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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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Dimitris Gioulekas lämnade rollen 
som divisionschef på WM-data för 
att tillsammans med två kollegor 
grunda Knightec. Han brinner för 
mångfald och 2014 utsågs Dimitris 
till Årets vd.

Knightec är ett ingenjörsföretag specialiserat 
inom produktutveckling. Knightec hjälper 
industriföretag att effektivisera sin verksamhet och 
utveckla nya produkter som kan konkurrera på en 
global marknad. Knightec har verksamhet i flera 
branscher, bland annat fordon, försvar, life science, 
förpackning, energi och industri. 

Sedan Dimitris tog över vd-rollen 2007 
har han tagit sitt bolag till oanade höjder. 
Omsättningen har ökat med över 190 procent 
och personalstyrkan med 180 procent. En av de 
viktigaste framgångsfaktorerna är mångfald och 
kompetensförsörjning. Dimitris menar att ett team 
som bara består av kopior av en själv inte blir 
särskilt innovativt.

Ort: Örnsköldsvik / Grundades: 2003

Omsättning: 420 mkr / Antal anställda: 450 st

www.knightec.se

Dimitris Gioulekas
Knightec AB

Jimmie Wiklund
Nelab Invest AB

”Allt är möjligt, frågan är bara hur 
lång tid det tar.” Jimmie Wiklunds 
motto har lett till stora framgångar 
med Nelab Invest – ett företag med 
verksamhet i konkurrentsutsatta 
och traditionella branscher i 

norra Sverige.

Jimmie tog över det gamla familjeföretaget 2008. 
Sedan dess har Nelab haft en strålande utveckling. 
2008 var omsättningen cirka 65 miljoner kronor 
och vinsten 3,5 miljoner kronor. 2014 omsatte 
företaget cirka 150 miljoner kronor med en vinst på 
15 miljoner. 

Initialt var Nelab ett elinstallationsbolag i Piteå. 
I dag är koncernen aktiv med installation och 
service inom larm och säkerhet, datanät, hiss, 
elinstallation, kraft, belysning och datalagring. 
Bolaget driver även en Elonbutik. Jimmies främsta 
drivkraft är att skapa bolag som hela tiden 
utvecklas. Fokus på förändringar och förbättringar 
är en del av vardagen. Jimmie har även infört en 
styrmodell som bygger på delegering och som ger 
alla chefer stort handlingsutrymme.

 Ort: Piteå / Grundades: 1948

Omsättning: 147 mkr / Antal anställda: 84 st

www.nelabinvest.se
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Som 23-åring köpte han Laponia 
Hotell i Arvidsjaur. I dag är 
Kristoffer Lundström 32 år och äger 
tre hotell. De senaste tillskotten 
är Stadshotellet och Malmia i 
Skellefteå.

För Kristoffer har yrkesvalet varit självklart hela 
tiden. Han ville jobba inom samma bransch som 
sina föräldrar – hotellnäringen. 2007 satsade 
Kristoffer sina besparingar, några hundratusen 
kronor som han tjänat på att importera bilar från 
Tyskland, och köpte Laponia. 

Att driva hotell är en livsstil för Kristoffer. 
Verksamheten är igång 24 timmar om dygnet, 
alla dagar på året. Ambitionen för de senaste 
hotelltillskotten är att Stadshotellet ska utvecklas 
mer mot dans och show, medan Malmia ska förbli 
ett affärshotell. Kristoffer planerar även att bygga 
ett nytt hotell i Skellefteå som ska stå klart 2019. 
Tillväxten fungerar som ett lok lokalt och skapar 
arbetstillfällen i andra branscher. Om fem år räknar 
Kristoffer med att omsätta 200 miljoner kronor och 
ha cirka 120 anställda. 

Ort: Arvidsjaur / Grundades: 2007
Omsättning: 394 mkr / Antal anställda: 23 st

www.hotell-laponia.se

Maria Karlsson Jonsson
Maincourse i Umeå AB

Kristoffer Lundström
Laponia Hotell & Konferens AB

Tidigare fanns här rättsväsende, 
polis, åklagare, telegrafstation, 
postkontor och auktionskammare. I 
dag rymmer det tegelröda rådhuset 
krögaren Maria Karlsson Jonssons 
företag Maincourse i Umeå.

Marias första kontakt med företaget skedde i 
egenskap av anställd. Året var 1998 och Marias 
uppgift var att försöka ordna upp en usel ekonomisk 
situation. Med en genomtänkt affärsplan, 
effektivisering och ny inredning lyckade hon vända 
till ett positivt resultat på bara fyra månader. 2001 
köpte Maria hela företaget, vilket blev starten för 
en fantastisk utveckling. 

Som person är Maria driftig och full av idéer. Sedan 
hon tog över har omsättningen ökat från 16 till 40 
miljoner kronor. Målet är att öka omsättningen till 
60 miljoner kronor i samband med en pågående 
nysatsning. Maria tar över samtliga lokaler 
i rådhuset och skapar två nya verksamheter 
som komplement till Rex brasseri; Juliette, en 
cocktailbar med livejazz, och Rådhuskällaren, en 
pub med street food-koncept.

Ort: Umeå / Grundades: 1996

Omsättning: 39 mkr / Antal anställda: 34 st

www.rexumea.com
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Concentus i Kalix AB är ett 
familjeägt företag som äger och 
förvaltar företag. Nils Lundholm 
startade företaget 1989, men 
karriären som egen företagare 
inleddes 1976. 

Företagen i koncernen tillverkar och säljer färdiga 
produkter och system till hotell, bostäder och vård, 
färdiga badrum från fabrik, kompletta inredningar, 
schaktlösningar elsystem och sist men inte 
minst smarta bokningssystem för besöksnäring. 
Nyfikenheten att förverkliga idéer är drivkraften 
hos Nils. Företaget verkar främst på en mogen 
marknad – byggmarknaden – och försöker där 
tillföra nya sätt att tänka. 

Nils ser möjligheter att expandera inom det 
industriella byggandet, det vill säga att tillföra 
fler tjänster, produkter och know-how med 
förtillverkning i fabrik. Concentus är i ett skede 
där det finns ett behov av en ny fabrik som är 
mer ändamålsenligt – allt för att kunna expandera 
ytterligare.  I dag verkar företaget nästan bara i 
Norden, men Nils tror på USA. Där finns liknande 
fabriker, dock utan de höga kravspecifikationer som 
Concentus har på sina produkter.      

Ort: Kalix / Grundades: 1989

Omsättning: 398 mkr / Antal anställda: 269 st

www.concentus.nu

Nils Lundholm
Concentus i Kalix AB

Raja Thoren
ThorenGruppen AB

Utan Raja Thorens mamma hade 
ThorenGruppen kanske aldrig 
funnits. Det var nämligen hon som 
lånade ut pengar när Raja startade 
det som skulle bli Sveriges största 
privatägda skolföretag.  

I dag har företaget närmare 1 500 medarbetare 
och driver bland annat gymnasieskolor, grund- och 
förskolor samt vuxenutbildning från Arvidsjaur i 
norr till Malmö i söder. 2011 omsatte koncernen 
211 miljoner kronor. Budgeterad omsättning för 
2015-2016 ligger på en dryg miljard kronor. Raja 
ser tillväxtmöjligheter där andra kanske inte ser 
det och implementerar arbetssätt som gör att 
verksamheterna oftast genererar vinst redan första 
året.

Mod, kraft och passion har resulterat i en koncern 
med stort samhällsengagemang och hjärta. Många 
företag väljer att stötta lokala idrottsföreningar och 
lag ekonomiskt. ThorenGruppen har tagit det ett 
steg längre genom att starta en egen idrottsförening 
med namnet Team ThorenGruppen SK som spelar i 
allsvenskan i innebandy samt Team TG som spelar i 
division 1 i fotboll. 

Ort: Umeå / Grundades: 1999

Omsättning: 884 mkr / Antal anställda: 1 500 st

www.thorengruppen.se
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Vad har gondolrälsen på 
Globens tak gemensamt med 
hedersutnämningen Kunglig 
Hovleverantör? Svaret är 
familjeföretaget Jämtlands Flyg 
som Sara Ahlin Grinde är vd för.  

Sara har varit omgiven av helikoptrar sedan 
barnsben. Företaget grundades av den legendariske 
flygaren “Spökis” Andersson. Sara är vd sedan 
2007 och tredje generationen i familjeföretaget.  
Djur och natur är hörnpelare i verksamheten. 
Skogsinventering, viltmärkning och rennäring 
är exempel på vanliga uppdrag. Ett mer ovanligt 
uppdrag var att lägga gondolräls på Globens tak.

Sara är en driven och målinriktad entreprenör. 
Att se möjligheter i stället för problem är en 
inställning som genomsyrar företaget. Jämtlands 
Flyg utbildar nyexaminerade piloter i egen regi 
och har tillsammans med kund skapat innovativa 
verktyg, bland annat en avisningsstång för 
elledningar. I framtiden vill Sara att företaget 
ska växa. Företagets mål och vision är att vara 
förstahandsvalet bland helikoptertjänster i 
Mellansverige.

Ort: Östersund / Grundades: 1954

Omsättning: 31 mkr / Antal anställda: 12 st

www.jamtlandsflyg.se

Sara Ahlin Grinde
Jämtlands Flyg AB

Tobias Andersson
Turborilla AB 

För några år sedan började Tobias 
Andersson ägna fritiden åt sin 
egen dröm. Resultatet blev spelet 
Mad Skills Motocross och företaget 
Turborilla. 

Mad Skills Motocross skapades först som ett 
datorspel. Sedan hörde motocrossmagasinet 
Racer X av sig till Tobias och föreslog att de skulle 
utveckla en version av spelet för Iphone. Sagt och 
gjort. I dag har Turborilla skapat två mobilspel: Mad 
Skills Motocross och Mad skills BMX. I en bransch 
med hård konkurrens, där många aktörer har svårt 
att följa upp tidigare succéer, har bolaget släppt 
flera versioner av sina spel med stor framgång.

Turborilla har ett starkt varumärke och trogna 
kunder. Tobias tror på en fortsatt utveckling av 
omsättningen och ser potential på flera marknader. 
Den nordamerikanska marknaden är den enskilt 
största och står för cirka 30 procent av intäkterna. 
Frankrike och Australien är också stora. I Asien är 
Turborilla fortfarande en liten aktör, men planen är 
att expandera där. 

Ort: Umeå / Grundades: 2007

Omsättning: 16 mkr / Antal anställda: 8 st

www.turborilla.com
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Följ oss på Instagram och Twitter 
eoy.se / @EOY_Sverige / #EOYSverige.

Åke Persson är chefen som delar 
ut företagsvinster på miljontals kronor 
till sina anställda. Åke äger företaget 
Monitor i Hudiksvall, ett företag 
som arbetar med affärssystem för 
tillverkande industrier.

Monitor grundades 1974. Då utvecklades ett 
tidkalkylprogram, som senare blev affärssystemet 
Monitor. I dag är Åkes företag den marknadsledande 
leverantören av affärssystem i Sverige. Monitor finns 
även i Danmark, Finland, Estland, Litauen, Polen, 
Brasilien, Malaysia och Kina. Ambitionen är att 
fortsätta växa internationellt. 

Åke tar ständigt fram nya produkter till 
affärssystemet, till exempel en app så att kunderna 
kan kontrollera sin produktion via mobilen. Enligt 
Åke finns det tre förklaringar till att Monitor 
vuxit så kraftigt. Monitor har inte använt sig av 
återförsäljare. Företaget har egna utbildare och egen 
kundsupport. Sist men inte minst – bolaget använder 
ett vinstdelningssystem. Sedan systemet infördes har 
lönsamheten i bolaget ökat.

Ort: Hudiksvall / Grundades: 1974

Omsättning: 272 mkr / Antal anställda: 146 st

www.monitor.se

Åke Persson
Monitor International 1 AB
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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


