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Välkommen till

Regionfinal
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.

• 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.

Årets finalister har valts ut av en oberoende jury som
har granskat entreprenörerna utifrån utmärkelsens sex
kriterier:
• entreprenörsanda
• ekonomisk utveckling
• strategisk inriktning
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Norr
Anders Wikström

Anna-Lena Wiklund Rippert och Johan Wiklund

Olofsfors AB (P. Wikström J:r AB)

c/o Gerd (Nature Cosmetic Group of Swedish Lapland AB)

Olofsfors är ett familjeföretag med traditioner
tillbaka till 1762. Anders Wikström är femte
generationen Wikström i företaget som har
tillverkat produkter av högsta möjliga kvalitet i
mer än 250 år. Olofsfors ligger i framkant vad
gäller produktutveckling och i dag tillverkas
produkterna med mycket hög grad av automatisering.
Huvudprodukterna är band till skogsmaskiner, slitstål till
grävskopor och entreprenadmaskiner samt vägstål till plogar
och väghyvlar.

2008 bestämde sig syskonen
Anna-Lena Wiklund Rippert och
Johan Wiklund för att satsa på
sin dröm. De ville ta vara på
svenska Lapplandsörter och
bär och göra lyxiga hår- och
hudvårdsprodukter. Företaget startades i en liten källarlokal där
syskonen kokade produkter i vanliga grytor och fyllde burkar
och tuber för hand. 2011 flyttade verksamheten till en modern
fabriksanläggning i Jokkmokk.

Cirka 70 procent av Olofsfors omsättning kommer från
export och när det gäller band till skogsmaskiner är företaget
världsledande. Två tredjedelar av alla band som säljs i världen
kommer från Nordmaling där företaget har sitt säte. De största
marknaderna förutom Sverige är Finland, Kontinentaleuropa
och Nordamerika. Anders är en driven och handlingskraftig
entreprenör som också tänker långsiktigt. Dagens produktion
sker med hänsyn till miljö och natur. Anders är också
mycket mån om att förvalta företagets genuina stål- och
teknikkunnande.

C/o Gerd är i dag världens nordligaste skönhetsfabrik inom
ekologisk hudvård. Anna-Lena och Johan jobbar ständigt med
produktutveckling, utan att svika sina kärnvärden – att värna
om natur, djur och människa. Företagets produkter finns på
spaanläggningar, kryssningsfartyg och lyxhotell i hela världen.
Den största marknaden utanför Sverige är Japan. Produkterna
säljs också via återförsäljare och en egen webbutik. Med
entreprenörsanda och modet att våga satsa på sin dröm har
Anna-Lena och Johan satt Jokkmokk på världskartan. Ingenting
är omöjligt, även om det geografiska avståndet till marknaden
är stort.

Ort: Nordmaling / Grundades: 1940 / Omsättning: 837 mkr
Antal anställda: 321
www.olofsfors.se

Ort: Jokkmokk / Grundades: 2010 / Omsättning: 16 mkr
Antal anställda: 10
www.careofgerd.se
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Gustav Essebro

Jan-Erik Hansson

TK Botnia (Träkonstruktion Botnia AB)		

Vallens gård (Snaten Lantbruk AB)

Gustav Essebros drömuppdrag är att få
projektera en ny hockeyarena i Umeå byggd
av trä. Dit har Gustav inte nått än, men hans
företag TK Botnia arbetar just nu med flera av
Sveriges mest spännande träbyggnader. Ett
exempel är kulturhuset i Skellefteå som blir
Sveriges högsta trähus när det öppnar hösten 2021 – 72 meter
högt och består av 12 000 m3 trä.

Sedan några år tillbaka mjölkas Jan-Erik
Hanssons kor av 20 robotar. När korna själva
får bestämma över mjölkningen genom att
besöka en mjölkrobot, blir resultatet mer mjölk,
friskare kor och fler kalvar. Jan-Erik har varit
mjölkbonde i 38 år. 17 år gammal tog han över
sin fars lilla lantbruk i Vallsta. Steg för steg har verksamheten
skalats upp och i dag har lantbruket 1 200 kor, med en ambition
att komma upp i 1 300 kor. Vallens Gård är en av Arlas
största mjölkleverantörer i norra Europa och ett av de största
mjölkföretagen i Sverige. Utöver mjölkkor äger Jan-Erik 1 600
hektar åker och 1 000 hektar skog. Det innebär att företaget är
självförsörjande med foder och spannmål till korna.

Gustav startade TK Botnia tillsammans med sex kompanjoner.
De verkar inom en nisch där konkurrensen är liten och
efterfrågan stor. TK Botnia arbetar med konsulttjänster
inom träkonstruktion och projektering. Kunderna erbjuds en
helhetslösning som omfattar allt från anbud och beräkningar
till färdiga tillverkningsunderlag och bygghandlingar. Att bygga
med trä har många fördelar. Trä är en förnyelsebar råvara som
binder koldioxid. Dessutom väger trä mindre än betong, vilket
innebär att man kan frakta mer på samma lastbil och minska
antalet transporter. Sedan starten har TK Botnia projekterat
över 200 projekt i Sverige och Norge.

I en tid när antalet mjölkbönder blir färre och många har
svårt att driva lönsamma verksamheter ser Jan-Erik bara nya
möjligheter. Han satsar både tid och pengar på innovationer och
när det gäller teknik i lantbruksbranschen ligger Vallens gård
längst fram. Jan-Erik drivs av att kunna vara med och påverka
branschen och sitter även i Arlas koncernstyrelse.

Ort: Burträsk/Umeå / Grundades: 2017 / Omsättning: 17 mkr
Antal anställda: 13

Ort: Ljusdal / Grundades: 1992 / Omsättning: 68 mkr
Antal anställda: 16

www.tkbotnia.se

Finns ej
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Jonas Hellström

Kjell Jonsson

Microgroup Europe AB

Extendo AB		

Det började med en förfrågan från en
privatperson i utkanten av Örnsköldsvik som
saknade bredband. Kunde Jonas Hellström
möjligtvis erbjuda en lösning? Det blev
startskottet för teknikföretaget MikroNät som
sedan 2010 bygger trådlösa bredbandsnät i
mellersta Norrland. Drivkraften att hitta nya lösningar har alltid
varit grundläggande för såväl Jonas som företaget.

Extendos historia går tillbaka till 1898. Då
tillverkades luckerharvar − en klassisk produkt
för jordbruket. I dag är Extendo världens
ledande tillverkare av timmerbankar och
automatiska spännare för transporter av
virke på lastbilar och tåg. Men hur har ett litet
bolag i Färila, mitt i de djupa Hälsingeskogarna, kunnat nå en
världsledande position? En starkt bidragande faktor är Kjell
Jonsson, ägare och aktiv ledare sedan 36 år tillbaka.

Att gräva ner fibrer i marken var länge det enda sättet för
många företag och privatpersoner i Sverige att få bredband.
Jonas har i stället utvecklat ett system som levererar bredband
via så kallade radiofiber. Det som skiljer radiofiber från
fiberkablar i marken är främst att radiofiber går snabbare att
installera och att det är mycket billigare. Förutom produkten
Radio-Fiber för privatpersoner på landsbygden och i områden
kring städerna, erbjuder MicroNät en produkt för företag och
lägenhetshus i stadskärnor och tätorter. Jonas har samlat all
nödvändig kunskap inom företaget för att få kontroll på både
utveckling och kostnader

Kjell har successivt byggt upp en koncern där varje bolag
fyller ett specifikt syfte och mål − dock alltid inom nischen
trafiksäker lastförankringsutrustning. Produkterna ska göra
det säkrare, enklare och mer lönsamt att transportera virke.
Extendos framgångar vilar på företagets förmåga att lyssna
till kundernas behov. Ibland stämmer behoven med utrustning
som redan finns, ibland får Extendo modifiera eller skräddarsy
produkterna efter kundernas unika behov. I Sverige uppgår
Extendos marknadsandel till drygt 70 procent och i Europa till
cirka 60 procent.

Ort: Örnsköldsvik / Grundades: 2000 / Omsättning: 41 mkr
Antal anställda: 13

Ort: Färila / Grundades: 2002 / Omsättning: 531 mkr
Antal anställda: 231

www.microgroup.se

www.exte.se
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Mikael Sandberg

Måns Hegevall och Rasmus Molund

VNext AB

Sqrtn Company AB

På mycket kort tid har företaget VNext nått
stora internationella framgångar. VNext bygger
öppna fibernät som ger kunderna möjlighet
att välja fritt bland alla fiberleverantörer som
finns i nätet. Öppna nät är helt dominerande i
Sverige, men fortfarande ovanliga utomlands.
VNext jobbar endast utanför Sveriges gränser och Sydafrika
är den största marknaden med 200 000 anslutna användare. I
övrigt satsar bolaget på Europa och har stora projekt på gång i
England, Tyskland, Österrike och Belgien. VNexts fibernät får i
genomsnitt 200 nya användare – varje dag.

Måns Hegevall och Rasmus
Molund är två entreprenörer
från Östersund. Deras företag
Sqrtn Company sätter
Norrland på kartan genom att
göra norrländsk streetwear.
I sortimentet finns allt från kepsar, mössor och tröjor till
barnkläder, accessoarer och skor. Produkterna säljs via nätet
och drygt 80 utvalda återförsäljare. Sqrtn Company designar
produkterna själva, medan tillverkningen sker i Portugal,
Sverige och Asien. Merparten av produkterna tillverkas av
ekologisk bomull i kombination med återvunnen polyester.

Mikael Sandberg är ingen nybörjare när det gäller
entreprenörskap. VNext är Mikaels tredje teknikbolag
specialiserat på fiberinfrastruktur. Första bolaget
Bostream startades i början av 2000-talet och såldes till
Bredbandsbolaget 2004. Därefter följde Quadracom Gruppen,
med bland annat Riksnet och Zitius, som såldes till Telia 2014.
Mikaels nästa steg för att utveckla verksamheten inom VNext
är att gå från att bygga nätverk till att även äga fiber i vissa
projekt.
Ort: Umeå / Grundades: 2014 / Omsättning: 238 mkr
Antal anställda: 40
www.vx.se

Förkortningen Sqrtn står för Swedish Quality Represent
The North. Måns och Rasmus startade företaget som en
hobbyverksamhet, men efter ett par år valde de att satsa
fullt ut. Entreprenörsduon har en tydlig nisch och tack
vare samarbeten med Modo Hockey, Östersunds FK och
IF Björklöven har utvecklingen tagit fart. I dag samarbetar
företaget även med Mumin i Finland. Måns och Rasmus mål är
att fortsätta utveckla verksamheten, men företagets koppling
till Norrland kommer alltid att bestå.
Ort: Östersund / Grundades: 2013 / Omsättning: 20 mkr
Antal anställda: 4
www.sqrtncompany.com
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Ralf Eriksson och Tony Eriksson

Sara Stenlund

GE Maskintjänst (Göran Eriksson Maskintjänst AB)

Boporten (SAR i Umeå Holding AB)

1955 startade Göran Eriksson
enmansföretaget G.E.
Maskintjänst i Gällivare. Då fanns
en grävmaskin i företaget och
den huvudsakliga verksamheten
var maskinentreprenad mot
gruvindustrin. Under åren har företaget utvecklats och
numera omfattar verksamheten även mekanisk verkstad,
maskinverkstad, borrning, hydraulik och vindkraft. Företaget
drivs i dag av Görans söner Ralf Eriksson och Tony Eriksson.

Hon älskar att jobba, går upp halv sex varje
morgon för att träna och tillhör toppskiktet
bland Sveriges fastighetsmäklare. Sara
Stenlund äger och driver mäklarfirman
Boporten med kontor i Umeå och Nordmaling.
Efter att ha arbetat i Los Angeles i 10 år
bestämde sig Sara för mäklaryrket. Men för att bli den
mäklarprofil hon är i dag behövde hon först läsa upp betygen på
Komvux, studera till civilekonom på Umeå universitet och läsa
mäklarutbildning på distans via högskolan i Gävle. Krävande
såklart, men helt i linje med Saras motto: ingenting är omöjligt!

Flera av verksamhetsgrenarna skapades för att öka
driftsäkerheten på företagets maskiner. Men verksamheterna
fungerar också som fristående avdelningar med egna kunder
på en extern marknad. Gruvindustrin är fortfarande viktig, men
bland kunderna finns också bygg- och anläggningsföretag,
kommuner och privatpersoner. Ralf och Tony försöker alltid
att ligga i framkant. G.E. Maskintjänst var exempelvis den
första aktören i Norrland som klimatkompenserade med egna
vindkraftverk. Just nu kartlägger Ralf och Tony nya marknader i
norra Sverige. Bara fantasin kan sätta gränser för den fortsatta
utvecklingen.
Ort: Gällivare / Grundades: 1991 / Omsättning: 274 mkr
Antal anställda: 116
www.maskintjanst.com

Samma år som Sara fick sin registrering blev hon delägare i
Boporten − en liten och okänd mäklarfirma. Sedan dess har
Sara arbetat stenhårt för att göra Boporten till Umeås mest
anlitade mäklarfirma. Boporten jobbar mycket med sociala
medier, både Boporten och Sara själv har instagramkonton som
används för att marknadsföra kommande objekt. Saras bästa
tips till andra entreprenörer är våga fråga om hjälp, våga göra
fel och lär av dina misstag.
Ort: Umeå / Grundades: 2004 / Omsättning: 16 mkr
Antal anställda: 7
www.boporten.se

EY | Assurance | Tax | Strategy and Transactions | Consulting
Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt,
transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter
hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften
till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som
arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till
att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra
medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.
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.

© 2020 Ernst & Young AB.
All Rights Reserved.
ey.com/se

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

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

