
 

Drakbåtpaddlaren Christoffer Carlsson utsedd till Årets 
framtida ledare 

Revisionsbyrån KPMG har i samarbete med Universum utsett Christoffer Carlsson till Årets framtida 

ledare. Christoffer har vid sidan av framgångsrika studier på Handelshögskolan i Stockholm inte bara 

vunnit VM i drakbåt utan även grundat företaget AquActive.   

Christoffer läser idag på kandidatprogrammet vid Handelshögskolan i Stockholm, med inriktning på finans och 

marknadsföring. Vid sidan av studierna har Christoffer varit ledare för det svenska U24-landslaget i 

drakbåtspaddling, som vann VM 2013. Det var strax före VM 2012 i Milano som Christoffer fick en idé. Det 

svenska seniorlandslaget hade nått framgånger under decennier, men Sverige saknade ett U24-landslag. 

Christoffer ville ge fler unga chansen att tävla för Sverige och startade därför Sveriges första landslag i U24-

klassen. Efter att ha lyckats övertyga 25 personer (varav 18 gjorde landslagsdebut) lyckades Christoffer 

tillsammans med sitt lag bara ett år senare ta hem VM-guldet i Szeged, Ungern. 

Christoffer var även med och startade produkt- och hälsoföretaget AquActive, som med sina hantelliknande 

vattenflaskor har tilldelats en mängd utmärkelser sedan starten 2010. AquActive har bland annat kommit tvåa i 

SM i Ung företagsamhet och mottagit pris från tidigare stadsrådet Maud Olofsson i Centerpartiets tävling ”Vinn 

ett aktiebolag”. Personerna bakom företaget har dessutom blivit utsedda till Månadens Malmö-Lundabor. 

Parallellt med sitt engagemang i AquActive coachar Christoffer 70 elever på sin gamla skola, ProCivitas 

gymnasium i Malmö, i entreprenörskap.   

”Det känns oerhört kul att få denna utmärkelse som kvitto på att jag är på rätt väg i mitt ledarskap”, säger 

Christoffer Carlsson, Årets framtida ledare 2014. 

Årets framtida ledare är en tävling som riktar sig till ekonomi-, ingenjörs- och juriststudenter i Sverige som 

utmärkt sig särskilt inom ledarskap. Priset har delats ut årligen sedan 2010 och hette tidigare Årets 

ekonomistudent. Priset riktar sig nu även till ingenjörs- och juriststudenter och har därför bytt namn till Årets 

framtida ledare. Intresset för årets tävling har varit rekordstort med 115 unika nominerade studenter. Utöver den 

åtråvärda titeln vinner årets framtida ledare även en ledarskapsutbildning från Novare Accelerate värd närmare 

50 000 kronor.  

Juryns motivering:  

”Årets Framtida Ledare 2014 tar hem titeln eftersom studenten har alla förutsättningar att bli en fantastisk 

framtida ledare och har drivit flera framgångsrika initiativ till mycket goda resultat. Årets vinnare har bevisat att 

man kan gå sin egen väg och inspirera andra genom att göra det man verkligen brinner för. Personens genuina 

engagemang smittar av sig och vi får känslan av att ingenting är omöjligt. Denna inställning gör studenten till en 

sann förebild för andra studenter. Med en tydlig ledarfilosofi där studenten sätter individen i fokus lämnas ingen 

utanför, för att gruppen ska fungera måste individen fungera och vise versa. Juryn var helt enig i sin omröstning 

och tror att denna ödmjuka, drivna och mogna student kommer att gå mycket långt. Stort grattis Christoffer 

Carlsson!” 

De nominerade studenterna utvärderas utifrån hur väl de har lett ett projekt, arbete eller en grupp till goda 

resultat inom företagande, skolan, kåren, sport eller annat samhällsengagemang. Vinnaren ska vara en person 

som är handlingskraftig, målmedveten, kvalitetsmedveten och lyhörd, och fungera som en inspirationskälla för 

andra studenter. I år bestod juryn av George Pettersson, VD KPMG, Jakob Dahlborg VD Bonnier Books Nordic, 

Pressmeddelande 2014-03-07 



 

Maria Billing COO (operativa chef) Novare Leadership Academy AB och Emma Larsson rekryteringsansvarig 

KPMG. 

”KPMG vill lyfta talanger som har förmågan att föregå med gott exempel, att vara lyhörda och att engagera 

människor omkring sig. Det kommer att behövas många nya duktiga ledare i vårt samhälle i framtiden och 

genom tävlingen Årets framtida ledare vill vi uppmärksamma unga ledarskapsförmågor”, säger Eric Brandt 

ansvarig för studentkommunikation på KPMG.  

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Eric Brandt, ansvarig för studentkommunikation KPMG, tel. 073-327 21 34, eric.brandt@kpmg.se 

Maria Bucher, presskontakt KPMG, tel. 073-347 94 54, maria.bucher@kpmg.se 

 

Om KPMG 

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala 

nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 155 000 specialister i 155 länder. I Sverige har vi stark lokal 

förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter. Besök oss på kpmg.se 
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