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Reflektioner  från  GWIIN  
Vinnare  GWIIN  London  2015-‐‑11-‐‑25    
Personlig  rapport  från  Ylva  Dalén,    
vinnare  av  the  Exceptional  Creativity  Award  

Programmet  dag-‐‑för  dag  
  
Dag  1  (Regent  University,  Regent’s  Park  Inner  circle,  London  NW1)  
  
09.00-‐‑13.00   Utställning,  mingel  och  ”speakers  corner”  för  deltagarna.    
Jury-‐‑  och  valideringsprocess  för  de  nominerade.  
  
13.25-‐‑14.00   ”Women  rock  the  world”    
Steinunn  Ketilsdottir,  koreograf  och  dansare  från  Island.  
  
14.00-‐‑14.35   Inledning  av  Bola  Olabisi,  vd  för  EUWIIN  och  GWIIN  
  
Professor  Aldwyn  Cooper,  Regent  University.  
Baronessan  Neville-‐‑Rolfe,  statssekreterare  och  minister  för  Immaterialrätt  i  
det  brittiska  näringslivsdepartmentet.  
  
14.35-‐‑15.35   Paneldebatt:  
  
Mandy  Haberman,  prisbelönad  brittisk  innovatör  och  entreprenör,  
Kirsi  Haavisto,  Forskning  och  Innovation,  Europeiska  Kommissionen.  
Julia  Barfield,  design  &  kreativ  entreprenör  på  Marks  Barfield  Architects  
som  arbetat  med  London  Eye  och  i360.  
Haifa  Dhaoum  al  Kaulani,  grundare  och  ordförande  i  Arab  International  
Women’s  forum.  
  
15.45-‐‑16.45   Paneldebatt  kring  En  internationell  värld  –  kulturella  frågor,  
entreprenörskap  och  social  innovation:  
  
Maggie  Berry,  Europa-‐‑VD  för  WEConnect,  
Gabriella  Somerville,  entreprenör  inom  privatflyg  och  VD  för  Connect  Jets,  
  Jamal  Hala,  VD  för  Rigga  Cultural  Society  i  Bahrain,  
Drottning  Ohemaa  Nana  Asaa  Safoa  II  Osomanyawa,  Akwamu,  Ghana.  
  
16.45-‐‑17.00   Avslutning  av  professor  José  Ferreinra  Machado,  pro  rektor  och  dekanus  för  
Business  &  Management  på  Regent  University.  
  
17.00-‐‑18.30   Utställningen  fortsätter.  

Dag  2    (The  Chartered  Insititute  of  Patent  Agents,  CIPA)  
  
09.00-‐‑.09.45   Introduktion:  Dr  Bola  Olabisi  
  
Lee  Davies,  VD  CIPA  
Nicky  Morgan,  utbildningssekreterare  och  minister  för  kvinnor  och  lika  
villkor  i  brittiska  parlamentet.  
  
09.45-‐‑10.30   ”Kvinnor  och  immaterialrätt”  –  Andrea  Brewster,  ordförande  i  CIPA.  
  
10.45-‐‑11.00   ”Världens  första  riskkapitalfond  för  kvinnor”    
  
Tanya  Hine,  tidigare  ordförande  för  Brittish  Association  of  Women  
Entrepreneurs  (BAWE),  
Romanna  Bint-‐‑Abubaker,  grundare  och  VD  för  Haute  Arabia.  
  
11.00-‐‑12.00   ”Att  använda  digital  teknik”    
Jenni  Young,  Catapult  Digital,    
  
Grazia  Rendo,  ordförande  för  Women  Entrepreneurship  Platform  (WEP),  
Noorhafia  Muhammed,  universitetslektor  vid  School  of  Manufacturing  
Engineering,  Universitet  i  Malaysia,  
Emilien  Hoet,  Crowdcube.  
  
Efter  lunch  uppdelades  föreläsningarna  i  tre  sektioner:  
Innovativa  kvinnor  och  deras  uppfinningar,  Immaterialrätt  samt  presentation  av  Brittish  
Associate  of  Women  Entrepreneurs.  
  
14.00-‐‑15.00   Paneldebatt  ”Sinnrika  kvinnor  bygger  infrastrukturen  i  Afrika”:  
  
Bunmi  Fawehinmi,  orförande  i  nätverket  Mafubo  UK,  
  
Madelein  Mkunu,  ordförande  i  Leading  Women  of  Africa  
  
Bookie  Kethusegila,  grundare  av  B-‐‑WOM  Holding  Inc,  Botswana  
  
Belinda  Moleko,  VD  för  Labella  Casa  Developments  i  Sydafrika  
  
Harriet  Chebet  Ng’ok,  Equinox  Global  Concultants,  Kenya  
  
Bukola  Bello  Jaiyesimi,  VD  D  W  Realtors  Ltd,  Nigeria  
  
Jasmine  Pega,  VD  Beyond  Boundaries  Ltd,  Sydafrika  
  
15.10-‐‑16.00   Företagsänglar  –  kvinnliga  innovatörer  möter  kvinnliga  investerare  
  
Amalia  Agathou,  ordförande  i  Winleague,  
  
Nancy  Fechnay,  partner  i  Flight  VC,  
  
Sheeza  Ahmad,  grundare  av  HelpingB  
  
Camilla  Dolan,  MMC  Ventures  
  
18.30-‐‑22.00   Avslutningsmiddag  och  prisutdelning  i  Sir  John  Riblats  Treasure  Gallery.  

Reflektioner  från  GWIIN  2015  
  
De  två  dagarna  i  London  gav  framför  allt  två  djupa  intryck:  Intressanta  innovatörer  och  
innovationer  och  ett  otroligt  globalt  nätverk.  
  
Bland  innovatörerna  fanns  framför  allt  dessa  företag  som  kan  vara  möjliga  för  samarbete  
med  WiTEC  SWEDEN:  
  
1.  Locatify  -‐‑    www.locatify.com    
En  app  för  utökade  upplevelser  i  samband  med  
museibesök  framtagen  av  Steinunn  Anna  
Gunnlaugsdóttir  från  Island.  Denna  skulle  mycket  
väl  kunna  anpassas  efter  svenska  behov  för  såväl  
museer  som  t  ex  trädgårdar.  
  
2.  Senior  365    -‐‑  www.seniori365.fi    
”Välmående  året  runt”,  en  on-‐‑line  service  framtagen  
av  Sari  Jääskeläinen  och  Pia  Kiviharju  vid  Laurea  
Universitet  i  Finland.  Här  skulle  Sverige  kunna  
samverka  och  utveckla  ett  motsvarande  system  för  
äldrevården.  (Dessvärre  är  hemsidan  endast  på  
finska.)  
  
3.  Econord  –  www.econnord.co.uk    
Intressant  helelktriskt  lyftsystem  för  sophantering  
Utställningen  på  GWIIN  var  mycket  
som  reducerar  CO2  utsläppet  med  flera  ton  per  
välbesökt  av  både  vinnare  och  deltagare.  
fordon  vaje  år  framtagen  av  Gudny  Reimarsdottir.  
  
4.  Jump  &  Joy  –  www.jumpandjoysweden.com    
Ylva  Daléns  uppfinning  som  möjliggör  lek  och  hopp  för  funktionshindrade  barn.  Ylva  
nominerades  till  GWIIN  av  WiTEC  SWEDEN  och  åkte  hem  som  vinnare  av  Exceptional  
Creativity  award  2015.    
  
5.  Fariba  Tec  –  www.faribatec.de    
Vattenreningssystem  som  kan  anpassas  efter  verksamheten  för  spillvatten  från  
industriprocesser,  lakvatten  från  deponier  och  för  att  göra  om  saltvatten  eller  bräckt  
vatten  till  dricksvatten.  Systemet  är  framtaget  av  Fariba  Khandanian  i  Tyskland.  
  
6.  Mobile  Health  –  www.somnify.no    
2013  nominerades  Erla  Björnsdottir  i  GWIIN  för  sin  mobila  hälso-‐‑app  Somnify.  2014  
lanserades  produkten  på  nätet  (för  betalande  användare)  och  har  gett  bra  resultat  enligt  
den  norska  tidskriften  ”Sövn”.  Sömnlöshet  brukar  normalt  sätt  behandlas  med  
mediciner,  men  nu  finns  alltså  ett  alternativ  till  behandling.  
  

När  det  gäller  nätverksbildande  är  GWIIN  en  fantastisk  mötesplats  för  alla  som  arbetar  
med  innovationer  och  då  främst  kvinnliga  innovationer.  Vid  förra  biennalen  2013  vann  
svenska  Ylva  Ryngebo  det  främsta  priset  ”Platinum  Overall  Winner”.  I  år  vann  Ylva  
Dalén  priset  för  Exceptionell  kreativitet.    
  
Detta  visar  tydligt  att  Sverige  ligger  i  framkant  när  det  gäller  kvinnliga  innovatörer.  Vår  
förhoppning  inom  WiTEC  SWEDEN  är  att  vi  inför  kommande  biennal  2017  kan  
nominera  betydligt  fler  svenska  duktiga  innovatörer.  För  att  klara  detta  kommer  WiTEC  
SWEDEN  det  närmaste  året  att  arbeta  effektivt  för  att  skapa  kontakt  med  ännu  fler  
innovationscenter,  hubbar  och  organisationer  runt  om  i  Sverige.  
  
WiTEC  SWEDEN’s  målsättning  är  att  bli  den  ledande  organisationen  för  kvinnor  inom  
STEM  inom  fem  år.  På  vägen  dit  hoppas  vi,  i  vår  ambition  att  stärka  och  lyfta  fram  
kvinnlig  kompetens,  kunna  bidra  med  att  öka  antalet  nominerade  innovatörer  till  
GWIIN  2017.  
  
Ingrid  Thuresson  
Styrelseordförande  WiTEC  SWEDEN  
  

Här  är  alla  de  glada  pristagarna  från  GWIIN  2015.  Namnen  på  de  främsta  vinnarna  och  
deras  olika  priskategorier  presenteras  på  nästa  sida.  

  

Vinnare  GWIIN  London  2015:  

  

  
PLATINUM  OVERALL  WINNER  
LUISA  TORSI  ,  från  universitetet  Bari  Aldo  Moro  i  Italien  
För  en  banbrytande  elektronisk  krets  som  kan  skrivas  ut  på  plast  eller  papper  och  
därigenom  bli  en  biologisk  sensor.  Hennes  banbrytande  medicinska  genombrott  är  
billigt,  disponibelt,  icke-‐‑invasivt  och  överträffar  andra  biologiska  avkänningstekniker.    
Så  här  beskriver  Luisa  Torsi  sin  innovation  med  egna  ord:  
  
"ʺIdag,  om  du  kör  ett  blodtest,  måste  du  bedöma  svaret  genom  en  analys  i  ett  laboratorium  eller  
klinik.  Med  den  här  enheten  kan  du  hoppa  över  det  steget  eftersom  kvaliteten  på  uppgifterna  är  
direkt  bra  nog  att  använda  för  diagnostiska  ändamål.  Ovanpå  allt  detta,  har  den  potential  att  vara  
icke-‐‑invasiv,  eftersom  saliv  kan  användas  i  stället  för  blodserum  och  kretsen  kan  detektera  mycket  
låga  koncentrationer  av  bio-‐‑markörer."ʺ  
The  EUWIIN  second  place  Innovator  of  the  year:  
Fariba  Khandarian,  FaribaTec,  Germany  
The  winner  of  the  International  Award:  
Roselove  Fremton,  Asmisol,  Ghana  &  dr  Noorhafiza  
Muhammad  for  Laser  Manufactured  Coronary  
Stents,  Malaysia  
The  winner  of  the  Under  25  Platinum  Award:  
Nor  Hamiza  Hanis  Bt  Tan  Tawi  
for  Gelatine  made  from  plants,  Malaysia  

Ylva  Dalén  i  vimlet  bland  andra  
pristagare.  

The  winner  of  the  Under  25  Gold  award:  
Hsieh,  Hsin-‐‑Chieh  for  The  Magnetic  Eraser,  Taiwan  
The  winner  of  the  Under  25  Silver  Award:  
Huang,  Yu-‐‑Hsiang  for  The  Elevating  Closet  ,Taiwan  
The  winner  of  the  Research  &  Product  Development  Award:  
Dr  Albini  Adriana  for  the  Antiangiogenic  use  of  liquid  phytocomplexes  from  olives,  
Italy  
The  winner  of  the  Social  Innovation  &  Capacity  Building  award:  
Sari  Jääskeläinen  &  Pia  Kiviharju  for  Seniori365,  Finland  
The  winner  of  the  Exceptional  Creativity  award:  
Ylva  Dalén  for  Hoppolek  &  Movego,  Sweden  

Personlig  rapport  från    
Ylva  Dalén,  vinnare  av    
the  Exceptional  Creativity  
Award  

Kära  Romanusfonden!     
  
  
  
Tack  för  ert  välvilliga  bidrag  till  resa  och  uppehälle  åt  mig  för  mitt  deltagande  vid  
EUWIIN  2015.  Här  följer  min  personliga  rapport:  
  
Evenemangen  under  två  dagar  var  fyllda  med  intressanta  föredrag.  Den  första  dagen  var  
vi  på  Regent  University,  där  vi  ställde  ut  våra  föremål  inför  juryns  inspektion.  Eftersom  
mina  produkter  är  alltför  stora  för  att  kunna  tas  med,  använde  jag  två  datorer  med  
filmer  som  visade  barn  som  använder  mina  produkter.  Produkterna  drivs  av  barnens  
motivation,  det  ska  vara  roligt  och  självstyrt:  
  
HOPPOLEK  –  en  plattform  där  barn  som  inte  själva  kan  stå  upprätta,  ställs  tryggt  i  stöd  
som  gör  att  de  står  upprätta.  Därefter  får  de  en  manöverpanel  framför  sig  och  genom  
tryck  på  manöverpanelens  knappar  så  får  barnen  själva  plattformen  att  hoppa,  snurra  
eller  vibrera,  en  funktion  i  taget  eller  alla  på  en  gång.  Syftet  är  framför  allt  att  stimulera  
barnen  till  lustfylld,  egenstyrd  rörelse  som  gör  att  de  får  en  orsak/verkan  träning  som  
känns  rätt  in  i  kroppen.  Studier  har  även  visat  att  barnen  stärker  sitt  skelett  av  
belastningen.  
  
MOVEGO  –  En  fjäder  upphängd  sadel  med  bålstöd  som  gör  att  barnen  i  upprättstående  
ställning  kan  hoppa,  sitta,  stå  eller  gå.  
  
När  Juryn  hade  gått  från  monter  till  monter  blev  vi  uppkallade  till  juryn,  några  i  taget.  
Juryn  tog  in  oss  en  och  en  och  vi  fick  berätta  varför  vi  gjort  vår  produkt,  vem  som  var  
kund  och  hur  vi  kunde  få  betalt.  Sen  gick  vi  till  föreläsningssalen.  Vi  fick  bl.a  höra  ett  
föredrag  från  arkitekten  bakom  The  London  Eye  och  det  föredraget  var  mycket  
inspirerande!  Mitt  under  föreläsningen  blev  jag  uppkallad  till  Juryn  igen  tillsammans  
med  några  ytterligare  personer.  Nu  ville  de  veta  mer  om  marknaden,  hur  många  jag  
räknade  med  att  sälja  och  hur  jag  skulle  kunna  få  snurr  på  mitt  företag.  

Dag  nummer  två  träffades  vi  på  The  Chartered  Insititute  of  Patent  Agents,  CIPA.  
Där  fick  vi  höra  mycket  matnyttigt  när  det  gällde  immateriella  rättigheter  och  lite  mer  
om  manlig  resp.  kvinnlig  kultur.  Vi  fick  lite  råg  i  ryggen  helt  enkelt.  
  
Det  är  roligt  att  träffa  en  massa  kreativa  kvinnor  som  alla  har  haft  ungefär  samma  kamp  
att  klara  av.  Många  olika  öden  och  vägar  som  möttes,  tankar  som  stöttes  och  blöttes.  
  
Kvällen  den  dagen  var  det  prisutdelning  och  vi  fick  mycket  god  mat  och  dryck.  Lite  
rörigt  var  det  allt  och  vi  fick  ingen  motivering  till  priserna,  men  jag  blev  glad  att  vara  en  
av  dem  som  fick  pris  och  dessutom  ett  pris  i  exceptional  creativity!  
  
Mycket  lyckat  alltsammans  och  jag  är  glad  och  tacksam  över  WiTEC’s  insats  och  ert  
bidrag.  
  
Ylva  Dalén  

