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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 
Svealand

Ort: Karlstad / Grundades: 2012 / Omsättning: 106 mkr 
Antal anställda: 46 st 

www.klaravik.se

Christian Lenander och Christian Knutsson

Klaravik AB 

Ingrid och Anders Johnsen

Tractive AB  

Christian Lenander och Christian 
Knutsson är två entreprenörer 
som har mer gemensamt än 
sitt förnamn. Tillsammans äger 
de Klaravik som varje vecka 
auktionerar ut tusentals verktyg, 

maskiner och fordon på nätet. Idén till Klaravik föddes 2012 
i köket hemma hos Christian Lenander. Under sex månader 
fungerade köksbordet som bolagets kontor och det var härifrån 
de utvecklade sin webbplattform och fick sina första kunder.

Utgångspunkten för entreprenörsduon är att de vill förändra 
handeln med begagnade maskiner och nyttofordon samt göra 
den enklare och mer transparent. Att sälja begagnade objekt 
kan medföra extrajobb, men det är något som Klaraviks kunder 
slipper. Klaravik förmedlar försäljningen från start till mål, vilket 
minimerar både tid och krångel. Bland kunderna finns allt ifrån 
småföretagare inom jordbruket till kommuner av olika storlek 
och bolag som Skanska och Peab. Klaravik har haft en snabb 
tillväxt och finns i dag i Sverige, Norge, Danmark och Polen. 
Idag har de 80 anställda och tillväxten i Sverige förväntas bli 
cirka 50 procent för 2019.

Ort: Borlänge / Grundades: 1992 / Omsättning: 121 mkr  
Antal anställda: 49 st 

www.pentruder.com

Steget från växellådor i 
rallybilar till maskiner som 
gör hål i betong kan tyckas 
stort. Men faktum är att det 
finns en gemensam nämnare 
i grundtekniken. När Anders 

och Ingrid Johnsen startade företaget Tractive låg fokus på 
växellådor. Några år senare utökades verksamheten med 
betonghåltagningsmaskiner. Betonghåltagningsmaskinerna 
är företagets största produkt och säljs under varumärket 
Pentruder via återförsäljare till drygt 35 länder. Växellådorna 
säljs direkt till slutkunder över hela världen. Tractives produkter 
utvecklas och tillverkas på plats i Borlänge och cirka 90 procent 
av produktionen går på export.

Anders och Ingrid sätter hållbarhet och kvalitet i främsta 
rummet. Både växellådor och betonghåltagningsmaskiner 
är byggda för att hålla i många år. Samtidigt läggs stor 
vikt vid utveckling, förbättring och framtida tillväxt. På 
agendan den närmaste tiden står lansering av nästa 
generations betonghåltagningsmaskin och investeringar i nya 
produktionslokaler och tillverkningsmaskiner.



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 
Svealand

Ort: Dala-Järna / Grundades: 1994 / Omsättning: 31 mkr 
Antal anställda: 10 st 

www.snoborggard.se

Janne och Ann Eriksson

Snöborg Gård AB 

Johan Eriksson

Svenska Tungdykargruppen AB  

Snöborg gård har tillhört Janne 
Erikssons släkt i 400 år. I dag 
driver Janne gården tillsammans 
med sin fru Ann. Anorna må 
vara gamla, men Snöborg gård 
är ett modernt företag med 

flera olika verksamhetsgrenar, bland annat potatisodling och 
köttproduktion. Kunderna är slakterier, livsmedelsgrossister och 
butiker i Mellansverige.

Hos Janne och Ann står kretsloppet i centrum. Här utfordras 
djuren med restprodukter från deras egen potatisodling, 
överbliven deg från Procordias pizzatillverkning och malt 
från Kopparbergs bryggeri. Gödseln från djuren används 
sedan på åkrarna och på så vis sluts kretsloppet. För att 
stödja potatisproduktionen och djurhållningen har Janne 
och Ann investerat i solenergi och vattenkraft. 2012 köptes 
två vattenkraftverk från Fortum. Stationerna producerar el 
till ungefär 200 eluppvärmda villor och tar tillvara de lokala 
naturtillgångarna. Hittills har Snöborg gård aldrig haft ett 
minusresultat. Det är ovanligt då lantbrukare ofta har svårt att 
få lönsamhet i sina verksamheter.

Ort: Mora / Grundades: 2007 / Omsättning: 150 mkr  
Antal anställda: 51 st 

www.stdg.se

Johan Eriksson har alltid gått sin egen väg. 
Drivkraften har aldrig varit pengar, utan att 
få jobba med roliga saker tillsammans med 
människor han tycker om. Johans intresse 
för dykning fanns redan i barndomen. Som 
12-åring hjälpte han den lokala simhallen att 

byta kakelplattor i bassängen och som 15-åring kontrollerade 
Johan ledningar i Siljan åt kommunen. För lönen köpte han sin 
första dykarutrustning. När Johan var 16 rasade jobben in och 
det var då han startade eget företag.

Svenska Tungdykargruppen arbetar med dyk- och 
vattenuppdrag. Nästan varje uppdrag kräver att båtar, 
dräkter och annan utrustning byggs om. Det innebär att 
företagskulturen präglas av innovation. Medarbetarna får i 
princip fria tyglar att utveckla nya produkter och metoder, 
så länge de löser problem som uppstår. Johans fokus på 
produktutveckling har resulterat i ett unikt reningssystem som 
sanerar havsbottnar från olja. Företaget har även utvecklat en 
app som håller reda på verksamhetens specialverktyg som är 
utspridda i hela Sverige.



”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 

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.

Finalister region 
Svealand

Ort: Eskilstuna / Grundades: 2013 / Omsättning: 87 mkr 
Antal anställda: 153 st 

www.omsorgbehandling.se

Kelley Björksved

Omsorg & Behandling 1 AB

Marie Einarsson, Hanna Rådehed, 

Sabina Segerlund och Elisabeth Dudal

Fyren EkAlmen AB

Kelley Björksved är sjuksköterskan som ville 
erbjuda marknaden en annan anställningsform. 
Det blev startskottet för bemanningsföretaget 
Omsorg & Behandling. Företaget hyr ut 
vårdpersonal och bedriver personlig assistans 
över hela Sverige. Kunderna är främst 

kommuner och landsting, men även den privata vårdsektorn. 

Sedan starten 2013 har företaget vuxit kraftigt. Tillväxten 
har varit organisk och investeringar och satsningar har främst 
finansierats via återinvesteringar av bolagets resultat. Omsorg 
& Behandling verkar i en tuff bransch med hård konkurrens. 
Dessutom ökar kraven på kvalitet, kunskap, erfarenhet, pris 
och effektivitet i de upphandlingar som företaget deltar på. 
Kelley ställer dock höga krav på sig själv och sin verksamhet 
och var bland de första i branschen att ISO-certifiera sitt 
företag. Nyckeln till fortsatt tillväxt är att fortsätta attrahera 
rätt medarbetare. I dag har företaget en mycket låg 
personalomsättning, vilket tyder på att medarbetarna trivs. 

Ort: Örebro / Grundades: 2011 / Omsättning: 30 mkr  
Antal anställda: 46 st 

www.fyrenekalmen.se

Med en önskan om att göra skillnad har fyra entreprenörer i 
Örebro skapat en verksamhet där de kan förverkliga sina egna 
idéer. Historien om Fyren Ekalmens skola började 2009. Vid den 
tidpunkten arbetade de fyra ägarna som lärare i den kommunala 
skolan. De träffades ibland på olika utbildningar och bestämde 
sig för att starta en egen skola med god pedagogisk inriktning 
och ett humanistiskt förhållningssätt till elever och personal. 

Arbetet med att planera den pedagogiska verksamheten och 
uppbyggnaden av skolan pågick under tre och ett halvt år. De 
utforskade elevunderlaget, läste in sig på lagar och regler för 
att driva bolag, sökte tillstånd för att driva skola och letade 
lokaler och finansiärer. Den 20 augusti 2012 invigdes skolan 
som i dag har cirka 300 elever. Namnet på skolan – Fyren – 
speglar verksamhetens fyra ledljus. Trygghet, ansvar, drivkraft 
och självkunskap genomsyrar allt från det dagliga arbetet med 
barnen till lönesättning och personliga mål för personalen. 



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 
Svealand

Ort: Charlottenberg / Grundades: 2003 / Omsättning: 244 mkr 
Antal anställda: 21 st 

www.koppommaskin.com

Oskar Jorälv

Koppoms Maskin och Trä AB  

Pauline Grindvall

My Perfect Day AB  

Störst i Sverige på reservdelar till 
skogsmaskiner! Med den målsättningen 
startade Oskar Jorälv en enskild firma efter 
gymnasiet. Han tog ett banklån och köpte loss 
reservdelsförsäljningen från faderns företag 
inom skogsmaskinsbranschen. Sedan dess har 

Oskar med stor framgång utvecklat Koppoms Maskin och Trä. 
Bolaget säljer både gamla och nya reservdelar och har ett stort 
och varierat lager för att kunna möta marknadens efterfrågan. 
En kund ska aldrig behöva ringa två gånger och få höra att 
reservdelen inte finns på lager.

Sedan starten 2003 har omsättningen ökat varje år. Men 
Oskar ser inget självändamål i att omsätta mer pengar, utan 
expansionen ska ske med lönsamhet. Cirka 60 procent av 
bolagets omsättning kommer från export och planen är att 
öppna ett kontor i Kroatien. Oskar vill också fortsätta med 
den produktutveckling som på senare år tagit fart i bolaget. 
Koppoms Maskin och Trä är väl rustat för framtiden och trots 
åtskilliga erbjudanden om att sälja företaget tackar Oskar alltid 
nej.

Ort: Hammarö / Grundades: 2013 / Omsättning: 16 mkr  
Antal anställda: 6 st 

www.myperfectday.se

Dekorationer till bröllop, kalas eller dop? Allt 
detta och lite till säljer Pauline Grindvall via 
webbutiken My Perfect Day. Idén till My Perfect 
Day kom när Pauline planerade sitt eget bröllop. 
Hon hittade inte det hon sökte i svenska butiker, 
utan såg ett hål på marknaden. Först hade 

Pauline lagret hemma i sovrummet, sedan i ett panikbyggt 
Attefallshus på tomten och nu i en 1 000 kvadratmeter stor 
lokal som även rymmer kontor och showroom.

Pauline har nischat in sig i en redan nischad bransch och 
begränsat urvalet av produkter. Hon har till exempel valt bort 
maskeradkläder och Disney-artiklar, eftersom de inte passar 
företagets övergripande profil. Produkterna paketeras i olika 
teman för att med Paulines ord ”sälja en helhetskänsla, inte 
enskilda produkter”. Sociala medier spelar en viktig roll i 
bolagets utveckling och marknadsföring. Visionen är att My 
Perfect Day ska bli Nordens ledande butik inom dekorationer 
och tillbehör som kan göra en speciell dag till en perfekt dag.



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 
Svealand

Ort: Nora / Grundades: 1959 / Omsättning: 12 mkr 
Antal anställda: 9 st 

www.bjornax.se

Torbjörn och Sonia Fredrikzon

Björnax Aktiebolag

Wenche Engström

Färna Herrgård & Spa (WG Hotelldrift AB)

Vad förenar James Bond, NASA 
och täthetsprov för ventilation? 
Svaret är rök som säljs av det 
lilla familjeföretaget Björnax. 
Bolaget tillverkar rökprodukter 
för många olika ändamål, till 

exempel brandövningar, läckagekontroller och gasinstallationer. 
Under de senaste åren har rök till film, nöjesändamål och hobby 
haft en stark tillväxt. 87 procent av produktionen går på export 
och företaget har ett stort nätverk av distributörer i 35 länder. 
Men så har det inte alltid varit. 

När Torbjörn och Sonia Fredrikzon började i verksamheten 
1997 var bolaget en ekonomisk katastrof med drygt tre 
miljoner i omsättning och tio anställda. Torbjörn och Sonia 
startade arbetet med att modernisera allt från administration 
till produktion. 2006 köpte de företaget och arbetet med 
att utveckla verksamheten fortsatte. I dag har Björnax 
fortfarande tio anställda, men tack vare Sonias känsla för 
struktur och ekonomi och Torbjörns intresse för export och 
produktutveckling har såväl omsättning som lönsamhet 
fyrdubblats.

Ort: Skinnskatteberg / Grundades: (1994 Färna Herrgård 
AB), 2005 WG Hotelldrift AB / Omsättning: 36 mkr  
Antal anställda: 35 st 

www.farnaherrgard.se

Golf eller spa? Den frågan ställdes Wenche 
Engström inför 2002 när det var dags för nästa 
steg i arbetet med att förvandla en gammal 
kursgård till ett modernt herrgårdshotell. 
Wenche valde att satsa på spa och i dag är 
Färna Herrgård en plats att njuta av – oavsett 

om gästerna reser dit för en romantisk weekend, dagspa eller 
konferens. Under de 25 år som Wenche ägt herrgården har det 
hänt mycket. Utöver spa finns en vinterträdgård, Herrgårdsbod 
och ett välrenommerat kök.

Wenche fokuserar på mat, dryck och tjänsteutbud och 
samarbetar med lokala producenter och bönder. Det finns ett 
tydligt fokus på hållbarhet i verksamheten som är både Svanen- 
och Kravmärkt. Tillsammans med företaget Wild Sweden 
erbjuds bäver-, varg- och älgsafari under vistelsen. Wenche 
satsar även på matturister genom att bjuda in vinmakare som 
arrangerar vinprovningar och samarbetspartners som håller 
kurser om ämnen som odling och ätbart ogräs. Under 2020 
fortsätter Wenches förvandling av herrgården med tio nya 
dubbelrum och en konferenssvit.
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