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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 
Stockholm

Ort: Stockholm / Grundades: 1986 / Omsättning: 806 mkr 
Antal anställda: 286 st 

www.berggroup.se

Anders E. Berg

Berg Group Holding AB

Carolina Gynning

Gynning Design AB 

Anders E. Berg är universitetslektorn i statistik 
som sökte sig till näringslivet när han tröttnade 
på den akademiska världen. Anders första 
jobb var på Bulten-Kanthal som på den tiden 
var ett börsbolag ägt av Ratos och Kantzow-
familjen. Efter en tid som marknadssekreterare 

på Sveriges Exportråd i Houston, USA återvände han till 
Sverige. Anders har varit divisionschef och affärsområdeschef i 
Gunnebo-koncernen. 

Som egenföretagare har Anders byggt upp bolagsgruppen 
Berg Group Holding som består av tre koncerner. Den största 
koncernen är EMBA Group med huvudverksamhet i Örebro. 
EMBA Group utvecklar, tillverkar och säljer maskiner för 
konvertering av wellpapp. När Anders köpte verksamheten 
fanns ingen egen personal utanför Sverige. I dag finns såväl 
dotterbolag som marknadsbolag och EMBA-maskinerna 
har en ledande position på världsmarknaden. I Berg Group 
Holding ingår också en koncern med företag som tillverkar 
trådprodukter – Pacwire, Springwire Sweden och Grytgöls Bruk. 
Berg Group kommer att omsätta cirka 1 miljard kronor i år. 
Drygt 80 procent av omsättningen kommer från utlandet. 

Ort: Stockholm / Grundades: 2013 / Omsättning: 26 mkr  
Antal anställda: 16 st 

www.gynningdesign.se

Redan som 10-åring visste Carolina Gynning att 
hon ville bli konstnär. Den första utställningen 
ägde rum när Carolina var 15 och med tiden 
fick hennes färgstarka kvinnoporträtt en 
allt större publik. I takt med att fler och fler 
upptäckte hennes konst steg också priset på 

tavlorna. 2013 ville Carolina göra sin konst tillgänglig för alla 
– även de som inte har råd med hennes tavlor. Hon började då 
utveckla konstverken till inredningsdetaljer.

Första produkten blev ett kuddfodral och kollektionen med 
3 000 fodral sålde slut på en timme. Den enskilda firman med 
lager i mamma Agnetas källare ombildades till aktiebolag och 
fortsatte att växa.  Sortimentet utökades med allt från brickor 
och skärbrädor till porslin och glas. 2015 släpptes den första 
smyckekollektionen under namnet Gynning Jewelry. Bolaget 
har butik och showroom i Sundsvall, även om merparten av 
försäljningen sker via nätet och återförsäljare. I dag agerarar 
Gynning Design främst på den svenska marknaden, men 
ambitionen är att expandera utomlands.  



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 
Stockholm

Ort: Stockholm / Grundades: 2014 / Omsättning: 45 mkr 
Antal anställda: 12 st 

www.stronger.se

Henrik Grundén, Joel Almqvist och 

Juri Gendelman

Stronger AB

Ingrid Westman

Friendly Building AB  

2013 började 
Henrik Grundén, 
Joel Almqvist 
och Juri 
Gendelman att 
göra t-shirts, 

linnen och hoodies med tryckta citat kopplade till träning. De 
marknadsförde sig via influencers på Instagram och tröjorna 
blev ganska snabbt populära. Entreprenörstrion noterade att 
majoriteten av deras kunder var kvinnor och att träningskläder 
ofta var tråkiga. Ett halvår senare kompletterades därför 
utbudet med tights och sport-bh. Företaget Stronger 
registrerades 2014 och snart växte både omsättning och 
engagemang i sociala medier. 

I dag har Stronger fler än 200 000 kunder över hela världen 
och över 440 000 följare på Instagram. Stronger arbetar 
fortfarande med influencers och de största marknaderna 
är Sverige, Tyskland och USA. Fokus ligger på att göra 
uttrycksfulla träningskläder paketerat snyggt både fysisk och 
digitalt. Stronger ska vara ett varumärke som inspirerar till 
ännu mera träning och hejar på starka kvinnor som står upp 
för sig själva. Målet är att bli ett miljardbolag och Strongers tre 
grundare ser inga hinder för att målet ska bli verklighet.

Ort: Stockholm / Grundades: 2012 / Omsättning: 111 mkr  
Antal anställda: 2 st 

www.friendlybuilding.se

Varför byggs inte fler passivhus i Sverige? 
Den frågan ställde sig Ingrid Westman, 
civilingenjör från KTH med lång erfarenhet av 
byggbranschen. 2012 startade hon Friendly 
Building som har specialiserat sig på att bygga 
passivhus. Passivhus är extremt välisolerade 

med minimalt värmeläckage. De förbrukar omkring 70 procent 
mindre energi än vanliga hus byggda enligt dagens byggnorm. 
Ingrid är övertygad om att passivhus är lösningen för att spara 
energi och klara EU:s klimatmål.

Passivhusen tillverkas i fabrik och monteras sedan ihop på plats. 
Friendly Building bygger främst förskolor, skolor, äldreboenden 
och flerbostadshus. De kunder som önskar kan välja solpaneler 
i stället för konventionell elförsörjning. Solpanelerna kommer 
från systerföretaget Friendly Power och kunder som inte har 
möjlighet att köpa egna kan leasa panelerna av bolaget. Ingrids 
starkaste drivkraft är att få bidra till en bättre och mer hållbar 
värld genom att bygga vackra, arkitektritade passivhus på ett 
smart sätt. 



”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 
Stockholm

Ort: Stockholm / Grundades: 2014 / Omsättning: 47 mkr 
Antal anställda: 22 st 

www.mentimeter.com

Johnny Warström och Niklas Ingvar

Mentimeter AB

Johnny Warström och 
Niklas Ingvar har skapat 
en produkt som passar lika 
bra i styrelserummet som i 
konferenslokalen. Mentimeter 
är ett interaktivt verktyg som 

låter publiken tycka till i realtid. Med hjälp av verktyget kan 
mötesledare och föredragshållare be deltagare att rösta eller 
svara på frågor via sina mobiltelefoner.  

Mentimeter började som ett hobbyprojekt. Dagtid arbetade 
Johnny, Niklas och deras medgrundare inom konsult- och 
telekombranschen, på kvällar och helger utvecklade de 
Mentimeter. I början var det bara grundarna själva och 
några vänner som använde Mentimeter för att göra sina 
presentationer roligare och mer interaktiva. Tillväxten tog fart 
när Ericsson blev företagets första kund och sommaren 2014 
började de jobba heltid med bolaget. I dag har 50 miljoner 
personer i över 150 länder någon gång använt Mentimeter, men 
Johnny och Niklas siktar högre än så. Målet för 2023 att nå fler 
än 500 miljoner användare. Det skulle innebära att 500 miljoner 
människor har fått sin röst hörd, blivit mer engagerade och lärt 
sig mer – i skolan, på arbetsplatsen och privat. 

Idén till Nox formades på en altan i Täby 
sommaren 2010. Idén var att göra något 
som ingen på it-konsultmarknaden hade 
gjort tidigare. Pernilla Ramslöv ville inte 
bara förmedla konsulter, utan även ta ansvar 
för egenföretagare, samhället och nästa 

generation. Resultatet blev Nox som för frilansande it-konsulter 
är vad it-konsultbolag är för sina anställda. Nox har cirka 2 000 
egenföretagare i sitt nätverk och sköter allt från administration 
och försäljning till kompetensutveckling och sociala aktiviteter. 

Pernilla tar samhällsansvar på allvar och har integrerat CSR 
i företagets affärsmodell. För varje konsult som tar ett nytt 
uppdrag via Nox eller förlänger ett befintligt uppdrag, skänker 
företaget pengar till utbildning för studenter i utsatta områden. 
Stora tankar och visioner har varit en del av Pernilla ända sedan 
barnsben. Då var målet att bli den första kvinnan i rymden. 
I stället skapade Pernilla en ny typ av bolag. I dag är Nox 
Sveriges största it-bolag som grundats och drivs av en kvinna. 

Pernilla Ramslöv

NOX Consulting AB  

Ort: Stockholm / Grundades: 2011 / Omsättning: 326 mkr  
Antal anställda: 12 st 

www.noxconsulting.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 
Stockholm

Ort: Stockholm / Grundades: 2003 / Omsättning: 2 021 mkr 
Antal anställda: 393 st 

www.apotea.se

Pär Svärdson

Apotea AB 

Torbjörn Rehnström

Sigicom AB 

”I vissa familjer ser man upp till läkaryrket, i 
min till entreprenörer”. Kanske var det denna 
inställning som gjorde att Pär Svärdson ville 
bli entreprenör redan som barn. 16 år gammal 
lånade han 50 000 kronor av sin pappa och 
startade aktiebolaget Svärdson Management 

Capital. Detta bolag skulle senare komma att bli nätbokhandeln 
Adlibris.

Efter försäljningen av Adlibris letade Pär efter nya utmaningar. I 
samband med avregleringen av apoteksmarknaden, fick Pär fick 
upp ögonen för Familjeapoteket – en näthandel med ett mycket 
begränsat sortiment som gick uselt. Pärs tidigare erfarenheter 
från e-handel – främst vad gäller it och logistik – gjorde att 
verksamheten snabbt tog fart. Företaget fick det nya namnet 
Apotea. Även om tillväxten har gått mycket snabbt har Pär inte 
trappat ner. Tvärtom. Han ser nya möjligheter, inte minst inom 
området hållbarhet. Hållbarhet genomsyrar allt från sortiment 
och inköp till logistik och försäljning. Pär vill att Apotea ska blir 
Sveriges mest hållbara företag.

Ort: Älvsjö / Grundades: 1980 / Omsättning: 95 mkr  
Antal anställda: 33 st 

www.sigicom.se

Torbjörn Rehnström och Sigicom spelade en 
viktig roll både när Citybanan i Stockholm 
byggdes och när tunnelbanelinjen Northern 
Line i London förlängdes. Sigicom är Nordens 
ledande leverantör av system som mäter 
och övervakar vibrationer, buller och andra 

miljöstörningar från byggarbetsplatser.

Efter en 5-årig utbildning till kiropraktor valde Torbjörn att 
engagera sig i familjeföretaget på heltid. Under hans ledning 
har Sigicom gått från att främst tillverka hårdvara till att satsa 
mer på mjukvara och webbapplikationer. Torbjörn har dessutom 
drivit igenom en ökad internationalisering. I stället för att köpa 
etablerade verksamheter och företag har Torbjörn valt att 
starta dotterbolag på marknader med stor potential. I dag finns 
dotterbolag i USA, Frankrike och Storbritannien. Det finns även 
långt gångna planer på ytterligare ett dotterbolag i Europa. För 
Torbjörn har alltid långsiktighet varit viktigare än kortsiktiga 
affärer. Han vill skapa trygghet och utveckla såväl medarbetare 
som företag över tid.



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.

Finalister region 
Stockholm

Stefan Granqvist och Wictor Bonde

Interim Search Aktiebolag

Ort: Stockholm / Grundades: 2012 / Omsättning: 134 mkr  
Antal anställda: 17 st 

www.interimsearch.com

”Anställ inte – hyr in chefen!”. 
Så kan verksamheten i 
Wictor Bonde och Stefan 
Granqvists företag 
sammanfattas. Efter många år 
i rekryteringsbranschen såg 

de ett behov av interimskonsulter på marknaden. Samtidigt 
saknades företag som var renodlade interimsleverantörer. 
Wictor och Stefan startade därför Interim Search. I dag är 
Interim Search störst i Sverige på rekrytering av tillfälliga 
chefer och specialister – både sett till omsättning, intern 
organisation och konsulter ute på uppdrag, för närvarande över 
100 personer. 

Det tog ett år att utveckla den digitala plattform som matchar 
kandidater med kundernas önskemål. Som enda aktör på 
marknaden kan Interim Search garantera leverans av kandidater 
inom 48 timmar – oavsett var i Sverige kunden behöver en 
konsult. Arbetsgivare kan enkelt anlita önskad kompetens under 
en tidsbegränsad period och kandidater kan byta sysselsättning 
utan att hindras av inlåsningseffekter. Wictor och Stefan har 
kontor i både Stockholm och Göteborg och vill fortsätta att 
växa i Sverige. Därefter väntar den globala marknaden med 
Skandinavien som första anhalt.   

Zengun är ett japanskt begrepp som fritt 
översatt betyder “Hela Teamet”. Zengun är 
även namnet på en av Stockholms ledande 
byggentreprenörer. Företaget som startades 
av Ulf Jonsson bygger både kommersiella 
fastigheter och bostäder. För Ulf och hans 

medarbetare betyder Zengun att företaget är en komplett 
leverantör och samarbetspartner. De jobbar dagligen för att 
leva upp till namnet de har valt. På tio år har Zengun vuxit 
till ett bolag med cirka 2,5 miljarder kronor i omsättning där 
tillväxten har skett kontrollerat med mycket god lönsamhet. 

Ulfs strategi har varit och är att fokusera på Stockholms 
byggmarknad som totalt omsätter 200 miljarder kronor per 
år, en volym som ger gott utrymme för fortsatt tillväxt. Ett 
prioriterat område för Zengun är hållbarhet. Merparten av 
hållbarhetsarbetet sker i det dagliga arbetet med kvalitet, 
miljö och arbetsmiljö. Hållbarhetsarbetet omfattar även hälso- 
och friskvårdssatsningen Zengun Life som vill uppmuntra 
medarbetarna att röra på sig. I dag motionerar 86 procent av 
medarbetarna minst en gång i veckan.   

Ort: Stockholm / Grundades: 2009 / Omsättning: 2 152 mkr 
Antal anställda: 196 st 

www.zengun.se

Ulf Jonsson

Zengun AB  
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