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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.

Årets finalister har valts ut av en oberoende jury som 
har granskat entreprenörerna utifrån utmärkelsens sex 
kriterier:

• entreprenörsanda

• ekonomisk utveckling

• strategisk inriktning

Välkommen till 

Regionfinal
• 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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Ort: Bjärnum / Grundades: 2011 / Omsättning: 1 241 mkr 
Antal anställda: 873

www.furninova.com

Benny Nilsson

Furnigroup 

Denice Jagborn

CAB Karosser 

Historien om Benny Nilssons möbelimperium 
startade i den lilla orten Bjärnum. Där 
kom Benny i kontakt med Furninova – ett 
handelsbolag med några miljoner i omsättning 
och knackig ekonomi. Benny gick in som 
delägare och efter ett par år köpte han ut sin 

kompanjon. I dag säljer Furninova möbler för inomhusbruk, 
bland annat till kedjan Mio. Möblerna formges av interna och 
externa designers och når via möbelmässor många delar av 
världsmarknaden. Alla möbler tillverkas av en fabrik i Polen som 
Benny också är delägare i.

Under 2000-talet har Furninova fått sällskap av en rad 
andra affärsverksamheter. Några förvärv som varit 
viktiga för koncernen Furnigroups utveckling är Conform, 
Brafab, Affari och Soul Living. Koncernens röda tråd är 
heminredningsprodukter för såväl inne- som utemiljö. Kanske 
är det Bennys bakgrund som fotbollsspelare som ligger bakom 
en målinriktad önskan om att vinna. Furnigroup har inte haft ett 
enda förlustår och svarta siffor är också en typ av vinst.

Ort: Falkenberg / Grundades: 1988 / Omsättning: 86 mkr 
Antal anställda: 23

www.cabkarosser.nu

Denice Jagborn är tredje generationen Jagborn 
i familjeföretaget CAB Karosser. Hennes resa 
inom företaget startade på ekonomiavdelningen 
och 2018 axlade Denice rollen som vd. CAB 
Karosser monterar och säljer påbyggnader till 
lastbilar. Utöver standardiserade påbyggnader 

erbjuder företaget specialanpassade produkter som tillverkas 
efter kundernas önskemål. 

CAB Karosser producerar påbyggnader till både små och 
stora fordon – från 3,5 ton upp till 26 ton. Företaget är 
starkast inom 3,5-tonssegmentet och här ser Denice fortsatta 
tillväxtmöjligheter. CAB Karosser erbjuder Sveriges lättaste 
3,5-tons skåp som ger lägre miljöpåverkan och möjlighet att 
lasta mer. Allt fler städer inför miljözoner, vilket resulterar 
i ytterligare efterfrågan. Minst lika tungt väger människors 
förändrade köpvanor där e-handeln skapar större behov av 
täta transporter. Denice intresse för miljöfrågor genomsyrar 
hela verksamheten och företaget är miljödiplomerat enligt den 
nationella standarden Svensk Miljöbas. 
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Familjeföretaget Blå Station 
har sedan starten formgivit 
och producerat sådana möbler 
som de själva anser har ett 
berättigande på marknaden. 
Bolaget drivs sedan 1991 

av syskonen Johan Lindau och Mimi Lindau Rikardsson. 
Johan är den kreative designmanagern och Mimi den 
strategiska marknadsföraren. Trots att Blå station är relativt 
litet jämfört med andra stora designvarumärke, så syns Blå 
station på designscenen runt om i världen. Flera produkter 
har uppmärksammats och blivit kända såväl nationellt som 
internationellt och erhållit olika utmärkelser. 2017 lanserades 
soffsystemet BOB som omedelbart blev en stor succé. Tack vare 
BOB så har nu Blå Station fått en betydligt bredare plattform 
och ett större internationellt erkännande. 

Möbelbranschen är traditionell, men hos Blå Station är 
innovation alltid centralt. Det omfattar inte bara möblernas 
funktion, utan även produktion, logistik, material och 
hållbarhet. Under de senaste tre åren har Blå station fördubblat 
sin omsättning.

Transportfakturor, tullhantering, 
leveransbevakning och hållbarhetsperspektivet 
– i dag möter företag många utmaningar när 
de granskar sina leveranskedjor. Och det är 
här som entreprenören Jerry Lindström och 
vChain kommer in i bilden. vChain erbjuder en 

plattform som hjälper företag att digitalisera hela supply chain-
kedjan, från inköpsorder till kundleverans och alla processflöden 
däremellan. Plattformen är integrerad med kundernas 
affärssystem och flaggar för avvikelser som de själva kan agera 
på. Kunderna är tillverkningsföretag, handelsföretag eller 
företag med en lite mer avancerad supply chain-kedja. 

Jerry är en av tre delägare och även vd i bolaget. Han beskriver 
plattformen som en Iphone där varje app representerar en 
tjänst som vChain kan erbjuda. vChain har växt mycket snabbt 
på kort tid, främst inom Sverige. Målet under kommande år 
att växa på den nordiska marknaden och fortsätta utveckla 
plattformen genom att skapa nya tjänster i samarbete med olika 
leverantörer
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Ort: Malmö / Grundades: 2013 / Omsättning: 110 mkr 
Antal anställda: 14

www.vchain.se

Jerry Lindholm

 vChain  

Johan Lindau och Mimi Lindau Rikardsson

Blå Station  

Ort: Åhus / Grundades: 1986 / Omsättning: 96 mkr 
Antal anställda: 19

www.blastation.com



Familjeföretaget Starka är en vital 90-åring som 
startades av Lena Holsts farfar. Då som nu står 
betongen i centrum för företagets verksamhet. 
Starka tillverkar och säljer prefabricerade 
betongprodukter som används inom bygg- och 
anläggningsverksamhet. I dag har bolaget tre 

produktionsfabriker, två i Skåne och en i Mälardalen. Fabrikerna 
är strategiskt placerade utifrån Starkas primära marknader.

Lena är företagets koncernchef och en driven entreprenör 
som inte är rädd för att göra förändringar. Starka ska lägga 
sin kraft på det man gör väldigt bra, i stället för att göra det 
man alltid har gjort. Miljöfrågorna står i fokus och är en central 
del av Starkas strategi framöver. Betong består av sand, 
sten, vatten och cement. Materialet har mycket lång livstid, 
men skapar samtidigt stora koldioxidutsläpp, framförallt vid 
cementtillverkningen. Starka använder miljöcement som 
möjliggör 30 procent lägre koldioxidutsläpp vid produktionen. 
Målet är att all betong ska vara klimatneutral år 2045.

Vad förenar humorfestivalen Lund Comedy 
Festival, filmatiseringen av Jonas Gardells 
roman En komikers uppväxt samt dramaserien 
Maskineriet? Svaret är Mats Alders och 
Anagram – ett produktionsbolag startat 
av komikerna Anders Jansson och Johan 

Wester. 2013 tog Mats över vd-rollen i en verksamhet som 
då stod och stampade. Mats skar bort de olönsamma delarna 
och fokuserade på det som han visste skulle ge avkastning 
på lång sikt. I dag är Anagram ett av de ledande, oberoende 
produktionsbolagen i Skandinavien.

Anagram producerar drama, humor och underhållning för tv, 
bio, webb och livescen. Bland kunderna finns SVT, Tv2 Norge, 
TV4 Sverige och Viaplay. Målet är att Anagram ska fortsätta sin 
internationella expansion och göra seriedrama och nordisk film 
både för Norden och resten av världen. Mats beskriver sin roll i 
bolaget som rännorna vid sidan av en bowlingbana. Han ser till 
att producenter och manusförfattare håller sig på spelplanen − 
och ambitionen är självklart att göra en strike.

Lena Holst

Starka

Mats Alders

Anagram  

Ort: Lund / Grundades: 2003 / Omsättning: 162 mkr 
Antal anställda: 72

www.anagram.se

Ort: Kristianstad / Grundades: 1930 / Omsättning: 767 mkr 
Antal anställda: 333

www.starka.se
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Parkeringsautomater, mjölkmaskiner och 
datorer är exempel på produkter som innehåller 
kretskort från företaget Orbit One. Mats 
Johansson började som ekonomichef i företaget 
som då hette HGL i Ronneby. 2003 fick han 
möjlighet att köpa företaget tillsammans med 

två kompanjoner. I dag är Orbit One en av Skandinaviens största 
kontraktstillverkare inom elektronik. 

Mats är intraprenören som blev entreprenör – en resa som 
präglats av kostnadseffektivitet och marknadsfokus. Orbit One 
ska vara en kontraktstillverkare som utmanar det konventionella 
sättet att tänka. Det handlar om att förbättra och effektivisera 
kundernas produktionsprocesser och att arbeta tillsammans 
för att förstå varje kunds specifika behov. Målet är att kunden 
ska se Orbit One som en förlängning av sin egen organisation. 
Företaget erbjuder teknikintensiva branscher skräddarsydda 
lösningar – hela vägen från konstruktion och prototyp till 
leverans och eftermarknad. Orbit One finns i Ronneby, 
Stockholm, Polen och Ryssland. 

När en takreparation inte kunde fullföljas bytte 
Pether Fredholm karriärbana från civilekonom 
till byggherre. Pether ägde några fastigheter 
och våren 1997 behövde en av fastigheterna 
renoveras. Det visade sig snart att den lokala 
byggaren hade ekonomiska svårigheter och inte 

kunde avsluta sitt arbete. För att lösa problemet köpte Pether 
företaget. När takrenoveringen var klar valde Pether att satsa 
på det lilla byggföretaget som i dag är JSB, ett av Sveriges 
största privata byggföretag.

Pether har lett JSB från konkursens brant till en omsättning på 
över två miljarder kronor.
Han utmanar byggbranschen genom att engagera sig i frågor 
som schyssta arbetsvillkor, säker arbetsmiljö och hållbarhet. I 
JSB:s fortsatta tillväxtresa spelar digitaliseringen en viktig roll. 
Pether vill ligga i framkant vad gäller digitala arbetssätt och 
lösningar. Nyligen presenterade JSB en egenutvecklad app som 
med hjälp av augmented reality-teknik kan visa hur en planerad 
byggnad landar i den verkliga miljön. 

Mats Johansson

Orbit One  

Pether Fredholm

JSB

Ort: Ronneby / Grundades: 1992 / Omsättning: 963 mkr 
Antal anställda: 545

www.orbitone.se

Ort: Asarum / Grundades: 1997 / Omsättning: 2 061 mkr 
Antal anställda: 343

www.jsb.se
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Skånefrö är ett familjeföretag med gamla 
anor och starkt framtidsfokus. Företaget, som 
grundades av Sven-Olofs morfar, producerar 
och säljer utsäde samt grönytefrö – till 
lantbruket och grönytesektorn med ledordet 
”bäst på allt som gror”. Skånefrö är känt för 

sin höga kvalitet och för sina innovationer inom miljö och 
hållbarhet.
För Sven-Olof går ekonomisk vinning och positiv klimatpåverkan 
hand i hand. Han är en driven entreprenör som vill utveckla 
sin verksamhet, men satsar också på forskning och utveckling 
för att minska koldioxidhalten. Restavfallet som bildas vid 
utsädesproduktionen pelleteras och förbränns i Skånefrös 
anläggningar i Tommarp och Hammenhög. I och med 
förbränningen är Skånefrö självförsörjande med värme till hela 
företaget, samtidigt som klimatpositiv fjärrvärme levereras. 
Sven-Olofs senaste satsning är biokol, ett klimatsmart sätt 
att förbättra jord i trädgård, grönytor samt fotbollsplaner. 
Skånefrös biokol började säljas 2019 och är Sveriges enda EBC-
certifierade.

Efter att för andra gången ha tappat mobilen 
med sprucken skärm som resultat såg Talal 
två alternativ. Antingen lämna in telefonen för 
reparation igen eller köpa en ny. Han tänkte 
att det måste finnas ett enklare och billigare 
sätt och det blev starten för Teknikdelar. Den 

första tiden drev Talal företaget vid sidan om sitt jobb på bank. 
Så småningom sade han upp sig för att kunna satsa fullt ut. 
Tillväxten tog fart och i dag säljer Teknikdelar reservdelar till 
mobiler och datorer via tre olika sajter. Bolagets marknader 
är Sverige och Europa och kunderna såväl privatpersoner som 
företag.
 
En viktig driftkraft för Talal är att förlänga mobiltelefonernas 
livslängd. Privatpersoner kan själva reparera sina mobiler eller 
lämna in dem till någon av de mobilreparatörer som är anslutna 
till Teknikdelar. Talals ambition är fler ska laga sina mobiler, 
i stället för att köpa nya. Det är inte bara i linje med hans 
affärsidé, utan även positivt för miljön. Varje mobil som lagas 
innebär en besparing av koldioxidutsläpp som motsvarar en 
bilresa från Stockholm till Malmö.

Talal Alshammari

Teknikdelar.se (Spares Nordic AB)

Ort: Malmö / Grundades: 2015 / Omsättning: 593 mkr 
Antal anställda: 43

www.teknikdelar.se

Ort: Tommarp / Grundades: 1928  / Omsättning: 230 mkr 
Antal anställda: 34

www.skanefro.se

Sven-Olof Bernhoff

Skånefrö 
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Följ oss på Instagram och Twitter

eoy.se / @EOY_Sverige / #EOYSverige

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 finans-
marknader 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

EY | Assurance | Tax | Strategy and Transactions | Consulting

Följ oss på Instagram och Twitter

eoy.se / @EOY_Sverige / #EOYSverige


