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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

Vinnaren av huvudpriset EY Entrepreneur Of The Year 
representerar Sverige i den internationella finalen i 
Monte Carlo. Där tävlar nationella vinnare från cirka 60 
länder om utmärkelsen World Entrepreneur Of The Year.

Drömmarna har 
tagit dem hela 
vägen till final



Nationell jury:
• Katarina Martinson, juryordförande, huvudägare i 

Fidelio Capital, styrelseledamot i Husqvarna och 
L E Lundbergföretagen.

• Johan Löf, grundare och vd RaySearch Laboratories, 
vinnare EY Entrepreneur Of The Year 2016.

• Ida Backlund, grundare av Rapunzel of Sweden, 
vinnare av Årets kvinnliga stjärnskott 2010.

• Fabian Bengtsson, Netonnet Group, vinnare av 
EY Entrepreneur Of The Year 2015.

• Peter Bronsman, vd för Kopparbergs Bryggeri, 
vinnare av EY Entrepreneur Of The Year 2012.

• Jan Dinkelspiel, företagsledare och finansman, 
tidigare Nordnet.

• Marie Eriksson, styrelseledamot i Stena, Stena 
Sessan och Kalvringen.

• Günther Mårder, vd för Sveriges största organisation 
för företagare: Företagarna.

• 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.
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Finalister 
Manligt stjärnskott 

Ort: Örebro / Grundades: 2010 / Omsättning: 310 mkr /  
Antal anställda: 860 st

www.fmfassistans.se

Benjamin Isasson

FMF Assistans / Svealand



Om FMF Assistans
Som student fick Benjamin Isasson i uppgift att 
analysera ett bolag för att identifiera möjligheter 
till förbättringar. Valet föll på ett företag inom 
assistansbranschen. Benjamin och hans studiekamrat 
såg inte bara förbättringsmöjligheter, utan tänkte 
även ”det här kan vi göra bättre”. När utbildningen var 
avslutad startades FMF Assistans med målet att bli 
Sveriges bästa assistansbolag.

Att starta sitt första företag som 21-åring i en bransch 
som är föremål för diskussioner om vinster i välfärden 
var inte lätt. Men det hindrade inte Benjamin. Han 
bestämde sig för att skapa förtroende genom att 
prestera och leverera tio gånger bättre än övriga 
företag på marknaden. I dag har FMF Assistans gott 
anseende bland branschkollegor och rykte om sig att 
stå på brukarnas sida och driva utvecklingen framåt 
med fokus på kvalitet. Företaget är ett av de mest 
framgångsrika i Örebro län och har stor positiv  
inverkan på människors liv. 

Benjamin Isasson 
FMF Assistans



Ort: Hammenhög / Grundades: 1897 / Omsättning: 52 mkr 
Antal anställda: 16 st

www.gunnarshog.se 

Erik Nilsson

Gunnarshög Jordbruks / Syd 

Finalister 
Manligt stjärnskott 



Om Gunnarshög Jordbruks 

Mitt på Österlen ligger Gunnarshögs gård som funnits 
i familjen Nilssons ägo i flera generationer. Sommaren 
2004 ställdes Erik Nilsson inför ett stort beslut när 
gårdens produktionsanläggning för rapsolja  
förstördes i en brand. Om Eriks far skulle bygga  
upp verksamheten igen ville han veta om sonen,  
då 18 år gammal, ville ta över. Det ville Erik och  
i dag är han vd i familjeföretaget.

På gården odlas de råvaror som vidareförädlas och 
säljs i gårdsbutiken och till återförsäljare och industrier 
runt om i Sverige. Den kallpressade rapsoljan står 
i fokus, men tid ägnas också åt restprodukter från 
produktionen. Utöver att restprodukterna säljs som 
proteinfoder till djur har Erik inlett ett samarbete med 
Lunds universitet för att se om restprodukterna kan 
förädlas till protein för människor. Med hårt arbete  
och stort risktagande utvecklar Erik familjegården till  
något större och mer innovativt än det traditionella 
jordbruk gården en gång var. 

Erik Nilsson 
Gunnarshög Jordbruks 



Ort: Kista / Grundades: 1980 / Omsättning: 226 mkr  
Antal anställda: 70 st

www.washtec.se

Magnus Olsson

Pamaco Totalservice / Stockholm

Finalister 
Manligt stjärnskott 



Om Pamaco Totalservice
Från ekonom i finansvärlden till revolutionär inom 
biltvättsvärlden. Så kan Magnus Olssons resa 
beskrivas. 2009 jobbade Magnus för GE Capital i Dubai. 
En kväll ringde hans pappa och behövde hjälp att sälja 
sitt företag som servade och sålde biltvättmaskiner. 
Magnus såg dock utvecklingsmöjligheter och efter 
avslutat samtal stod det klart – företaget skulle 
inte säljas. Magnus flyttade hem och köpte in sig i 
verksamheten.

Ett nytt koncept utvecklades där biltvätt säljs som en 
“tjänst”. Pamaco Totalservice installerar biltvätten, 
servar den och tillhandahåller rening och kemikalier.  
På så vis slipper köparen investera i en dyr biltvätt, 
utan betalar i stället en avgift varje gång biltvätten 
används. Företaget är numera Sveriges ledande 
leverantör och servicepartner inom fordonstvätt 
och bland kunderna finns bensinmackar, bilhandlare, 
åkerier och bussbolag. Pamaco Totalservice kan 
leverera Svanenmärkta tvättar och arbetar aktivt för 
ett mer hållbart biltvättande.

Magnus Olsson
Pamaco Totalservice



Ort: Mölndal / Grundades: 2010 /  
Omsättning: 156 mkr / Antal anställda: 49 st

www.smspark.se

Mikael Cwyl

Inteleon / Väst

Finalister 
Manligt stjärnskott 



Om Inteleon 
Historien om Inteleon började när Mikael Cwyl 
undersökte möjligheterna för en tjänst där  
bilägare betalar för parkeringen med sin mobil.  
En parkeringsautomat kan kosta upp till  
100 000 kronor, så om parkeringsbolagen  
slapp köpa automater skulle det vara en god affär.  
Och om bilägarna slapp använda mynt och  
kort skulle det bli mycket enklare att parkera. 

Tillsammans med fyra vänner tog Mikael fram  
tjänsten SMS Park. Tjänsten finns i dag tillgänglig  
via sms, app och webb. Inteleon var först med att 
erbjuda en mobil betaltjänst för parkering som  
fungerar för alla, utan krav på förregistrering.  
Sedan det första avtalet tecknades har det  
rullat på med fler. Företaget har vuxit i raketfart  
och tjänsten SMS Park finns nu i 50 av de  
80 kommuner som tar betalt för parkering.  
Mikael siktar på att Inteleon ska omsätta  
1 miljard kronor 2020 och finnas i minst ett  
land till. Men det viktigaste målet av alla är  
att Inteleon ska bli Sveriges bästa arbetsplats.

Mikael Cwyl 
Inteleon 



Ort: Sundsvall / Grundades: 2009 / Omsättning: 52 mkr /  
Antal anställda: 105 st

www.tolkresurs.se

Mohammad Reza Khanahmadi

Tolkresurs Sverige / Norr 

Finalister 
Manligt stjärnskott 



Om Tolkresurs Sverige  

När Mohammad Khanahmadi studerade juridik 
arbetade han extra som väktare på häktet i Härnösand. 
Mohammad observerade stora brister i de tolktjänster 
som erbjöds, både vad gäller bokningssystem och 
service. Det var då som idén till ett eget företag 
föddes. Tillsammans med sin yngre bror startade han 
Tolkresurs Sverige.

Att vara tolk inför en operation, under en rättegång 
eller i samband med en affär ställer skilda krav på 
tolken. Det gäller att matcha kundens behov med 
tolkens erfarenheter. För att samordna tolkresurserna 
på ett mer effektivt sätt använder Tolkresurs ett 
egenutvecklat bokningssystem. Ytterligare ett system 
är under utveckling: ett system för videotolkning. I 
dag är det vanligast med telefontolk eller kontakttolk, 
men med videotolk försvinner restiden vilket minskar 
kostnaderna radikalt. Tolkresurs behärskar 163 olika 
språk och det långsiktiga målet är att bli en av Europas 
största kommunikations- och språkbyråer.

Mohammad Reza Khanahmadi 
Tolkresurs Sverige   



Ort: Lessebo / Grundades: 2008 / Omsättning: 356 mkr /  
Antal anställda: 97 st

www.joolinvest.se  

www.joolcapital.se

Tom Olander

JOOL Invest / Öst

Finalister 
Manligt stjärnskott 



Om JOOL Invest 
För 10 år sedan bildade Tom Olander JOOL Invest 
tillsammans med sin affärspartner och tillika mammas 
man, Göran Johansson. Det började med förvärvet 
av Ess Enn Timber AB, ett företag som producerar 
limfog och hyvlade trävaror. Bolaget hade kraftiga 
finansiella och rörelsedrivande problem och tillträdet 
skedde två månader före finanskrisen 2008. Med den 
utgångspunkten startade JOOL Invest AB i kraftig 
uppförsbacke. 

Sommaren 2010 startades JOOL Capital 
Partner AB som i dag är ledande på den nordiska 
obligationsmarknaden inom segmentet 30–200 
miljoner kronor. Sedan starten har JOOL Capital 
Partner vuxit från 9 miljoner kronor till cirka 300 
miljoner kronor i omsättning. Koncernen JOOL 
Invest omfattar en finansiell och en industriell gren. 
Omsättningen, inklusive intressebolaget Lessebo Paper 
AB, uppgår till  cirka 750 miljoner kronor och antalet 
medarbetare till 270 personer.

Tom Olander 
JOOL Invest 
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Ort: Tranås / Grundades: 2010 / Omsättning: 37 mkr /  
Antal anställda: 31 st

www.tucsweden.se

Carin Magg

TUC Sweden / Öst  

Finalister 
Kvinnligt stjärnskott 



Om TUC Sweden  

Utveckling är ett ord som ständigt dyker upp när Carin 
Maggs namn kommer på tal. Det är något som hon 
brinner för personligen och som genomsyrarar hela 
TUC Sweden – en av Sveriges största privata aktörer 
inom yrkeshögskoleutbildningar. Det var 2010, när 
verksamheten knoppades av från Tranås kommun, som 
tillväxten tog fart på allvar. Sedan dess har antalet 
utbildningar och antalet utexaminerade ökat drastiskt. 
Omsättning och personalstyrka har mångdubblats och 
TUC Sweden finns i dag på sex orter.

Alla yrkesutbildningar tas fram i samarbete 
med näringslivet och finns inom många olika 
branschområden, från ekonomi till tandvård. Carin 
arbetar målinriktat med att höja studenternas värde 
på arbetsmarknaden och lika hårt för att tillgodose 
samhällets behov av kvalificerad arbetskraft. Tack vare 
Carins passion för utveckling, får både arbetsgivare 
och studenter exakt den kompetens de behöver med 
kortast möjliga startsträcka. 

Carin Magg 
TUC Sweden  



Ort: Mölndal / Grundades: 2012 / Omsättning: 23 mkr 
Antal anställda: 20 st

www.devicia.se

Elisabeth Liljensten

Devicia / Väst 

Finalister 
Kvinnligt stjärnskott 



Om Devicia
Elisabeth Liljensten kan rabbla grekiska alfabetet 
på fem sekunder och kopplar av med prickskytte 
på fritiden. Snabbhet och fokus utmärker också 
hennes företag Devicia som gör kliniska studier 
åt främst amerikanska medicinteknikföretag. 
Företaget hjälper även till med regulatoriska frågor, 
litteratursammanställningar, utbildning och annat 
som krävs för att snabbt och framgångsrikt placera 
medicinsk utrustning på marknaden.

Devicia med kontor i Kungsbacka, Stockholm 
och Philadelphia har 20 anställda. Nya regelverk 
gör att t.ex även vissa kosmetiska produkter 
och mobiltelefonappar omfattas av kraven på 
medicintekniska produkter. Detta öppnar stora 
möjligheter för Elisabeth att nå nya kunder.  
En rolig detalj är att Devicia stöder ett projekt som 
rehabiliterar elefanter som trampat på landminor. 
Via projektet får elefanterna själva tillgång till 
medicinteknik i form av fotproteser!

Elisabeth Liljensten 
Devicia



Ort: Umeå / Grundades: 2008 / Omsättning: 29 mkr /  
Antal anställda: 34 st 

www.codemill.se

Johanna Björklund

Codemill / Norr

Finalister 
Kvinnligt stjärnskott 



Om Codemill
Redan som barn var Johanna Björklund mycket 
intresserad av teknik. Intresset höll i sig och ledde 
så småningom till doktorandstudier i datavetenskap. 
Under studierna kom hon i kontakt med Rickard 
Lönneborg och tillsammans startade de IT-företaget 
Codemill som handelsbolag 2007 och omvandlade 
detta till aktiebolag 2008. Företaget levererar digitala 
videolösningar till mediebolag som The Guardian  
och BBC.  

Ungefär 50 procent av företagets omsättning 
genereras av internationella uppdrag, en siffra som ska 
växa – gärna till över 80 procent. Långsiktiga uppdrag 
för stora, internationella kunder skapar förutsättningar 
för bättre lönsamhet. Codemill har flera dotterbolag 
inom samma bransch och det är i dotterbolagen som 
investeringar görs i nya projekt. I dag är Johanna 
teknikchef på Codemill, vd för dotterbolaget Smart 
Video och dessutom forskare i teoretisk datavetenskap 
vid Umeå universitet. Genom sin forskning försöker 
Johanna motivera och engagera kvinnor, och erbjuder 
gärna examensprojekt hos Codemill. 

Johanna Björklund 
Codemill 



Finalister 
Kvinnligt stjärnskott 

Ort: Åsbro / Grundades: 2000 / Omsättning: 49 mkr /  
Antal anställda: 26 st

www.lipab.se

Louise Persson

Lip / Svealand



Om Lip
Lip AB är ett av de största privata 
entreprenadföretagen i Mellansverige. Företagets 
ägare och vd heter Louise Persson. Louise startade 
verksamheten i liten skala med endast en grävmaskin. 
I dag äger företaget en maskinpark som består 
av 24 fordon. Lip utför alla typer av markarbeten 
som exempelvis avlopp, dränering, husgrunder och 
grävarbeten.

Kvalitet och underhåll är a och o för Louise. Maskiner 
och lastbilar byts med treårsintervall och företaget 
har aldrig haft ett produktionsstopp som beror på att 
maskiner inte fungerar som de ska. Lip verkar på en 
tuff marknad, men Louise har stenkoll på siffrorna och 
att projekten går ihop ekonomiskt. De senaste åren 
har såväl omsättning som antal anställda ökat kraftigt. 
Omsättningen närmar sig 50 miljoner kronor och 
bolaget syssselsätter nästan 30 personer. Företaget 
verkar i en närmiljö, vilket innebär att de flesta 
medarbetare kommer från Åsbro med omnejd.

Louise Persson 
Lip



Finalister 
Kvinnligt stjärnskott 

Ort: Stockholm / Grundades: 2007 

www.yubico.com

Stina Ehrensvärd

Yubico / Stockholm



Om Yubico
Stora ekonomiska belopp försvinner varje år  
i id-stölder och detta var något Stina såg lösningen 
på när hon startade koncernen Yubico. Med sitt 
amerikanska dotterbolag omsätter Yubico totalt  
350 miljoner kronor och har 95 anställda. Yubico 
erbjuder en säkerhetsnyckel till världens alla 
webbtjänster som gör inloggningen säker, enkel  
och tillgänglig för alla.

2008 lanserades YubiKey, en usb-sticka som gör det 
möjligt att logga in på sajter och tjänster utan att 
användaren behöver erhålla en kod via sms eller ha 
en speciell app på telefonen. Lanseringen skedde 
utan vare sig kunder, säljare, pressmeddelanden eller 
marknadsföring. I stället kom Stina i kontakt med en 
it-säkerhetspodcast som rekommenderade YubiKey 
till sina lyssnare. I dag har Yubico medarbetare på tre 
kontinenter som ständigt utvecklar nya och innovativa 
säkerhetslösningar med YubiKey som plattform.  
Bland kunderna finns flera av världens största  
företag, bl a Google och Facebook.

Stina Ehrensvärd 
Yubico



Finalister 
Kvinnligt stjärnskott 

Ort: Mörarp / Grundades: 1957 / Omsättning: 178 mkr 
Antal anställda: 34 st

www.magnihill.se

Wiveca Pehrsson Almgren

Magnihill / Syd 



Om Magnihill 
1992 valde den då 20-åriga Wiveca Almgren att 
börja arbeta i familjeföretaget på gården Magnihill. 
Verksamheten var allt annat än lönsam, men att 
företaget skulle läggas ner fanns inte på kartan. Från 
dag ett hade Wiveca en tydlig bild av Magnihills framtid. 
I början på 90-talet var djupfrysta grönsaker synonymt 
med ärtor och blomkål. Wiveka satsade på att erbjuda 
alla typer av rotfrukter och grönsaker, skurna och 
levererade enligt kundernas önskemål. Dessutom var 
en stor del av grönsakerna ekologiskt odlade.

De färska råvarorna kommer från kontraktsodlare  
i Skåne, Blekinge, Halland och Danmark. Grönsakerna 
säljs till livsmedelsindustrin samt restauranger och 
storhushåll, bland annat till skolor som är stora 
inköpare av ekologiska grönsaker. Magnihill producerar 
även konsumentprodukter. Ungefär 50 procent av  
den totala försäljningen är ekologiskt odlade  
produkter och en växande del av produktionen  
går på export till övriga Europa. 

Wiveca Pehrsson Almgren 
Magnihill 
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Finalister 
Bästa internationella tillväxt

Ort: Gävle / Grundades: 1983 / Omsättning: 429 mkr /  
Antal anställda: 673 st

www.syntronic.com

Björn Jansson

Syntronic / Norr 



Om Syntronic 

Har du passerat en fartkamera på en väg i Sverige  
har du på sätt och vis redan stiftat bekantskap 
med Björn Jansson. Hans företag Syntronic har 
nämligen varit med och tagit fram tekniken till 
kameran och radarn. Syntronic fungerar som en 
inhyrd utvecklingspartner åt företag. Tjänsteutbudet 
täcker alla delar av produktlivscykeln – från 
idé till färdig produkt eller färdigt system samt 
eftermarknadstjänster. Kunderna är några av  
världens mest teknikintensiva företag inom  
branscher som telekom, medicinteknik, fordons-  
och verkstadsindustrin. 

Björn startade den globala resan 2002 med ett  
kontor i Malaysia. Numera finns också kontor i Kina, 
Kanada och Indonesien. I Sverige är bolaget aktivt  
på sex orter. Björns mål är att Syntronic ska fortsätta 
växa och potentialen är mycket stor. Prispressen på 
företagens kostnader innebär att vissa inte kommer 
att ha råd med egna forskningsavdelningar. Då finns 
Syntronic där med sina tjänster. 

Björn Jansson 
Syntronic 



Ort: Västerås / Grundades: 1994 / Omsättning: 3 336 mkr /  
Antal anställda: 5163 st

www.aqg.se

Claes Mellgren och Per-Olof Andersson

AQ Group / Svealand

Finalister 
Bästa internationella tillväxt



Om AQ Group
För drygt 20 år sedan skulle den dåvarande 
arbetsplatsen på ABB läggas ned. Men Claes Mellgren 
och Per-Olof Andersson ville annorlunda. De hade 
inget externt startkapital, eftersom både banker 
och Almi sade nej. Men de hade en affärsidé som de 
trodde på och en stor kund. I dag är AQ Group en av 
Skandinaviens ledande leverantörer av komponenter 
och system till industrin, bland annat elskåp, kablage 
och plåtbearbetning.

Med en stark tro på att man måste växa för att inte 
stagnera och att tillväxt kräver internationalisering 
har Claes och Per-Olof förvaltat och vidareutvecklat 
verksamheten till ett multinationellt företag. AQ Group 
har 5 300 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, 
Litauen, Ungern, Polen, Serbien, Kina, Thailand, Indien, 
Mexiko och Italien. Tillväxten har varit stadig med 
god lönsamhet och vinst varje kvartal sedan starten 
1994. AQ Group är noterat på Nasdaq-börsen och 
årsomsättningen uppgår till 3,3 miljarder kronor.

Claes Mellgren och Per-Olof Andersson 
AQ Group



Ort: Stockholm / Grundades: 1976 / Omsättning: 712 mkr 
Antal anställda: 327 st

www.gudrunsjoden.com

Gudrun Sjödén

Gudrun Sjoden Group / Stockholm

Finalister 
Bästa internationella tillväxt



Om Gudrun Sjoden Group
Hon är designern som med 100 000 kronor i 
startkapital har byggt upp en verksamhet som 
omsätter drygt 700 miljoner kronor. Redan vid  
starten 1976 hade Gudrun Sjödén sin affärsidé klar 
− egen färgstark design, bara i naturens material och 
med försäljning via egna kanaler. Drygt 40 år senare 
har företaget 22 butiker på sex marknader och en 
egen webbutik. Webbutiken når kunder i 52 länder, 
framförallt i Tyskland och de nordiska länderna. 

Gudrun är både vd och designer, något som förklarar 
företagets positiva utveckling. Hon har förenat en 
sprudlande kreativitet med ett knivskarpt affärssinne 
och skapat sig en helt egen position. Företagets 
vision om “Fler färgstarka kvinnor i världen” har varit 
Gudruns drivkraft under alla år. ”Segast vinner”  
är hennes tips till blivande entreprenörer och att  
Gudrun lever som hon lär, bevisas av det faktum  
att Gudrun Sjödén är ett levande varumärke.

Gudrun Sjödén 
Gudrun Sjoden Group



Ort: Brämhult / Grundades: 2002 / Omsättning: 226 mkr 
Antal anställda: 83 st

www.muovitech.com

Juha Ojala

Muovitech / Väst

Finalister 
Bästa internationella tillväxt



Om Muovitech
Muovitech tillverkar och levererar 
installationsprodukter för geoenergi. Geoenergi  
är ett samlingsnamn för att utvinna solenergi som 
lagras i berg, jord och grundvatten. Det var under  
en påskmiddag i Borås som familjen Ojala bestämde sig 
för att starta eget företag. Två av familjemedlemmarna 
var i plastbranschen, kunde produkterna och såg ett 
intressant utrymme på marknaden. Juha Ojala, i dag 
vd, och hans tvillingbror bidrog med marknads- och 
ekonomierfarenhet. Från starten i liten skala har 
Muovitech växt till ett företag med egen tillverkning i 
sex länder och försäljning i nästan hela Europa.  

Innovation och att ligga i framkant när det gäller 
geoenergi är viktigt för Juha. Företaget har bland 
annat utvecklat ett plaströr med räfflade spår på 
insidan. Räfflorna skapar ett turbulent flöde, vilket 
gör att energi kan utvinnas effektivare. Muovitech 
kallar röret Turbocollector och uppfinningen är 
patentregistrerad i Sverige, Europa, USA och Kina.

Juha Ojala 
Muovitech



Ort: Kalmar / Grundades: 1969 / Omsättning: 138 mkr /  
Antal anställda: 38 st

www.kalmarmotor.com

Magnus Johansson

Kalmar Motor Aktiebolag / Öst 

Finalister 
Bästa internationella tillväxt



Om Kalmar Motor Aktiebolag 

När Boeing Dreamliner presenterades vid världseventet 
i Seattle var det Kalmar Motors flygplansdragare  
som drog planet. Det är en händelse som satte  
Kalmar på världskartan – i alla fall om du frågar  
Magnus Johansson. Magnus började arbeta på Kalmar 
Motor som mekaniker 1987. I dag är han företagets 
ägare och vd. 

Kalmar Motor tillverkar dragfordon som bogserar 
flygplan till gaten eller hangaren på flygplatser runt  
om i världen. Medan flygindustrin har kantats av 
diverse ekonomiska kriser har Kalmar Motor stått 
stabilt. Under perioder med mindre tillverkning har 
bolaget satsat på teknikutveckling – senaste inom el 
och hybriddrift. Tyska Lufthansa kontaktade Magnus 
när de ville minska sina bränslekostnader och markera 
en grön profil. Resultatet blev en elhybrid som kan 
bogsera de allra tyngsta jumbojetplanen. Satsningen 
ligger helt rätt i tiden och trots att konkurrenterna 
är mycket större är det Kalmar Motor som är 
världsledande inom hybridteknik.

Magnus Johansson 
Kalmar Motor Aktiebolag  



Finalister 
Bästa internationella tillväxt

Ort: Malmö / Grundades: 2012 / Omsättning: 15 mkr 
Antal anställda: 14 st

www.webmanuals.aero

Martin Lidgard

Web Manuals Sweden 



Om Web Manuals Sweden
Finanskrisen och askmolnet från vulkanutbrottet på 
Island höll på att lägga krokben för Martin Lidgard och 
hans nystartade företag Web Manuals Sweden. Med 
endast fem kunder var det svårt att få bolaget att gå 
runt och tre av medgrundarna valde att dra sig ur.  
Men Martin såg potentialen och det är han glad för  
i dag. Antalet kunder har nu passerat 100 och om  
tre år ska de vara 1 000.

Martins företag erbjuder små och medelstora  
flygbolag en molnbaserad applikation för att  
digitalisera flygmanualer. Flygoperatörerna använder 
företagets tjänst för att skriva och distribuera 
komplexa manualer direkt till piloternas surfplattor. 
Med årligt avtalade licensintäkter och hög kundnöjdhet 
har Martin lyckats öka företagets omsättning med  
cirka 50 procent per år. Säljkontor finns i Malmö och 
San Diego och snart också i New York. Martins mål  
är att fortsätta växa internationellt, öppna fler  
kontor utomlands och anställa nya medarbetare.

Martin Lidgard 
Web Manuals Sweden



Finalister 
Kvinnligt stjärnskott 

Finalister

EY Entrepreneur 
Of The Year

2017

Arrangör Huvudsponsor Officiell leverantör Mediapartner



Ort: Malmö / Grundades: 2003 / Omsättning: 361 mkr 
Antal anställda: 208 st

www.telavox.com

Alexander Wachtmeister Da Silva  
och Viktor Karlsson

Telavox / Syd

Finalister 
EY Entrepreneur Of The Year 



Om Telavox 
Ledstjärnan för Alexander Wachtmeister Da Silva och 
Viktor Karlsson är enkelhet och användarvänlighet. 
Idén om att skapa en molnbaserad växellösning som 
kunderna abonnerar på föddes i början av 2000-talet 
under en förfest i Lund. Då var IP-telefoni nytt och 
molntjänster var det inte många som hade hört talas 
om. Efter några klassiska uppstartsår med långa 
arbetsdagar utan lön började verksamheten ta fart. 

I dag är Telavox ett företag som erbjuder en 
världsledande molnbaserad kommunikationsplattform 
med lösningar inom telefoni, växel och chatt. Det 
finns en gratisvariant för småföretag – Flow Free − 
som laddas ner online. Oavsett om det handlar om 
en entreprenörsdriven startup eller en gigant bland 
giganter, så bidrar Telavox till att göra företag mer 
öppna, effektiva och tillgängliga. Just nu satsar 
Telavox på en global expansion och potentialen är stor. 
Utöver Sverige har Telavox sedan en tid även kontor i 
Danmark, Norge och Finland. 

Alexander Wachtmeister Da Silva och Viktor Karlsson 
Telavox 



Ort: Stockholm / Grundades: 2004 / Omsättning: 776 mkr  
Antal anställda: 680 st

www.sdiptech.com

Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan Pouya 

Sdiptech / Stockholm

Finalister 
EY Entrepreneur Of The Year 



Om Sdiptech
Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan Pouya lärde 
känna varandra som barn när deras familjer flydde 
till Sverige från Iran. Så småningom blev Ashkan 
ekonom och världsmästare i combat jujutsu, medan 
Saeid blev Sveriges yngsta docent i oorganisk kemi. 
Deras gemensamma företagshistoria började med 
ett misslyckat experiment där Saeid av en slump 
framställde världens hårdaste glas. Saeid och Ashkan 
tog patent på materialet och startade sitt första 
teknikbolag. 

Sedan dess har Ashkan och Saeid byggt en 
företagsgrupp som består av ett tiotal tekniktunga 
företag, med ett totalvärde på över 5 miljarder 
kronor. Flera bolag verkar på den globala marknaden 
och några är börsnoterade. Ett av dessa är Sdiptech 
som erbjuder djupt nischade tjänster och produkter 
för att bygga ut och renovera snabbväxande urbana 
regioner, bland annat mätning av elkvalitet och 
installation och underhåll av hissar. Framtiden är ljus 
för denna entreprenörsduo som Anders Wall har kallat 
näringslivets Zlatans.

Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan Pouya
Sdiptech



Ort: Västerås / Grundades: 1994 / Omsättning: 3 336 mkr /  
Antal anställda: 5163 st

www.aqg.se

Claes Mellgren och Per-Olof Andersson

AQ Group / Svealand

Finalister 
EY Entrepreneur Of The Year 



Om AQ Group
För drygt 20 år sedan skulle den dåvarande 
arbetsplatsen på ABB läggas ned. Men Claes Mellgren 
och Per-Olof Andersson ville annorlunda. De hade 
inget externt startkapital, eftersom både banker 
och Almi sade nej. Men de hade en affärsidé som de 
trodde på och en stor kund. I dag är AQ Group en av 
Skandinaviens ledande leverantörer av komponenter 
och system till industrin, bland annat elskåp, kablage 
och plåtbearbetning.

Med en stark tro på att man måste växa för att inte 
stagnera och att tillväxt kräver internationalisering 
har Claes och Per-Olof förvaltat och vidareutvecklat 
verksamheten till ett multinationellt företag. AQ Group 
har 5 300 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, 
Litauen, Ungern, Polen, Serbien, Kina, Thailand, Indien, 
Mexiko och Italien. Tillväxten har varit stadig med 
god lönsamhet och vinst varje kvartal sedan starten 
1994. AQ Group är noterat på Nasdaq-börsen och 
årsomsättningen uppgår till 3,3 miljarder kronor.

Claes Mellgren och Per-Olof Andersson 
AQ Group



Ort: Göteborg / Grundades: 2012 / Omsättning: 83 mkr 
Antal anställda: 65 st

www.pinchos.se

Magnus Larsson

Pincho Nation / Väst

Finalister 
EY Entrepreneur Of The Year 



Om Pincho Nation 

”Kan vi få notan, tack”, är något du aldrig får höra på 
en Pinchos-restaurang. Pinchos är nämligen världens 
första restaurangkoncept där allt från bordsbokning 
till betalning sker via en egenutvecklad app. Innan 
Magnus Larsson startade Pinchos var han verksam 
i många branscher under parollen “se till att göra 
fler bra än dåliga affärer”. Hans tidigare försök inom 
restaurangbranschen slutade dock med samma 
konstaterande varje gång: dålig lönsamhet och 
ineffektivitet. 

När Iphonen lanserades förstod Magnus att detta 
skulle revolutionera många branscher. Det blev 
början till den första Pinchos-restaurangen i 
Göteborg 2012. I dag finns 41 Pinchos-restauranger 
i Sverige och restaurangerna på mindre orter drivs 
av franchisetagare. Under hösten 2017 påbörjades 
en utlandsexpansion. Oslo fick nyligen sin första 
restaurang och 2018 kommer konceptet till Finland 
och Danmark. Men Magnus planer stannar inte där. 
Drömmen och det ultimata målet är att erövra USA.

Magnus Larsson 
Pincho Nation 



Ort: Ruda / Grundades: 2006 / Omsättning: 43 mkr /  
Antal anställda: 7 st

www.botakvarn.se

Niclas Jonsson

Böta Kvarn Bränslepellets / Öst

Finalister 
EY Entrepreneur Of The Year 



Om Böta Kvarn Bränslepellets
När stormen Gudrun drog fram över södra Sverige 
blåste det ner skog på Niclas Jonssons familjegård. 
Virkespriserna föll i botten och Niclas bestämde sig 
för att ta hand om virket själv. Hyvlingen av virket 
resulterade i stora mängder kutterspån och Niclas 
funderade: ”Vad kan man göra med det här?”. 
Samtidigt kom ett statligt stöd för att installera 
pelletsbrännare i villor och fastigheter. En ny marknad 
uppstod och Niclas lånade pengar av banken för att 
bygga en liten pelletsfabrik. Några år efter starten 
av pelletsfabriken växte flera parallella verksamheter 
fram. 

I dag leder Niclas en koncern med åtta bolag som 
erbjuder allt från pelletsproduktion, pelletstransport 
och energiutredningar till effektiviseringar, 
konverteringar från fossila bränslen och byggnation 
av energianläggningar. Målet för 2020 är att 
omsätta 1 miljard kronor och vara Sveriges ledande 
företag på energikonverteringar. På sikt vill Niclas 
energikonvertera hela världen! 

Niclas Jonsson 
Böta Kvarn Bränslepellets  



Ort: Luleå / Grundades: 1997 / Omsättning: 1 110 mkr /  
Antal anställda: 2379 st

www.studentconsulting.se

Tobias Lindfors

StudentConsulting Invest / Norr 



Om StudentConsulting Invest 

Att Tobias Lindfors är entreprenör ut i fingerspetsarna 
råder inga tvivel om. Han kan skriva både matchmaker 
och hotellkung på sitt visitkort. Kronjuvelen i hans 
företagsbygge är utan tvekan rekryterings- och 
bemanningsföretaget StudentConsulting som startade 
1997. Tobias insåg att den som kunde erbjuda de 
bästa digitala lösningarna för att matcha arbetsgivare 
och arbetstagare skulle bli en vinnare. I dag finns 
StudentConsulting på 176 orter i Norden och med 
sitt huvudkontor i Luleå är de Norrbottens största 
privata arbetsgivare. Detta tack vare framgångsrika 
matchningssystem och drivkraften att skapa fler jobb 
för unga. 

Student Consulting upptar en stor del av Tobias tid, 
men det stoppar honom inte från att förverkliga 
en gammal dröm – att investera i den norrländska 
turistnäringen. Pite Havsbad Group är norra Sveriges 
största turist- och konferensföretag med sju hotell: Pite 
Havsbad, Nordkalotten i Luleå, Cape East i Haparanda, 
Skellefteå Stadshotell, Malmia i Skellefteå, Hotell 
Laponia i Arvidsjaur och Högfjällshotellet i Hemavan.

Tobias Lindfors 
StudentConsulting Invest  


