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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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Norr
Adam Brånby & Daniel Brånby

Anna Johansson

Woolpower Östersund AB

Trejon Holding

Woolpower är textilföretaget
som går mot strömmen genom
att ha kvar sin tillverkning i
Sverige. I fabriken i Östersund
tillverkas bland annat
underställ, mössor och vantar
av det egenutvecklade materialet Ullfrotté Original. Plaggen
tål extrema väderförhållanden, plötsliga väderomslag och olika
aktivitetsnivåer. Sedan 2010 ägs företaget av bröderna Adam
och Daniel Brånby.

Vedmaskiner, sopmaskiner, snöslungor och
kompakttraktorer. I familjeföretaget Trejons
produktsortiment finns det mesta i maskinväg
för lantbruk, skogsbruk och entreprenad.
Företagets rötter går tillbaka till 1940-talet
och Anna Johanssons farfar. 2011 tog Anna
över verksamheten tillsammans med sin bror, Henrik. Trejon
har egen maskintillverkning och importerar även maskiner
från utvalda europeiska tillverkare.

Adam och Daniel drivs av en stark övertygelse – det går att
vara ett tillverkande textilföretag i Sverige som erbjuder skäliga
löner och trygga anställningsförhållanden. Långsiktighet löper
som en röd tråd genom verksamheten och ligger till grund för
alla beslut i företaget. Kläderna ska vara tidlösa, funktionella
och av hög kvalitet för att motverka slit och släng. Cirka 80
procent av produktionen går på export, främst till Europa, USA
och Kanada. Allt fler kunder efterfrågar plagg som är rättvist
producerade. Just nu bygger därför Woolpower en ny fabrik i
Östersund. När fabriken står klar kommer fabriksytan att vara
dubblerad och på sikt även antalet medarbetare

Kunderna, medarbetarna, långsiktig lönsamhet och
hållbarhet är viktiga områden för Anna. Trejon arbetar
kontinuerligt med produktutveckling, främst genom interna
innovationer i kombination med vad som efterfrågas av
marknaden. Detta har resulterat i en rad nya produkter och
produktförbättringar, där hållbarhet är en viktig aspekt. I dag
har Trejon över 75 försäljningsställen i Sverige och övriga
Europa. Tillväxtpotentialen på marknader utanför Sveriges
gränser är enligt Anna stor. För att uppnå företagets högt
uppsatta tillväxtmål ligger fokus på att öka försäljningen till
länder som Tyskland, Österrike, Tjeckien och Frankrike.

Ort: Östersund / Grundades: 1969
Omsättning: 124 mkr / Antal anställda: 94

Ort: Vännäsby / Grundades: 1992
Omsättning: 196 Mkr / Antal anställda: 21

www.woolpower.se

www.trejon.se

Finalister region

Norr
Daniel McCabe

Johan Nilsson

Highcon

JN Solar Solcellsanläggningar

Daniel McCabe är entreprenören som håller
ställningarna – både bildligt och bokstavligt
talat. 2013 startade han sitt företag
Highcon. Företaget är specialiserat på
byggnadsställningar och har sedan starten
växt i snabb takt. Mellan 2016 och 2017 ökade
omsättningen från 2 miljoner kronor till 27 miljoner kronor – en
tillväxtprocent på hela 1 215 procent. Inom tre år är målet att
omsätta 800 miljoner kronor.

Johan Nilssons intresse för förnybar
energi väcktes tidigt i livet. Han gick
energiprogrammet på gymnasiet och
utbildade sig till civilingenjör i energiteknik
vid Umeå universitet. Därefter följde
arbete som bland annat projektledare i
solenergiprojekt i Tyskland, Spanien och Sydamerika.
När Johan så småningom startade företaget JN Solar
var många skeptiska – inte kan man väl sälja solceller i
Norrland? Men de problem som skapas av ett kallare och
mörkare klimat såg Johan som en intressant utmaning.

Highcons arbetsområde sträcker sig från Dalarna i söder
till Lappland i norr. Den största marknaden är Norr- och
Västerbotten med industrin inom gruvnäringen som
en stor och viktig kund. Även om Highcon verkar inom
byggbranschen, så beskriver Daniel företagets verksamhet
som ett serviceyrke. Branschen präglas av höga krav på både
arbetsmiljö och säkerhet. Highcon monterar och demonterar
byggnadsställningar, men det som levereras i slutändan är
en säker arbetsplats. För Daniel är det viktigt att lyfta fram
hela företaget. Alla medarbetare är lika betydelsefulla och har
bidragit till Highcons framgångar på marknaden.

Johan är stolt över att spela en viktig roll i omställningen till
ett förnybart energisamhälle. Sedan starten har JN Solar
sålt över 1 000 solcellsanläggningar och levererat fler än 60
000 solpaneler. Kunderna är företag, lantbruk, föreningar och
privatpersoner. Utöver solceller erbjuder JN Solar elbilsladdare
och lösningar för batterilagring. Det viktigaste för Johan
är 100 procent nöjda kunder och att verka för ett hållbart
klimat. Alla tjänstebilar är eldrivna och företaget tar ansvar för
återvinningen av de produkter som installeras.

Ort: Härnösand / Grundades: 2013
Omsättning: 125 mkr / Antal anställda: 47

Ort: Timrå / Grundades: 2010
Omsättning: 57 mkr / Antal anställda: 27

www.highcon.se

www.jnsolar.se

Finalister region

Norr
Jonas Wiklund

Lena Frejlin

Wibax (Wibax Group AB)

Sports Progress International AB

Uttrycket ”god kemi ”sammanfattar företaget
Wibax värderingar och roll på marknaden. Wibax
säljer, köper in, processar och distribuerar
flytande kemiska produkter och biooljor till
basindustrin i Europa. Inom verksamheten
ryms dotterbolag i Sverige, Finland, Estland
och Norge. I mitten av 1990-talet började Jonas Wiklund arbeta
i företaget som grundades av hans far. 2012 tog Jonas över
rollen som koncernchef.

Första gången Lena Frejlin såg en prototyp av
en fjädrande stav var 2009. Det blev starten
för en ny verksamhet som kompletterade
det befintliga bolaget Lena hade inom
plastindustri. BungyPump är träningsstavar
med inbyggd fjädring som ger motstånd varje
gång staven pressas ner. Lena trodde på sin nya produkt och
efter välplanerad marknadsföring tog försäljningen fart. I dag
säljer Lena mellan 35 000 och 45 000 stavar per år. Stavarna
finns i princip i alla stora sportkedjor, till exempel Intersport,
Stadium, Sportringen och Team Sportia.

God kemi innebär att Wibax arbetar för en hållbar utveckling
med ett optimalt resursutnyttjande, så liten miljöpåverkan
som möjligt och de miljömässigt bästa alternativen. Den
vinnande strategin är kontroll över hela leveranskedjan, från
producent till slutkund med transporter, tankterminaler,
försäljning och kundvård däremellan. Tillsammans med
kunderna utvecklar Wibax ständigt nya lösningar som ger
effektivare processer hos kunden, bättre totalekonomi
och lägsta möjliga miljöpåverkan. 2018 passerade Wibax
miljardomsättning och planen framåt är offensiv. Redan 2025
siktar Jonas på att Wibax ska omsätta 2,5 miljarder kronor.

Träningsstavarna BungyPump används av såväl motionärer
som elitidrottare inom fitness, friskvård och rehabilitering.
Stavarna finns i sju olika modeller med motstånd på mellan
4 och 10 kilo. Företaget har svenskt patent på fjädrande
stavar och varumärket BungyPump är registrerat i flera
länder. Sports Progress International fortsätter att växa.
De är starkast på den svenska marknaden, men cirka 30
procent går på export bland annat till Frankrike, Tyskland,
Finland, Norge, USA och Ryssland.

Ort: Piteå / Grundades: 1986
Omsättning: 1 302 mkr / Antal anställda: 249

Ort: Örnsköldsvik / Grundades: 2007
Omsättning: 14 mkr / Antal anställda: 3

www.wibax.com

www.bungypump.se

Finalister region

Norr
Lina Andersson

Lotta Lundsten

Once Upon (Once Upon Publishing AB)

Lottas Omsorg AB

Idén till företaget Once Upon föddes när Lina
Andersson insåg att hon inte hade några fysiska
bilder på sin yngsta dotter. I mobilen däremot
fanns massor av bilder, så Lina började söka
efter en tjänst som kunde omvandla digitala
bilder till fotoböcker. Men de tjänster som
fanns på marknaden upplevde Lina som komplicerade och
tidskrävande. Därför startade hon utvecklingen av appen Once
Upon. I dag finns appen på 12 språk och företagets fotoböcker
har sålts till 87 länder.

Lotta Lundsten har lång erfarenhet av
äldrevård och hushållsnära tjänster i såväl
kommunal som privat regi. Efter många år
i branschen startade hon Lottas Omsorg
för att kunna förverkliga sina egna idéer
om hur hemtjänst ska bedrivas. Tack vare
Lottas goda rykte i Umeå strömmade kunderna till. Det
som började som ett enmansföretag är i dag Umeås
största privata företag inom hemtjänst. Lotta har även
öppnat ett kontor i Örnsköldsvik och här fokuserar
företaget på personlig assistans, hushållsnära tjänster
och företagsstäd.

Det som skiljer Once Upon från liknande tjänster är att
kunderna inte behöver ladda upp alla bilder till sin fotobok
vid ett och samma tillfälle. Appen gör det möjligt att lägga
in några bilder i taget, till exempel under korta pauser i
vardagen eller på väg till och från jobbet. I appen finns också
en funktion som låter kunden dela sitt fotoboksprojekt med
släkt och vänner. Alla kan bidra med sina egna bilder och
redigera boken direkt i appen. Once Upon växer i rask takt
och planen är att ta tjänsten vidare genom att satsa på
produktutveckling och nya marknader.

Lottas mål med sitt företag är inte att bli störst, utan
helt enkelt att vara bäst! Företagets starka utveckling
bygger på ambitionen att alltid erbjuda bästa möjliga
hemtjänst med personal som trivs på jobbet och gör
kunderna nöjda. Lotta har prioriterat att själv skola in
nya medarbetare och har alltid jobbat på fältet. Och efter
många år inom hemtjänsten tycker Lotta fortfarande att
hon har världens roligaste jobb!

Ort: Skellefteå / Grundades: 2016
Omsättning: 78 Mkr / Antal anställda: 18

Ort: Umeå / Grundades: 2012
Omsättning: 72 Mkr / Antal anställda: 230

www.onceupon.photo/sv-se

www.lottasomsorg.se

Finalister region

Norr
Peter Jonsson

Samuel Holmström & Jens Lundqvist

Ica Kvantum Skellefteå (Jobrom Matmarknad AB)

Lundqvist Trävaru

Peter Jonsson driver en av Sveriges
bästa matvarubutiker. Han startade sin
resa inom dagligvarubranschen redan
som 20-åring, då som butikschef på
Konsum i Örviken. Sedan dess har Peter
drivit flera olika matbutiker med stark
tillväxt, hög lönsamhet och högt kundförtroende. 2015
fick han möjligheten att ta över och driva Ica Kvantum
i Skellefteå. Under Peters ledning har butiken haft en
tillväxt på 10–15 procent varje år.

Med inspiration från tv-spelet
Sims vill Jens Lundqvist
och Samuel Holmström
revolutionera byggbranschen.
2014 tog de över företaget
Lundqvist Trävaru som funnits
i familjens ägo sedan 1936. Genom åren har företaget haft
många olika roller inom träindustrin, alltifrån möbelsnickeri
till sågverk och hyvleri. I dag tillverkar bolaget byggsatser
för exempelvis garage, fritidshus och stall.

Tillväxt är Peters fortsatta mål och efter årsskiftet ska
butiken byggas ut med 500 kvadratmeter. Utbyggnaden
ska rymma en restaurang med alkoholtillstånd, kafé, större
butiksyta och större personalrum. Peter har en stark
drivkraft och vill hela tiden utveckla sin butik. Han satsar
också på sina medarbetare, dels i form av butiksutbildningar,
dels genom att göra alla medarbetare delaktiga i driften.
Peter siktar på att bli Sveriges bästa Kvantumbutik och han
är på god väg. För fjärde året i rad hade Peters butik de mest
nöjda kunderna enligt undersökningen Nöjd-kund-index (NKI)
som omfattar samtliga Ica Kvantum-butiker.

Jens och Samuel har på ett framgångsrikt sätt digitaliserat
byggprocessen för privatpersoner – från idéstadie till färdig
byggnad. Med hjälp av ett 3D-verktyg kan kunderna rita sina
egna byggnader och få en offert för byggsats och montering
direkt på företagets sajt. Entreprenörsduon jobbar nu med
att skapa nästa generations kundupplevelse. 3D-verktyget
ska utvecklas så att kunderna kan använda företagets
tjänster för att bygga till, måla om eller på andra sätt
förändra sina befintliga byggnader. På tillväxtagendan står
också nya satsningar på marknaderna i Norge, Nya Zeeland
och USA. Målet är att omsätta 500 miljoner kronor 2025.

Ort: Skellefteå / Grundades: 2015
Omsättning: 296 Mkr / Antal anställda: 100

Ort: Piteå / Grundades: 1980
Omsättning: 106 mkr / Antal anställda: 33

www.ica.se/butiker/kvantum/skelleftea

www.lundqvisttravaru.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

