
Träffa årets 
finalister
Final i region Syd

Officiell leverantörArrangör Mediapartner

2019 Sverige 2019 Region Svealand

2019 Region Väst

2019 Region Stockholm

2019 Region Öst

2019 Region Norr

2019 Region Syd



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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Ort: Malmö / Grundades: 1996 / Omsättning: 331 mkr 
Antal anställda: 6 st 

www.anordica.se/sv

Alexander Zolotarevski

Anordica AB 

Henrik Hallgren

Parkster AB  

1990 flyttade Alexander Zolotarevski till 
Sverige från dåvarande Sovjet. I sitt hemland 
studerade och arbetade han med materiallära 
och i Sverige fortsatte Alexander forska och 
undervisa på flera svenska universitet inom 
laserbearbetningsteknik. 1996 startade han 

Anordica för att kunna använda sin tekniska kunskap till fördel 
för Anordicas partners och kunder. Den röda tråden i företagets 
verksamhet är trådar av stål. Anordica importerar ståltråd och 
säljer den vidare till företag i ett 20-tal länder. Kunderna finns 
främst inom industrin – bland annat i bygg-, verkstads- och 
återvinningssektorn.

Anordicas produktutbud är resultatet av noggrann analys 
och många års förbättring där Alexander utnyttjar sin unika 
kunskap om marknaden. Den viktigaste framgångsfaktorn är att 
jobba med långsiktiga kundrelationer och utveckla produkter 
tillsammans med både leverantörer och kunder. Alexander 
vill att Anordica ska fortsatt växa med bibehållen kvalitet och 
lönsamhet. Målet är att företaget ska omsätta en miljard kronor 
inom fem år.

Ort: Lund / Grundades: 2012 / Omsättning: 330 mkr  
Antal anställda: 20 st 

www.parkster.se

Henrik Hallgren tröttnade på parkeringsböter 
efter att ha fått tre stycken på en månad. Det 
måste finnas en enklare lösning än att fysiskt 
behöva gå till en parkeringsautomat för att 
stoppa i mer pengar innan parkeringstiden gått 
ut. Henrik funderade på olika lösningar, vilket 

så småningom resulterade i företaget Parkster. Med Parksters 
tjänst kan bilister betala för sin parkering via en app i mobilen. 
De slipper krångel med att förlänga tiden eller att leta efter 
parkeringsautomater. Parkster skiljer sig från konkurrenterna 
då tjänsten är gratis för slutanvändaren. En p-biljett kostar alltid 
lika mycket som i en automat.

Parkster har på kort tid erövrat en god position på den svenska 
marknaden. I dag har Parkster över en miljon användare och 
avtal med kommuner, p-bolag och fastighetsägare i drygt 150 
städer. Henrik har även inlett företagets första internationella 
satsning med ett kontor i Tyskland. Frågan är inte om den tyska 
marknaden kommer att bli större än den svenska, utan när. 



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 
Syd

Ort: Karlskrona / Grundades: 2002 / Omsättning: 77 mkr 
Antal anställda: 33 st 

www.citynetwork.eu

Johan Christenson

City Network Hosting AB 

John Ekström och Nicklas Nordbergh

John Henric AB  

Johan Christenson är entreprenören som 
utmanar jättarna Amazon och Microsoft. 2002 
grundade Johan företaget City Network som 
då fungerade som ett webbhotell. Den verkliga 
tillväxten kom 2009 i och med lanseringen 
av molntjänster för it-infrastruktur, bland 

annat servrar, databaser och nätverk. Sedan lanseringen av 
molntjänster har företaget vuxit med cirka 25 procent per år.

Den digitala transformationen berör nästan alla företag och 
förändrar deras förutsättningar att göra affärer. Men City 
Network erbjuder inte bara molntjänster som tar företagen 
framåt i den digitala transformationen. De erbjuder även 
tjänsten Compliant Cloud som riktar sig till företag i branscher 
som är hårt regelstyrda. City Network ser till att företag 
inom exempelvis bank- och finansbranschen kan efterleva 
specifika lagar och krav. Kunderna kan dels utnyttja molnets 
kostnadseffektivitet och flexibilitet, dels undvika stora böter 
eller stämningar – oavsett om det gäller regelverk som 
Solvency, Basel eller GDPR.

Ort: Limhamn / Grundades: 2009 / Omsättning: 62 mkr  
Antal anställda: 27 st 

www.johnhenric.com

Med 65 000 kronor och ett 
starkt modeintresse bestämde 
sig två ekonomistudenter för 
att lansera ett nytt modemärke. 
Sidenslipsar var den första 
artikeln och försäljningen gick 

via svenska herrbutiker. Produktsortimentet växte efterhand 
och slipsarna fick sällskap av kavajer, skjortor och väskor. Så 
småningom startade John Ekström och Nicklas Nordbergh egna 
butiker och en egen e-handel. 

John och Nicklas drivs av att hitta nya lösningar kring 
produktion, försäljning och produkter. De sa tidigt upp 120 
lönsamma återförsäljare för att satsa på egna säljkanaler. 
De arbetar effektivt med kampanjer och youtubers för att nå 
modeintresserade män. En gång per år har de ett så kallat 
konkursmöte. Under mötet försöker de hitta besparingar 
genom att lista kostnader och sedan förhandla. Det kan vara 
kortavgifter, priser eller betalningsperioder. Egenskapen 
att hela tiden våga förändras i en tuff bransch har tagit 
entreprenörsduon dit de är i dag. På bara tio år har John Henric 
blivit Skandinaviens ledande accessoarmärke för män. 



”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.

Finalister region 
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Jon Stenqvist kommer från en familj med 
stort intresse för ridsport. Hans mamma var 
även teknikintresserad och såg behovet av att 
digitalisera hanteringen av tävlingsresultat. 
Hon lärde sig därför att programmera och 
startade företaget Equipe. År 2000 började Jon 

arbeta i företaget och sedan dess har han ägnat mycket tid åt 
att utveckla och förfina systemet. Systemet gör det möjligt att 
följa pågående tävlingar i realtid, hitta start- och resultatlistor, 
banskisser, dressyrprotokoll och annan information.

Equipe har kunder i 22 länder, varav merparten i Europa. 
Den internationella expansionen tog fart 2016 när företaget 
lanserade sitt nya webbaserade tävlingssystem, och kom in 
på flera prestigefyllda tävlingar i Holland och Belgien. Jon 
har partners runt om i världen som säljer Equipes system. 
Partnerstrategin kommer att utvecklas mer framöver då Equipe 
ska jobba ännu mer med produktutveckling. Equipe är ensam 
aktör på marknaden i Norden och utöver webbplattformen 
erbjuds också en app som används av i princip alla 
tävlingsryttare i Sverige. 

Udda mått, innovativa lösningar och massiva 
material. Det har Karolin Jeppsson fokuserat 
på sedan starten av familjeföretaget DOFAB. 
DOFAB tillverkar fönster, dörrar och portar 
efter kundernas mått och önskemål. Karolin 
grundade företaget hemma vid köksbordet i 

Blentarp. Hon hade sett hur fönster och dörrar på gamla hus 
och byggnader murades igen för att anpassas till standardmått. 
Karolin ville göra precis tvärtom. 

Viktigt för Karolin är att ge extremt bra service och att varje 
udda förfrågan ska ses som en möjlighet till produktutveckling. 
För maximal flexibilitet har Karolin byggt upp en kort 
produktionslinje som utgår från en standardiserad grund 
– sedan kan detaljer tillverkas på företagets finsnickeri 
utanför Lund. DOFAB anlitas främst vid renoveringar av äldre 
fastigheter där beställaren önskar nyproducerade fönster 
och dörrar i gammal stil. Karolins mål är att dubbla DOFAB:s 
omsättning inom fem år. I dag levererar företaget till hela 
Sverige och är etablerat i Malmö och Stockholm

Ort: Helsingborg / Grundades: 1988 / Omsättning: 12 mkr 
Antal anställda: 6 st 

www.equipe.com

Jon Stenqvist

Equipe AB 

Karolin Jeppsson

DOFAB AB 

Ort: Malmö / Grundades: 2004 / Omsättning: 48 mkr  
Antal anställda: 12 st 

www.dofab.se



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.
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Ort: Ängelholm / Grundades: 1999 / Omsättning: 28 mkr 
Antal anställda: 44 st 

www.protosell.se

Karolina Wallin Brorsson

Protosell AB  

Nina Andersson

Blomdahl Medical AB  

När Karolina Wallin Brorsson återvände till 
Sverige efter att ha jobbat utomlands i några 
år, slogs hon av innovationskraften i svenska 
bolag. Men hon såg också hur bristen på 
säljkultur ledde till att många fina bolag inte 
överlevde. Det ville Karolina ändra på. I dag 

är hon vd i familjeföretaget Protosell som precis som det låter 
är Pro:s på försäljning. Protosell stoppar in raketbränsle i 
kundernas sälj- och marknadsorganisationer med tjänster inom 
digital marknadsföring, mötesbokning och utbildning. Kunderna 
är främst verksamma i branscher där relationsförsäljning. 
förtroende och mellanmänskliga möten är viktiga komponenter 
för affären. 

Karolina har skapat en god tillväxt i företaget och målet är att 
växa med 25 procent per år. Utlandsexpansionen är igång och 
Protosell är verksamt på den nordiska och tyska marknaden. 
Karolina testar ständigt nya möjligheter för att effektivisera de 
tjänster som kunderna erbjuds. Samtidigt är hon mycket aktiv 
i organisationer och andra sammanhang där hon kan påverka 
samhället positivt.

Ort: Halmstad / Grundades: 1985 / Omsättning: 64 mkr  
Antal anställda: 38 st 

www.blomdahl.com

Kan man tillverka vackra smycken som också är 
hälsovänliga? Svaret på den frågan är ja, något 
som Nina Andersson och företaget Blomdahl 
med stor framgång har bevisat. Företaget 
designar och tillverkar hudvänliga smycken och 
medicinska instrument för håltagning i öron och 

näsa. Tack vare Blomdahl är oron för att drabbas av exempelvis 
nickelallergi ett minne blott.

Bolaget startades 1985 av Lars Blomdahl och hans son Karl. 
Ninas väg till vd-posten inleddes 1995 när hon i sjätte klass 
fick möjlighet att praktisera på bolaget. Under resans gång har 
hon varit ansvarig för i princip alla delar av verksamheten – från 
inköp och utveckling till logistik och produktion. Blomdahl har 
ett unikt varumärke i gränslandet mellan skönhet och hälsa. De 
erbjuder en produkt och en tjänst ihop, vilket gör dem attraktiva 
i butiker. Deras produkter och tjänster finns hos guldsmeder, 
frisörer och stora apotekskedjor. Blomdahl visar stark tillväxt 
och exporterar sina smycken och håltagningsprodukter till 
återförsäljare i över 30 länder.



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.
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I 20 år arbetade Stefan Johansson med 
att ta fram ritningar och underlag till 
kryssningsbåtar, tåg och flygplan. Han har 
bidragit till utvecklingen av såväl X2000 som 
JAS 39 Gripen och ritat många fartyg som i dag 
trafikerar Östersjön. Stefan tyckte att arbetet 

var både intressant och givande, men år 2000 bestämde han 
sig för att göra något helt nytt. Det blev avstampet för olika 
verksamheter inom vårdbranschen.

Pelmatic hyr ut välutbildade och erfarna sjuksköterskor 
och läkare till landsting, kommuner och privata vårdgivare. 
Tack vare hög kvalitet och omtanke om kunder, personal och 
patienter har verksamhet och omsättning ökat stadigt över 
åren. Dotterbolaget Achima Care har drygt 10 vårdcentraler 
runt om i Sverige, till exempel i Ekeby, Köping, Sala, Växjö och 
Uddevalla. Stefans drivkraft är att få olönsamma vårdcentraler 
lönsamma. Detta gynnar orter som kanske inte skulle haft 
någon vårdcentral om inte Achima Care sett möjligheterna och 
haft verktygen för att skapa lönsamhet.

Ort:  Karlskrona / Grundades: 1979 / Omsättning: 438 mkr 
Antal anställda: 276 st 

www.pelmatic.se

Stefan Johansson

Pelmatic Sweden AB  
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