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STIFTELSEN SKAPA
SKAPA-talang för unga innovatörer 2021
Stiftelsen SKAPA delar ut priset ”SKAPA-talang för unga innovatörer” till minne av
uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet med utmärkelsen är att inspirera och ge stöd åt unga
innovatörer. Utmärkelsen finansieras av VINNOVA. Stipendiet delas ut till personer födda
mellan 1991 och 2001.
Pristagarna väljs bland de under året länsvisa pristagare som genomgås och utifrån av
stiftelsen SKAPA fastställda kriterier rangordnas av en expertgrupp tillika beredningsgrupp
för utvärdering och beslut av SKAPA juryn. Beredningsgruppen består av Karl Andersson,
Ridgeview, Björn Delin, Nice Events, Björn Florman, Stockholmsmässan, Bo Hallgren,
SKAPA, Johan Norinder, ALMI, Eva Swede, Fri och Stark och Johan Winther, PRV.
Den nationella SKAPA juryn som utgörs av styrelsen för Stiftelsen SKAPA har bedömt de
inkomna förslagen.

Juryn har beslutat utdela diplom och SKAPA-talang för unga innovatörer på 125 000 kr till:
Andrii Krot m.fl. från Kronobergs län för
Adatype - Tangentbord som anpassar sig till användarens händer
Juryns motivering:
I en värld där våra bärbara IT utrustningar blir mer centrala för var dag som går, behöver
människan ibland få komma i centrum. ADATYPE skapar tangentbord på tryckkänsliga
skärmar på ett sätt som anpassar sig till användarens händer och som dessutom rättar vanliga
fel. Att skona allas våra händer kan låta som ett litet steg, men med bärbar IT utrustning
överallt ackumuleras den lilla vinsten till en massiv hälsogärning. Företaget ADATYPE gör
det som alla pratar om – jobbar helt distribuerat och över landsgränser, där det traditionella
kontoret inte längre blir så viktigt och där tidszoner och geografi suddas ut. För ADATYPE är
framtiden redan här, när kliver vi andra ombord?
***
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Juryn har beslutat utdela diplom och SKAPA-talang för unga innovatörer på 75 000 kr till:
Mamduh Halawa från Uppsala län för hans Zeeds – App som hjälper människor att skapa
meningsfulla vanor för att stärka sin psykiska hälsa.
Juryns motivering:
Psykisk ohälsa är en stor utmaning både för individen och för samhället. Appen Zeeds är ett
verktyg för att möta psykologiska utmaningar, när man känner meningslöshet och maktlöshet,
i ett tidigt stadie. Zeeds – App bidrar till att öka möjligheten till självhjälp och individuell
utveckling och samtidigt minska trycket på vården. Vinnaren använder etablerad psykologisk
forskning och kompletterar det med gamification i en estetiskt tilltalande app. Innovationen
har en tydlig praktisk nytta, är enkel och samtidigt långsiktig.
Appen hjälper dig att hitta dina egna centrala värderingar och utveckla beteenden som är i
linje med dem. Vartefter du ändrar ditt beteende belönas du med plantor i en virtuell trädgård
som du kan få att blomma både i appen och i dig själv.
***
Juryn har beslutat utdela diplom och SKAPA-talang för unga innovatörer på 50 000 kr till:
Jacob Hjalmarsson från Östergötlands län för
Arboair Firset Mapper – Automatiserad skogsanalys
Juryns motivering:
Vi är beroende av skogen, Sveriges” lungor” och vårt ”gröna guld”. Skogen står för en stor
andel av vår koldioxidinlagring och skapar många arbetstillfällen. En välmående skog lagrar
koldioxid bättre och ger tillgång till högkvalitativt timmer. Men skogen hotas inte bara av
stormar, torka och bränder utan också av Granbarkborren, vilken är den enskilt största
skogsförstöraren. Med Airboair Forest Mapper inventeras skogen med hjälp av drönare, IRkamera och AI-baserade algoritmer med stor träffsäkerhet. Granbarkborreangrepp upptäcks
långt innan skogen tar stor skada. Resultatet ger rätt information tillgänglig i rätt tid för
skogsägare att kunna försvara skogens välmående och värde.

Stockholm 2021-10-01

Minoo Akhtarzand
ordförande i Stiftelsen SKAPA
Landshövding i Västmanland
Övriga närvarande jurynedlemmar Maroun Aoun (Almi Företagspartner), Lars Filipsson
(Agne Johanssons Minnesfond) och Jan-Erik Nowacki (Svenska Uppfinnareföreningen)
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