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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: Borås / Grundades: 1992  / Omsättning: 53 mkr 
Antal anställda: 28

www.pizzamaster.com

Christer Andersson

BakePartner

Daniel Björnemalm och Martin Liljegren

RLVNT 

Ett munkkloster i Tibet, pizzaskolor i Italien 
och kungahuset i Dubai – alla har de pizzaugnar 
från Christer Anderssons företag Bakepartner. 
Från Borås levereras 4 000 ugnar om året till 
160 länder världen över. Men historien om 
Bakepartner började i betydligt mindre skala. 

Christer, som är utbildad ingenjör, jobbade på ett företag som 
tillverkade ugnar. Han och en kollega såg ett behov av elektriska 
pizzaugnar och bestämde sig för att starta eget. Utan kapital 
gav de sig ut på marknaden och sålde pizzaugnar som ännu inte 
fanns. Fem kunder nappade på idén, betalade i förskott och så 
kunde ugnarna börja produceras.

När Bakepartner skulle ut på den europeiska marknaden 
startade Christer med Italien. Christer visste att om han 
lyckades där, skulle han lyckas i hela Europa. Ett samarbete 
med en av Italiens största återförsäljare av pizzatillbehör 
gav så småningom resultat. Christer siktar på att bygga ut 
produktionen i Borås för att kunna leverera ännu fler ugnar − 
främst till Nordamerika.
 

Ort: Billdal / Grundades: 2012  / Omsättning: 200 mkr 
Antal anställda: 13

www.rlvnt.se

Daniel Björnemalm och Martin 
Liljegren startade RLVNT för 
åtta år sedan med 500 000 
kronor i startkapital. De såg 
möjligheten att etablera ett 
nytt distributionsföretag som 

var inriktat på sportelektronik och livsstilsprodukter. Resan 
mot att bli distributör för varumärken som Marshall, Wahoo 
och Hyperice har kantats av både mot- och framgångar. 
Men ambitionen har alltid varit densamma − att utmana den 
klassiska distributörsrollen. 

RLVNT arbetar med de mest progressiva varumärkena i 
branschen och tar deras produkter till Norden, Baltikum, 
Benelux-länderna och Frankrike. Till skillnad från 
traditionella distributionsföretag lägger RLVNT stor vikt 
vid marknadsföringen av de varumärken som distribueras. 
Utöver säljare som är anställda i bolaget arbetar RLVNT med 
ambassadörer och idrottsprofiler som marknadsför produkterna 
i sociala medier. Daniel och Martin drivs av sin passion för 
fitness, innovation, hälsa och teknik. Och de är ständigt på jakt 
efter nya och spännande produkter. 
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Året var 1990 och järnridån i Ungern 
hade fallit. Det gjorde det möjligt för 
Eszter Horvath Tothné, nyutexaminerad 
inom konduktiv pedagogik att starta 
eget företag. Eszter ville hjälpa barn med 
neurologiska funktionsnedsättningar att få ett 

självständigare liv genom det specialpedagogiska verktyget, 
Konduktiv pedagogik. Den stora efterfrågan för denna 
kompetens ifrån familjer i Sverige blev startskottet för Move & 
Walk, ett företag där människors lika värde står i fokus. 

Från början var Move & Walk verksamt inom ett område – 
Vård och behandling. I dag arbetar företaget även med skola, 
korttidstillsyn, personlig assistans, daglig verksamhet och i 
våras klev företaget ut på den internationella marknaden med 
sin digitaliserade affärsmodell ConductMe. Vägen dit har varit 
långtifrån enkel. Under åren har Eszter stött på många hinder, 
bland annat i form av lagar och regler. Men tack vare en stark 
drivkraft har Eszter lyckats skapa en verksamhet som gör 
skillnad i människors liv på riktigt.

”Vi är varandras motpoler 
och kompletterar varandra”. 
Eric Martinsson och Anton 
Johansson, grundare av Grebban 
− en design- och e-handelsbyrå 
med kontor i Stockholm och 

Göteborg. Eric och Antons gemensamma entreprenörsresa 
började hemma i pojkrummen i mitten av 2000-talet. De kände 
inte varandra, men delade ett stort intresse för internet. Första 
kontakten etablerades i ett chattforum där de bollade idéer om 
hemsidor och onlinetjänster. Idéerna resulterade i flera tjänster 
som riktade in sig på bloggar och influencers. Efter två år 
träffades Eric och Anton för första gången på riktigt.  

Grebban jobbar med utveckling, UX, grafisk design, branding 
och e-handelslösningar. Målet är att hjälpa kunder att utveckla 
sin försäljning online. Eric och Anton siktar på att nå en 
omsättning på 100 miljoner kronor inom tre år. Deras strategi 
för att nå dit är välja kunder med omsorg. Kunderna ska precis 
som Grebban ha stora ambitioner och vara verksamma i 
branscher som ständigt förändras.
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Ort: Göteborg / Grundades: 2011 / Omsättning: 35 mkr 
Antal anställda: 30

www.grebban.com

Eric Martinsson och Anton Johansson

Grebban (Grebban Design AB) 

Eszter Horváth Tóthné

Move & Walk Sverige AB   

Ort: Hisings Backa / Grundades:  1997 / Omsättning: 116 mkr 
Antal anställda: 179

www.movewalk.se



Redan från tidig ålder hade Fredrik Logenius 
ett stort intresse för datorer, programmering, 
ekonomi och affärer. Att utbilda sig till 
dataekonom var därför en självklarhet. 
Under studietiden startade Fredrik och fyra 
studiekamrater ett bolag som köptes upp av 

Optidev. Efter fem år som utvecklingschef i Optidev köpte 
Fredrik och en kollega företaget från den dåvarande ägaren.

Optidev erbjuder lösningar för spårbarhet, tillgänglighet och 
insamling av affärskritisk information. Kunderna finns inom 
många olika branscher − allt från transport, lager och logistik 
till detaljhandel, persontrafik och sjukhus. Gemensamt för 
alla kunder är att de vill effektivisera sina verksamheter 
genom att få tillgång till information i realtid. Ett exempel på 
användningsområde är chaufförer som via en app får besked om 
var paket ska hämtas, hur många det är, vart de ska levereras 
och i vilken ordning. Som en av få aktörer erbjuder Optidev 
inte bara mjukvara, utan även hårdvara som handdatorer och 
streckkodsläsare. 

Fristad Plast grundades år 1967 av Leif 
Forsström hemma i källaren. Då var 
huvudprodukten kragstöd till bygdens 
skjortindustrier. Leif breddade snart 
produktionen och den mest kända produkten 
är Trygg-Hansas rödvita livboj. I dag leds 

Fristad Plast av Leifs söner Niclas och Christian Forsström. 
Huvudproduktionen är formsprutning av olika plaster, men den 
produkt- och affärsutveckling som Leif satte grunden för har 
fortsatt att frodas. En drivkraft är att erbjuda de material och 
lösningar som är bäst ur ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv. 

Fristad Plast har en bred och stor produktionskapacitet med 
vissa specialområden som minidetaljsproduktion. Många 
av de miljontals detaljer som produceras varje år går till 
kunder som arbetar med medicinska och högteknologiska 
produkter. Med en systerfabrik i Kina erbjuds dessutom 
möjligheter till lokala leveranser. Företagets verksamhet 
omfattar även egna varumärken − RESCUE LIFE 247 erbjuder 
livräddningsutrustning för vattennära miljöer och NYFIDES 
designar och producerar nytänkande köksredskap av hållbara 
material. 

Fredrik Logenius

Optidev

Niclas Forsström

Fristad Plast  

Ort: Fristad / Grundades: 1967 / Omsättning: 70 mkr 
Antal anställda: 35

www.fristadplast.se

Ort: Borås / Grundades: 2000 / Omsättning: 188 mkr 
Antal anställda: 79

www.optidev.se
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Den kreativa innovatören 
och den välorganiserade 
genomföraren – tillsammans 
har Patrik och Anna Johäll en 
bra mix av egenskaper. Deras 
företag Superstudio jobbar med 

visuell kommunikation som når annonstavlor och mobilskärmar 
i stora delar av världen. Bland kunderna finns välkända bolag 
som Audi, Volvo och Husqvarna. Det unika med Superstudios 
koncept är helheten. Från en och samma aktör får kunden en 
kreativ partner som erbjuder fullständig produktion av fotografi, 
film, retusch och editering.

Superstudio använder teknik som CGI och 3D, dels för att 
kunna kommunicera budskap på ett kreativt sätt, dels för 
att kunna göra jobben mer effektivt. Det handlar främst om 
tekniker som finns på marknaden, men Superstudio har även 
utvecklat egna, till exempel Aircam − en slags drönare för 
film. Tack vare Superstudios positiva utveckling har Patrik och 
Anna kunnat fortsätta att utveckla sitt entreprenörskap. Via 
ett antal dotterbolag drivs projekt inom mediabranschen och 
friluftsbutiken Vildland.

Från bio, linjär tv, VHS-kassetter och DVD 
till streamingtjänster med hela världen som 
marknad. Den tekniska utvecklingen gör sig 
påmind även inom översättningsbranschen. 
Per Nauclér insåg tidigt att branschen skulle 
digitaliseras och att människors konsumtion av 

filmer och serier skulle förändras. Efter tio år som frilansande 
översättare gjorde han därför slag i saken: tillsammans med 
några vänner startade han företaget Plint. 

Plint har utvecklats från ett klassiskt översättningsföretag 
till ett företag med egen mjukvaruplattform som integreras 
i kundernas system. Plattformen används för att styra 
arbetsflöden, produktion av undertextning, dubbning, 
redigering och korrektur. De senaste åren har efterfrågan på 
översättning, undertextning och dubbning ökat i rekordfart till 
följd av boomen på streamingmarknaden. Plint är i dag ett av 
världens snabbaste växande företag och en del av miljontals 
människors liv hemma i tv-soffan. Såväl Netflix och Amazon 
som Ikea och H&M tillhör företagets kunder.

Anna Johäll och Patrik Johäll

Superstudio 

Per Nauclér

Plint 

Ort: Borås / Grundades: 2003 / Omsättning: 38 mkr 
Antal anställda: 17

www.superstudio.com

Ort: Göteborg / Grundades: 2002 / Omsättning: 241 mkr 
Antal anställda: 26

www.plint.com
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Pernilla Alfredsson arbetade i många år inom 
strategisk affärsutveckling som konsult. 
Hon gjorde kartläggningar av marknader, 
skrev rapporter och arbetade nära forskare 
och entreprenörer. Ett uppdrag inom 
belysningsbranschen blev starten för Lightab 

– ett företag sprunget ur Pernillas passion för innovativ 
teknik och hållbarhet. Lightab startades i ett teknikskifte, när 
belysningsindustrin av miljöskäl tvingades övergå till LED. Bland 
företagets kunder finns byggbolag som JM och Skanska, liksom 
hisstillverkare som Kone.

Inom Lightab:s verksamhet ryms forskning i samarbete 
med Chalmers Industriteknik, produktutveckling i egen regi, 
hållbar produktion och försäljning. Pernilla har skapat en unik 
affärsmodell. Produkterna är uppgraderingsbara, där man kan 
byta ut delar samt ger valmöjligheten till digitala uppkopplingar. 
I dag säljer Lightab belysningssystem till Sverige, Norge och 
Finland. Nästa steg är att börja sälja globalt med start i Europa. 

Tove Bäckers väg mot entreprenörskapet har 
inte varit spikrak − studier i psykologi, ekonomi 
och kinesiska samt arbete på Exportrådet i 
Peking och storbolag i Sverige. Det var först 
när hon började arbeta inom gruppen hon är 
del av idag som Tove insåg att entreprenörskap 

var något annat än ”flummiga kurser på Handels”. Idag är 
Tove vd och delägare i Humblebee, en studio som designar och 
bygger interaktiva och smarta digitala tjänster och produkter. 
Humblebee gör allt från validering av idéer och koncept till 
utveckling av webbapplikationer, webbplatser och mobilappar. 

Under Toves ledning har omsättning och antal anställda ökat 
varje år. Humblebee står för ett nytt arbetssätt i en bransch 
där förändring sker i snabb takt. Företagets medarbetare finns 
med från idé till slutlig produkt och jobbar i team tillsammans 
med kunden. Det skapar en effektivare och snabbare process 
och i slutändan större kundnöjdhet. Några av Humblebees nöjda 
kunder är Volvo Group, Mölnlycke och Polestar. 

Tove Bäcker

Humblebee

Ort: Göteborg / Grundades: 2012 / Omsättning: 34 mkr 
Antal anställda: 25

www.humblebee.se

Ort: Göteborg / Grundades: 2008 / Omsättning: 23 mkr 
Antal anställda: 8

www.lightab.com/se/

Pernilla Alfredsson

Lightab (Light Energy Saving Sweden AB)
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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


