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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 
Öst

Ort: Jönköping / Grundades: 2015 / Omsättning: 11 mkr 
Antal anställda: 7 st 

www.insatt.com

Anna-Lena Isaksson och Emelie Terlinder

Insatt Group AB

David Nord och Jonas Hallenborg

Work System Sweden AB 

”Kanske ovanligt kreativa för 
att vara lite fyrkantiga.” Så låter 
det när Anna-Lena Isaksson 
och Emelie Terlinder beskriver 
sig själva. De ville utmana en 
konservativ rådgivningsbransch 

och sa upp sig från sina jobb som bolagsjurister. 2016 
startade Anna-Lena och Emelie bolaget Insatt som erbjuder 
just bolagsjurister till företag och entreprenörer. Kunderna är 
företag som kanske inte har behov av en egen bolagsjurist på 
heltid, men som ändå vill ha riktigt bra och verksamhetsnära 
juridisk rådgivning. 

Ungefär ett och ett halvt år efter starten av Insatt lanserade 
Anna-Lena och Emelie den molnbaserade tjänsten Qnister, som 
2018 omsatte åtta miljoner kronor och hade sex anställda. 
Qnister guidar små och medelstora företag genom GDPR-
förordningen och samlar all GDPR-information på ett ställe. Men 
Anna-Lenas och Emelies vision om att förändra och digitalisera 
juristbranschen sträcker sig mycket längre än så. De tror att 
framtidens sätt att sälja juristtjänster sker via en gigplattform 
och har därför investerat i plattformen Gignation. 

Ort: Tenhult / Grundades: 2009 / Omsättning: 99 mkr  
Antal anställda: 57 st 

www.worksystem.se

Redan som 16-åringar hade 
vännerna David Nord och Jonas 
Hallenborg bestämt sig. De 
skulle starta ett företag någon 
gång i framtiden. De visste inte 
vad de skulle sälja eller vilken 

bransch de skulle verka inom, men satte in 10 000 kronor var 
på ett gemensamt konto. Kontot fylldes på varje månad med 
lön från sommarjobb och sparpengar. Det skulle dröja åtta år 
innan pengarna kom till användning. De drog nytta av Davids 
studier till civilingenjör och Jonas erfarenhet från arbete med 
tunnplåt och intresse för att mecka med bilar. Resultatet blev 
Work System som utvecklar och marknadsför inredningar till 
skåpbilar.

Work System har 13 anläggningar i Sverige, tre utomlands och 
egen e-handel. Efter expansionen på den svenska marknaden 
vill entreprenörerna växa ytterligare internationellt. I dag verkar 
de bland annat i Norge, Finland, Storbritannien och Frankrike. 
Störst fokus läggs dock på Tyskland. David och Jonas har även 
startat North Castle med ambitionen att bli Sveriges största 
entreprenöriella investmentbolag.



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 
Öst

Ort: Hillerstorp / Grundades: 1989 / Omsättning: 226 mkr 
Antal anställda: 98 st 

www.hangon.se

Petter Törefors, Lukas Törefors, 

Jakob Törefors och Håkan Törefors

HangOn (Gnosjöpuls AB) 

Fredrik Lingeskog

Svenska Lager AB  

 
 
 
 
 
 

Ett mindre bolag utan export och max fem anställda – det 
var målet när familjen Törefors startade Hangon. Den tanken 
fick de släppa ganska fort. I dag finns företaget på ett 40-
tal marknader och har dotterbolag i 6 länder. Hangon är 
världsledande i sin nisch och hjälper kunderna att hitta smarta 
lösningar för hängning och maskering som effektiviserar 
lackeringsprocessen. 

Familjen Törefors bestämde sig tidigt för att snabba leveranser 
är a och o. Ordern skulle skickas samma dag om beställningen 
lades innan klockan 14.00. Det gällde när artikellistan rymdes 
på en A4-sida och det gäller än i dag när utbudet omfattar 
2 500 artiklar. Att utveckla och tillverka produkter för 
lackering kräver både tekniskt kunnande och kreativitet. Det 
är något som utmärker hela familjen. Företaget har en egen 
utvecklingsavdelning som tar fram nya produkter och tusentals 
speciallösningar varje år. Dessa tillverkas med hjälp av effektiva 
produktionsprocesser som ständigt utvecklas och förfinas.

Ort: Värnamo / Grundades: 2008 / Omsättning: 62 mkr  
Antal anställda: 6 st 

www.svenskalager.se

Fredrik Lingeskog har drivit eget företag 
sedan han slutade gymnasiet. Fredrik 
hamnade så småningom i däckbranschen – en 
bransch där det mesta stått still vad gäller 
hantering och förvaring av däck. I takt med 
att allt fler bilägare ville förvara däcken på 

däckhotell och inte hemma i garaget, växte dock efterfrågan på 
lagermöjligheter. Samtidigt ledde tunga, manuella lyft av däck 
till arbetsrelaterade skador hos personalen i branschen. 
Fredrik erbjuder en lösning där däcken staplas liggande på 
varandra och lyfts med truck. Förutom att lagerytan kan nyttjas 
mer effektivt kan däcken flyttas mer eller mindre utan mänsklig 
inblandning. Fredrik har även utvecklat en helautomatisk 
hjultvätt som förbrukar minimalt med vatten och tvättar rent 
utan giftiga kemikalier. En framgångsrik exportsatsning har 
påbörjats till Norge, Danmark, Belgien, Schweiz och Tyskland. 
Målet är att fortsätta växa, främst till länder med sommar- och 
vinterdäckssäsong som USA, Japan och Kanada.



”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 
Öst

Ort: Bankeryd / Grundades: 1947 / Omsättning: 87 mkr 
Antal anställda: 29 st 

www.westal.se

Frida Alexandersson

Westal AB

Det är de snabba som slår de långsamma, inte 
de stora som slår de små. Så lyder en av Frida 
Alexanderssons strategier och den har varit 
hennes ledstjärna sedan hon tog över rodret i 
belysningsföretaget Westal. När Frida kom in i 
verksamheten 2012 omsatte företaget mindre 

än 20 miljoner kronor. Westal hade ingen ordentlig organisation 
och saknade struktur, ordning och reda. Produktionen sköttes 
utan dator och förlusten uppgick till några miljoner kronor. 

Frida fick snabbt fart både på Westal och lönsamheten. Efter 
bara ett år pekade omsättningskurvan brant uppåt. Sortimentet 
breddades och Frida flyttade över försäljningen till att gå via 
Sveriges elgrossister. 2018 var Westals vinst nästan lika stor 
som företagets totala omsättning 2012. I dag närmar sig 
omsättningen 100 miljoner kronor och målet är att omsätta 
250 miljoner om 5 år. Målet ska nås genom att lansera nya 
produkter och växa på befintliga marknader. Efter flera år med 
god lönsamhet och tillväxt är Westal en väletablerad aktör med 
ekonomiska muskler att gasa vidare. 

Höga temperaturer, slitage, korrosion och 
kemikalieangrepp. Utrustning som används 
inom den tunga industrin utsätts för många 
olika påfrestningar. Utan rätt underhåll kan 
påfrestningarna leda till driftstopp och haverier. 
Detta är något som Ståthöga MA Teknik hjälper 

sina kunder att undvika. Företaget, som startades av Henrik 
Fältmars farfar, erbjuder service- och underhållsarbeten till 
svenska industriföretag. Med rätt typ av underhållsinsats 
påverkar Ståthöga kundernas lönsamhet, miljö och 
resursanvändning på ett positivt sätt.

Efter studier och arbete på Bravikens pappersbruk började 
Henrik arbeta i Ståthöga som projektledare. 2010 tog Henrik 
över som vd med villkoret att hans planer för bolagets framtid 
skulle förvekligas. Då omsatte Ståthöga 34 miljoner kronor. 
2018 hade omsättningen stigit till 124 miljoner. Henrik vill 
inte att verksamheten ska bli för spretig. Däremot vill han 
gärna förädla och lägga till delar inom bolagets befintliga 
verksamhetsområden – allt för att skapa mervärde för 
kunderna. 

Henrik Fältmars

Ståthöga MA Teknik AB  

Ort: Norrköping / Grundades: 1988 / Omsättning: 124 mkr  
Antal anställda: 78 st 

www.stathoga.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.

Finalister region 
Öst

Ort: Norrköping / Grundades: 2013 / Omsättning: 72 mkr 
Antal anställda: 23 st 

www.svinab.se

Johan Larsson och Marcus Ringström

Svagströmsinstallationer i Norrköping AB 

Oscar Öberg

Softube AB 

Johan Larssons och Marcus 
Ringströms vägar korsades när 
de jobbade i samma företag i 
telekombranschen. Därefter 
följde några år när de jobbade 
på olika håll, men så småningom 

fick de möjligheten att arbeta tillsammans igen – nu som ägare 
till företaget Svagströmsinstallationer. Verksamheten vilar 
främst på tre ben: fiber, tele- och datainstallationer samt AV-
installationer. Kunderna är operatörer, systemleverantörer och 
stadsnätsaktörer.

Svagströmsinstallationer verkar på marknaden i Mellansverige 
och sedan Johan och Marcus började driva verksamheten har 
tillväxten tagit fart. 2013 omsatte Svagströms 10 miljoner 
kronor och år 2018 landade omsättningen på 72 miljoner 
kronor. Svagströms utför främst totalentreprenader, men för 
Johan och Marcus är inget jobb för stort eller för litet. De 
bemöter alla kunder med respekt och är noga med att lämna en 
arbetsplats noggrant städad – det ska inte synas att de har varit 
där. Med Svagströmsinstallationer får kunderna installationer 
som är både trygga och snygga!

Ort: Linköping / Grundades: 2003 / Omsättning: 52 mkr  
Antal anställda: 24 st 

www.softube.com

Oscar Öbergs examensarbete på Linköpings 
universitet blev det snabbväxande företaget 
Softube med kunder över hela världen. Softube 
gör mjukvara och hårdvara som används 
för att skapa effekter när man spelar in och 
mixar musik. Många av världens mest kända 

låtar har skapats med hjälp av företagets produkter, bland 
annat till stjärnor som Beyoncé och Adele. Målgruppen är 
dels professionella musikskapare, dels kunniga konsumenter. 
Den senare gruppen är den marknad som växer mest, då den 
tekniska utvecklingen och nya distributionskanaler som Spotify 
och Youtube har gjort det enklare att lansera musik. 

Majoriteteten av Softubes kunder finns utomlands. Bolaget har 
nyligen öppnat ett kontor i USA och planerar att etablera sig i 
fler länder. Softube samarbetar även med kända varumärken, 
bland annat Marshall. Oscar drivs av en stark passion för musik 
och ljudkvalitet. Han spelar själv musik och delar sitt stora 
musikintresse med majoriteten av dem som är verksamma i 
företaget.



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.

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 
Öst

Veronica Gårdestig

Impecta Fröhandel AB

Ort: Julita / Grundades: 1975 / Omsättning: 40 mkr  
Antal anställda: 24 st 

www.impecta.se

Impecta Fröhandel är ett av de sista 
familjeföretagen i branschen. De importerar, 
förpackar och säljer fröer till hobbyodlare via 
den egna webbutiken, mässor och utvalda 
återförsäljare. I sortimentet finns allt från 
nordiska vildblommor, perenner och krukväxter 

till gamla medicinalväxter, buskar och träd. Veronica Gårdestig 
tog över företaget 2005 tillsammans med brodern Michael. 

Impecta Fröhandel verkar främst på den svenska marknaden. 
Den största tillväxtpotentialen ser Veronica i övriga Norden, 
framför allt i Norge där klimat och odlingskultur är snarlik den 
svenska. Kvalitet är ett ledord i verksamheten och alla frösorter 
provodlas innan de hamnar i Impectas ordinarie sortiment. 
Varje år tar Impecta fram Nordens största tryckta frökatalog 
med odlingstillbehör och nära 2 000 frösorter. En sort som 
funnits med sedan starten av företaget är artikel nr 100, Coffea 
arabica. På 70-talet var detta mycket exotiskt och den som ville 
ha en egen kaffebuske fick beställa fröer från Impecta.

Peter Hellgren är byggnadsingenjören som 
sadlade om och startade ett it-konsultföretag. 
I dag är Consid ett av Sveriges snabbast 
växande bolag med kontor på 19 orter – från 
Malmö i söder till Sundsvall i norr. Peter har 
tydliga mål som präglar bolagets utveckling 

och tillväxt. Målet är en årlig tillväxt på 25–30 procent och 
miljardomsättning under 2019. För att komma närmare 
företagets kunder planeras även en utlandsetablering, först i 
Norden, därefter i övriga Europa. 

Med Consid har Peter skapat en verksamhet som bygger på 
entreprenörskap, engagemang och effekt. En nyckelfaktor 
bakom den snabba tillväxten är medarbetarkulturen. Consid 
ska vara en mötesplats snarare än en arbetsplats där kunder 
och medarbetare kan inspireras och tänka nytt. Två frågor som 
Peter brinner extra för är digitaliseringens möjligheter och den 
skeva könsfördelningen i it-branschen. Q Rendezvous är Consids 
mötesplats för kvinnor i branschen och Digitala Influencer-
podden är Peters podcast som gästas av profiler som driver 
Sveriges digitalisering.

Ort: Jönköping / Grundades: 2000 / Omsättning: 832 mkr 
Antal anställda: 578 st 

www.consid.se

Peter Hellgren

Consid AB  
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