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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 
Norr

Ort: Vindeln / Grundades: 2013 / Omsättning: 578 mkr 
Antal anställda: 205 st 

www.rototilt.com

Anders Jonsson

Rototilt Invest AB

Annika Högström

Läkarjouren i Norrland AB

Rototilt är ett internationellt företag med 
dotterbolag i Europa och Nordamerika. 
Företaget erbjuder tiltrotatorer och tillhörande 
systemlösningar som gör grävmaskiner 
effektivare och mer flexibla. I Norden är 
tiltrotatorer i princip standard på alla nya 

grävmaskiner, men i Europa, Asien och Nordamerika är tekniken 
ny. Tillväxtpotentialen är därför stor. Rototilts vd heter Anders 
Jonsson och hans liv har präglats av företagande. Anders har 
tidigare tillsammans med tre delägare byggt upp företaget 
Indexator. 
 
Rototilts starka ställning på marknaden är resultatet av 
ett knivskarpt fokus på produkt- och marknadsutveckling. 
Företagets säte finns i Vindeln, cirka 50 kilometer nordväst 
om Umeå. Rototilt samarbetar även med svenska universitet 
för att med egen adjungerad professor i tribologi optimera 
vissa materialfrågor. Företagets vision är: Rototilt på varje 
grävmaskin. Och visst är man en god bit på väg. Tack vare 
ett samarbete med Caterpillar är Rototilts produkter i dag en 
integrerad del av deras erbjudande. 

Ort: Luleå / Grundades: 1989 / Omsättning: 341 mkr  
Antal anställda: 79 st 

www.lakarjouren.se

1989 startade sjuksköterskan Annika Högström 
ett av Sveriges första vårdbemanningsföretag 
tillsammans med sin man. Vid den här 
tidpunkten var bemanning inom hälso- 
och sjukvård en helt ny bransch. I början 
förmedlades bara specialistläkare, men sedan 

1998 hyr företaget dessutom ut specialistsjuksköterskor. I dag 
driver Läkarjouren verksamhet i Sverige och Norge. Via ett 
dotterbolag erbjuder Läkarjouren även riskkapital till nystartade 
bolag. I maj 2019 bildades ytterligare ett bolag som utför 
specialistkirurgi i hyrda lokaler på sjukhuset i Kalix.

Läkarjouren har haft en stadig tillväxt sedan start och enligt 
Annika är det nödvändigt att växa hela tiden. Men att växa 
handlar inte bara om företagets omsättning, utan även om 
verksamhetens utveckling. Den viktigaste utmaningen är 
att leverera tjänster som alltid håller hög kvalitet. Annika vill 
ständigt hitta nya sätt att utveckla koncernens system och 
processer för att både verksamhet och medarbetare ska nå nya 
mål.



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 
Norr

Ort: Sundsvall / Grundades: 1993 / Omsättning: 370 mkr 
Antal anställda: 259 st 

www.tfservice.se

Harry van der Veen

NUITEQ (Natural User Interface Technologies AB)  

Christer Lundstedt hatar att förlora mer än han 
älskar att vinna. Född och uppvuxen i Sundsvall 
har Christer varit mån om att etablera sig på 
den lokala marknaden. Koncernen Fenix Holding 
rymmer ett flertal bolag som är verksamma i 
Norrland. Dotterbolaget Hedern Fastigheter har 

som vision att vara Sundsvalls mest välrenoverade hyresvärd, 
medan Teknisk Fastighetsservice AB ska vara den mest 
kompletta partnern för tekniskt fastighetsunderhåll. 2008 
förvärvade Christer förvaltningsbolaget Castor och kan nu även 
erbjuda kunderna en helhetslösning med förvaltning, underhåll 
och teknisk utveckling av fastigheter. 

Christer försöker att driva utvecklingen i fastighetsbranschen 
framåt. Ett exempel är de solceller som Hedern Fastigheter 
nyligen har installerat för att göra verksamheten klimatneutral. 
Inom koncernen Fenix Holding finns inte bara bolag inom 
fastighetssektorn utan även företag inom restaurang och 
till och med ett sjukhus. En tydlig ambition präglar Christers 
entreprenörskap – att alltid leverera goda resultat och högsta 
kvalitet.

Ort: Skellefteå / Grundades: 2007 / Omsättning: 20 mkr  
Antal anställda: 13 st 

www.nuiteq.com

Holländaren Harry van der Veen var en av de 
första i världen som skapade en prototyp till en 
pekskärm för flera användare. 2007 flyttade 
han till Sverige för att i samarbete med Luleå 
Tekniska Universitet utveckla tekniken under 
sitt examensarbete. Det lilla projektet växte 

till någonting större och Harry startade företaget Nuiteq. 
I dag utvecklar Nuiteq mjukvara som gör det möjligt för 
flera personer att använda en skärm samtidigt, så kallad 
multitouch-teknik. 

Harry har valt att fokusera på mjukvara för skolor och 
undervisning, men tekniken används även i skärmar för 
information, företagspresentationer, spel och underhållning. 
Mer än 95 procent av Nuiteqs omsättning kommer från 
export och kunderna finns i över 70 länder. Harry vill nå fler 
marknader och har nu siktet inställt på Indien och Kina. I takt 
med att företaget växer vill Harry ge tillbaka mer till samhället. 
Samhällsansvar är ett av Nuiteqs kärnvärden och företaget 
deltar aktivt i välgörenhet, volontärarbete och sponsring av 
aktiviteter.

Christer Lundstedt

Fenix Holding AB



”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 
Norr

Ort: Umeå / Grundades: 2013 / Omsättning: 116 mkr 
Antal anställda: 330 st 

www.konsultia.se

Jimmy Rönnblom

Konsultia AB

Jimmy Rönnblom drivs av högt uppsatta mål 
och de förbättringar och den skillnad som 
kan göras längs vägen. Han såg ett behov 
på marknaden i Norrland och startade då 
Konsultia. Konsultia rekryterar och hyr ut 
personal till industri- och logistikföretag. 

Kunderna söker personal inom allt från produktion och lager 
till ekonomi och administration. Inom industrin är skillnaden 
mellan olika branscher stor och med det följer skilda krav 
på personalens kompetenser. Konsultia kan erbjuda rätt 
kompetens för såväl verkstads- och träindustri som elektronik-, 
process- och fordonsindustri.
 
Sedan starten har Konsultia haft en imponerande tillväxt. 
Utöver huvudkontoret i Umeå har företaget sju platskontor. 
Jimmy lägger stor vikt vid att arbeta utifrån företagets 
värdegrund - den kultur som är sprungen ur den skapar 
stark sammanhållning när bolaget växer. Han brinner för 
industrijobben i Norrland och är stolt över den verksamhet 
som företaget erbjuder. Målet är att Konsultia ska bli nummer 
ett på marknaden och samtidigt ha den högsta kund- och 
medarbetarnöjdheten.
 

Vad kommer att bli 75 meter högt och ha 
20 våningar? Svaret är Skellefteås nya 
kulturhus. Företaget som ska leverera och 
montera trästommen heter Martinsons. 
Martinsons är ett familjeägt företag med rötter 
i Västerbotten. Sedan starten har företaget 

utvecklats från sågverk till att även producera byggprodukter, 
byggkomponenter, limträ och KL-trä. Martinsons är dessutom 
en föregångare inom hållbart byggande. En trästomme som den 
i Skellefteås kulturhus ger ett betydligt lägre klimatavtryck än 
stommar av stål eller betong. 

Lars Martinson är vd för koncernen och den tredje generationen 
Martinson som leder utvecklingen av företaget. Hans ledarskap 
utmärks av tålamod och kreativitet. Under Lars ledning har 
koncernen tagit sig genom lågkonjunkturer, ökat omsättningen 
från 500 miljoner kronor till 1,8 miljarder, utvecklat en ny 
träprodukt och skapat en av regionens största arbetsplatser. 
Produktionsenheterna finns i Bygdsiljum och Kroksjön, men 
varorna säljs över hela världen.

Lars Martinson

Martinson Group AB  

Ort: Bygdsiljum / Grundades: 1930 / Omsättning: 1 795 mkr  
Antal anställda: 467 st 

www.Martinsons.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 
Norr

Ort:  Luleå / Grundades: 1952 / Omsättning: 175 mkr 
Antal anställda: 110 st 

www.johanssonsror.se

Magnus Johansson

Bengt Johanssons Rör AB 

Maud Spencer

Svalson AB 

Magnus Johansson har inte bara en, utan 
två civilingenjörsutbildningar – dels inom 
maskinteknik, dels inom väg och vatten. Direkt 
efter avslutade studier startade han bolaget 
Magnus Johanssons Rör med verksamhet i 
Umeå. Magnus startade sitt företag för att 

få chansen att förverkliga idéer och skapa något eget. 2009 
införlivades verksamheten i familjeföretaget Bengt Johanssons 
Rör som Magnus farfar startade redan 1952. 

Magnus företag utför alla typer av rörarbeten, från små 
arbeten i villor och lägenheter till stora nybyggen på tusentals 
kvadratmeter. Inget jobb är för litet eller för stort för Magnus 
och hans rörmontörer. Kundkretsen är bred och omfattar 
exempelvis byggbolag, fastighetsbolag, offentlig sektor och 
bostadsrättsföreningar. Magnus mål för kommande år är att 
bibehålla en stabil lönsamhet. Det finns inga konkreta planer 
på nya etableringar, men Magnus är öppen för nya orter när 
möjligheten dyker upp. I dag finns bolaget i Boden, Stockholm, 
Uppsala, Luleå, Skellefteå och Umeå.

Ort: Öjebyn / Grundades: 1981 / Omsättning: 82 mkr  
Antal anställda: 44 st 

www.svalson.com

Christian Dior i Paris, Manchester Uniteds 
hemmaarena Old Trafford och Disney Resort 
i Shanghai – alla har de köpt produkter av 
familjeföretaget Svalson. Svalson tillverkar och 
säljer eldrivna skjutluckor och höj- och sänkbara 
vindskydd. När Maud Spencer efterträdde sin 

far som vd användes skjutluckorna bara i receptioner. Tack vare 
Maud har luckorna fått betydligt fler användningsområden. 
Luckorna kan vara skottsäkra, ljudisolerade, brandklassade 
eller slagsäkra. De kan vara små som kattluckor eller stora som 
skyltfönster. De kan skjutas horisontellt eller vertikalt, byggas in 
i väggar eller försvinna ner i golv.

Svalsons populäraste produkt är Café au Lä, ett höj- och 
sänkbart staket i glas för restauranger och kaféer. Café au Lä 
står för företagets halva omsättning och potentialen för fortsatt 
ökning är mycket stor. I dag är Svalson världsledande inom sin 
nisch, men Maud nöjer sig inte med det. Hon satsar på fortsatt 
tillväxt genom att hitta nya användningsområden och nya 
marknader för företagets produkter.



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 
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Niklas Tiger

Hi5 (5 High Innovations AB)

Ort:  Umeå / Grundades: 2001 / Omsättning: 215 mkr  
Antal anställda: 55 st 

www.hi5.se

”Kan vi bidra till att göra världen lite bättre 
så gör vi gärna det”. Norrlandsföretaget 
Hi5:s ledord understryker att digitaliseringen 
påverkar nästan alla. Hi5 grundades 2001 av 
Niklas Tiger och några kompanjoner. De ville 
förverkliga en idé om att bygga ett företag 

med en stark värdegrund och spetskompetens inom utvalda 
områden. Företaget började som en it-konsultverksamhet, men 
snart började fler erbjudanden att växa fram.

I dag har Hi5 fyra affärsområden, kunder över hela landet 
och kontor i Umeå och Luleå. Hi5 särskiljer sig genom 
unika metoder att arbeta lösningsfokuserat, långsiktigt 
och strategiskt tillsammans med sina kunder. Hi5 är unika 
i it-branschen i Sverige med sina fyra ISO-certifieringar 
inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet. 
Innovation är viktigt för Hi5 och en dag per år stänger företaget 
ner verksamheten för Hi5 Innovation Day. Syftet är att 
medarbetarna ska få tid att testa ny teknik, lära sig nya saker 
och kanske skapa något helt nytt. 
 

Niclas Lundell fick idén till Personalkollen när 
en vän som drev restaurang klagade över hur 
krångligt det var att ha koll på personalen. 
Visst borde det gå att göra ett digitalt system 
som förenklar administrationen och spar 
både tid och pengar? Niclas började utveckla 

en programvara för schemaläggning och tidrapportering 
tillsammans med två vänner. Han insåg ganska snart att de 
skulle kunna erbjuda en unik produkt om programvaran även 
innehöll ett lönesystem. Sagt och gjort. 2011 registrerades 
Personalkollen, men det tog fyra år innan företaget gick plus 
minus noll.

Sedan 2015 har såväl tillväxt som resultat tagit fart. 
Kundkretsen ökar med 25 kunder per månad och målet är att 
omsätta 100 miljoner kronor 2023. I dag är programvaran 
nischad mot hotell- och restaurangbranschen, men så som 
systemet är uppbyggt kan det relativt enkelt expanderas till nya 
branscher. I framtiden kommer fler företag att kunna plocka ner 
stämpelklockor och pappersscheman från väggarna – tack vare 
Niclas och Personalkollen! 

Ort: Umeå / Grundades: 2011 / Omsättning: 22 mkr 
Antal anställda: 12 st 

www.personalkollen.se

Niclas Lundell

Personalkollen Sverige AB 
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