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Välkommen till

Regionfinal
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.

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

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.
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Finalister region

Öst
Anna Lantz

Anne Kihlgren

AquaTeq Sweden AB

Dynamic Code AB

Anna Lantz intresse för teknik väcktes redan
som barn. Hennes pappa ägde ett företag som
erbjöd spoltjänster och Anna brukade fascinerat
titta på spolbilarna som stod parkerade utanför
huset. Dåtidens spolmunstycken var ineffektiva,
så när Anna var 21 år startade hon företaget
AquaTeq tillsammans med sin pappa.

I början på 90-talet arbetade Anne
Kihlgren med kriminaltekniska analyser i
brottsutredningar på Statens kriminaltekniska
laboratorium. Hon fascinerades av hur mycket
information som gick att få fram med DNAteknik. Tänk om den tekniken kunde användas
för att hjälpa människor att ta kontroll över sin egen hälsa?
Tänk om provtagningen kunde göras i hemmet och korta
väntetiderna i vården? Där och då bestämde sig Anne för att ta
fram hälso- och diagnostester baserade på DNA-teknik.

AquaTeq tillverkar spolmunstycken för effektiv rengöring av rör.
Produkterna är i huvudsak utvecklade av Anna och företagets
medarbetare. Under årens lopp har AquaTeq skapat ett antal
nya produkter, några så unika att de har patenterats. Fokus har
alltid varit att effektivisera spolningen, både tidsmässigt och
resursmässigt. I all produktutveckling finns hållbarhet med som
en primär faktor. Med produkter som minskar slitage, diesel- och
vattenförbrukning bidrar AquaTeq till minskad miljöpåverkan.
Sedan 2005 är Anna ensam ägare till AquaTeq och företagets
produkter säljs i dag till många delar av världen. Anna brinner
för att ta fram nya produkter och tekniska lösningar – för som
hon själv säger ”sist på bollen vill man inte vara”.
Ort: Kalmar / Grundades: 1986
Omsättning: 21 mkr / Antal anställda: 9
www.aquateq.se

I dag är Dynamic Code en viktig pusselbit i det nya
vårdlandskapet med över 20 olika tester, bland annat för
halsfluss, laktos- och glutenintolerans. Via en digital plattform
får konsumenter som exempelvis köper sina test på apotek och
patienter hos vårdgivare samma vårdkoncept. Annes vision är
att patienten testar sig hemma och tar med testsvaret till första
läkarbesöket. Därmed minskar trycket i vården och antalet
smittsamma patienter i väntrummen. Revolutionen av vården
har bara börjat och Anne vill utveckla nya testområden och
fortsätta företagets internationella expansion.
Ort: Linköping / Grundades: 2000
Omsättning: 278 mkr / Antal anställda: 39
www.dynamiccode.com

Finalister region

Öst
Fredrik Albertson, Freddie Edqvist
& Henrik Marken

Fredrik Brännström

ITK Envifront AB

Stjärnkliniken AB

Kan man bygga en framgångsrik verksamhet på luft? Det är
precis vad kompanjonerna Fredrik Albertson, Freddie Edqvist
och Henrik Marken har gjort. 2017 köpte de bolaget ITK
Envifront för att förverkliga sin vision – att bli en världsledande
aktör inom gasrening.
ITK Envifront konstruerar industriella luftreningsanläggningar
som filtrerar bort stoft från gaser. Det kan handla om att ta bort
sot och farliga partiklar från förbränningsprocesser eller att
ta bort lukter i olika tillverkningsprocesser. Det behövs bland
annat i gjuterier, stålverk och livsmedelsproduktion. Behoven
är ofta styrda av lagstiftning, yttre miljö eller arbetsmiljö.
När entreprenörerna köpte bolaget fanns en välutvecklad
produktportfölj, men marknadsarbetet var eftersatt. Stort
fokus lades därför på en ny affärsstrategi. På bara tre år ökade
omsättningen från knappt 8 miljoner kronor till drygt 36
miljoner kronor. Nu fortsätter entreprenörernas tillväxtresa
med luftvårdsteknik som gör skillnad för människors livsvillkor
och jordens långsiktiga överlevnad.
Ort: Växjö/ Grundades: 2003
Omsättning: 37 mkr / Antal anställda: 11
www.itk-envifront.se

En unik sammansättning av kompetenser, en
ambulerande naprapatbuss och erfarenhet från
det medicinska teamet i hockeylandslaget Tre
kronor. Detta är några ingredienser i Fredrik
Brännströms företag Stjärnkliniken. Han vill
skapa ett friskare Sverige med prägling av
elitidrotten. Kunderna är såväl privatpersoner och företag som
föreningar och landslag.
När Fredrik grundade Stjärnkliniken hade han lång erfarenhet
från arbete med högpresterande elitidrottare bakom sig.
För närvarande har bolaget 14 kliniker på 10 orter runt om i
Sverige. Bland medarbetarna finns legitimerade naprapater,
fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, hälsocoacher och
massageterapeuter. I dag växer Stjärnkliniken så att det knakar
och trycket är högt – inte bara från kunder, utan även från
duktiga terapeuter som vill arbeta i företaget. Medarbetarna
kallas stjärnor och alla är lika viktiga för verksamheten oavsett
befattning och roll. Fredriks mål är att öppna fler kliniker i
Sverige för att sedan växa i övriga Norden.
Ort: Norrköping / Grundades: 2008
Omsättning: 31 mkr / Antal anställda: 54
www.stjarnkliniken.com
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Öst
Madeleine Bobin Lindqvist

Peter Eckerström

Storefactory AB

Colmec Holding AB

Efter många år med egen inredningsbutik ville
Madeleine Bobin Lindqvist satsa på ett eget
varumärke. Resultatet blev Storefactory – ett
grossistföretag inom inredning. Den första
kollektionen släpptes 2016 och den blev starten
på en snabb tillväxtresa. Storefactory har cirka
1 200 återförsäljare runt om i världen och en e-handel för
svenska privatkunder. Planen är att fortsätta expandera och
att omsätta 100 miljoner kronor inom en femårsperiod. Största
marknaden för närvarande är Tyskland.

”Vi säljer inte bara däck, vi vill knyta samman
kundens hela däckaffär”. Så beskriver Peter
Eckerström företaget Colmec, av de största
aktörerna på marknaden för buss- och
lastbilsdäck i Sverige, Polen, Norge och Finland.
Peters resa inom Colmec startade 1978 när
han började jobba i pappa Bernts företag. 1997 tog Peter över
rollen som vd och sedan dess har han fokuserat på att utveckla
företaget och det så kallade Colmec-konceptet.

Madeleine drivs av att utveckla tidlösa produkter som ska
hålla länge över tid. Som chefsdesigner är hon noga med att
varje produkt ska fylla sitt syfte och ge den rätta känslan. För
att förnya sortimentet släpps två nya kollektioner varje år. En
röd tråd i kollektionerna är närheten till naturens rena linjer.
Produkterna ska passa lika bra i stadsvåningen som i stugan på
landet. Den största tillgången i Storefactory är enligt Madeleine
de anställda. Många viktiga beslut har fattats tillsammans med
medarbetarna under en förmiddagsfika på företaget.

Inom Peters företag ryms allt från produktion av egna
varumärken, lager och distribution till försäljning,
däckverkstäder och jourservice. I Colmec-konceptet ligger
också att minimera produkternas påverkan på miljön. Det
sker till exempel genom att återanvända upp till 80 procent
av utslitna däck i regummeringsverksamheten. Nästa steg är
att återanvända 100 procent däckmaterial för att i framtiden
tillverka helt nya däck. Peters hittills sämsta – och bästa – affär
var satsningen i Polen. Initialt blev det en dyr historia, men i det
långa perspektivet en affär med goda resultat.

Ort: Jönköping / Grundades: 2016
Omsättning: 29 mkr / Antal anställda: 5

Ort: Norrköping / Grundades: 1976
Omsättning: 839 mkr / Antal anställda: 371

www.storefactory.se

www.colmec.se
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Öst
Robert Bladh

Robert Lantz

Essem Design AB

PLW Elteknik AB

Vad förenar Kulturhuset i Stockholm med
Postnord i Sverige? Svaret är hatthyllan
Nostalgi som tillverkas av Essem Design.
Hatthyllan pryder Kulturhusets besökscenter
och har även varit motiv på ett frimärke. Essem
Designs rötter går tillbaka till 1930-talet,
men sin nuvarande form fick företaget 2002. Då tog StenRoger Bladh över verksamheten där han tidigare arbetat
som kvalitetsansvarig. Numera arbetar Sten-Rogers två barn
i företaget och vd sedan 2019 är Robert Bladh, som blev
delägare 2015.

2007 fick Robert Lantz ett erbjudande från en
före detta kollega om att gå in som delägare
i företaget PLW Elteknik. Tankar på att starta
eget hade funnits tidigare, både under åren
som elektriker på en mindre elfirma och tiden
som avdelningschef på ett större service- och
installationsföretag. Nu var tidpunkten den rätta och Robert
tackade ja. Som egenföretagare skulle han få utlopp för sin
stora drivkraft – att möta människor och göra kunder nöjda.

Essem Design gör hallinredning för privata och offentliga
miljöer. I sortimentet finns allt från klassiska hatthyllor till
krokar designade av nutida formgivare. Essem Design tror att
det bästa sättet att ta hand om vår miljö är att skapa produkter
som är formgivna och producerade för att hålla över lång tid.
De tror på hållbarhet genom hela processen, från formgivning
till leverans och garanti. Företagets vision är att fördubbla
omsättningen inom fem år. Vägen dit ska gå via satsningar
internationellt och utveckling av företagets e-handel.
Ort: Anderstorp / Grundades: 2002
Omsättning: 36 mkr / Antal anställda: 14
www.essem.se

Sedan 2019 är Robert ensam ägare till PLW Elteknik. Företaget
erbjuder alla typer av elinstallationer för såväl industri
och kontor som privata hem. Bland kunderna finns också
fastighetsägare, byggbolag och offentlig sektor. För att lyfta
företaget till en högre nivå vill Robert bredda verksamheten. Ett
växande område är energi där bolaget hjälper kunder att minska
sin klimatpåverkan, till exempel genom att installera solceller.
I branschen utmärker sig PLW Elteknik vad gäller omtanken
om sin personal. Robert lägger stor vikt vid medarbetarnas
personliga utveckling och arbetsmiljö.
Ort: Linköping / Grundades: 2008
Omsättning: 125 mkr / Antal anställda: 65
www.plw.se
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Öst
Sigge Bilajbegovic

Tjoffe Sjögren

PlatinumCars (PLC Invest AB)

Städarna Sverige AB

Norra Europas största sportbilscenter,
miljardomsättning inom räckhåll och sajten
Sannis.se som ska bli ett nytt Amzon fast för
bilartiklar. Sigge Bilajbegovic har redan kommit
en bra bit på väg mot sitt mål – att bli en
världstäckande bilhandelskedja i egen regi som
inte är bunden till en viss återförsäljare.

En frustration över att aldrig hinna städa
hemma blev startskottet för Tjoffe Sjögrens
företag Städarna. I dag är Städarna Sveriges
näst största hemservicebolag med verksamhet
på 25 orter. Över 850 medarbetare hjälper
varje månad tusentals privatpersoner och
företag med städning och andra hushållstjänster. Tillväxten
har gått i snabb takt, men Städarnas fokus är fortfarande
densamma – att skapa branschens bästa medarbetarupplevelse.

Starten av företaget PlatinumCars skedde dock i liten skala
med försäljning av ett par exklusiva sportbilar hemma på
garageuppfarten i Svärtinge. Garageuppfarten byttes snart
mot en hyrd lokal i Norrköping och så småningom mot en 11
000 kvadratmeter stor bilhall med plats för 250 bilar. Bilarna
är av det exklusivare slaget, till exempel Lamborghini, Ferrari,
Bentley, Rolls-Royce och McLaren. Att fokusera på en sak,
att sälja premiumbilar, har varit Sigges framgång. Sedan
starten 2005 har PlatinumCars haft en stadig tillväxt och nu
satsar Sigge på bygget av en helt ny 25 meter hög bilhall i
Helsingborg. Planerna för framtiden involverar också snabb
tillväxt i Europa med bilhallar på 30 olika platser.

I en traditionell bransch står Städarna för kreativitet och
nytänkande. De vill förändra bilden av städbranschen och
provar gärna saker som inte gjorts tidigare. Just nu utvecklas
en språkneutral app som ska förenkla introduktionen av
nyanställda och i våras infördes funktionen Städpaus som ska
stoppa personer som inte står upp för medarbetarnas trygghet
från att bli kunder. En stark drivkraft i Tjoffes entreprenörskap
är företagsbyggandet i sig. Han vill expandera och utveckla, inte
bara förvalta. Framtidsplanerna omfattar fortsatt expansion i
Sverige. Därefter står övriga Norden på tur.

Ort: Norrköping / Grundades: 2005
Omsättning: 518 mkr / Antal anställda: 25

Ort: Norrköping / Grundades: 2009
Omsättning: 208 mkr / Antal anställda: 436

www.platinumcars.se

www.stadarna.se

EY | Building a better working world
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 detFölj
inte är
förenligt
lokal lagstiftning.
oss
på med
Instagram
ochFör
Twitter
mer information om vår organisation, besök gärna ey.com.

eoy.se / @EOY_Sverige / #EOYSverige

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

