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Stora insatser förtjänar stora hyllningar. Därför startade 
vi för 30 år sedan det som i dag är en av världens mest 
prestigefyllda utmärkelser för entreprenörer: 
EY Entrepreneur Of The Year. De entreprenörer som 
har lyckats komma till final har skapat både tillväxt 
och historia – genom nyskapande visioner, tydliga 
värderingar och socialt ansvar. Nu har det blivit dags att 
hylla dessa förebilder.

Årets finalister har valts ut av en oberoende jury som 
har granskat entreprenörerna utifrån utmärkelsens sex 
kriterier:

• entreprenörsanda

• ekonomisk utveckling

• strategisk inriktning

• inverkan på omvärlden

• innovation

• personlig integritet och inflytande.

Kriterierna gäller för samtliga priser: huvudpriset 
Entrepreneur Of The Year samt kategoripriserna Årets 
kvinnliga stjärnskott, Årets manliga stjärnskott och 
Bästa internationella tillväxt.
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Vad sägs om en 
tillväxt på cirka 
1 000 procent under 
de senaste 5 åren?  
Bakom den siffran 
döljer sig Mikael 

Lantz och Fredrik Andersson – grundare av det 
Stockholmsbaserade it-bolaget Accedo. Accedo 
erbjuder en molnbaserad teknikplattform som gör 
det möjligt för bolag som Netflix, MTG och HBO att 
distribuera material till tv-apparater, läsplattor och 
mobiltelefoner. 

De första åren var motiga för Mikael och Fredrik. 
Många potentiella kunder tyckte att appar för 
tv:n  lät intressant, men att användningen av 
uppkopplade tv-apparater var för låg. Den stora 
omställningen kom 2009 och 2010 när nya prylar 
lanserades, med smart-tv och mobilt som de 
stora trenderna. Plötsligt exploderade marknaden 
för Accedos tjänster och bolaget var perfekt 
positionerat för att ta vara på de nya möjligheterna. 
Målet för 2020 är att Accedo ska omsätta en 
miljard kronor.

Ort: Stockholm  / Grundades: 2004

Omsättning: 320 mkr / Antal anställda: 300 st

www.accedo.tv

Mikael Lantz och 
Fredrik Andersson
Accedo Broadband AB

Lisa Lindström
Doberman AB

Ett liv som rektor eller möjligen ett 
jobb för FN var det som hägrade 
för en ung Lisa Lindström. Men 
omständigheterna ville annorlunda. 
Efter en blindtarmsoperation 
vaknade Lisa upp med en ovanlig 

nervskada som gjorde henne rullstolsburen. Det 
krävdes nästan fem år med rehabilitering innan 
Lisa kunde gå igen. Via studier på Hyper Island 
fick hon jobb som affärsutvecklare på Doberman. 
2003 köpte Lisa och sex kollegor loss byrån från 
Europolitan.

I dag är Doberman en av Sveriges ledande digitala 
designbyråer med kunder som SVT, Google, Ikea 
och Volvo. Under Lisas ledning har Doberman 
fått flera designutmärkelser och även utsetts till 
Sveriges bästa arbetsplats. Medarbetarna är med 
och fattar avgörande beslut och balans i livet är en 
viktig del i företagsbygget. Lisas ledarskap är fyllt 
av energi och viljan att förbättra och prova sig fram 
till den ultimata lösningen.

Ort: Stockholm / Grundades: 1998

Omsättning: 107 mkr / Antal anställda: 70 st

www.doberman.se
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Estelle & Thild är ett svenskt 
ekologiskt hudvårdsföretag. Som 
nybliven mamma saknade Pernilla 
Rönnberg ekologiska produkter för 
barn och idén om att starta ett eget 
företag tog form. 2009 lanserades 

de första ekologiskt certifierade produkterna och 
i dag finns både barn- och vuxenprodukter som 
en del i sortimentet. Produkterna säljs i utvalda 
varuhus, kosmetikkedjor och apotek. 

Dagens konsumenter har blivit mer medvetna om 
kemikalier. Det man smörjer in på huden tar sig 
också in i kroppen. Det har bäddat för en snabb 
expansion i såväl Norden som Europa och Asien. 
Estelle & Thild har fördubblat sin omsättning 
vartannat år. Pernillas mål var redan från början 
att bli ett globalt varumärke. Att slåss mot de stora 
drakarna och ta deras marknadsandelar är en av 
Pernillas stor drivkrafter. 

Ort: Stockholm / Grundades: 2007
Omsättning: 40 mkr / Antal anställda: 15 st

www.estellethild.com

Pernilla Rönnberg
Estelle & Thild AB

Marlene Sandberg
Naty AB

Historien om företaget Naty 
började när affärsjuristen Marlene 
Sandberg läste en artikel i Dagens 
Nyheter om miljöförstöringen som 
engångsblöjor orsakar. Varför inte 
utveckla en ekoblöja som var lika 

effektiv som konkurrenternas blöjor? Starten blev 
lyckosam, men ett missvisande test och aggressiva 
konkurrenter satte käppar i hjulet. Motståndet 
sporrade Marlene att satsa ännu hårdare – nu med 
sikte på England. Hårt arbete ledde till ett avtal 
med den brittiska kedjan Sainsbury’s. 

I dag är England och USA de största marknaderna 
följt av Australien, Kanada och övriga Europa. 
Sverige står endast för en liten del av företagets 
omsättning. Marlene vill växa på befintliga 
marknader och planerar bland annat att lansera 
produkter med livsmedelskedjan Carrefour i 
Frankrike och Italien. Nya produkter utvecklas 
kontinuerligt, till exempel en potta av sockerrör 
som lanseras inom kort.

Ort: Nacka / Grundades: 1994

Omsättning: 238 mkr / Antal anställda: 17 st

www.naty.com
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Fredrik Wester är spelnörden 
som grundade spelföretaget 
Paradox Interactive 2004. 
Företaget utvecklar främst 
historiska strategispel, men ger 
också ut spel i egenskap av förlag 

åt andra spelföretag. En storsäljare är spelet 
Cities: Skylines, en variant på det klassiska 
stadsbyggarspelet Sim City. Under Fredriks ledning 
har Paradox Interactive blivit ett starkt varumärke 
– både i Sverige och utomlands. Bolaget har kunder 
i 196 länder och fortsätter att ta positioner inom 
den konkurrensutsatta spelbranschen. 

Fredrik har alltid satt aggressiva mål och aldrig känt 
av några hinder. Han har en fantastisk förmåga att 
entusiasmera och välja den väg som inte alltid är 
den självklara. Fredrik var först med att utveckla en 
portal för speldistribution – “gamers gate” – som 
numera är givet i branschen. 

Ort: Stockholm / Grundades: 2004

Omsättning: 606 mkr / Antal anställda: 190 st

www.paradoxplaza.com

Fredrik Wester
Paradox Interactive AB (publ)

Johan Löf
RaySearch Laboratories AB (publ)

Johan Löf är fysikern från KTH 
som gick vidare till forskning 
på Karolinska Institutet och 
avdelningen för medicinsk 
strålningsfysik. Det blev starten för 
medicinteknikföretaget RaySearch 

Laboratories. Under bolagets första år fungerade 
RaySearch som underleverantör, men Johan 
förstod att det fanns en större potential i att sälja 
direkt till slutkunderna. 

2008 bestämde RaySearch sig för att utvecklat 
mjukvaran RayStation som effektiviserar 
strålbehandling av cancer. RayStation gör det 
möjligt att analyserar en patients tumör och 
omkringliggande frisk vävnad, och att räkna ut 
hur en optimal strålbehandling ska se ut för varje 
enskild cancerpatient. Systemet ser också till 
att patienten får rätt dos dag för dag och riktar 
strålningen så att exakt rätt område behandlas. 
RayStation är en stor succé som används av mer än 
340 strålbehandlingskliniker i världen. Merparten 
av bolagets 190 anställda sitter i Stockholm och 
arbetar med forskning och utveckling.

Ort: Stockholm / Grundades: 2000

Omsättning: 398 mkr / Antal anställda: 190 st

www.raysearchlabs.com
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Renée Voltaire startade sitt företag 
efter ett bakslag. Hon hade jobbat 
mycket under lång tid och till slut 
sade kroppen ifrån. En resa till en 
gård i Arizonas öken blev hennes 
räddning. I dag driver Renée ett av 

Sveriges mest snabbväxande livsmedelsföretag.  

Företaget som bär hennes namn började som en 
liten verksamhet i Renées kök. Där tillverkade 
hon raw food-kex av fröer som sedan såldes i NK 
Saluhall. Renée ägnade sig också åt catering och 
drev köket på ett äldreboende för att få ekonomin 
att gå ihop. Drygt 10 år senare är Renée Voltaire 
ett mycket starkt varumärke som förändrat 
och drivit dagligvaruhandeln framåt genom att 
presentera ett nytt sortiment på marknaden. Renée 
vill förändra världen med kniv och gaffel och hon 
är på god väg. Sortimentet består av fler än 100 
produkter som säljs i Sverige, Finland, Danmark, 
Norge och Estland. 

Ort: Årsta / Grundades: 2005

Omsättning: 89 mkr / Antal anställda: 40 st

www.reneevoltaire.se

Renée Voltaire
Renée Voltaire AB

Annica Forsgren
Skincity Sweden AB

För fem år sedan startade Annica 
Forsgren en e-handelssajt för 
hudvårdsprodukter. Sedan dess 
har Skincity vuxit med rekordfart. 
Annica är utbildad hudterapeut 
och fick idén till Skincity när hon 

upptäckte att det saknades kvalitetsprodukter 
på nätet. I början var det svårt att få de exklusiva 
märkena att godkänna Skincity som återförsäljare. 
Många trodde att nätförsäljningen skulle devalvera 
deras varumärke. 

Som nybliven företagare hade Annica alla varor 
i hemmet. Billy-hyllor från Ikea tjänstgjorde som 
lager och ett skötbord fungerade som packbänk. 
När omsättningen passerade 10 miljoner flyttade 
verksamheten till lokaler i Näsby Park. Skincity är 
inte bara en försäljningsplattform, utan erbjuder 
också professionell hudvård på nätet. Kunderna får 
svara på frågor om sin hy, svaren granskas manuellt 
av hudterapeuter och resultatet är kompletta 
hudvårdsrekommendationer. 

Ort: Täby / Grundades: 2011

Omsättning: 120 mkr / Antal anställda: 20 st

www.skincity.se



”Ränta på ränta” 
är världens 
åttonde underverk. 
Åtminstone om du 
frågar Karl Perhagen 
och Patrik Wahlén. 

Tillsammans har de skapat industrigruppen Volati 
som nått en snabb tillväxt genom att återinvestera 
vinsterna i bolagen och i nya förvärv. Deras 
affärsidé är att köpa företag för att utveckla och 
äga, inte för att sälja. Volati har på 13 år vuxit  till 
en omsättning på cirka tre miljarder. 

Karl och Patrik står för ett annat sorts 
entreprenörskap än det vanliga. Att utveckla, 
förfina och långsiktigt äga flera företag är 
själva kärnan. Det ska finnas en stark kultur i 
alla bolag som förvärvas. Men det behöver inte 
vara samma kultur, eftersom Volati verkar inom 
olika branscher. Det viktigaste är att bolagen 
delar entreprenörernas värdegrunder – att vara 
transparenta, ärliga och raka. I dag består Volati av 
13 affärsenheter, av vilket Thoomée har den största 
omsättning.

Ort: Stockholm / Grundades: 2003

Omsättning: 2 188 mkr / Antal anställda: 1038 st

www.volati.se

”Att ifrågasätta hjulet men inte 
uppfinna det” är något som 
präglar Konrad Bergströms liv som 
entreprenör. När Konrad startade 
Zound Industries hade han redan 
drivit flera företag och sålt allt från 

fisk och vindsurfingbrädor till takräcken och kläder. 
Nu ville han utveckla och sälja hörlurar på samma 
sätt som solglasögon och klockor – med hjälp av 
varumärke och design. De färggranna hörlurarna 
Urbanears kom 2009 och blev snabbt en succé. 

Konrads koncept för Zound Industries var klart 
redan från start: go big. Och siffrorna talar sitt 
tydliga språk, cirka 80 procent av omsättningen 
kommer från utlandet. Under de tre senaste åren 
har bolaget ökat sin omsättning med 141 procent 
och hörlurarna har fått sällskap av högtalare och 
mobiltelefoner. Under paraplyet Zound Industries 
finns i dag de egna varumärkena Urbanears, Coloud 
och Molami samt det licensierade varumärket 
Marshall. 

Ort: Stockholm / Grundades: 2008

Omsättning: 758 mkr / Antal anställda: 98 st

www.zoundindustries.com

Karl Perhagen och 
Patrik Wahlén
Volati AB

Konrad Bergström
Zound Industries International AB



EY  |  Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, 
transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att 
skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier 
världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare 
och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör 
ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra 
medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young 
Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. 

© 2016 Ernst & Young AB. 
All Rights Reserved.
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Följ oss på Instagram och Twitter 
eoy.se / @EOY_Sverige / #EOYSverige.


