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Drömmarna har 
tagit dem hela 
vägen till final
Vi är stolta över att hylla Sveriges mest framgångsrika 
entreprenörer genom utmärkelsen EY Entrepreneur 
Of The Year. Kvällens finalister har skapat mer än bara 
tillväxt. Genom nyskapande visioner, tydliga värderingar 
och socialt ansvar är de med och skapar historia. 
Finalisterna granskas utifrån sex kriterier: 

Entreprenörsanda 

• Ekonomisk utveckling 

• Strategisk inriktning 

• Inverkan på omvärlden 

• Innovation 

• Personlig integritet och inflytande 

Vinnaren av huvudpriset EY Entrepreneur Of The Year 
representerar Sverige i den internationella finalen i 
Monaco. Där tävlar nationella vinnare från cirka 60 
länder om utmärkelsen EY World Entrepreneur Of The 
Year.

Hedra de som hedras bör

Vi är även stolta över våra hedersutmärkelser som 
delas ut till entreprenörer med ett långsiktigt perspektiv 
på sina verksamheter. Family Enterprise delas ut till 
ett familjeföretag som drivs av medlemmar från den 
tredje generationen. Vinnaren bjuds in till världsfinalen 
i Monaco för att träffa de som vunnit motsvarande 
utmärkelse i andra länder. Årets sociala entreprenör 
delas ut till en entreprenör som har grundat ett företag 
som genom sin kärnverksamhet bidrar till ett bättre 
samhälle. EY utser en vinnare som tar emot priset i 
samband med den nationella finalen.



Günther Mårder är vd för Företagarna, Sveriges största 
företagarorganisation. Trots sin ringa ålder har Günther 
en gedigen erfarenhet av yrkeslivet. Efter studenten från 
Handelshögskolan har han bland annat varit ordförande 
för Unga Aktiesparare, vd för Aktiespararna och 
sparekonom på Nordnet Bank. Günther är ordförande för 
den nationella juryn och ska leda arbetet med att hitta 
årets främsta entreprenörer.

Fabian Bengtsson vann EY Entrepreneur Of The 
Year 2015. Han är vd för Siba fastigheter och sitter 
som ordförande i SIBA invest och Företagarna. Fabian 
är även styrelseledamot i b.la Axfood och Svensk 
Fastighetsförmedling AB.

Ida Backlund vann kvinnligt stjärnskott 2010. Idag 
arbetar Ida som creative founder på Rapunzel of Sweden 
som hon också är grundare av. Företaget omsatte 100 
MSEK redan efter sex år och säljer löshår, hårförlängning 
och tillhörande produkter till ett 60-tal länder. Som 
29-årig fick hon utmärkelsen SvD Affärsbragd. Ida har 
flertalet styrelseuppdrag och däribland samtliga bolag 
inom den svenska Rapunzel-koncernen. 

Lena Olving har mångårig medarbetare på Volvo 
Personvagnar AB i ledande befattningar varav 5 
år i Asien och 7 år i koncernledningen. Hon har 
varit ställföreträdande koncernchef och COO för 
försvarsföretaget SAAB AB. Mellan 2013 och 2019 var 
hon koncernchef och vd för Mycronic AB (publ). 2006 
valdes Lena in i Ingenjörsvetenskapsakademin och 2010 
utsågs hon till Sveriges mäktigaste kvinna i näringslivet. 

Nationell jury:



Maria A Grimaldi är vd för Bublar Group, nordens 
ledande noterade aktör inom AR/VR/XR-teknologi. 
Hon har omfattande erfarenhet av att driva och 
bygga entreprenörsbolag. Hon är styrelseordförande 
i spelstudion Fall Damage och styrelseledamot i bland 
annat e-sportplattformen Esportal och Shortcut Media 
Group (publ). Satt tidigare i styrelsen för Europeiska - 
Interactive Software Federation Europé.

Urban Edenström vann EY Entrepreneur Of The Year 
2018. Han är vd för Stronghold Invest som han grundade 
1997. Idag är Stronghold-koncernen norra Europas 
ledande fastighetsrådgivare. Urban sitter i styrelsen i 
flertalet av koncernens bolag.

Lisa Rejler är tredje generationen i familjeföretaget 
Rejlers som vann EY Family Business Award 2017. Hon 
har arbetat på Rejlers i 17 år som kommunikationschef, 
IR- och hållbarhetschef. Rejlers är en av Nordens största 
teknikkonsulter med 2 000 experter som arbetar med 
projekt och IT-lösningar inom bygg och fastighet, energi, 
industri och infrastruktur. Idag är Lisa styrelseledamot 
i Rejlers och konsult inom kommunikation och hållbart 
företagande.

Elisabeth Thand Ringqvist är entreprenör och 
investerare. Hon startade sitt första företag som 
tjugoåring. Sedan dess har hon blandat entreprenörskap, 
företagsrådgivning på McKinsey och politik som bland 
annat politiskt sakkunnig till dåvarande näringsminister 
Maud Olofsson. 2013 belönades hon med utmärkelsen 
Årets Lobbyist för sitt arbete med att förenkla för 
företagare i sin roll som VD för Företagarna.

Nationell jury:



Finalister

Årets manliga 
stjärnskott 

2019



Att kunna skriva ut mänskliga organ i en 
3D-bioskrivare låter kanske som science 
fiction. Men faktum är att detta kan bli 
verklighet tack vare Erik Gatenholm. 
Erik är uppväxt i USA, men tog sin 
MBA på Handelshögskolan i Göteborg. 

2016 startade han bioteknikföretaget Cellink som på 
bara några få år har flyttat gränsen för vad som anses 
möjligt.

Cellink har skapat ett av världens första biobläck. 
Genom att blanda biobläck med levande celler kan 
mänsklig vävnad som hud och brosk skrivas ut 
med hjälp av Cellinks 3D-bioskrivare. Kunderna är 
forskare som arbetar med läkemedelsutveckling, 
kosmetikatester och nya sätt att producera implantat. 
Om den framtida forskningen är lyckosam, kommer 
3D-bioskrivare att kunna skriva ut fullt fungerande 
mänskliga organ. I dag har Cellink cirka 180 anställda 
och försäljning i 52 länder. Erik brinner för att göra det 
bättre för människor och patienter. Med Cellink får han 
vara med och göra skillnad och det är det som driver 
honom varje dag.

 

Finalister 
Årets manliga stjärnskott 

Ort: Göteborg I Grundades: 2016 
Omsättning: 45 mkr I Antal anställda: 48 st

www.cellink.com

Erik Gatenholm

CELLINK AB I Väst



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. 

Finalister 
Årets manliga stjärnskott 

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

www.stathoga.se

Henrik Fältmars

Ståthöga MA Teknik AB I Öst



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

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

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

 

Finalister 
Årets manliga stjärnskott 

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

www.stdg.se

Johan Eriksson

Svenska Tungdykargruppen AB I Svealand



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. 

 

Finalister 
Årets manliga stjärnskott 

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

www.johnhenric.com

John Ekström och Nicklas Nordbergh

John Henric AB I Syd



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 utveckla 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. 

 

Finalister 
Årets manliga stjärnskott 

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

www.mentimeter.com

Johnny Warström och Niklas Ingvar

Mentimeter AB I Stockholm



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! 

 

Finalister 
Årets manliga stjärnskott 

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

www.personalkollen.se

Niclas Lundell

Personalkollen Sverige AB I Norr



Finalister

Årets kvinnliga 
stjärnskott 

2019



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. 

 

Finalister 
Årets kvinnliga stjärnskott 

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

www.westal.se

Frida Alexandersson

Westal AB I Öst



Karin Dahlin Gunterberg gillar struktur 
och ekonomi, men är samtidigt kreativ 
med en känsla för design. Det är kanske 
en något ovanlig kombination för en 
entreprenör. Karins entreprenörsresa 
började med att hon tryckte upp 

och sålde kort som kunde sättas i blombuketter. 
Därefter var steget inte särskilt långt till krukor och 
inredningsdetaljer.

Efter många års kämpande blev succén ett faktum 
när krukan Cloudy lanserades. I dag säljer Karin sina 
produkter via återförsäljare, främst blomsterbutiker 
och inredningsbutiker. Redan från start har sociala 
medier varit Karins enda marknadsföringskanal 
och produkterna har i det närmaste marknadsfört 
sig själva. I dag utgör exportdelen 30 procent av 
företagets omsättning och Karin levererar till 28 olika 
länder. DBKD har gått från att vara ett företag som 
tillverkar krukor till ett designmärke. Namnet DBKD 
står för övrigt för ”Design by Karin Dalin”. 

 

Finalister 
Årets kvinnliga stjärnskott  

Ort: Vara I Grundades: 2012 
Omsättning: 23 mkr I Antal anställda: 5 st

www.dbkd.se

Karin Dahlin Gunterberg

DBKD Sweden AB I Väst



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.

 

Finalister 
Årets kvinnliga stjärnskott 

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

www.dofab.se

Karolin Jeppsson

DOFAB AB I Syd



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.

 

Finalister 
Årets kvinnliga stjärnskott  

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

www.svalson.com

Maud Spencer

Svalson AB I Norr



Dekorationer till bröllop, kalas eller 
dop? Allt detta och lite till säljer 
Pauline Grindvall via webbutiken My 
Perfect Day. Idén till My Perfect Day 
kom när Pauline planerade sitt eget 
bröllop. Hon hittade inte det hon sökte 

i svenska butiker, utan såg ett hål på marknaden. Först 
hade Pauline lagret hemma i sovrummet, sedan i ett 
panikbyggt Attefallshus på tomten och nu i en 1 000 
kvadratmeter stor lokal som även rymmer kontor och 
showroom.

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

 

Finalister 
Årets kvinnliga stjärnskott  

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

www.myperfectday.se

Pauline Grindvall

My Perfect Day AB I Svealand



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. 

 

Finalister 
Årets kvinnliga stjärnskott 

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

www.noxconsulting.se

Pernilla Ramslöv

NOX Consulting AB I Stockholm



Finalister

Bästa 
internationella 
tillväxt 2019



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 närmre en miljard kronor under 2019. Drygt 
80 procent av omsättningen kommer från utlandet. 

Finalister 
Bästa internationella tillväxt

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

www.berggroup.se

Anders E. Berg

Berg Group Holding AB I Stockholm



Uttrycket ”skandinavisk design” är känt 
världen över, framför allt när det gäller 
möbler. Detta var något som Hannes 
Wallin tog fasta på. Under flera år drev 
han ett eget distributionsbolag som 
sålde tillbehör till gamingdatorer. Trots 

hård konkurrens och många tillverkare på marknaden 
såg Hannes möjligheten att utveckla egna produkter 
med en mer skandinavisk och tilltalande design. Han 
sålde sitt bolag och startade Fractal Design som tidigt 
fick stor uppmärksamhet på marknaden för pc-gaming.

Inom gamingindustrin bygger kunderna ofta själva sina 
datorer från grunden. Fractal Design säljer allt från 
datorlådor och fläktar till kylsystem och ljuddämpning. 
85 procent av försäljningen går till individuella 
gamers och resten till pc-byggare som Inet, Dustin 
och Webhallen. Fractal Design har vuxit varje år sedan 
starten och produkterna säljs i dag i fler än 45 länder. 
Tillväxtpotentialen finns framför allt i Asien och Hannes 
plan är att etablera en stark position i Kina, Korea och 
Indien.

 

Finalister 
Bästa internationella tillväxt

Ort: Askim I Grundades: 2010 
Omsättning: 340 mkr I Antal anställda: 21 st

www.fractal-design.com

Hannes Wallin

Fractal Design AB I Väst



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.

 

Finalister 
Bästa internationella tillväxt

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

www.nuiteq.com

Harry van der Veen

NUITEQ (Natural User Interface Technologies AB) I Norr



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.

 

Finalister 
Bästa internationella tillväxt

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

www.blomdahl.com

Nina Andersson

Blomdahl Medical AB I Syd



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

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

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

Finalister 
Bästa internationella tillväxt

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

www.koppommaskin.com

Oskar Jorälv

Koppoms Maskin och Trä AB I Svealand



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.

 

Finalister 
Bästa internationella tillväxt

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

www.hangon.se

Petter, Lukas, Jakob och Håkan Törefors

HangOn (Gnosjöpuls AB) I Öst
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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. 

 

Finalister 
EY Entrepreneur Of The Year

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

www.rototilt.com

Anders Jonsson

Rototilt Invest AB I Norr



Christian Lenander och 
Christian Knutsson är två 
entreprenörer som har 
mer gemensamt än sitt 
förnamn. Tillsammans 
äger de Klaravik som 

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

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

Finalister 
EY Entrepreneur Of The Year

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

www.klaravik.se

Christian Lenander och Christian Knutsson

Klaravik AB I Svealand



Ökad lönsamhet, rekordtillväxt och 
guldmedaljör! Evelina Lindgren har 
hunnit med mycket sedan hon axlade 
rollen som vd i familjeföretaget 
Apak. Apak levererar emballage och 
förpackningar och bland kunderna 

finns många av Sveriges största industriföretag. Det 
första Evelina gjorde som vd var att sätta upp egna mål 
för det 100-åriga familjeföretaget. Det ledde till att 
lönsamheten förbättrades med flera hundra procent på 
bara ett år. Omsättning har också tagit fart och nästan 
fördubblats mellan 2014 och 2018. 

Apaks fokus är att vara ett svenskt bolag med svenska 
kunder. Med det sagt räds inte Evelina att följa med 
kunderna ut i världen. Företaget har lager i flera 
europeiska länder, liksom i USA och Kina. Förutom 
smarta förpackningslösningar brinner Evelina för 
hållbarhetsfrågor och verksamheten arbetar med 
fyra av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Med 
Miljöboxen – en kartong som tål vatten och ersätter 
alternativ av plast – har Apak vunnit skandinaviska 
mästerskapen i förpackning. 

 

Finalister 
EY Entrepreneur Of The Year

Ort: Mölndal I Grundades: 1917 
Omsättning: 506 mkr I Antal anställda: 59 st

www.apak.se

Evelina Lindgren

aPak AB I Väst



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. 

Finalister 
EY Entrepreneur Of The Year

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

www.parkster.se

Henrik Hallgren

Parkster AB I Syd



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.

Finalister 
EY Entrepreneur Of The Year

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

www.consid.se

Peter Hellgren

Consid AB I Öst



”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 bli Sveriges mest hållbara företag.

Finalister 
EY Entrepreneur Of The Year

Ort: Stockholm I Grundades: 2012 
Omsättning: 2 021 mkr I Antal anställda: 393 st

www.apotea.se

Pär Svärdson

Apotea AB I Stockholm
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