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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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Angela Wiss

David Modig

Insitepart AB

Modig Machine Tool AB

Att hantera logistikutmaningar kan vara en
svår nöt att knäcka – inte bara för detalj- och
e-handelsföretag, utan även för renodlade
logistikföretag. För att få hjälp vänder
sig många till Angela Wiss och bolaget
Insitepart. Insitepart erbjuder drift- och
bemanningslösningar, rekrytering samt expert- och projektstöd.

Kan en handritad maskinskiss på en servett
resultera i en order? Absolut! Det kan David
Modig, vd i familjeföretaget Modig Machine Tool
intyga. Hans skiss ledde till en beställning från
flygplanstillverkaren Boeing värd 120 miljoner
kronor. Modig Machine Tools historia startade
redan 1947. Många år har gått sedan starten och utmaningar
har inte saknats – varken för David som är uppvuxen på golvet i
verkstaden eller för Davids far och farfar.

Sedan Angela startade bolaget i Jönköping 2015 har
verksamheten vuxit mycket snabbt. I dag finns Insitepart i
flera städer, däribland Stockholm, Göteborg och Växjö, och
ytterligare expansion väntas framöver. Hemligheten bakom
den snabba expansionen är en stark samhörighet inom
bolaget, kundanpassade lösningar och bolagets inriktning på
logistikbranschen. Angela räds varken nya utmaningar eller
att tänka utanför ramarna. Hon har en förmåga att få sina
medarbetare att arbeta tillsammans för att uppfylla bolagets
mål. Angelas omtanke om Insiteparts medarbetare gör henne
till en fantastisk ledare som för teamen framåt – mot nya mål
och nya, spännande utmaningar.
Ort: Jönköping / Grundades: 2015 / Omsättning: 229 mkr
Antal anställda: 446
www.insitepart.se

Att stora idéer kan komma från en fabrikslokal i den lilla orten
Viserum har David bevisat. Modig Machine Tool är en viktig
maskinleverantör, främst till flyg- och fordonsindustrin. En
Modig-maskin är något alldeles extra, eftersom de håller hög
kvalitet och mycket snabbt och precist kan bearbeta material.
David ritar maskinerna själv och anpassar dem efter önskemål
från kund, men också efter vad han själv tycker kan förbättras.
Trots en lång historia fortsätter företaget att utvecklas, just nu
genom att vinna mark på elbilsmarknaden.
Ort: Kalmar / Grundades: 1947 / Omsättning: 243 mkr
Antal anställda: 32
www.modig.se
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Elisabeth Ström

Daniel Eriksson och Kalle Ekstrand

Cleaning Support Sweden AB

Toxic Interactive Solutions AB (Toxic)		

Relationsbyggaren och idésprutan Elisabeth
Ström insåg tidigt att hon ville driva företag
i egen regi. Det blev startskottet för en
verksamhet där Elisabeth arbetade med
homestyling på förmiddagarna, i butik på
eftermiddagarna och med allt övrigt på
kvällarna. Men när finanskrisen slog till 2008 drabbades
Elisabeth som så många andra företagare hårt och konkursen
var ett faktum. Efter ett par år som fast anställd återvände
Elisabeth till entreprenörstillvaron. 2011 startade hon Cleaning
Support Sweden som i dag erbjuder både utbildning, hemstäd,
företagsstäd och byggstäd.

Toxic Interactive Solutions
grundades för att fylla en
fjortonårings längtan efter de
senaste teknikprylarna och fri
tillgång till internet. Då – 1994
– hade Kalle Ekstrand inte en
tanke på att företaget fyllde ett hål på marknaden. I dag, många
år senare, har Kalle en kompanjon och delägare vid sin sida i
form av Daniel Eriksson. Tillsammans med hungriga utvecklare,
drivna affärsutvecklare och lösningsorienterade projektledare
jobbar de för att förverkliga företagets vision: att vara byrån
som alla vill jobba på och byrån som alla vill jobba med.

Företagets omsättning har ökat från år till år, främst tack vare
Elisabeths starka engagemang. Hon har en sällsynt förmåga att
attrahera och behålla duktiga medarbetare och få dem att vara
stolta över sitt arbete. Personalomsättningen är mycket låg,
vilket är ovanligt i städbranschen. Propåer om att köpa bolaget
har funnits, men Elisabeth säger nej. Hon vill fortsätta att driva,
utveckla och expandera sin verksamhet.

Toxic är experter på digital information och hjälper sina kunder
att kommunicera och digitalisera sin affär. Genom enkelhet,
tillgänglighet och snabbhet gör de kundernas vardag lättare
och roligare. Kalle och Daniel är tävlingsinriktade och ser
möjligheter även i svårigheter. Tillsammans är de orädda, gasar
på och turas om att vara defensiva när så krävs. Kalle och
Daniel kompletterar varandra väl och deras gemensamma resa
har bara börjat.

Ort: Växjö / Grundades: 2011 / Omsättning: 17 mkr
Antal anställda: 33
www.cleaningsupport.se

Ort: Anderstorp / Grundades: 1999 / Omsättning: 32 mkr
Antal anställda: 32
www.toxic.se
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Magnus Axelsson

Marc Lithman

Lackeby Products AB

Hakarps Schakt & Transport AB		

1935 startade Magnus Axelssons farfar ett
företag som fokuserade på VVS-installationer.
Genom åren har företagskonstellationer och
ägandeformer varierat, men sedan 2013 är
Lackeby Products återigen i familjen Axelssons
ägo. Magnus har satsat på lönsam tillväxt, låg
personalomsättning och engagerade medarbetare. Det har varit
en bidragande orsak till framgångarna som syns i de senaste
årens bokslut.

2009 köpte Marc Lithman en lastbil för att
själv köra transporter i sitt nystartade bolag
Hakarps Schakt & Transport. Verksamheten
växte och Marc köpte fler lastbilar och anställde
fler chaufförer. Marc började även köpa och
sälja lastbilssläp och flak – först begagnade
produkter, men sedan också nya som tillverkas i Polen och säljs
under Hakarps namn. Kunderna finns i hela Sverige och är små
och medelstora åkerier och entreprenadbolag.

Lackeby Products tillverkar och utvecklar produkter för
vattenrening och värmeåtervinning som exporteras över
hela världen. Bland kunderna finns exempelvis reningsverk,
slakterier och bryggerier. 2018 inträffade mardrömmen för alla
företagare. En brand bröt ut i Lackeby Products lokaler och
ryktet om att företaget skulle tvingas lägga ner spred sig. Men
tillsammans med sina medarbetare har Magnus återskapat
verksamheten och blåst liv i en stark framtidstro. Magnus vill
sätta Läckeby på kartan och nå ut till ännu fler delar av världen
med företagets innovativa och tekniska lösningar.

Under senare år har kundernas inköpsprocesser förändrats,
dels genom att chaufförerna är involverade i köpbesluten, dels
genom krav på snabba leveranser. Detta är något som Marc har
tagit fasta på för att förnya en gammal, och traditionell bransch.
Facebook och Blocket är viktiga försäljningskanaler och Marc
skriver alltid ut priset i annonserna, så att kunderna snabbt
kan gå vidare och ta kontakt. Han lagerhåller produkter i hög
utsträckning och erbjuder dessutom finansieringslösningar som
snabbar på och underlättar kundernas köpbeslut.

Ort: Kalmar / Grundades: 2012 / Omsättning: 94 mkr
Antal anställda: 48
www.lackeby.se

Ort: Jönköping / Grundades: 2009 / Omsättning: 80 mkr
Antal anställda: 11
www.hakarps.nu
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Martin Bondéus

Monica Landberg

Bondtech AB

REIREI AB

Martin Bondéus löste ett tekniskt problem
och blev därmed pionjär inom 3D-printing.
Teknikintresset har funnits sedan barnsben
och omfattat allt från bilar och mopeder till
radiostyrda flygplan och datorer. Detta ledde
till en karriär som produktutvecklare inom flera
olika branscher. Idén till företaget Bondtech föddes när Martin
skulle bygga en egen 3D-skrivare. Han insåg snabbt att det
var problem med matningen av material, vilket ledde till att
utskrifterna saknade önskad kvalitet och finish. Martin började
söka efter råd på tekniska forum på internet och kom fram till
en unik lösning som han jobbar efter än i dag.

Ett barn som inte ville somna och en
vagga som ändrade på det blev starten för
Monica Landbergs företag REIREI. Under
en semesterresa till Thailand fick Monica
och hennes make Anders låna en vagga
som gungade deras son till sömns. Väl
hemma i Sverige igen bestämde sig Monica för att ta fram en
västerländsk version av vaggan. Vaggan lanserades på mässan
Formex och gjorde omedelbar succé. Efter några år skiftade
Monica fokus från produktion till distribution av produkter för
baby och barn.

På kort tid har Bondtech gått från att vara ett litet lokalt bolag i
Värnamo till att exportera produkter över hela världen. Köparna
är slutanvändare, tillverkare och återförsäljare som uppskattar
produkterna för deras höga kvalitet och prestanda jämfört med
konkurrenternas. Martin själv formulerar företagets framgångar
enligt följande: ”Jag är blygsam, men vi är rätt så världsledande
skulle jag säga”.
Ort: Värnamo / Grundades: 2014 / Omsättning: 25 mkr
Antal anställda: 10
https://www.bondtech.se/sv/

I dag har REIREI ett tiotal varumärken som säljs till
återförsäljare på den nordiska marknaden. De största märkena
är bärselen Ergobaby och barnvagnen BABYZEN. REIREI har
vuxit mycket snabbt och dessutom gått med vinst alla år, utom
det första. Monica drivs av att distribuera produkter som hon
själv älskar och ser att människor kan ha nytta av. Nästa stora
satsning är babytechprodukter – högteknologiska och smarta
produkter som exempelvis en bärbar bröstpump för ammande
kvinnor och ett babylarm som mäter barnets hjärtfrekvens och
syrehalt.
Ort: Linköping / Grundades: 2011 / Omsättning: 93 mkr
Antal anställda: 18
www.reirei.se
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Ola Johansson

Ramiz Zand

Venture Design AB		

Zandgroup AB

Ola Johansson arbetade som säljchef på ett
företag i möbelbranschen. Men han såg vissa
brister i styrningen och tyckte att företagets
säljinriktning var fel. Det blev starten för
Venture Design som på kort tid har nått stora
framgångar och stark tillväxt. Framgångarna
vilar på en organisation med unga medarbetare, låga kostnader
och möbler av hög kvalitet.

Ramiz Zand kom till Sverige som flykting
från Iran 1985. Hans avsikt var att försöka
komma in i det svenska samhället genom att
spela bordtennis. Ramiz tillhörde topp-5 i sin
åldersklass i Iran, men vid den här tiden höll
svensk bordtennis världsklass. Pingisplanerna
lades på hyllan och Ramiz började studera på Linköpings
universitet.

Venture Design är en grossist inom möbelbranschen som
erbjuder möbler för både inomhus- och utomhusbruk. Möblerna
tillverkas i sex olika länder på ett 50-tal fabriker och säljs till
såväl klassiska möbelbutiker som onlinebaserade företag –
främst på den nordiska marknaden. Med ett eget lager på 28
000 kvadratmeter kan Venture Design kontrollera produkternas
flöde, utan att vara beroende av andra aktörer. Det innebär
högre lönsamhet och snabbare leveranser. Under de närmaste
tre åren siktar Ola på att fortsatta den internationella
expansionen och successivt bredda sortimentet med nya
produkter för att bli en helhetsleverantör för det moderna
hemmet.

1999 startade han företaget Advanced Computer Technology
(ACT) som byggde skräddarsydda datorer och sålde ITutrustning, tillbehör och relaterade tjänster. ACT tecknade
ett lokalt ramavtal med Linköpings universitet och började
leverera både enkla produkter och klusterlösningar, det vill
säga högpresterande superdatorer som kan hantera enorma
mängder data för invecklade vetenskapliga och tekniska
beräkningar. Zandgroup började som en verksamhetsgren inom
ACT och knoppades av 2007. Zandgroup säljer reservdelar till
mobila enheter som smartphones, surfplattor och datorer till
såväl företag som privatpersoner.

Ort: Växjö / Grundades: 2014 / Omsättning: 173 mkr
Antal anställda: 9
www.venturedesign.se

Ort: Linköping / Grundades: 2014 / Omsättning: 412 mkr
Antal anställda: 10
https://www.zandparts.com/en/

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

