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Nationell jury:
• Peter Bronsman, (juryordförande) vd Kopparbergs Bryggeri, vinnare av huvudpriset 2012.
• Johan Andersson, vd Mellby Gård, styrelseuppdrag Älvsbyhus m.fl.
• Richard Båge, huvudägare i Mediaplanet, ”affärsdrake” i SVT:s Draknästet.
• Jan Dinkelspiel, företagsledare och finansman, tidigare Nordnet.
• Victor Jacobsson, en av grundarna bakom Klarna, vinnare av huvudpriset 2014.
• Bo Lundquist, Anders Walls stiftelser m.fl., tidigare ordförande i H&M:s revisionsutskott. 
• Katarina Martinson, huvudägare i Fidelio Capital, styrelseledamot i Husqvarna och 

Lundbergföretagen.
• Günther Mårder, vd för Sveriges största organisation för företagare: Företagarna.
• Pär Nuder, tidigare finansminister, i dag styrelseordförande i Tredje AP-fonden och Hemsö.
• Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande i Riskkapitalföreningen, tidigare vd för Företagarna.

Kvällens vinnare representerar Sverige  i den internationella finalen i Monte Carlo där 
cirka 60 länder deltar.

Drömmarna har tagit 
dem hela vägen till final
Vi är stolta över att hylla Sveriges mest framgångsrika entreprenörer genom utmärkelsen 
EY Entrepreneur Of The Year. Kvällens finalister har skapat mer än bara tillväxt. Genom 
nyskapande visioner, tydliga värderingar och socialt ansvar är de med och skapar historia. 
Finalisterna granskas utifrån sex kriterier:

• Entreprenörsanda
• Ekonomisk utveckling
• Strategisk inriktning
• Inverkan på omvärlden
• Innovation
• Personlig integritet och inflytande

Kriterierna gäller för samtliga priser som delas ut under kvällen: huvudpriset 
EY Entrepreneur OF The Year samt kategoripriserna Årets kvinnliga stjärnskott, 
Årets manliga stjärnskott och SEB:s pris för Bästa internationella tillväxt.



Finalister

EY Entrepreneur Of The Year

Peter Rejler
Rejlers AB

Som 9-åring fick Peter Rejler boken 
”Lönsamhetens grunder” av sin 
farfar. Som 32-åring köpte Peter 
sin pappas A-aktier i Rejlers.  I dag 
är teknikkonsultbolaget noterat på 
Nasdaq Stockholm, men har behållit 

karaktären av familjeföretag.

När Peter gick in som vd 1999 omsatte bolaget 
cirka 130 miljoner kronor med negativt resultat. 
Sedan dess har omsättning vuxit varje år. 2014 
omsatte Rejlers drygt 1,7 miljarder kronor.

Rejlers arbetar med projekt inom bygg och 
fastighet, energi, industri och infrastruktur. Bolaget 
har verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Hela 
bolaget genomsyras av entreprenörsanda. De 87 
kontoren har stora möjligheter att själva påverka 
hur de ska nå koncernens mål. Affärsutveckling 
pågår fortlöpande för att kunna leverera tjänster 
mer effektivt. Peter är känd som en karismatisk och 
hälsomedveten ledare – en riktig energispridare. 
Han har även utmanat andra vd:ar i olika 
idrottsgrenar för att skänka pengar till välgörenhet.

Ort: Stockholm / Grundades: 1942

Omsättning: 1712 mkr / Antal anställda: 1742 st

www.rejlers.se



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

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



Finalister

EY Entrepreneur Of The Year

Rickard Öste
Oatly AB

Rickard Öste är kemiprofessorn 
som uppfann havredrycken och 
grundade företaget Oatly. I dag säljs 
produkterna på ett 20-tal marknader. 
Norden, England, Spanien och 
Tyskland är de största.

Det var när Rickard forskade om mjölkintolerans 
som han insåg att marknaden för ett alternativ till 
komjölk var stor. Det skulle dock dröja decennier 
innan han fick tillfälle att testa sin idé. Rickard kom 
i kontakt med en spannmålshandlare som hade 
problem med överskott i produktionen. Efter många 
experiment visade sig havre vara överlägsen andra 
råvaror för att tillverka mjölk.

Rickards styrka är att han har ena benet i den 
akademiska världen och det andra i verkligheten. 
Han kan umgås med forskare samtidigt som han kan 
kommersialisera sina innovationer. Oatlys produkter 
kommer från forskning, men också som en reaktion 
på trender på marknaden, till exempel havremjölken 
för kaffe latte. Nya produkter utvecklas efter hand 
och framgångssagan har bara börjat. 

Ort: Malmö / Grundades: 2001 

Omsättning: 269 mkr / Antal anställda: 69 st

www.oatly.com

“Man ska vissla på väg till jobbet, 
inte på hemvägen”. Det tycker Fabian 
Bengtsson som började arbeta i 
familjeföretaget Siba redan som 
13-åring.

Netonnet Group med varumärkena SIBA och Netonnet 
är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag. 
SIBA grundades 1951 av Folke Bengtsson. Bengt 
Bengtsson tog över verksamheten 1961 och under 
1990-talet expanderade företaget i Sverige. Bolaget 
etablerade sig även i Danmark och Norge. Tredje 
generationen tog över 2001 och från 2005 fram till 
2015 omvandlades bolaget från att vara en traditionell 
butikskedja till att bli en modern omnikanal kedja med 
sömlös integration mellan E- och butikshandel under 
två varumärken. 

Ambitionerna för framtiden är höga med 
fokus på digitalisering och integration av alla 
försäljningskanaler. Smarta logistiklösningar är 
en väsentlig del av Netonnet groups verksamhet. 
Företaget står inför en börsnotering som ska driva 
fortsatt utveckling av verksamheten och ett framtida 
generationsskifte. Fabian var vd för SIBA mellan 2001 
och 2014, Ordförande för Netonnet  mellan 2011–
2014 och i dag är han ledamot i Netonnet Group AB. 

Ort: Göteborg / Grundades: 2014
Omsättning: 6 500 mkr / Antal anställda: 1200 st

www.netonnetgroup.se

Fabian Bengtsson
Netonnet Group AB



Lars-Göran Torpheimer är en 
envis visionär som drivs av att 
leverera kundnytta. För 14 år sedan 
startade han Torpheimergruppen 
– ett av de största, privatägda, 
installationsbolagen i Sverige.

När Lars-Göran startade sin verksamhet kunde han 
nog inte drömma om hur snabbt företaget skulle 
utvecklas. 2001 hade företaget två medarbetare 
och en omsättning på 4,5 miljoner kronor. I dag 
landar omsättningen närmre 600 miljoner kronor 
och antalet anställda är över 200. Lars-Göran 
planerar för fortsatt tillväxt, bland annat genom 
att bredda produktportföljen. Verksamheten finns 
främst i Linköping, Norrköping och Stockholm. 

Torpheimergruppen utför tekniska installationer 
inom el, vs-teknik, ventilation och automation. 
De erbjuder även tjänster inom energi, logistik, 
tredjepartslager och saneringsverksamhet. 
Komplexiteten i uppdragen varierar men alla 
uppdrag utförs med samma engagemang – oavsett 
om det gäller att byta en lysrörsarmatur eller bygga 
en 15 000 kvadratmeter stor datahall.

Ort: Linköping / Grundades: 2001
Omsättning: 586 mkr / Antal anställda: 203 st

www.torpheimer.se

Lars-Göran Torpheimer
Torpheimergruppen AB



Finalister

Årets Kvinnliga Stjärnskott

När Linda Sätterström väntade 
sitt första barn såg hon ett glapp 
i marknaden för babyartiklar. Det 
fanns många trendiga kläder för 
små barn, men nästan inga snygga 
vardagsprodukter. Det ville Linda 

ändra på. 

Den första produkten var en napphållare som Linda 
sydde hemma i sitt kök. I dag har napphållarna 
fått sällskap av en rad andra produkter. Sedan 
starten 2005 har företaget Elodie Details vuxit 
med 20–60 procent varje år. För tio år sedan var 
trendmedvetna produkter för små barn ganska 
okänt. Lindas ambition har alltid varit att bli den 
starkaste och bästa aktören inom den nischen. 
Målet är en omsättning på 100 miljoner kronor, 
utan att behöva ta in externt kapital.

Elodie Details har direkt verksamhet endast inom 
Sverige, men bara knappt hälften av försäljningen 
sker här. Redan 2007 omsatte företaget lika mycket 
utanför landets gränser som inom. Företagets 
viktigaste exportmarknader är Frankrike, BeNeLux, 
Spanien, Polen, Ryssland och Korea.

Ort: Stockholm / Grundades: 2005

Omsättning: 30 mkr / Antal anställda: 9 st

www.elodiedetails.com

Linda Sätterström
Elodie Details AB
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Årets Kvinnliga Stjärnskott

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 plastmattorna 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

Maria Karlsson Jonsson
Maincourse i Umeå 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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Årets Kvinnliga Stjärnskott

Jessica Håkansson 
och Charlotta Grenter 
har båda en bakgrund 
som rektorer på 
kommunala skolor. 
Tillsammans satt de 

ofta och beklagade sig. En kväll ställde deras män 
frågan: Varför startar ni inte en friskola och gör 
som ni själva vill?

I dag driver Jessica och Charlotta företaget 
Framtidskompassen med två skolor och två 
förskolor. Genom att ständigt utmana sina 
arbetssätt utvecklar de verksamheten tillsammans 
med övrig personal. Jessica och Charlotta ser 
inga hinder för fortsatt utveckling och tillväxt. De 
tittar på olika områden att växa – både geografiskt 
i Sverige och utomlands. De tittar också på nya 
intäktskällor, till exempel mat för avhämtning och 
tvätt.

Skolorna ligger i ett område som tidigare hade låga 
resultat studiemässigt. I dag har detta förändrats. 
Skolorna hamnar i topp vad gäller såväl kunskap 
som trivsel och engagemang hos elever, föräldrar 
och personal. Jessicas och Charlottas vision “Vi tar 
drömmar på allvar” har gett resultat! 

Ort: Vellinge / Grundades: 2009
Omsättning: 92 mkr / Antal anställda: 138 st

www.framtidskompassen.se 

Jessica Håkansson & 
Charlotta Grenter
Framtidskompassen AB

Sanna Ahrens, Marie Medström  
& Marie Lundin
Cuben Utbildning AB 

Cuben Utbildning är ett företag med inriktning mot 
vuxenutbildning. Företaget bildades 2010 i Göteborg av 
Sanna Ahrens, Marie Medström och Marie Lundin.

Det finns flera aktörer som erbjuder vuxenutbildning 
med fokus på språk, men inte på samma sätt som 
Cuben Utbildning. Skillnaden är en nära koppling till 
arbetsmarknaden och fokus på integration. Företaget 
samarbetar med lokala arbetsgivare och utbildningarna 
skräddarsys för att möta de behov som finns. Hittills 
har Cuben Utbildning matchat fler än 400 elever till 
anställning och 26 elever har startat egna företag. 

Sanna, Marie och Marie har genom hårt arbete skapat 
ett bra resultat och en god avkastning i företaget. Detta 
har dock aldrig varit drivkraften, utan det är viljan att 
förändra och göra skillnad som ligger bakom. Nästa steg 
är att starta en verksamhet i Stockholm där de upplever 
att bristen på behovsanpassad undervisning är stor. I 
framtiden finns drömmar om att göra skillnad med hög 
kvalitet även i andra branscher t.ex. äldreomsorg. 

Ort: Göteborg / Grundades: 2010

Omsättning: 28 mkr / Antal anställda: 24 st

www.cubenutbildning.se



Finalister

Årets Kvinnliga Stjärnskott

Maria Mattsson Mähl brinner för dem 
som står längst från arbetsmarknaden. 
Hennes företag AlphaCE växer snabbt 
och finns på 70 orter i Sverige. 

Affärsidén är att stötta människor och 
skapa bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. 
AlphaCE levererar tjänster till Arbetsförmedlingen, 
kommuner och andra offentliga verksamheter. Bland 
uppdragen finns allt från språkundervisning och 
jobbmatchning för nyanlända invandrare till att stötta 
andra arbetssökande att hitta vägen till jobb.

Branschen är snabbrörlig och påverkas av det 
politiska läget. Det gäller att snabbt kunna ställa om 
verksamheten till nya förutsättningar. Planerna på 
fortsatt expansion är stora och omfattar dels etablering 
på fler orter i Sverige och dels en utlandssatsning. 
Ambitionen är att företaget ska omsätta 850 miljoner 
kronor om 5–7 år. För att nå dit ska Maria fortsätta på 
det inslagna spåret – att erbjuda tjänster av hög kvalitet 
med hjälp av engagerade medarbetare.

Ort: Kalmar / Grundades: 2011

Omsättning: 185 mkr / Antal anställda: 330 st

www.alphace.se

Maria Mattsson Mähl
AlphaCE
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Årets Manliga Stjärnskott

Filip Tysander
Daniel Wellington AB

Under en resa i Australien träffade 
Filip Tysander den modemedvetne 
Daniel Wellington. Nu driver Filip ett 
snabbväxande klockföretag under 
samma namn. 

Filip startade Daniel Wellington 2012 – med 100 000 
kronor och stora ambitioner. Han hade sett en lucka på 
marknaden för prisvärda klockor i preppysegmentet. 
Klockorna med de färgglada natobanden har på kort tid 
blivit en ”it-klocka”. En viktig framgångsfaktor har varit 
Filips förmåga att marknadsföra sina produkter på ett 
kostnadseffektivt sätt, bland annat via sociala medier. 
I stället för att försöka sälja in klockorna till affärsledet, 
samarbetade han med bloggare och skapade på så vis 
en efterfrågan direkt hos slutkonsumenterna. 

2014 omsatte Daniel Wellington 560 miljoner kronor. 
Prognosen för 2015 är 1,5–2 miljarder kronor med en 
exportandel på cirka 98–99 procent av omsättningen. 
Målet är att omsätta 15 miljarder kronor med bibehållen 
vinst före 2020. Filip tänker och drömmer stort!

Ort: Uppsala / Grundades: 2012

Omsättning: 580 mkr / Antal anställda: 200 st

www.danielwellington.com



Finalister

Årets Manliga Stjärnskott

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

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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Årets Manliga Stjärnskott

Att involvera medarbetare och låta dem 
vara med och påverka är viktigt för Per 
Hidenius, vd för it-företaget Hypergene. 
Företaget utvecklar och säljer system 
för beslutsstöd. 

Hypergene grundades år 2000 av Per Engvall och fyra 
år senare kom Per Hidenius in i företaget. Hypergene 
erbjuder en programvara som gör det enkelt att styra, 
planera, rapportera och analysera verksamheten. 
Kundkretsen består av såväl myndigheter, landsting och 
kommuner som stora och mellanstora företag över hela 
landet.

Under Pers ledning har Hypergene vuxit snabbt. 
Hans främsta styrkor som vd handlar om att bygga 
organisationen och att tänka både strategiskt och på 
marknaden. Företaget har kontor i Malmö, Stockholm, 
Göteborg, Skövde och Kalmar med över 100 anställda. 
Hypergene nischar sig genom att arbeta med 
helhetslösningar på ett annat sätt än sina konkurrenter. 
I dag finns företaget bara på den svenska marknaden, 
men ambitionen är att expandera internationellt inom 
en snar framtid. 

Ort: Malmö / Grundades: 2000

Omsättning: 96 mkr / Antal anställda: 77 st

www.hypergene.se 

Per Hidenius
Hypergene AB

John Eskilsson
SignMax AB

Skyltmax är företaget som sålt över en 
miljon skyltar till 58 olika länder över 
hela världen. All försäljning sker via 
nätet och kunderna bestämmer själva 
skyltarnas utseende på företagets sajt. 

Affärsidén kommer från David Engstrand 
som letade efter en bransch där man kunde göra stora 
förbättringar genom digitalisering. Han fastnade för 
skylttillverkning och presenterade idén för sin kusin 
John Eskilsson. Det blev början till företaget Skyltmax. 
I dag är John vd och huvudägare.

Annonsering sker via nätet och kunderna hittar 
Skyltmax via exempelvis Google. Därifrån klickar de 
sig vidare till Skyltomaten och beställer önskad skylt. 
Skyltomaten är ett egenutvecklat webbverktyg som 
kunderna använder för att utforma sina skyltar. En 
utmaning är att kunderna ska ha tillräckligt många 
valmöjligheter samtidigt som det ska vara så enkelt 
som möjligt att beställa en skylt. Företagets fortsatta 
expansion handlar främst om nya produktområden som 
banderoller och mässingsskyltar. 

Ort: Partille / Grundades: 2008

Omsättning: 26 mkr / Antal anställda: 14 st

www.skyltmax.se



Finalister

Årets Manliga Stjärnskott

Peter Hellgren
Consid AB

Peter Hellgren är byggnads-
ingenjören som sadlade om och 
startade eget. Consid är ett it- och 
managementföretag som effektiviserar 
och optimerar sina uppdragsgivares 
verksamhet och lönsamhet, mycket 

relaterat till den digitaliseringsprocess som nu 
accelererar världen över.

År 2000 fick den lilla aktören Consid uppdraget 
att utveckla PPM:s kontoadministrativa system för 
hantering av svenska folkets pensioner – i dag Nordens 
största finansiella system. 

Consid har verksamhet på tolv orter i landet. Peters mål 
för den kommande 3–5 årsperioden är en årlig tillväxt 
på 30 procent. Då inslaget av internationella uppdrag 
kontinuerligt ökar börjar Consid också se över en vidare 
expansion utomlands. Länder som bolaget tittar på 
är i första hand Norge, Tyskland, Storbritannien och 
USA. Fler etableringar planeras även i Sverige. Med 
Consid har Peter skapat en verksamhet som bygger 
på entreprenörsanda som ett av de mest centrala 
begreppen. Företaget har bland annat gjort sig känt för 
att dela ut hittelön till den som tipsar om företag som 
Consid sedan köper upp.

Ort: Jönköping / Grundades: 2000

Omsättning: 400 mkr / Antal anställda: 250 st

www.consid.se



Finalister

Bästa internationella tillväxt

Företaget Snow Software har vuxit med 
över 70 % per år sedan 2009. Axel Kling, 
grundare och vd, satsar på att bygga ett 
globalt, mjukvarubolag. 

Sedan starten år 2000 har Snow 
Software vuxit varje år. Tillväxten har skapats organiskt 
genom att ta verksamheten till nya länder och starta 
lokala kontor för att finnas nära kunden. Företaget har i 
dag anställda i 16 länder och Axels plan är att fortsätta 
växa. Målet är att fortsätt växa med minst 70 % per 
år t.o.m. 2018. Då har företaget även expanderat till 
ytterligare 4–5 länder.

Axel tog steget från anställd till entreprenör när han 
insåg att det saknades en mjukvara som hjälper företag 
att hålla ordning på sina licenser från it-företag som 
Microsoft, Oracle och SAP. Det blev början till Snow 
Software. Axels starka drivkraft att utmana sig själv och 
sina medarbetare är en anledning till Snow Softwares 
snabba omsättningsökning och expansion världen över.

Ort: Stockholm / Grundades:  2000

Omsättning: 305 mkr / Antal anställda: 380 st

www.snowsoftware.com

Axel Kling
Snow Software AB



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 och Johan 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 och Johan 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 &  
Johan Stjernberg
Stegia 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



Finalister

Bästa internationella tillväxt

Tom Ekström är något så ovanligt som 
en entreprenör i fiskbranschen. Toms 
resa startade i mitten av 90-talet och 
i dag är Skillinge Fisk-Impex en av 
Sveriges största fiskgrossister.

Merparten av fisken, fiskas längs med 
Österlens kust av småskaliga lokala fiskare. Från 
båtarna går fisken direkt vidare till sortering, rensning 
och paketering. Därefter levereras fisken till grossister 
eller konsumenter. Det som inte levereras samma dag 
fryses ner i det helägda Simrishamns Fryshus. Från 
fryshuset går färskfryst fisk på export till andra länder, 
däribland Danmark, Ryssland och Tyskland.

Tom har tagit sin verksamhet till oanade höjder. Nya 
avsättningsmarknader och nya produkter har givet 
företaget nya ben att stå på. Ett exempel företagets 
egna rökta produkter. Ett annat exempel är att alla 
restprodukter fryses och skickas till Kroatien som föda 
till den lokala tonfiskindustrin. Det innebär att företaget 
använder 100 procent av den fisk som kommer in i 
fabriken.  

Ort: Simrishamn / Grundades: 1989

Omsättning: 131 mkr / Antal anställda: 60 st

www.skillingefisk.se

Tom Ekström
Skilllinge Fisk-Impex AB

Utbildning är en av världens största 
branscher, och där internationell 
utbildning är ett snabbt växande 
segment. Tom Ericsson startade 
verksamheten på deltid 2003 och 
började 2007 bygga företaget på heltid. 

Educatius Group erbjuder främst utbildningar på 
gymnasienivå och bolaget har vuxit kraftigt sedan 
verksamheten startade. Tillväxten har skapats med en 
kombination av förvärv och organisk expansion. Nästan 
5 000 studenter från fler än 50 länder reser varje år till 
17 olika länder för att studera på gymnasienivå. Toms 
ambition är att fördubbla detta antal på 4–5 år. Det ska 
ske genom en bredare produktportfölj, kvalitetssäkrade 
program och branschens mest effektiva sälj- och 
marknadskanaler. 

Educatius Group sponsrar 2015/2016 ca 1 700 
skolelever i Tanzania, Gambia, Brasilien och Ecuador 
via den icke-vinstdrivande verksamheten AiDucatius. 
För varje student som åker på utbytesår från Norden/
Tyskland garanteras en elev utbildning, skolböcker och 
skoluniformer för ett helt skolår.

Ort: Alingsås / Grundades: 2003

Omsättning: 398 mkr / Antal anställda: 186 st

www.educatius.org
www.explorius.se

Tom Ericsson
Educatius Group



Christian Johansson hade en tydlig 
och högt ställd vision: att skapa en 
tatueringsmaskin som tatuerare över 
hela världen vill använda. Den första 
maskinen – Dragon Fly – blev en stor 
succé. 

Christians företag Ink Machines verkar inom en 
mycket smal nisch med ett fåtal konkurrenter runt om 
i världen. Produkterna säljs via webben och ett 50-tal 
återförsäljare. Tatuerare använder sociala medier för 
att visa upp tatueringar som de gör på sina salonger. 
Budskapet om Christians tatueringsmaskiner har därför 
spridit sig snabbt, utan några större investeringar 
i marknadsföring. Nätverket av återförsäljare har i 
princip skött sig själv och utvidgats år efter år. 

Christian letar ständigt efter förbättringar i sina 
produkter. Det tar 2–3 år att ta fram en ny produkt, 
så för att ligga rätt i tiden måste nästa generations 
produkter utvecklas kontinuerligt. Just nu investerar 
Christian i nya och större lokaler som företaget flyttar 
till under hösten. 

Ort: Växjö / Grundades: 2011

Omsättning: 22 mkr / Antal anställda: 4 st

www.inkmachines.com

Christian Johansson
Ink Machines Sweden AB
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EY Entrepreneur Of The Year är en av världens främsta utmärkelser för entreprenörer. Med utmärkelsen 
vill EY synliggöra entreprenörer och öka intresset för entreprenörskap.

EY Entrepreneur Of The Year delas ut på regional, nationell och internationell nivå i cirka 60 länder. 

eoy.se
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Argentina
Australia
Austria
Belarus
Belgium
Brazil
Canada
Chile
China
Colombia

Croatia
Czech Republic
Denmark
Eastern Africa
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Greece

Greenland*
Hungary
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Jordan
Kazakhstan

Korea
Liechtenstein
Luxembourg
Malaysia
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Peru
Philippines

Poland
Portugal
Romania
Russia
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Slovak Republic
Southern Africa
Spain

Sweden
Switzerland
Taiwan
Turkey
United Kingdom
United States
Uruguay
Vietnam
Western Africa





Tack till våra sponsorer

Officiell leverantörHuvudsponsor

Grundat och arrangerat av

Mediapartner

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