oktober. Läs mer på reachforchange.se 
 
Så här gör du – fem steg: 

1. Gå in på reachforchange.se och skapa ett konto. 
2. Skriv in din ”idé-pitch”. 
3. Låt någon som är helt okänd för din idé läsa ansöknings-pitch innan du skickar in den. 
4. Förtydliga – finslipa – vässa den (tänk på att de som läser aldrig har sett just din idé förut)! 
5. Skicka in senast den 2 oktober, 2014. 
6. Vinnarna presenteras den 11 december 2014. 

 
Såhär går Sveriges tuffaste entreprenörstävling till: 
 

1. Pitchen – Här berättar du om din idé som gör livet bättre för barn, och om de problem som 
den ämnar lösa. 

2. Affärsplan – De vassaste 10 procenten av ansökningarna blir inbjudna att berätta mer om 
sin idé och organisation och besvara frågor som: Hur ska du skala upp din påverkan och se 
till att din verksamhet blir finansiellt hållbar? 

3. Experter – I nästa steg vänds blicken till Reach for Change’s nätverk av ledare i sociala 
sektorn, barnrättssektorn och näringslivet i Sverige, där de utvärderar vilka idéer som har 
bäst chans att på riktigt förändra livet för barn. 

4. Intervjuer – Här får Reach for Change en chans att lära känna de sociala entreprenörer som 
tagits sig vidare så här långt, och se till att de vinnare, s.k. ”Change Leaders” de väljer ut är 
de bästa av de bästa. 



	  

5. Jury – Här tas de slutgiltiga beslutet av Reach for Change tillsammans med chefer från 
Kinnevikgruppens bolag, om vilka som vunnit Sveriges tuffaste entreprenörstävling och får 
finansiering och coaching av dem i upp till fem års tid. 

 
Annons:  
1 - https://flic.kr/p/oqmHED 
2 - https://flic.kr/p/oqkdEy 
3 - https://flic.kr/p/oq5sat 
4 - https://flic.kr/p/oq5u2p  
 
Reklamfilm: http://youtu.be/peVgVPV0s60 
 
Hemsida: http://reachforchange.org/sweden/  
 
Förra årets vinnare (2013): 

• Rosie Linder & Jesper Engström (eQidz/Peppy Pals)- http://reachforchange.org/eqidz/  
• Georgios Karpathakis (Underbara ADHD) - http://reachforchange.org/underbaraadhd/  
• Sanna Bergendahl (Föreningen Storasyster) - http://reachforchange.org/foreningenstorasyster/  
• Arkan Asaad (Right 2 Choose) - http://reachforchange.org/right2choose/  
• Madeleine Opira (A Million Minds) - http://reachforchange.org/amillionminds/  

 
Alla sociala entreprenörer i Sverige: http://reachforchange.org/sweden/vara-change-leaders/  
 
*Reach for Change partners inom Kinnevikkoncernen; Tele2, Modern Times Group (MTG), Metro, CDON Group, 
Hugo Stenbecks Stiftelse, Millicom och Kinnevik 
 
Kontakt: 
 
Alex Budak, Country Manager Sweden, Reach for Change 
Alex.budak@reachforchange.org 
070-766 88 82 
 
Kajsa Ljungberg, Acting Communication Manager Sweden 
Kajsa.ljungberg@reachforchange.org 
070-762 91 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


