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Stora insatser förtjänar stora hyllningar. Därför startade 
vi för 34 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.

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.

Välkommen till 

Regionfinal

Följ oss på Instagram och Twitter
eoy.se / @EOY_Sverige / #EOYSverige



Ort: Västerås / Grundades: 2012 
Omsättning: 42 mkr / Antal anställda: 17

www.prisonisland.com

Anders Jackson & Lasse Bergman 

Prison Island AB

Historien om Prison Island 
startade när Anders Jackson 
och svågern Lasse Bergman 
hade tröttnat på sina dåvarande 
arbeten. De ville lägga långa 
arbetsdagar och den trögrörliga 

kultur som finns i stora företag bakom sig. En kräftskiva 
med Fångarna på fortet-tema som Anders arrangerat blev 
entreprenörernas inspirationskälla under idéstadiet. 

Prison Island är ett upplevelsecenter med olika äventyrsrum 
som kallas celler. Deltagarna samarbetar i lag för att lösa 
utmaningar och samla så många poäng som möjligt. Anders och 
Lasse har lyckats med det som många drömmer om – att skapa 
ett koncept som går att skala upp för internationell expansion. 
Sedan starten har Prison Island utvecklats till en franchisekedja 
med 50 anläggningar i 10 länder. Den första anläggning utanför 
Sverige byggdes 2015 och snart invigs en ny anläggning 
i Abu Dhabi. Förhandlingar förs också om att expandera 
verksamheten till länder som Tyskland, USA och Nya Zeeland. 
Tillväxtkurvan pekar uppåt för Anders och Lasse som siktar på 
200 anläggningar runt om i världen år 2026. 

Finalister region

Svealand

Ort: Hammarö / Grundades: 1988 
Omsättning: 57 mkr / Antal anställda: 15

www.lillangshamnen.se

Andreas Fransson & Adam Fransson 

Lillängshamnens Fiskrökeri AB

Sedan bröderna Adam och 
Andreas Fransson tog över 
Lillängshamnens Fiskrökeri har 
mycket hänt. Företaget, som 
grundades av brödernas pappa, 
farmor och farbror, står i dag på 

två starka ben. Det ena är rökeridelen med produkter som säljs 
till över 200 restauranger och 250 butiker. Det andra är butiken 
med tillhörande restaurang. 

Adam och Andreas jobbar mycket med att utveckla 
produktionsmetoder och råvaruhantering för att minska spill, 
energiförbrukning och miljöpåverkan. Under 2021 har de valt 
investerat i en större produktionsanläggning för att kunna möta 
en ökad efterfrågan på deras produkter och samla all hantering 
på ett och samma ställe. Och via en nystartad webbshop kan 
privatpersoner beställa allt från såser och lax till räkor och sillar. 
Andreas och Adam är stolta över hur de har utvecklat bolaget 
– från ett litet “hål i väggen-rökeri” till ett varumärke med 
fokus på kvalitet och hållbarhet. Men det finns en sak som inte 
har förändrats. All fisk röks fortfarande med familjens hemliga 
alspånsblandning och unika rökprocess.
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Ort: Karlskoga / Grundades: 1987 
Omsättning: 21 mkr / Antal anställda: 13

www.arenareklam.profilverktyget.se

Jenny Thermell

Arena Reklam 

2001 började Jenny Thermell arbeta extra 
på brodyravdelningen i Karlskogaföretaget 
Arena Reklam. Där visade hon tidigt prov på 
nya idéer, stora visioner och en stark intuition. 
2006 köpte hon, blott 25 år gammal, bolaget 
tillsammans med en kollega. Sedan dess har 

arbete och privatliv vävts samman till en livsstil som rymmer 
både företag och familj.

Arena Reklam är experter på företagsprofilering. Bolagets 
ledord är hjärta, kundskap och miljö. Det innebär att Arena 
Reklam strävar efter att leverera unika profilprodukter med 
personlig service, hög kvalitet, snabba leveranser och fokus 
på miljö. Utöver profilerade produkter kan kunderna få hjälp 
med grafisk design, inredningsdesign och webbshoppar som 
administreras av Arena Reklam. Jenny är en kreativ idéspruta 
som dessutom är modig. Kunderna får ofta hjälp att förvekliga 
udda idéer, vilket har blivit ett framgångskoncept. Bland 
företagets nytänkande satsningar finns till exempel Greatwork, 
en tjänst där arbetsgivare kan prenumerera på profilerade gåvor 
till medarbetare.

Ort: Malung-Sälen / Grundades: 1995 
Omsättning: 200 mkr / Antal anställda: 93

 www.klappen.se

En gondollift, trettiosju liftar och tre snowparks 
i toppskick för snowboard och freeskiing. På 
Kläppen Ski Resort finns allt detta och lite 
till. Tanken på en skidanläggning i Kläppen 
väcktes när Gustav Erikssons far pulsade runt 
på Kläppenberget i snöskor. De första åren 

drevs verksamheten tillsammans med lokala entreprenörer, 
men sedan 1995 ägs och drivs Kläppen av familjen Eriksson. 
Gustav är vd i bolaget som är Sveriges största familjeägda 
skidanläggning. 

Inom verksamheten ryms lägenhetshotell, butik, 
restauranger, stugbyar och camping. Här finns också en 
unik träningsanläggning som ger skid- och snowboardåkare 
möjlighet att träna hopp året runt. Kläppen har en tydlig 
målgrupp och det är familjen. Gästerna kommer inte bara från 
Sverige, utan även från länder som Danmark, Norge, England 
och USA. Konkurrensen om gästerna är hård och Gustav strävar 
alltid efter att förbättra verksamheten för att fortsätta locka 
besökare. Nästa stora investering är Kläppen Syd med fem nya 
pister och en ny stollift.

Gustav Eriksson

Kläppen Ski Resort AB



Ort: Örebro / Grundades: 2015 
Omsättning: 214 mkr / Antal anställda: 80

www.infra-con.se

Ort: Sunne / Grundades: 2001 
Omsättning: 14 mkr / Antal anställda: 6

www.instagram.com/garderobisunne_karlstad

Jonas Sjöström 

Infra-Con

Lena Schullström

Garderob i Sunne & Karlstad

Ta reda på vad det värsta som kan hända är. Om 
du är okej med det, så kör! Efter den devisen 
startade Jonas Sjöström företaget Infracon. 
Infracon är ett företag i Örebro som utför 
betong-, mark- och anläggningsarbeten för 
hus-, väg-, park- och infrastrukturprojekt. 

Sedan starten 2015 har tillväxten gått som på räls.

En bidragande orsak till den snabba tillväxten var anställningen 
av fem betongarbetare under 2018. På bara ett år ökade 
omsättningen från 10 miljoner kronor till 36 miljoner. Det som 
utmärker Infracon är just kombinationen av mark och betong. 
Få företag erbjuder detta inhouse, vilket ger beställarna 
en kontaktväg i stället för två. Infracon har uppdrag både 
i form av totalentreprenader och utförandeentreprenader 
och är verksamma i hela Sverige. Tillväxtresan fortsätter 
och målet för 2021 är en omsättning på 350 miljoner kronor 
och 120 anställda. Med engagerade medarbetare som driver 
företaget framåt ska Infracon bli det bästa betong-, mark- och 
anläggningsföretaget i Sverige.

Att Lena Shullström hamnade i klädbranschen 
var något av en slump. 19 år gammal reste 
hon till Norge och jobbade inom flera olika 
branscher. Så småningom tackade hon ja 
till tjänsten som butikschef i en klädbutik 
utanför Oslo. Klädintresset växte sig allt 

starkare, liksom tankarna på en egen butik och passionen för 
serviceyrket. Lena återvände till Sverige och började plugga 
textilkunskap i Borås. Vardagarna ägnades åt studier och 
helgerna åt att bygga upp butiken Garderob i värmländska 
Sunne. 
Garderob säljer kläder från olika märken i olika prisklasser. 
Utbudet riktar sig till såväl yngre och äldre som män och 
kvinnor. Detta i kombination med butikens personliga service 
har gjort att folk reser långväga för att köpa sin garderob för 
säsongen. Lena blir aldrig nöjd, utan sätter ständigt upp nya 
mål. Just nu ligger fokus på att forma den nya butiken i Karlstad 
på bästa sätt. Hon har också fått önskemål från kunder om 
att starta en butik i Stockholm. Detta kan bli aktuellt då Lena 
eventuellt vill göra Garderob till ett franchisekoncept.

Finalister region

Svealand
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Ort: Hammarö / Grundades: 1973 
Omsättning: 298 mkr / Antal anställda: 114

www.askalon.com/sv

Mats Warnqvist

Askalon AB

Teknikutveckling har alltid legat 
entreprenören Mats Warnqvist varmt om 
hjärtat. En påbörjad karriär som sjöofficer 
med tjänst på ubåt, byttes därför mot studier 
i Linköping och en civilingenjörsutbildning. 
Examensarbetet bestod av att utveckla 

ett CRM-system till pappa Kjells företag Askalon och 
efter examen började Mats jobba i bolaget. Rollen som vd 
axlade Mats 1997. Askalon är specialiserat på ventiler, 
ventilservice och ventildiagnostik. 

Kunderna finns inom processindustrins olika sektorer. 
Utmaningar har inte saknats genom åren, särskilt 
under coronapandemin. Trots det blev 2020 företagets 
bästa år någonsin. Många projekt handlar om att hjälpa 
kunderna med klimatomställningen, till exempel genom 
att konvertera anläggningar till att producera biobränsle 
eller reducera koldioxid. Mats ledarskap kännetecknas 
av en stor tilltro till företagets medarbetare. Askalon har 
ett vinstdelningssystem som innebär att två procent av 
omsättningen går in i företaget, övrig vinst delas lika mellan 
ägare och personal. 

Ort: Karlskoga / Grundades: 2012 
Omsättning: 123 mkr / Antal anställda: 28

www.proteinbolaget.se

Mårten Åkeson & Adam Gillberg

Proteinbolaget

I ett studentrum på 24 
kvadratmeter såddes 
fröet till det som skulle bli 
Proteinbolaget. Mårten 
Åkeson och Adam Gillberg 
pluggade flygteknik på 

gymnasiet i Västerås. De hade inga förkunskaper i vare sig 
ekonomi eller företagande. Däremot hade de ett intresse 
för träning och en dröm om ett eget företag. Kombinationen 
av intresse och dröm blev Proteinbolaget som säljer 
kosttillskott och träningskläder på nätet. 

Företagets tillväxt tog fart ganska omgående och på bara några 
år växte Proteinbolaget ur både studentrummet i Västerås 
och källarskrubben hos Adams föräldrar i Karlskoga. I dag har 
omsättningen passerat 120 miljoner och företaget har lanserat 
en sajt på lokalt språk i Finland. Utöver att vara återförsäljare 
tar entreprenörsduon fram egna produkter under varumärket 
GAAM. GAAM-produkter säljs inte bara via den egna sajten, utan 
även i utvalda Ica-butiker. Mårten och Adam har sökt sig fram 
i affärsvärlden och lärt sig längs vägen. Vad slutresultatet blir 
återstår att se, men ett mål är att omsätta 500 miljoner kronor 
inom tre år.



Stefan Johansson

Hygienteknik Sverige AB

Åsa Rydén

Bonaj 

Företaget Hygienteknik är inte bara en stor 
sponsor till åtta idrottslag i Västmanland. 
Hygienteknik är även Nordens största 
leverantör och tillverkare av städmaterial 
och rengöringskemikalier med huvudkontor 
i Västerås. Den idrottsintresserade 

entreprenören bakom bolaget heter Stefan Johansson. 

Stefan har gjort en imponerande resa med sitt företag 
Hygienteknik. På vägen har han startat egen produktion av 
städprodukter och städvagnar och lanserat egna varumärken, 
till exempel Activa och MAX. Stefan vill ligga i framkant 
av utvecklingen inom professionell rengöring och ständigt 
skapa nya och innovativa produkter. Tillsammans med sina 
medarbetare försöker han hitta nya nischer, i stället för att köpa 
och sälja samma produkter som konkurrenterna. Med över 
5 000 artiklar i sortimentet har Hygienteknik en bredd som få 
konkurrenter kan matcha. Kunderna finns inom offentlig sektor, 
handel, industri och städ- och fastighetsbranschen. Stefans mål 
är att fortsätta växa genom försäljning via grossister och öka 
exporten på nya marknader utanför Sverige.

Åsas Rydéns kärlek till industri och produktion 
föddes i början av 1990-talet när hennes 
pappa Jan grundade Bonaj tillsammans med 
en kollega. I dag är Åsa ensam ägare till 
företaget som hon driver tillsammans med sina 
tvillingsöner. 

Bonaj har en stor legoproduktion till kända företag som 
tillverkar hushållsprodukter och trädgårdsredskap. Företaget 
tillverkar också egna produkter inom hushåll som exempelvis 
vitlökspressar, smörspadar och osthyvlar. Sedan starten har 
verksamheten breddats och i dag tillverkas även produkter 
till byggindustrin. Bonajs affärsidé är att genom sin breda och 
djupa kunskap om plast- och stålindustrin hjälpa kunderna från 
idé till färdig produkt. Vid sin sida har Åsa en verktygsmakare 
som hjälper till att förverkliga kundernas visioner. Under 
coronapandemin steg råvarupriserna med upp till 100 procent 
och leveranstiden på fyra veckor ökade till nio månader. Åsa 
löste denna svåra ekvation genom en tydlig kommunikation med 
anställda, kunder och andra företag i branschen.

Ort: Västerås / Grundades: 1990  
Omsättning: 235 mkr / Antal anställda: 53

www.hygienteknik.se

Ort: Eskilstuna / Grundades: 1991  
Omsättning: 23 mkr / Antal anställda: 10

www.bonaj.se
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Följ oss på Instagram och Twitter

eoy.se / @EOY_Sverige / #EOYSverige

På EY arbetar vi varje dag för att uppfylla vårt syfte “Building a better 
working world” och skapa långsiktigt värde för kunder, medarbetare 
och samhället i stort. Med stöd av data och teknik bygger vi förtroende 
på finansmarknader och hjälper våra kunder att växa och utvecklas. 
Vi samarbetar inom våra tjänsteområden revision, redovisning, 
affärsrådgivning, skatt, strategi och transaktioner, så att vi kan ställa 
bättre frågor för att hitta nya svar på de komplexa utmaningar som 
världen står inför i dag.

EY syftar på den globala organisationen och kan referera till ett eller 
flera av medlemsföretagen till Ernst & Young Global Limited som vart 
och ett är en separat juridisk enhet. Ernst & Young Global Limited, 
ett bolag registrerat i Storbritannien, tillhandahåller inte tjänster till 
kunder. Information om hur EY samlar och använder persondata och 
en beskrivning av vilka rättigheter individer har enligt dataskyddslagen 
finns på ey.com/privacy. Medlemsföretag inom EY tillhandahåller inte 
juridiska tjänster där det inte är förenligt med lokal lagstiftning. För 
mer information om vår organisation, besök gärna ey.com. 

EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera  
medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör  
en egen juridisk person.

© 2021 Ernst & Young AB.
All Rights Reserved.

ey.com/se

EY | Building a better working world


