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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: Stockholm / Grundades: 2016 / Omsättning: 34 mkr 
 Antal anställda: 2

www.caiacosmetics.se

Bianca Ingrosso

Bianca Ingrosso AB

Björn Sjöstrand

Scandinavian Biopharma  

Med drygt 1 miljon följare på Instagram och 
över 350 000 prenumeranter på sin Youtube-
kanal är Bianca Ingrosso en av Sveriges mest 
framgångsrika influencers. Hon syns också 
regelbundet i kanal 5:s populära realityserie 
Wahlgrens värld samt som jurymedlem i 

Talang på TV4. Bianca är en person som många människor 
relaterar till och känner sympati för – både i tv-rutan och i 
sociala medier. Hon är även en framgångsrik entreprenör och 
har på kort tid byggt ett företag som givit eko inom mode- och 
skönhetssverige.

Bianca har ett starkt varumärke och hjälper noggrant utvalda 
kunder att få ut budskap och produkter på marknaden. 
Företaget har ett fåtal medarbetare som liksom Bianca 
beskriver verksamheten som en livsstil, inte ett jobb. I dag 
står många bolag i kö för att få samarbeta med Bianca. Caia 
Cosmetics är Biancas sminkmärke som lanserades 2018. Redan 
vid lanseringen var efterfrågan på produkterna enorm. Märket 
säljs endast online och planen är nu att lansera Caia Cosmetics 
på nya marknader utanför Norden.

Ort: Solna / Grundades: 2009 / Omsättning: 85 mkr 
Antal anställda: 17

www.scandinavianbiopharma.se

Det är inte alla som tackar nej till en förfrågan 
om att leda vaccinverksamheten på ett av 
världens största läkemedelsföretag. Men 
det var precis vad Björn Sjöstrand gjorde 
när han startade Scandinavian Biopharma. 
ETEC-bakterien är den vanligaste orsaken till 

livshotande diarréer hos barn i låg- och medelinkomstländer. 
Bakterien orsakar också magsjuka hos turister som besöker 
Afrika, Sydamerika eller Asien. Scandinavian Biopharma 
utvecklar ett vaccin som kan rädda livet på hundratusentals 
barn och skydda miljontals turister. Målet är att lansera vaccinet 
2024.

Utöver utvecklingen av vaccinet distribuerar Scandinavian 
Biopharma biologiska specialistläkemedel, främst inom Norden, 
men även till övriga Europa. Scandinavian Biopharma har 
gått med vinst ända sedan 2013, trots enorma investeringar i 
vaccinprojektet. Bolaget är världsledande inom diarrévacciner 
mot ETEC och har attraherat mer än en halv miljard i 
finansiering. Björn är en entreprenör som vill göra skillnad 
på riktigt. I hans verksamhet går finansiellt och humanitärt 
värdeskapande hand i hand.
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Hans Eliasson drabbades hårt av finanskrisen 
i början av 90-talet, och arbetade då i ett 
börsnoterat fastighetsbolag. Kvar efter 
finanskrisen fanns ett mindre fastighetsbestånd 
med cirka 100 lägenheter. Hans tog över 
förvaltningen och det blev starten för ett bygg- 

och fastighetsimperium som i dag är värt närmre 10 miljarder 
kronor. 

Gullringsbo-koncernen är en av Sveriges största privatägda 
koncerner. I koncernen ingår flera dotterbolag som bedriver 
verksamhet inom entreprenad, anläggning, maskinuthyrning, 
finans, skogsverksamhet och fastighetsförvaltning. Gullringsbo 
vill vara det lilla familjära bolaget i storbolagets kostym. 
Familjebolagsandan medför god samanhållning, gemenskap 
och en gruppstruktur utan hierarkier. Hans har ett stort 
miljöengagemang och är en föregångare när det gäller 
energieffektiva bostäder och passivhus. En ledstjärna för 
Gullringsbo är att utveckla och förbättra, men alltid med 
hållbarhet och kommande generationer i åtanke.

2014 bestämde sig e-handelsbolaget Desenio 
för att satsa på att sälja affischer online. Fredrik 
Palm, delägare och vd, kom in i verksamheten 
2016. Som entreprenör är Fredrik målmedveten 
och målinriktad – något som givit mycket goda 
resultat. Tillväxten har gått i rasande fart och i 

dag är Desenio ett av Sveriges mest lönsamma e-handelsbolag. 

Affärsidén − att erbjuda trendig och prisvärd väggkonst − har 
skapat framgångar långt utanför Sveriges gränser. Desenio 
säljer sina produkter till 35 länder och har lokala sajter i 20 av 
dessa. Fredrik menar att en förklaring till Desenios succé är att 
de följer trenderna inom inredning och mode och att de tar fram 
150–200 nya motiv varje månad. Företagets största marknader 
just nu är Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Fredrik siktar 
på att skala upp verksamheten ytterligare genom att fortsätta 
Desenios internationella expansion. Närmast på tur står USA 
och därefter väntar flera, nya geografiska marknader. 

Finalister region

Stockholm

Ort: Stockholm / Grundades: 2008 / Omsättning: 607 mkr 
Antal anställda: 140

www.desenio.se

Hans Eliasson

Gullringsbo Egendomar 

Fredrik Palm

Desenio  

Ort: Stockholm / Grundades: 1992 / Omsättning: 4 172 mkr 
Antal anställda: 840

www.abgullringsbo.se



2014 fick Issa Saouma, då vd på ett 
internationellt bolag inom dagligvaruhandeln, 
beskedet att hans far var sjuk i cancer. 
Operationsdatumet sattes långt i framtiden, 
trots att forskning visar att kort väntetid 
för operation ökar chansen för överlevnad. 

Problemet var att det saknades resurser och tillgängliga 
operationssalar. Issa började fundera på hur operationssalarna 
skulle kunna göras om, så att fler patienter skulle kunna 
opereras. Det blev starten för Mitru Healthcare − ett 
medicintekniskt bolag som vill förändra den svenska sjukvården 
från grunden.

Mitru erbjuder bland annat automatiserade 
hybridoperationssalar. En hybridsal är en operationssal där 
patienten kan behandlas i ett och samma rum med stöd av 
avancerad bilddiagnostik. Patienten behöver inte flyttas mellan 
röntgen och operation, vilket möjliggör högre effektivitet, bättre 
arbetsmiljö, minskad arbetsbelastning och i slutändan bättre 
patientvård. Att förändra sjukvården är en byråkratisk process 
som många skulle dra sig för. Men Issa gav aldrig upp och i dag 
är företaget marknadsledande inom sin nisch.

2020 klassificerade K2A som första bolag 
i världen sina aktier som gröna. Johan 
Knaust är loket i verksamheten som han 
startade tillsammans med två kompanjoner. 
K2A:s affärsidé är att äga och förvalta 
egenproducerade hyreslägenheter i Stockholm 

och Mälardalen och på universitets- och högskoleorter. Sedan 
starten har K2A:s utveckling gått i rasande fart.

K2A sticker ut i fastighetsbranschen genom sitt starka fokus 
på hållbarhet. Bostäderna är klimatsmarta och tillverkade 
av det enda förnybara byggmaterialet − trä. 2018 fick K2A 
Svanenlicens och målet är att Svanenmärka all nyproduktion. 
Bolaget var tidigt ute med att digitalisera förvaltningsdelen av 
verksamheten. Hela processen från det att en person ställer 
sig i bostadskö, till signering av hyresavtal, namn på brevlåda 
och nyckelprogrammering sker elektroniskt. Enligt Johan har 
uthållighet varit en avgörande egenskap för att komma dit 
han är i dag. Både Johans och medarbetarnas inställning till 
problem är ”Hur svårt kan det vara?”.

Issa Saouma

Mitru Healthcare

Johan Knaust

K2A   

Ort: Stockholm / Grundades: 2013 / Omsättning: 147 mkr 
Antal anställda: 113

www.k2a.se
Ort: Solna / Grundades: 2015 / Omsättning: 87 mkr 
Antal anställda: 4

www.mitru.se
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24 år gammal startade Malin Ek Andrén sin 
karriär inom klädindustrin i Hongkong. Efter 
fyra år återvände hon till Sverige och såg 
en stor efterfrågan på mer färgstarka plagg. 
Malin började skapa egna kläder med hjälp av 
sin kunskap om textilbranschen. Den första 

kollektionen bestod av långklänningar i siden, men genom 
åren har sortimentet utvecklats. I dag erbjuder By Malina 
även blusar, kostymer, denim, jackor, bad- och träningskläder. 
2014 startades By Malina Bridal, ett helt nytt segment med 
brudklänningar och accessoarer. 

By Malinas kläder syns i många olika sammanhang. På 
Nobelfesten 2015 bar kronprinsessan Victoria en klänning 
designad av Malin och 2019 såldes en kollektion i Lindex-
butiker. Malin började från noll och har lyckats bygga upp ett 
framgångsrikt modeföretag som hon äger till 100 procent. Just 
nu gör By Malina stora investeringar för att ligga i framkant, 
speciellt inom den digitala utvecklingen. Framtidsplanen är att 
expandera ytterligare i Europa, etablera By Malina i USA och 
lägga mer fokus på företagets hållbarhetsarbete.

Märta Olausson grundade Modigo för att hon 
ville förändra den psykiatriska vården. Hon ville 
erbjuda psykiatrisk vård av hög kvalitet som 
var tillgänglig för de som behövde den. Hon 
ville även förändra psykiatrin som arbetsgivare. 
Som nyutexaminerad psykolog passade Märta 

inte in. Ingen tog vara på hennes talang, i stället behövde hon 
anpassa sig till en stämpelklocka, ointressanta möten och 
trista lokaler. 2017 sade Märta upp sig för att starta Sveriges 
största psykiatrikedja där medarbetarna kunde känna stolthet 
och frihet. I dag har Modigo gått om alla konkurrenter och 
företaget får toppbetyg från patienterna i undersökning efter 
undersökning. 

Märtas resa med Modigo har förstås inte varit enkel. Den har 
inneburit svett, tårar och sömnlösa nätter. Den har inneburit 
andras tvivel och motkrafter. Den har inneburit frustration, 
besvikelser och ”lilla gumman, inte ska väl du”. Men den har 
också skapat kraft, glädje och självförtroende. Märta kommer 
fortsätta att infria sina visioner och fortsätta bygga Sveriges 
största psykiatrikedja som hjälper så många som möjligt med 
nya moderna modeller.

Malin Ek Andrén

By Malina  

Märta Olausson

Modigo 

Ort: Stockholm / Grundades: 2011 / Omsättning: 51 mkr 
Antal anställda: 9

www.bymalina.com

Ort: Stockholm / Grundades: 2015 / Omsättning: 134 mkr 
Antal anställda: 27

www.modigo.se
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Under sin utbildning till tandläkare fick Noel 
Abdayem möjligheten att åka till Jamaica 
och volontärarbeta. Där såg han två stora 
problem. Många barn saknade tandborstar 
och stränderna var fulla av uppspolad plast 
och annat avfall. Med 150 000 kronor från sitt 

CSN-lån finansierade Noel starten av The Humble Company 
som revolutionerat marknaden med sina bambutandborstar. 
I dag har tandborstarna fått sällskap av andra produkter som 
exempelvis tandkräm och tandtråd. 

I en bransch präglad av hård konkurrens från stora 
internationella företag satsade Noel tidigt på export.  
Produkterna säljs i drygt 40 000 butiker över hela världen 
och de viktigaste marknaderna är Tyskland, England och USA. 
Noel har även startat The Humble Smile Foundation. Det är en 
icke-vinstdrivande organisation, som genomför projekt för att 
förbättra tandhälsan hos barn i utvecklingsländer. Utöver att 
donera produkter skänker The Humble Company årligen en del 
av företagets intäkter − hittills över 10 miljoner kronor. 

Historien om BioGaia började på 1980-talet. Då 
arbetade Peter Rothschild med att exportera 
ekologiska grönsaker och exklusiv yoghurt 
från Frankrike till Sverige. Problemet var 
bara att grönsakerna vissnade på vägen och 
Peter började leta efter ett naturligt sätt att 

bevara grönsakerna under transporten. Resultatet blev att 
Peter och Jan Annwall köpte loss rättigheterna till en bakterie. 
Lactobacillus reuteri är goda och nyttiga bakterier – probiotika – 
som hjälper till att bekämpa onda och skadliga mikroorganismer 
i mag-tarmkanalen.  

Så småningom insåg Peter att bakterien hade ett större 
användningsområde. Ett år efter starten av BioGaia lanserades 
Europas första probiotiska mjölk. År 2000 ändrade BioGaia 
fokus och satsade på probiotika i form av kosttillskott i stället 
för livsmedel. Att våga vara banbrytande och utveckla nya 
produkter har varit en ledstjärna för BioGaia ända sedan 
starten. Företaget är i dag världsledande inom probiotika och 
produkterna finns i fler än 100 länder.

Peter Rothschild

BioGaia 

Ort: Stockholm / Grundades: 1990 / Omsättning: 768 mkr 
Antal anställda: 153

www.biogaia.se

Ort: Sundbyberg / Grundades: 2013 / Omsättning: 124 mkr 
Antal anställda: 7

www.thehumble.co

Noel Abdayem

The Humble Co. 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


