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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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Svealand
Ann Nyström

Daniel Erlandsson

Viaduct AB

Din ELON butik AB
Nästan nördigt intresserade av att lösa
kundernas utmaningar och problem – så
låter det när Ann Nyström beskriver Viaduct.
Viaduct är företaget som hjälper sina kunder att
automatisera och digitalisera affärsflöden och
verksamheter. Ann är företagets vd och en av

sex delägare.

“Utvecklas du inte, avvecklas du”. Så lyder
Daniel Erlandssons personliga motto. 2014 fick
han ett erbjudande om att gå in som vd och
delägare i Din Elonbutik-kedjan. Sedan dess har
utvecklingskurvan pekat rakt upp. På fem år har
Daniels företag fördubblat sin omsättning – en
framgång som Daniel delar med sina medarbetare.

Viaduct må vara litet i förhållande till sina konkurrenter, men
svårslaget när det kommer till flexibilitet, erfarenhet och de
egenutvecklade produkterna. Med Edionet, en modul- och
molnbaserad tjänst, kan företag digitalisera sina affärsflöden,
till exempel genom elektronisk fakturering och orderhantering.
Viaduct bygger även lösningar för e-handel, vilket omfattar allt
från webbshoppar till kund- och leverantörsportaler. Ann är
målinriktad och drivs av utveckling och förändring. Samtidigt
värnar hon om det familjära i bolaget där alla hjälps åt och
jobbar som ett team. Med begrepp som EDI, PEPPOL, WebEDI
och B2B känner sig Viaduct trygga. Digital affärskommunikation
är en del av företagets DNA.

Din ELON Butik är Sveriges största privatägda vitvarukejda
med tolv butiker i Dalarna, Gävleborg och Västmanland. Trots
coronakris har Daniel varken varslat eller permitterat. Tack
vare medarbetarnas starka engagemang har företaget lyckats
väl även i dessa utmanande tider. Daniels vision är att bli bäst
på detaljhandel och det tänker han bli genom att fortsätta
låta medarbetarna – Elonhjältarna – spela huvudrollen. 2018
slopades traditionell marknadsföring i print och radio. I stället
ansvarar företagets egna medarbetare för marknadsföringen
i sociala medier. Det har resulterat i ökat förtroende från
kunderna, större kundengagemang och fler besökare i
butikerna.

Ort: Eskilstuna / Grundades: 2002 / Omsättning: 18 mkr
Antal anställda: 20

Ort: Hedemora / Grundades: 1999 / Omsättning: 156 mkr
Antal anställda: 60

www.viaduct.se

https://www.elon.se/butiker/hedemora/din-elon-butik-i-hedemora
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Lars Johansson, Mats Hedlund & Anders Wall

Lennart Larsson

Dormy Golf & Fashion AB

Oppboga Bruk Aktiebolag		

Från en liten
butik på 32
kvadratmeter i
Örebro till elva
golfvaruhus,
en outlet
och e-handel – entreprenörerna bakom Dormy har gjort
en imponerande resa. Dormy är i dag Sveriges ledande
återförsäljare av utrustning och kläder för golf med över 50%
marknadsandel. Lars Johansson, Mats Hedlund och Anders Wall
kompletterar varandra lika väl som klubborna i ett skräddarsytt
golfset. Utgångspunkten är alltid att ha kunden i fokus.

I över 100 år har Oppboga bruk i Fellingsbro
tillverkat laminerad kartong. Lennart Larsson
kom in som ägare i verksamheten 2004.
Bolagets egna kapital var då i stort sett
förbrukat, men Lennart såg möjligheter till
framtida lönsamhet. Och mycket riktigt −
under Lennarts ledning ökade lönsamheten redan första året.
Utmärkt kvalitet, korta ledtider och god service är ledorden för
Oppbogas verksamhet.

Vid sidan av de fysiska butikerna − från Malmö i söder till
Sundsvall i norr − finns en växande e-handelsverksamhet.
2018 fick den svenska sajten sällskap av sajter på lokalt språk
i Norge, Finland och Danmark. Men steget ut i övriga Norden är
bara början. Lars, Mats och Anders har betydligt större planer
än så. Utlandsexpansionen fortsätter med e-handel i Tyskland
och ambitionen är att bli Europas största golfhandlare, både till
yta och omsättning. Dormy ska inte bara erbjuda golfartiklar,
utan även tjänster. Målet är att göra Dormy till en handelsplats
för allt som önskas inom golf.
Ort: Örebro / Grundades: 1994 / Omsättning: 550 mkr
Antal anställda: 141
https://www.dormy.com/se

Oppbogas kartong används till skyltar, förpackningar och
inramningar. Cirka 85 procent av bolagets omsättning
genereras genom export och den största marknaden är Europa
med England i topp, följt av Australien och Sverige. Med sina
hållbara produkter utmanar Oppboga plastindustrin genom att
kunna erbjuda ett mer miljövänligt alternativ. Flera marknader,
bland annat USA och Kanada, använder fortfarande skyltar av
plast, vilket skapar förutsättningar för Oppboga att erövra nya
marknader. Sökandet efter nya produkter sker hela tiden och
nyligen lanserade Oppboga en kartong för utomhusbruk.

Ort: Fellingsbro / Grundades: 1997 /Omsättning: 118 mkr
Antal anställda: 35
www.oppboga.com
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Liselotte Eriksson Dahl och Lena Eriksson

Martin Nilsson och Peter Fagrell

Erik V. Eriksson Transport Aktiebolag

Alfa Group Holding AB		

Kusinerna Liselotte Eriksson
Dahl och Lena Eriksson äger och
driver åkeriet Erik V. Eriksson
Transport Aktiebolag – ett
familjeföretag med rötter till
1940-talet. Då var det häst
och vagn som gällde, i dag är det fordon i olika storlekar för
att tillgodose varierande behov. Lastbilar för tyngre pallgods
samt släpvagnar för det riktigt stora godset, även enstaka
budbilstransporter kan utföras.

Skyltar och fasader är ett
prioriterat område för företag
som vill synas. Och företag som
vill synas vänder sig ofta till Alfa
Neon. Lennart Fagrell startade
Alfa Neon Skyltfabrik 1967 – då
en liten skyltinstallationsfirma med två anställda. I dag ägs
och drivs företaget av sonen Peter Fagrell och Martin Nilsson.
Martin är analytikern som kan de ekonomiska bitarna, medan
Peter är teknikern som kan företaget från grunden.

I februari 2019 hölls ett krismöte. Avtalsförhandlingarna
mellan åkeriet och speditionsföretaget som var Liselotte
och Lenas största kund hade strandat. Verksamheten lades
ner, men återuppstod under hösten 2019. Delägarskap i
en Lastbilscentral investerades för att komma åt de nya
transportuppdragen, alltså 13 fler fordon på mindre än ett år!
Liselotte och Lena riskerade åkeriets överlevnad, men gick ut
som vinnare. Nästa år firar företaget 80-årsjubileum och Lena
och Liselotte har strategin inför framtiden klar − att fortsätta
utveckla verksamheten med nya lastbilar och fler medarbetare.

I Kil finns företagets fabrik, liksom grafiker, projektledning,
konstruktion och logistik. Varje projekt kräver unika lösningar
och Alfa Neon arbetar från idé till färdig profilering. Kunderna
är välkända nationella och internationella varumärken som
Volvo, Kia och Kinnarps. Peter och Martin har vågat göra viktiga
investeringar för att utveckla sin verksamhet. Ett exempel är
dotterbolaget CWT Worktools som tillverkar lamineringsbord
och skärlinjaler. Efter en rekordsnabb omställning av
verksamheten till följd av covid-19, startade Alfa Neon under
2020 affärsområdet Alfa Med som producerar skyddskläder till
vården.

Ort: Örebro / Grundades: 1968 / Omsättning: 37 mkr
Antal anställda: 45
www.evetransport.se

Ort: Kil / Grundades: 1967 / Omsättning: 112 mkr
Antal anställda: 38
www.alfaneon.se

Finalister region

Svealand
Niklas Olsson ,Nils-Olof Pettersson
Niclas Sigholm

och Jonas Pettersson

Sigholm Tech AB

Husbilslandet i Bäck AB

En stark vilja att förändra omvärlden blev
startskottet för Niclas Sigholms teknik- och
konsultbolag Sigholm Tech. Målet är att hjälpa
företag att minska sina koldioxidutsläpp genom
att optimera processen för energitillverkning
och distributionen av energi till slutkund. Bland
kunderna finns Vattenfall, Mälarenergi, Swedavia och många
kommuner.

Det som började
med åtta husbilar
i en lada på
en leråker, är
i dag en av
Sveriges största
återförsäljare av husbilar. Husbilslandet startades på Bäckhems
gård av företagets grundare Ingvar Pettersson. Sedan 2010
drivs Husbilslandet av Ingvars son Nils-Olof tillsammans med
Niklas Olsson och Jonas Pettersson. Deras mål är att hjälpa
företagets kunder att ta semesterresan till nästa nivå.

När Niclas valde företagarbanan 2010 var det självklart att
jobba med hållbarhet i ingenjörsform. I flera år arbetade
han ensam, men i dag har Sigholm Tech cirka 35 anställda.
Tillväxten sker helt organiskt och alla vinster investeras
i bolaget och medarbetarnas utveckling. Det projekt
som förväntas bidra mest till företagets fortsatta tillväxt
är Aurora By Sigholm – en egenutvecklad molnbaserad
plattform. Plattformen hjälper kunderna med automatisering,
lastprognoser och ekonomisk optimering av fjärrvärmenätet.
Svenska energibolag är den primära marknaden, men Niclas ser
stor potential i Norden och övriga Europa.
Ort: Västerås / Grundades: 2010 / Omsättning: 23 mkr
Antal anställda: 24
www.sigholm.se

Husbilslandet har expanderat kraftigt under de senaste åren
och gjort stora investeringar. 2011 invigdes en utställningshall
och 2017 stod en nybyggd, toppmodern serviceverkstad klar.
Husbilslandet säljer både nya och begagnade husbilar och
sedan några år tillbaka även husvagnar. Dörren till framtiden
står öppen för denna trio som planerar ytterligare expansion.
De jobbar kontinuerligt med att utveckla både verksamhet och
servicenivå. Men något som aldrig kommer att förändras är den
familjära känslan som skapar trygghet för kunderna − innan,
under och efter köp.
Ort: Kristinehamn / Grundades: 1992 / Omsättning: 315 mkr
Antal anställda: 21
www.husbilslandet.com
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Per-Erik Andersson

Åse Hansson-Wik och Carina Wik

Rågsveden-Sveden Trä AB

Invida Vårdservice AB

Rågsveden-Sveden Trä är ett familjeföretag
där innovation och tradition går hand i hand.
Per-Erik Andersson har växt upp i företaget
och började arbeta där direkt efter gymnasiet.
Sedan 2003 är han ensam ägare till hela
verksamheten. Hjärtat i Rågsveden-Sveden Trä
är sågverket i Äppelbo där företaget har haft sitt säte sedan
1934. Rågsveden-Sveden Trä är välkänt för sin höga kvalitet
och leveranssäkerhet. Affärsidén är att erbjuda hela kedjan
från skog till färdiga konsumentprodukter som säljs över hela
världen, men också genom den egna byggvarukedjan.

Åse Hansson-Wik och Carina Wik
lämnade tryggheten i en fast
anställning för att uppfylla en
dröm – att jobba i ett företag där
kvalitet och inte kvantitet stod i
centrum. 2015 tog de över
Invida Vårdservice och påbörjade arbetet med att förverkliga
sin dröm. Invida Vårdservice förmedlar läkare för kortare och
längre perioder till vårdcentraler och sjukhus. Visionen är att
skapa en mer jämlik vård och omsorg som är tillgänglig för alla.

Företagets investeringstakt är hög med stort fokus på
effektivare produktionsmetoder och maskiner. Under årens
lopp har Per-Erik expanderat verksamheten långt bortom
sågen. I dag har företaget en egen råvaruavdelning och en stor
förädlingssida med hyvling, ytbehandling och komponenter.
Per-Eriks filosofi är ”månar du om din personal, kommer de att
måna om företaget”. Hans arbete genomsyras av stoltheten
över företagets historia och den bygd som han bor och verkar i.
Ort: Äppelbo / Grundades: 1971 / Omsättning: 502 mkr
Antal anställda: 122
www.svedentra.se

Faktorer som bidraget till företagets framgång är Åse och
Carinas kunskap och erfarenhet, liksom deras förmåga att
skapa goda relationer med läkare och kunder. Åse och Carina
har även lyckats sluta många nya ramavtal med landsting
över hela Sverige. När de köpte Invida Vårdservice fanns avtal
med fyra landsting, i dag har företaget avtal med tretton. I
verksamheten finns numera även Invida Talk som erbjuder
kognitiv beteendeterapi online. Kunderna är såväl landsting och
försäkringsbolag som företag och privatpersoner.
Ort: Falun / Grundades: 2007 / Omsättning: 81 mkr
Antal anställda: 15
www.invida.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

