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JOHAN LÖF FRÅN RAYSEARCH KAN UTSES TILL VÄRLDENS FRÄMSTA ENTREPRENÖR 
 
Den 10 juni avgörs årets vinnare av EY World Entrepreneur Of The Year, en av världens främsta utmärkelser för 
entreprenörer. Sveriges finalist är Johan Löf, vd och grundare för strålbehandlingsföretaget RaySearch Laboratories 
AB. Han ska tävla mot entreprenörer från över 60 länder och kan belönas för hans mjukvara som förbättrar 
cancerbehandlingen för miljontals patienter. 
 
EY Entrepreneur Of The Year hyllar framgångsrika entreprenörer som stimulerar ekonomisk tillväxt. En oberoende 
nationell juryn har utsett Johan Löf som Sveriges representant i den internationella finalen och lyfte bland annat 
fram att han skapat ett företag som gör nytta för både individ och samhälle. EY World Entrepreneur Of The Year pågår 
7-11 juni i Monaco.  
 
Carlos Esterling, partner på EY och ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year, säger: ”Vår svenska finalist är 
sinnebilden av en innovativ entreprenör. Hans fantastiska driv och exemplariska ledarskap har lett till stora framsteg 
inom cancervården både i Sverige och internationellt. Vi på EY anser att entreprenörerna är en viktig pusselbit för 
framtidens Sverige och vår utmärkelse ska uppmärksamma förebilder som inspirerar andra att våga satsa på sin idé. 
Jag känner stolthet över att han får representera Sveriges fina entreprenörskap. Hans verksamhet är bland världens 
främsta och därför tror jag att han har en mycket bra chans i finalen.” 
 
När Johan Löf var 16 år dog hans mamma i lungcancer, vilket haft stor inverkan på hans yrkesval. Efter att han 
doktorerat inom medicinsk strålningsfysik på Karolinska Institutet startade han RaySearch Laboratories AB år 2000 
och bolaget börsnoterades 2003. RaySearchs dosplaneringssystem RayStation gör det möjligt att analysera en 
tumör och omkringliggande frisk vävnad och sedan räkna ut hur en optimal strålbehandling ska utformas för den 
enskilda cancerpatienten. Bolaget har idag 220 anställda och av dessa arbetar 120 med forskning och utveckling. 
RayStation används idag av över 400 cancerkliniker i världen. 
 
Johan Löf, vd och grundare av RaySearch Laboratories AB, säger: ”Det är en stor ära att få representera Sverige i en 
världsfinal i entreprenörskap. Jag ser fram emot att få tävla med min produkt som förbättrar livskvaliteten för 
miljontals patienter. Att vara entreprenör innebär att hela tiden skapa nya möjligheter och fortsatt expansion står på 
agendan för RaySearch. Det ska också bli oerhört spännande att i Monaco få möta entreprenörer från hela världen.”  
 
En internationell oberoende jury utser vinnaren på kvällen den 10 juni. Finalisterna bedöms på sex kriterier: 
entreprenörsanda, finansiella resultat, strategisk riktning, global påverkan, innovation samt personlig integritet och 
påverkan. 
 

  



Om EY Entrepreneur Of The Year 
EY Entrepreneur Of The Year är en av världens främsta utmärkelser för entreprenörer. Tävlingen startade i USA 1986 
och i Sverige började utmärkelsen delas ut 1995. Det är den första internationella utmärkelsen för entreprenörer som 
med tydliga visioner och goda ledaregenskaper bygger upp framgångsrika företag. Tävlingen genomförs på regional, 
nationell och internationell nivå i fler än 140 städer i fler än 60 länder. En oberoende jury bedömer entreprenörerna 
efter kriterierna entreprenörsanda, ekonomisk utveckling, strategisk inriktning, inverkan på omvärlden, innovation 
samt personlig integritet och inflytande. Vid de regionala finalerna och vid den nationella finalen i Sverige utses även 
vinnare i kategorierna Årets kvinnliga stjärnskott och Årets manliga stjärnskott. SEB delar också ut priset Bästa 
internationella tillväxt i egenskap av huvudsponsor för EY Entrepreneur Of The Year.  
 
Den första entreprenören att ta hem den prestigefulla titeln i Sverige 1995 var Karin Henriksson, då vd på Hogia 
Institutet AB i Stenungsund. Bland vinnarna genom åren finns entreprenörer från företag som Kopparbergs Bryggeri, 
Meda, Poolia, New Wave Group, Stadium, Klarna och Netonnet group. 
 
Om EY 
EY är världsledande 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. 
 
Om RayStation 
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt 
dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för 
fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande 
algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med 
fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har 
ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet. 
 
Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för 
förbättrad behandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela 
världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa 
generations onkologiinformationssystem, RayCare, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som 
kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. 
RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på 
Nasdaq Stockholm sedan november 2003. 
Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 
  
* Med krav på marknadsgodkännande på vissa marknader. 
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