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Stora insatser förtjänar stora hyllningar. Därför startade 
vi för 33 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.

Välkommen till 
Regionfinal

Kriterierna gäller för samtliga priser: huvudpriset 
Entrepreneur Of The Year samt kategoripriserna  
Årets kvinnliga stjärnskott, Årets manliga stjärnskott  
och SEB:s pris Bästa internationella tillväxt.

Följ oss på Instagram och Twitter

eoy.se / @EOY_Sverige / #EOYSverige
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Finalister region 
Väst

Ort: Göteborg / Grundades: 2016 / Omsättning: 45 mkr 
Antal anställda: 48 st 

www.cellink.com

Erik Gatenholm

CELLINK AB  

Evelina Lindgren

aPak AB  

Att kunna skriva ut mänskliga organ i en 
3D-bioskrivare låter kanske som science 
fiction. Men faktum är att detta kan bli 
verklighet tack vare Erik Gatenholm. Erik 
är uppväxt i USA, men tog sin MBA på 
Handelshögskolan i Göteborg. 2016 startade 

han bioteknikföretaget Cellink som på bara några få år har 
flyttat gränsen för vad som anses möjligt.

Cellink har skapat ett av världens första biobläck. Genom att 
blanda biobläck med levande celler kan mänsklig vävnad som 
hud och brosk skrivas ut med hjälp av Cellinks 3D-bioskrivare. 
Kunderna är forskare som arbetar med läkemedelsutveckling, 
kosmetikatester och nya sätt att producera implantat. Om den 
framtida forskningen är lyckosam, kommer 3D-bioskrivare att 
kunna skriva ut fullt fungerande mänskliga organ. I dag har 
Cellink cirka 180 anställda och försäljning i 52 länder. Erik 
brinner för att göra det bättre för människor och patienter. Med 
Cellink får han vara med och göra skillnad och det är det som 
driver honom varje dag.

Ort: Mölndal / Grundades: 1917 / Omsättning: 506 mkr  
Antal anställda: 59 st 

www.apak.se

Ökad lönsamhet, rekordtillväxt och 
guldmedaljör! Evelina Lindgren har hunnit 
med mycket sedan hon axlade rollen som 
vd i familjeföretaget Apak. Apak levererar 
emballage och förpackningar och bland 
kunderna finns många av Sveriges största 

industriföretag. Det första Evelina gjorde som vd var att sätta 
upp egna mål för det 100-åriga familjeföretaget. Det ledde till 
att lönsamheten förbättrades med flera hundra procent på bara 
ett år. Omsättning har också tagit fart och nästan fördubblats 
mellan 2014 och 2018. 

Apaks fokus är att vara ett svenskt bolag med svenska kunder. 
Med det sagt räds inte Evelina att följa med kunderna ut i 
världen. Företaget har lager i flera europeiska länder, liksom i 
USA och Kina. Förutom smarta förpackningslösningar brinner 
Evelina för hållbarhetsfrågor och verksamheten arbetar med 
fyra av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Med Miljöboxen – 
en kartong som tål vatten och ersätter alternativ av plast – har 
Apak vunnit skandinaviska mästerskapen i förpackning. 



Träningsläger i Danmark eller 
klassresa till Berlin? Företaget 
Newbody förser föreningar, 
lag och skolklasser med 
produkter som de kan sälja för 
att samla ihop pengar till olika 

aktiviteter. Företagets motto – att alla ska vinna på affären – 
har drivit utvecklingen av Newbody sedan starten 1987. Då 
var företagets enda produkt vita strumpor i flerpack. I dag har 
sortimentet kompletterats med kryddor och grillsåser under 
varumärket Spicy Dream. 

Emelie Renholm är en sann doer som utför en uppgift samtidigt 
som hon redan tänker på nästa. Med en gedigen bakgrund inom 
management consulting och ekonomiskt kunnande lokaliserar 
Emelie flaskhalsar i verksamheten och ser vilka åtgärder som 
behövs för att bli bättre. Nya, mindre aktörer försöker ständigt 
ta marknadsandelar, men Newbodys verksamhet är så pass 
effektiv och välutvecklad att inga andra har kunnat komma 
nära. Varje år jobbar Newbody tillsammans med cirka 200 000 
familjer, från såväl skolans som idrottens värld.

Fredrik Tegnér tänker nytt både vad gäller 
befintliga och nya produkter.  Hans företag 
Miramar Seafood säljer fisk och skaldjur för alla 
situationer – från vardagsmat till festtillfällen. 
Det stora uppsvinget kom för ett par år sedan. 
Vid den tidpunkten hade de flesta grossister 

strukit odlade räkor ur sina sortiment på grund av miljöskäl. När 
möjligheten att miljömärka odlade räkor kom, lyckades Fredrik 
bli ett av de första företagen med ASC-märkta räkor 
på marknaden. 

Fredriks drivkraft är att ständigt vidareutveckla Miramars 
verksamhet. Det gäller allt från kvalitén till förpackningar. 
Fredrik frågade sig exempelvis varför fryst fisk såldes i block 
och började istället sälja styckfryst fisk i återförslutbar påse. 
För att få plats med nya produkter byter han löpande ut 10–15 
procent av företagets sortiment. Fredriks styrka är att hitta nya 
nischer som kan ge volym. Ett aktuellt exempel som på kort tid 
nått ut på marknaden är sjögrässallad.

Finalister region 
Väst

Ort: Göteborg / Grundades: 2014 / Omsättning: 48 mkr 
Antal anställda: 88 st 

www.studentvikarie.se

Gustav Bild-Tofftin och Kristoffer Persson  

Humly (Studentvikarie Sverige AB) 

Hannes Wallin

Fractal Design AB  

Varför arbetar så många 
studenter extra som läxhjälp, 
men inte som lärarvikarier? Den 
frågan ställde sig Gustav Bild-
Tofftin och Kristoffer Persson. 
De studerade på Chalmers och 

såg via extrajobbet som studiestödjare att skolorna hade ett 
behov av högskolestudenters kunnande. Det blev starten för 
Humly – ett företag med stark tillväxt redan under första året. 
Omsättningen har gått från 7 till 48 miljoner kronor på fyra år.

Humlys digitala plattform – webbsajt och app – matchar skolors 
behov av vikarier med tillgängliga flexibla utbildare. Utbildarna 
skapar en profil och anger när de har möjlighet att jobba och 
vilka ämnen och årskurser de vill undervisa i. Skolorna kan via 
några klick hitta en vikarie när den ordinarie läraren blir sjuk. I 
dag finns Humly i Göteborg, Stockholm, Katrineholm och Skåne. 
Gustav och Kristoffer vill fortsätta att göra skillnad för barn och 
ungdomars utbildning genom vidare expansion. Först på tur står 
fler orter i Sverige och etablering i England och Norge.

Ort: Askim / Grundades: 2010 / Omsättning: 340 mkr  
Antal anställda: 21 st 

www.fractal-design.com

Uttrycket ”skandinavisk design” är känt 
världen över, framför allt när det gäller 
möbler. Detta var något som Hannes Wallin 
tog fasta på. Under flera år drev han ett eget 
distributionsbolag som sålde tillbehör till 
gamingdatorer. Trots hård konkurrens och 

många tillverkare på marknaden såg Hannes möjligheten 
att utveckla egna produkter med en mer skandinavisk och 
tilltalande design. Han sålde sitt bolag och startade Fractal 
Design som tidigt fick stor uppmärksamhet på marknaden för 
pc-gaming.

Inom gamingindustrin bygger kunderna ofta själva sina 
datorer från grunden. Fractal Design säljer allt från datorlådor 
och fläktar till kylsystem och ljuddämpning. 85 procent av 
försäljningen går till individuella gamers och resten till pc-
byggare som Inet, Dustin och Webhallen. Fractal Design har 
vuxit varje år sedan starten och produkterna säljs i dag i fler 
än 45 länder. Tillväxtpotentialen finns framför allt i Asien och 
Hannes plan är att etablera en stark position i Kina, Korea och 
Indien.
 



”Jonas, David, Martin och Pär 
är kvartetten bakom företaget 
ESSIQ. Deras främsta mål: 
att skapa Sveriges bästa 
arbetsplats för nytänkande och 
professionella ingenjörer. På 

ESSIQ får alla medarbetare frågan: vilket är ditt drömuppdrag? 
Att medarbetarna får arbeta med uppdrag de brinner för leder 
till engagemang, trivsel och inte minst nöjda kunder. 

I dag finns ESSIQ i Göteborg, Stockholm och Malmö. Våra 
kunder är Sveriges mest innovativa företag inom allt från 
fordonsindustri till cleantech. Verksamheten utgörs av 
produktutveckling inom följande kompetensområden: UX & 
Service Design, Connected & Embedded Systems, Test & Quality 
Engineering, Green technology & Electromobility, IT & Cloud 
Services, Simulation & Visualization, Mechanical Engineering 
och Agile Management. Oavsett om det gäller utveckling 
av barnvagnar eller mobilapplikationer står medarbetarnas 
möjligheter att växa och utvecklas genom spännande uppdrag i 
centrum.

ESSIQ fokuserar mycket på sammanhållningen i företaget, bland 
annat genom ett stort antal event och tillfällen att umgås, så 
som konferensresor, familjedagar, och jul- och sommarfester – 
det gör att vi blir starka tillsammans. De fyra ägarna har höga 
ambitioner om företagets framtida utveckling, och arbetar 
dagligen aktivt i verksamheten, tätt intill medarbetarna. ESSIQ 
siktar på att vara det självklara valet av samarbetspartner 
för Sveriges utvecklande industri – vi vill vara med och bygga 
framtiden.”

Vad har OS-medaljörerna Stefan Holm och 
Carolina Klüft för koppling till Jörgen Lillieroths 
företag TST Sweden? Svaret är att de använde 
företagets kylvästar som skydd mot den 
grekiska hettan under OS i Aten 2004. Västarna 
används normalt i varma arbetsmiljöer inom 

industrin eller räddningstjänst. Idén till TST Sweden fick Jörgen 
Lillieroth och en kollega när de jobbade som säljare på ett 
annat företag. Under ett kundmöte på ett stålverk förundrades 
de över hur otympliga arbetarnas skyddskläder var. Det blev 
starten för tillverkning av skyddsutrustning som räddar liv.

Alla produkter är resultatet av ett innovativt utvecklingsarbete. 
Storsäljaren är kläder som skyddar mot hårda vattenstrålar 
med extremt höga tryck, upp till 3.000 bar. Dessa skyddskläder 
bärs exempelvis vid underhållsarbete med Waterjet på 
oljeplattformar eller när man blästrar bort gammal betong på 
broar. Tillverkningen sker i huvudsak i Sverige.  90 procent av 
försäljningen sker via export till kunder i drygt 60 länder. Men 
Jörgen stannar inte där. Målet är att nå nya marknader som 
Kina och Indien

Träningsläger i Danmark eller 
klassresa till Berlin? Företaget 
Newbody förser föreningar, 
lag och skolklasser med 
produkter som de kan sälja för 
att samla ihop pengar till olika 

aktiviteter. Företagets motto – att alla ska vinna på affären – 
har drivit utvecklingen av Newbody sedan starten 1987. Då 
var företagets enda produkt vita strumpor i flerpack. I dag har 
sortimentet kompletterats med kryddor och grillsåser under 
varumärket Spicy Dream. 

Emelie Renholm är en sann doer som utför en uppgift samtidigt 
som hon redan tänker på nästa. Med en gedigen bakgrund inom 
management consulting och ekonomiskt kunnande lokaliserar 
Emelie flaskhalsar i verksamheten och ser vilka åtgärder som 
behövs för att bli bättre. Nya, mindre aktörer försöker ständigt 
ta marknadsandelar, men Newbodys verksamhet är så pass 
effektiv och välutvecklad att inga andra har kunnat komma 
nära. Varje år jobbar Newbody tillsammans med cirka 200 000 
familjer, från såväl skolans som idrottens värld.

Fredrik Tegnér tänker nytt både vad gäller 
befintliga och nya produkter.  Hans företag 
Miramar Seafood säljer fisk och skaldjur för alla 
situationer – från vardagsmat till festtillfällen. 
Det stora uppsvinget kom för ett par år sedan. 
Vid den tidpunkten hade de flesta grossister 

strukit odlade räkor ur sina sortiment på grund av miljöskäl. När 
möjligheten att miljömärka odlade räkor kom, lyckades Fredrik 
bli ett av de första företagen med ASC-märkta räkor 
på marknaden. 

Fredriks drivkraft är att ständigt vidareutveckla Miramars 
verksamhet. Det gäller allt från kvalitén till förpackningar. 
Fredrik frågade sig exempelvis varför fryst fisk såldes i block 
och började istället sälja styckfryst fisk i återförslutbar påse. 
För att få plats med nya produkter byter han löpande ut 10–15 
procent av företagets sortiment. Fredriks styrka är att hitta nya 
nischer som kan ge volym. Ett aktuellt exempel som på kort tid 
nått ut på marknaden är sjögrässallad.

Finalister region 
Väst

Ort: Borås / Grundades: 2012 / Omsättning: 40 mkr 
Antal anställda: 15 st 

www.rebelwalls.com

Irene och Christofer Gimmersta

Rebel Walls AB 

Joakim Rosén

ImBox AB  

Lummiga trädgårdar, kartor i 
vintagestil eller Manhattans 
skyskrapor? Med företaget 
Rebel Walls har Irene och 
Christofer Gimmersta brutit ny 
mark i en konservativ bransch. 

Deras färgstarka tapeter säljs i nuläget till kunder i 63 olika 
länder via nätet samt återförsäljare och inredare. Produktionen 
sker i en toppmodern tapetmaskin som använder sig av digital 
tryckteknik. Den digitala tekniken gör det möjligt att skräddarsy 
motiv efter kundernas önskemål och väggarnas storlek. Rebel 
Walls erbjuder även egna tapetkollektioner med fotomotiv och 
traditionella tapetmotiv. Priset anges per kvadratmeter, i stället 
för per rulle så som branschen traditionellt gör.

Irene och Christoffer har utvecklat ett eget it-system som 
skapar en sömlös integration mellan e-handel, design, 
produktion, förpackning och logistik. Genom att tillverka 
tapeter efter beställning undviker de både lager och svinn. 
Exporten utgör 90 procent av försäljningen och företagets sajt 
är för närvarande översatt i 24 länder. 

Ort: Göteborg / Grundades: 2013 / Omsättning: 22 mkr  
Antal anställda: 18 st 

www.imbox.se

Hösten 2012 arbetade Joakim Rosén på ett 
bolag som hjälpte andra företag att synas högre 
upp i sökmotorernas träfflistor. På en konferens 
föreslog Joakim att de skulle utveckla en ny 
chattjänst. Men bolagets ledning sa nej, vilket 
ledde till att Joakim och en kollega sade upp 

sig. De startade bolaget ImBox som erbjuder digitala tjänster 
såsom chattverktyg, ärendehanteringssystem och FAQ-
funktioner. Till ImBox vänder sig företag som vill ha hjälp med 
att förbättra sin kundservice.

Tillväxten sedan starten kan illustreras med hjälp av några 
siffror. ImBox har gått från 2 till 20 anställda, från 0 till 
5 avdelningar och från 14 till 450 kvadratmeter kontor. 
I kapprummet till kontoret står medarbetarnas skor då 
företagets anställda går i strumplästen för att känna sig som 
hemma. Kunderna finns i de flesta branscher och marknaden till 
80 procent i Sverige. Målet är att fortsätta växa, men Joakim 
vill skynda långsamt. Att få in rätt personer i företaget är 
viktigare än antalet nyanställda.  



Under många år arbetade Moa Gürbüzer 
med socialt arbete och alkoholrelaterade 
familjeproblem. Erfarenheterna gjorde att 
hon ville förändra samhällets inställning till 
alkohol. Helt utan kunskap om hur man driver 
ett företag lämnade Moa en fast anställning och 

startade MRG Wines. I dag finns Sveriges mest sålda alkoholfria 
bubbel i företagets sortiment och Moa har påbörjat en satsning 
på e-handel.

Men i början möttes Moa av tvivel. Det var ingen som trodde 
att det skulle gå att sälja ett vin utan alkohol. Så småningom 
insåg Moa att hon behövde en branschkunnig person för att 
kunna bygga ett starkt varumärke med premiumkänsla. Hon 
kontaktade champagneexperten Richard Julin och lyckades 
övertala honom att vara frontfigur för hennes viner. Nu 
växer efterfrågan på Moas viner år efter år. Vinerna säljs på 
Systembolaget, i dagligvaruhandeln och på restauranger. Moas 
vision är att frågan ”vin med eller utan alkohol?”, ska bli lika 
vanlig som frågan ”kaffe med eller utan mjölk?”.

En 100 år gammal svensk teknik, nya 
affärsmodeller, Mårten Björk och samarbete 
med såväl kinesiska investerare som lokala 
entreprenörer. Det är några av ingredienserna 
i företaget Elpanneteknik Swedens 
framgångsrecept. Företaget är en världsledande 

leverantör av elpannor som minskar utsläpp av olja, gas och kol. 
Bland kunderna finns bland annat kärnkraftverk och energibolag 
med stora sol- och vindkraftsanläggningar som behöver jämna 
ut belastningen på elnätet vid varierande elproduktion. Kina är 
företagets största marknad.

Företagets expansion och internationalisering sker helt genom 
organisk tillväxt. När Mårten på allvar engagerade sig i bolaget 
2012 låg omsättningen på cirka 8 miljoner kronor. 2019 
förutspår Mårten en omsättning på 100 miljoner kronor. Ju 
äldre Mårten blir, desto mer motiveras han av att fokusera på 
mervärden för nästa generation såsom fattigdomsbekämpning 
och bättre miljö. För som Mårten själv uttrycker det: ”Det finns 
ingen innerficka i liksvepningen”.

Träningsläger i Danmark eller klassresa till 
Berlin? Företaget Newbody förser föreningar, 
lag och skolklasser med produkter som de 
kan sälja för att samla ihop pengar till olika 
aktiviteter. Företagets motto – att alla ska vinna 
på affären – har drivit utvecklingen av Newbody 

sedan starten 1987. Då var företagets enda produkt vita 
strumpor i flerpack. I dag har sortimentet kompletterats med 
kryddor och grillsåser under varumärket Spicy Dream. 

Emelie Renholm är en sann doer som utför en uppgift samtidigt 
som hon redan tänker på nästa. Med en gedigen bakgrund inom 
management consulting och ekonomiskt kunnande lokaliserar 
Emelie flaskhalsar i verksamheten och ser vilka åtgärder som 
behövs för att bli bättre. Nya, mindre aktörer försöker ständigt 
ta marknadsandelar, men Newbodys verksamhet är så pass 
effektiv och välutvecklad att inga andra har kunnat komma 
nära. Varje år jobbar Newbody tillsammans med cirka 200 000 
familjer, från såväl skolans som idrottens värld.

Fredrik Tegnér tänker nytt både vad gäller 
befintliga och nya produkter.  Hans företag 
Miramar Seafood säljer fisk och skaldjur för alla 
situationer – från vardagsmat till festtillfällen. 
Det stora uppsvinget kom för ett par år sedan. 
Vid den tidpunkten hade de flesta grossister 

strukit odlade räkor ur sina sortiment på grund av miljöskäl. När 
möjligheten att miljömärka odlade räkor kom, lyckades Fredrik 
bli ett av de första företagen med ASC-märkta räkor 
på marknaden. 

Fredriks drivkraft är att ständigt vidareutveckla Miramars 
verksamhet. Det gäller allt från kvalitén till förpackningar. 
Fredrik frågade sig exempelvis varför fryst fisk såldes i block 
och började istället sälja styckfryst fisk i återförslutbar påse. 
För att få plats med nya produkter byter han löpande ut 10–15 
procent av företagets sortiment. Fredriks styrka är att hitta nya 
nischer som kan ge volym. Ett aktuellt exempel som på kort tid 
nått ut på marknaden är sjögrässallad.

Finalister region 
Väst

Ort: Göteborg / Grundades: 2008 / Omsättning: 40 mkr 
Antal anställda: 40 st 

www.technocreatives.com

Joel Rozada

The Techno Creatives AB  

Karin Dahlin Gunterberg

DBKD Sweden AB  

Joel Rozada startade The Techno Creatives 
2007 tillsammans med sin fru Emma Rozada. 
Han har drivit bolaget med inriktning mot digital 
design, produktutveckling och innovation. 
Arbetet sker tillsammans med många kända 
varumärken inom tung industri. The Techno 

Creatives har kunder över hela världen och ett brett team med 
anställda från 15 nationaliteter. Med bolaget som bas och ett 
100-procentigt ägande tillsammans med Emma har hittills 19 
bolag startats, varav ett 10-tal är aktiva i koncernen i dag. 

Joel är medgrundare, ägare och investerar i bolag som 
Bokio, Yacht Defined och Golden Ridge Robotics som bygger 
självkörande fordon i Kina tillsammans med Baidu. Joel har 
även ett eget klockbolag inom surfindustrin med namnet 
Weret. I Kina finns ett helägt bolag med anställda som 
produktionssätter idéer och innovationer. Med en stark tro 
på att förändra världen och hjälpa miljö och samhälle med 
teknik har Joel byggt upp en kapacitet – både finansiellt och 
framförallt kompetensmässigt. 

Ort: Vara / Grundades: 2012 / Omsättning: 23 mkr  
Antal anställda: 5 st 

www.dbkd.se

Karin Dahlin Gunterberg gillar struktur och 
ekonomi, men är samtidigt kreativ med en 
känsla för design. Det är kanske en något 
ovanlig kombination för en entreprenör. 
Karins entreprenörsresa började med att hon 
tryckte upp och sålde kort som kunde sättas i 

blombuketter. Därefter var steget inte särskilt långt till krukor 
och inredningsdetaljer.

Efter många års kämpande blev succén ett faktum när krukan 
Cloudy lanserades. I dag säljer Karin sina produkter via 
återförsäljare, främst blomsterbutiker och inredningsbutiker. 
Redan från start har sociala medier varit Karins enda 
marknadsföringskanal och produkterna har i det närmaste 
marknadsfört sig själva. I dag utgör exportdelen 30 procent av 
företagets omsättning och Karin levererar till 28 olika länder. 
DBKD har gått från att vara ett företag som tillverkar krukor till 
ett designmärke. Namnet DBKD står för övrigt för ”Design by 
Karin Dalin”. 



Med färgglada och personliga produkter sätter 
Phillip Miller färg på vården. Historien om 
Vårdväskan började med att han och Sofi Miller 
tog fram en specialdesignad väska som skulle 
representera utbildningar med vårdinriktning. 
Väskan skulle visa vilket yrke studenten valt 

och skapa yrkesstolthet. Det skulle finnas plats för böcker, 
pennor och annat som behövde tas med i farten. 

Med tiden har väskan fått sällskap av andra produkter i olika 
färger och mönster. I dag kan anställda inom vårdsektorn 
välja mellan över 1 000 produkter som säljs via nätet. Bland 
bästsäljarna finns stödstrumpor, namnbrickor och arbetsskor. 
Sociala medier har varit viktiga kanaler för Vårdväskan sedan 
start, både vad gäller marknadsföring och research av trender. 
Sverige är den största marknaden, men produkterna säljs även 
i Norge, Danmark, Finland och England. Kreativ design på 
tidigare sterila produkter visade sig vara en bärkraftig affärsidé 
och Phillip ser stora möjligheter för vidare expansion i Europa.

Det var när Victor Halvarsson skulle leta efter 
en vigselring till sin blivande fru som han såg 
en lucka på marknaden. Det var svårt att hitta 
aktörer som sålde vigselringar på nätet och det 
gav Victor uppslaget till affärsidén – att bygga 
världens största juvelhus online. Utan någon 

erfarenhet av vare sig smycken eller e-handel sa Victor upp sig 
från sitt dåvarande bankjobb och startade nätbutiken Vanbruun.

Victor hade inga kontakter i diamantbranschen, men reste 
till en mässa i London och lyckades vinna leverantörernas 
förtroende. Genom att vara mycket noga med kundbemötande, 
tillgänglighet och kundnöjdhet har Victor även vunnit 
köparnas förtroende. I dag säljer Vanbruun vigselringar och 
andra smycken under eget varumärke. Victors ambition är 
att Vanbrunn ska omsätta 200 miljoner kronor om fem år. 
Expansionen ska främst ske genom att öka försäljningen 
internationellt. Närmast står de nordiska länderna på tur och 
därefter väntar Tyskland, Österrike och Schweiz.

Träningsläger i Danmark eller klassresa till 
Berlin? Företaget Newbody förser föreningar, 
lag och skolklasser med produkter som de 
kan sälja för att samla ihop pengar till olika 
aktiviteter. Företagets motto – att alla ska vinna 
på affären – har drivit utvecklingen av Newbody 

sedan starten 1987. Då var företagets enda produkt vita 
strumpor i flerpack. I dag har sortimentet kompletterats med 
kryddor och grillsåser under varumärket Spicy Dream. 

Emelie Renholm är en sann doer som utför en uppgift samtidigt 
som hon redan tänker på nästa. Med en gedigen bakgrund inom 
management consulting och ekonomiskt kunnande lokaliserar 
Emelie flaskhalsar i verksamheten och ser vilka åtgärder som 
behövs för att bli bättre. Nya, mindre aktörer försöker ständigt 
ta marknadsandelar, men Newbodys verksamhet är så pass 
effektiv och välutvecklad att inga andra har kunnat komma 
nära. Varje år jobbar Newbody tillsammans med cirka 200 000 
familjer, från såväl skolans som idrottens värld.

Fredrik Tegnér tänker nytt både vad gäller 
befintliga och nya produkter.  Hans företag 
Miramar Seafood säljer fisk och skaldjur för alla 
situationer – från vardagsmat till festtillfällen. 
Det stora uppsvinget kom för ett par år sedan. 
Vid den tidpunkten hade de flesta grossister 

strukit odlade räkor ur sina sortiment på grund av miljöskäl. När 
möjligheten att miljömärka odlade räkor kom, lyckades Fredrik 
bli ett av de första företagen med ASC-märkta räkor 
på marknaden. 

Fredriks drivkraft är att ständigt vidareutveckla Miramars 
verksamhet. Det gäller allt från kvalitén till förpackningar. 
Fredrik frågade sig exempelvis varför fryst fisk såldes i block 
och började istället sälja styckfryst fisk i återförslutbar påse. 
För att få plats med nya produkter byter han löpande ut 10–15 
procent av företagets sortiment. Fredriks styrka är att hitta nya 
nischer som kan ge volym. Ett aktuellt exempel som på kort tid 
nått ut på marknaden är sjögrässallad.

Finalister region 
Väst

Ort: Strömstad / Grundades: 1987/ Omsättning: 246 mkr 
Antal anställda: 52 st 

www.vilokan.com

Lars Rosell

Vilokan AB  

Tony Qvist

Axkid AB  

När Lars Rosell pratade om cirkulär ekonomi 
i början på 90-talet blev han sällan tagen på 
allvar. I dag är intresset desto större – inte 
minst bland flygplatser. Flygplatser använder 
stora mängder avisningsvätska som innehåller 
glykol. I avisningsvätskan finns också kadmium 

och tungmetaller. Lars företag Vilokan har utvecklat en teknik 
som gör det möjligt att ta hand om avisningsvätskan, rena 
vattnet och återvinna glykolen. Reningsanläggningen byggs på 
plats inom flygplatsområdet, vilket eliminerar tunga transporter 
och sänker flygoperatörens kostnader för att frakta bort 
miljöfarligt avfall. Den återvunna glykolen använder Vilokan i 
nya produkter.

En viktig milstolpe i Vilokans historia var avtalet med Swedavia 
som äger tio flygplatser i Sverige. Målet är inte bara att 
exportera tekniken till flygplatser i Norden, Europa och Nord 
Amerika utan även till andra branscher som använder vatten i 
sina processer. Vilokan sluter kretsloppet och bidrar till en mer 
hållbar och cirkulär omvärld.  

Ort: Göteborg / Grundades: 2009 / Omsättning: 93 mkr  
Antal anställda: 14 st 

www.axkid.com

Plåtslagare, säljare, barnstolstillverkare. 
Så kan Tony Qvists väg till starten av 
företaget Axkid sammanfattas. Intresset för 
att utveckla barnbilstolar började när han 
jobbade på företaget Brio. Tonys kunskap 
inom plåtslageri kom väl till pass när han tog 

fram prototyper hemma i garaget. Så småningom ville Tony 
utveckla bilbarnstolar i egen regi och 2009 startade han Axkid 
tillsammans med en kollega. 

Alla bilbarnstolar från Axkid utvecklas enligt devisen att det 
är säkrast för barnet att åka bakåtvänd. Stolarna är enkla 
att montera och höjden på bältet och nackstödet ställs in 
automatiskt efter barnets storlek. På senare år har Axkid börjat 
fokusera på miljöaspekten i tillverkningen. Bilbarnstolar består 
till stor del av plast och Axkid har bytt ut en del av den vanliga 
plasten mot hampaplast som är biologiskt nedbrytbar. Axid 
finns i 22 länder och ambitionen är att sälja på fler marknader 
framöver. I dagsläget är försäljningen störst i Sverige, följt av 
Norge, Polen och Tyskland. 
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