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Essem Designs Robert Bladh nominert blant verdens ledende 
entreprenører  

Etter en omfattende utvelgelsesprosess er det klart hvem som har gått videre i den prestisjetunge 
prisen EY Entrepreneur Of The Year 2021. Blant dem er entreprenør og administrerende 
direktør i møbelselskapet Essem Design – Robert Bladh. 

Etter nominasjonen er det klart at administrerende direktør i Essem Design, Robert Bladh, er en av 
entreprenørene som har gått videre til neste steg i regionen, som innebærer et dybdeintervju og 
videre gjennomgang basert på flere kriterier. EY Entrepreneur Of The Year er en av verdens 
største og mest prestisjefylte priser for entreprenører. De har mottatt ca 700 nominasjoner fra hele 
landet. Det er en stor prestasjon å komme videre i entreprenørkonkurransen da 
utvelgelsesarbeidet er omfattende. 

– Å bli nominert til årets entreprenør er en ære – ikke bare for meg personlig. Det er ikke minst 
en bekreftelse for hele selskapet og for alle involverte i Essem Design. Som en familiebedrift med 
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lang historie i Anderstorp er det fantastisk å bli nominert til en så prestisjetung pris, sier Robert 
Bladh. 

For rundt seks år siden ble Robert aktiv og medeier i Essem Design. Noen år senere overtok han 
også rollen som administrerende direktør etter faren. Ambisjonen var å utvikle bedriften i samme 
ånd og med fokus på det første rommet i hjemmet – gangen. I tillegg var Smålands sterke 
møbelhistorie innenfor design og håndverk en drivkraft for å la tradisjonen vokse videre gjennom 
Essem Design. Tilknytningen til Anderstorp har alltid vært sterk, både når det gjelder identitet og 
virksomhet. Å operere i nærområdet har også blitt en avgjørende faktor for selskapets arbeid 
med bærekraft. 

I løpet av høsten gjennomføres det dybdeintervjuer med entreprenørene for å avgjøre hvem som 
går videre til regionfinalene. I november avholdes seks regionale finaler hvor en ekstern og 
uavhengig jury i hver region kårer vinneren. 

 

For mer informasjon, kontakt Robert Bladh, administrerende direktør og markedssjef, 
robert@essem.se  

Om Essem Design: 
Essem Design er synonymt med hjemmets første rom – gangen. Essem Design er det personlige 
selskapet som skal utvikle, produsere og markedsføre bærekraftig, funksjonell og godt utformet 
ganginnredning for private og offentlige miljøer i et globalt marked. 
https://www.essem.se/no/ 
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