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Stora insatser förtjänar stora hyllningar. Därför startade 
vi för 29 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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Anna Rhodin var 
forskaren som såg 
byggprocessen 
med nya ögon. 
Jörgen Sundhäll 
är entreprenören 

som såg möjligheten med den nya processen. 
Tillsammans startade de ByggDialog – ett 
byggföretag som använder partnering som 
arbetssätt.

Nya metoder för att jobba effektivare uppstår i 
alla branscher, så även i den traditionsbundna 
byggbranschen. Motståndet var hårt, men i 
dag är partnering ett etablerat sätt att handla 
byggtjänster. I ett partneringprojekt arbetar alla, 
oavsett vilken sidan man representerar, för en 
strukturerad samverkan och projektets bästa.

Till skillnad från flera stora byggaktörer arbetar 
ByggDialog enbart med partneringprojekt. Bolagets 
mål är en tillväxttakt på 20 procent per år och 
den ska i första hand förverkligas genom att växa 
i Sverige. Många kunder finns inom den offentliga 
sektorn, där behoven av upprustning, ny- och 
ombyggnad av skolor och sjukhus är stora. Det ger 
ByggDialog stora möjligheter till fortsatt expansion.

Ort: Karlstad / Grundades: 2007

Omsättning: 675 mkr / Antal anställda: 115 st

www.byggdialog.se

Anna Rhodin & Jörgen Sundhäll
ByggDialog AB

Fredrik Berghel & Olle Hulteberg 
Inission AB

2007 köpte 
vännerna Olle 
Hulteberg och 
Fredrik Berghel 
den krisande 
kontraktstillverkaren 

EDC. De visste inget om elektroniktillverkning, men 
förvärvet blev starten för bolaget Inission.

På fem månader lyckades Olle och Fredrik vända 
EDC från en förlust på en miljon kronor i månaden 
till break-even. Olle och Fredrik har egenskaper 
som kompletterar varandra. Fredriks främsta talang 
är produktion och utveckling, medan Olle har en 
fallenhet för marknadsföring och försäljning.

Deras strategi har varit att skapa en utmanare 
i en bransch som präglas av prisfokus, 
internationalisering och flytt av produktion 
utomlands. Nyckeln till framgång stavas kundfokus, 
struktur och hårt arbete. Att skapa tillväxt i 
kombination med lönsamhet är något som Olle 
och Fredrik ser som en spännande utmaning. Den 
främsta tillväxten kommer från deras förmåga att 
förvärva och förändra bolag – eller som de själva 
säger: förändring är förbättring och allt kan alltid 
förbättras.

Ort: Munkfors / Grundades: 2007

Omsättning: 250 mkr / Antal anställda: 166 st

www.inission.se
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Efter ett tips från en lumparkompis 
åkte Göran Debäck till Karlstad när 
han ville frigöra sig från familjen och 
starta något eget. Den planerade 
bilverkstaden blev en mattaffär som 
så småningom blev Stuvbutiken. 

Göran startade Stuvbutiken 1989. Affärsidén var 
enkel: köpa in inredningsutrustning av hög kvalitet 
från hela världen och sälja den billigt. Kakel, klinker, 
laminat, parkettgolv, plastmattor, kaminer, färg, 
tapeter, dörrar och badrumsinredningar är några 
hörnpelare i sortimentet. 

Görans mål är att fortsätta utveckla sortimentet, 
hitta nya områden som är intressanta, köpa 
upp stora restpartier och förhandla priser med 
grossister – allt för att kunna erbjuda kunderna ett 
så lågt pris som möjligt. Med sin förmåga att se 
möjligheter och våga chansa är Göran en förebild 
för andra entreprenörer. Trots motgångar på vägen 
har han kommit tillbaka och vågat satsa igen och 
igen. Utgångspunkten är att ingenting är omöjligt 
och att allt kan lösas.

Ort: Karlstad / Grundades: 1989
Omsättning: 139 mkr / Antal anställda: 57 st

www.stuvbutiken.com

Göran Debäck
Stuvbutiken G Debäck AB

Johan Mattsson
Svenska Krämfabriken AB

Kanske har du någon gång 
masserat ömma muskler med 
linimentet Ormsalva? I så fall har 
du använt en produkt som tillverkas 
av Johan Mattssons bolag Svenska 
Krämfabriken.

Johan är en målinriktad och energisk person som 
får saker att hända. 2012 tog han över sin pappas 
bolag som tillverkat ormsalvan sedan mitten 
av 80-talet. 2014 skedde en sammanslagning 
med bolaget Recipe for Men. Så föddes Svenska 
Krämfabriken. Bolagets affärsidé är att utveckla, 
tillverka och distribuera kosmetiska produkter. 
Svenska Krämfabriken marknadsför & säljer egna 
varumärken, importerade varumärken samt med 
utveckling, tillverkning & distribution av andra 
företags produkter & varumärken.

Det gröna tänkandet är viktigt för Svenska 
Krämfabriken. Hela produktionskedjan – inköp, 
tillverkning och försäljning – bygger på hållbarhet. 
Marknaden växer och bolaget finns redan i 25 
länder, bland annat i USA. Norden är den största 
marknaden, men på sikt vill Svenska Krämfabriken 
bygga fler internationella varumärken.

Ort: Falun / Grundades: 1987

Omsättning: 70 mkr / Antal anställda: 28 st

www.simplus.se
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I slutet av 1990-talet satsade Radscan på 
rökgaskondensering. Bakom bolaget, vars teknik 
spar energi och minskar utsläpp av koldioxid, står 
Jonas Bergman, Tomas Börgesson och Gunnar 
Råbe. 

Radscan arbetar med energiåtervinning av fuktiga 
rökgaser. När man eldar något fuktigt, exempelvis 
trä, bildas vattenånga i gaserna som går ut genom 
skorstenen. Vattenångan innehåller mycket energi 
och genom rökgaskondensering tas energin till vara 
och förs ut i fjärrvärmenätet. 

Under de senaste fem åren har omsättningen i 
bolaget ökat från 33 till 150 miljoner kronor. Under 
samma period har ett underskott på 2 miljoner 
vänts till en vinst på 7 miljoner kronor. Radscans 
kunder har historiskt funnits främst i Sverige, men 
potentialen att växa på nya marknader är stor. 
Genom medvetna internationella satsningar uppgår 
exportandelen i bokslutet 2015 till 60%. Med en 
vilja att förändra världen och bara göra det som är 
bra för miljön inspirerar ägarna sina medarbetare. 
Målet är alltid att försöka hitta nya, mer effektiva 
lösningar till kunderna.

Ort: Västerås / Grundades: 1998

Omsättning: 148 mkr / Antal anställda: 20 st

www.radscan.se

Jonas Bergman, Gunnar Råbe 
& Tomas Börgesson
Radscan AB

Lina Rickardsson
Pappelina AB

I början av 2000 sålde Lina 
Rickardsson 124 plastmattor. I dag 
väver hennes företag Pappelina 
cirka 100 000 mattor om året, 
sysselsätter ett 40-tal personer i 
Dalarna och har försäljning 

i 26 länder.

De färggranna platsmattorna med rutor, ränder, 
blommor och prickar är numera en välkänd 
inredningsdetalj i många hem. Mattorna vävs på 
ett litet väveri i Leksand och bygger på gamla 
hantverkstraditioner. Produktionskostnaderna 
är visserligen högre än i många andra delar av 
världen, men Linas mål har varit att bygga ett starkt 
varumärke fyllt av kvalitet och stolthet.

Norden står för cirka 50 procent av omsättningen. 
Europa är den stora exportmarknaden, men 
produkterna säljs även i Japan, Korea, Australien 
och USA. Företagets exportandel ökar varje år 
och är nu uppe i drygt 75 procent. Lina utvecklar 
fortfarande nya mönster och tekniker. Sortimentet 
blir större men känslan av Pappelina ska alltid finnas 
där – enkelt, stilrent och funktionellt.

Ort: Falun / Grundades: 1998

Omsättning: 42 mkr / Antal anställda: 10 st

www.pappelina.com
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Elmotorer finns överallt i vår vardag 
– många gånger utan att synas. När 
du tar ut pengar från bankomaten 
kan det vara en motor från företaget 
Stegia som matar ut sedlarna. 

Under 20 år har Marit Stjernberg byggt upp ett 
företag som i dag är ett av världens ledande 
mekatronikföretag. Stegias motorer finns bland 
annat i parkeringsautomater, returburksmaskiner 
och kassasystem. Företaget har vuxit organiskt 
och alla investeringar har gjorts med egna pengar. 
Utöver huvudkontoret i Västerås, produktionsenhet 
och motorutveckling i Shanghai.

Men det har inte gått på räls hela tiden. För några 
år sedan drabbades Stegia av oegentligheter i de 
utländska dotterbolagen. Marit tog tag i problemen 
på ett mycket målmedvetet sätt och arbetade 
metodiskt för att återfå kontroll och lönsamhet i 
verksamheten. Nu är företaget på väg åt rätt håll 
igen. Tillväxtambitionerna är stora och målet är 
100 miljoner kronor i omsättning 2016. 

Ort: Västerås/Shanghai / Grundades: 1993

Omsättning: 90 mkr / Antal anställda: 70 st

www.stegia.com

Marit Stjernberg
Stegia AB

Peter Johnsson
Peter Johnsson It-Konsult AB

Peter Johnsson från Enköping ville 
vara med och slåss om offentliga 
upphandlingar. Med samarbete som 
vapen lyckades han slå de stora it-
konsultbolagen på fingrarna. 

Efter att ha varit anställd som it-konsult i två år 
ville Peter bli egen företagare. Men han insåg 
ganska snart att det var svårt att vinna de lite 
större ramavtalen som ensamkonsult. Peter 
ingick då avtal med andra små konsultföretag och 
tillsammans lämnade de anbud vid upphandlingar. 
Från 2004 och framåt vann nätverket många 
upphandlingar med Peter som frontfigur. Sedan 
2009 agerar företaget i princip enbart som mäklare 
åt andra konsulter. 

Peter har påverkat branschen genom att vara 
först med nätverk som affärsmodell. De främsta 
konkurrenterna är fortfarande stora traditionella 
teknikkonsultbolagen, även om fler “nätverksbolag” 
har etablerat sig på marknaden. Peters största 
utmaning framöver är att anpassa verksamheten 
till branschens efterfrågan på paketerade 
helhetslösningar. 

Ort: Enköping / Grundades: 2000

Omsättning: 200 mkr / Antal anställda: 10 st

www.pejoit.net
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Följ oss på Instagram och Twitter 
eoy.se / @EOY_Sverige / #EOYSverige.

2008 klev Rickard Lyko in i 
familjeföretaget som då drev två 
frisörsalonger och en blygsam 
e-handel. I dag är Lyko Online 
marknadsledande i Sverige inom 
skönhetsprodukter på nätet. 

Företagets omsättning har ökat från fyra miljoner 
kronor 2008 till närmare 535 miljoner enligt 
prognosen för 2015. Under samma period har 
sortimentet på webben ökat från 400 till 36 000 
hårvårds-, hudvårds- och skönhetsprodukter. 

Rickards vision har alltid varit att skapa något 
som HM och Ikea. Viljan att bli bäst driver honom 
framåt, liksom inställningen att våga pröva idéer 
innan de är perfekta. Annars är risken att idéerna 
förblir idéer. Rickard satsar på att utveckla och 
bredda sitt koncept, dels genom fysiska butiker 
som fokuserar på hårvård och salongstjänster, dels 
genom att bredda sortimentet på webben. På den 
strategiska agendan står även nya marknader med 
Norge som ett första steg. Målet är att omsätta en 
miljard kronor 2018.

Ort: Vansbro / Grundades: 2008

Omsättning: 535 mkr / Antal anställda: 450 st

www.lyko.se

Rickard Lyko
Lyko Online 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. 

© 2015 Ernst & Young AB. 
All Rights Reserved.

ey.com/se


