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Regionfinal
Stora insatser förtjänar stora hyllningar. Därför startade
vi för 31 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
• 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
Bästa internationella tillväxt.

Claes Mellgren och Per-Olof Andersson
AQ Group AB

Ort: Västerås / Grundades: 1994 / Omsättning: 3 336 mkr /
Antal anställda: 5163 st
www.aqg.se
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Svealand

Om AQ Group AB
För drygt 20 år sedan skulle den dåvarande
arbetsplatsen på ABB läggas ned. Men Claes Mellgren
och Per-Olof Andersson ville annorlunda. De hade
inget externt startkapital, eftersom både banker
och Almi sade nej. Men de hade en affärsidé som de
trodde på och en stor kund. I dag är AQ Group en av
Skandinaviens ledande leverantörer av komponenter
och system till industrin, bland annat elskåp, kablage
och plåtbearbetning.
Med en stark tro på att man måste växa för att inte
stagnera och att tillväxt kräver internationalisering
har Claes och Per-Olof förvaltat och vidareutvecklat
verksamheten till ett multinationellt företag. AQ Group
har 5 300 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland,
Litauen, Ungern, Polen, Serbien, Kina, Thailand, Indien,
Mexiko och Italien. Tillväxten har varit stadig med
god lönsamhet och vinst varje kvartal sedan starten
1994. AQ Group är noterat på Nasdaq-börsen och
årsomsättningen uppgår till 3,3 miljarder kronor.

Claes Mellgren och Per-Olof Andersson
AQ Group AB

Lars Bergholm
Bergholm Jonsson Holding AB

Ort: Kristinehamn / Grundades: 1992 /
Omsättning: 450 mkr / Antal anställda: 16 st
www.bergholm.com
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Om Bergholm Jonsson Holding AB
Om du ber Lars Bergholm beskriva produkterna som
döljer sig bakom företagsnamnet Bergholm Jonsson
Holding AB, blir svaret med ganska stor sannolikhet:
”Vakna där du vill”. Det framgångsrika familjeföretaget
säljer nämligen mobila upplevelser i form av husvagnar
och husbilar. Lars importerar produkter från exempelvis
tyska Knaus och Morelo, som säljs via ett omfattande
nät av svenska återförsäljare.
Lars startade sin karriär i det som då var pappas
företag första måndagen efter studenten. Han plockade
reservdelar på lagret och åkte på återförsäljarbesök på
helgerna. Så småningom blev Lars försäljningschef och
2001 delägare i verksamheten för att senare bli VD.
Sedan 2010 äger Lars hela verksamheten tillsammans
med en kompanjon. Lars menar att företagets styrka är
bredden i sortimentet – de kan erbjuda en husvagn eller
husbil för alla behov och prisklasser. De senaste tre
åren har omsättningen ökat från 220 till 450 miljoner
kronor.

Lars Bergholm
Bergholm Jonsson Holding AB

Annica Wenngren Andersson och
Eva Mandelqvist
Confetti AB

Ort: Borlänge / Grundades: 1992 / Omsättning: 16 mkr /
Antal anställda: 15 st
www.confetti.se
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Om Confetti AB
Ibland är det bättre att segla sakta i bris än att jaga
de stora vågorna. Så sammanfattar Annica Wenngren
Andersson och Eva Mandelqvist sin syn på risktagande.
Tillsammans äger de företaget Confetti som erbjuder
tjänster inom strategisk kommunikation, digital
marknadsföring, design och produktion, utbildning och
event.
När andra företag hängt på trender för att visa
spets har Confetti hållit fast vid strategin att vara en
fullservicebyrå inom kommunikation. Det var tidvis
omodernt, men nu har vindarna vänt och allt fler ser
fördelarna med ett fullservicekoncept. Confetti har
kunder i olika branscher och jobbar med såväl offentlig
sektor som konsumentmarknad och business to
business. Annica och Eva är måna om att lyfta fram alla
medarbetare som ett team. Att anlita Confetti innebär
tillgång till 15 konsulter.

Annica Wenngren Andersson och Eva Mandelqvist
Confetti AB

Benjamin Isasson
FMF Assistans

Ort: Örebro / Grundades: 2010 / Omsättning: 310 mkr /
Antal anställda: 860 st
www.fmfassistans.se
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Om FMF Assistans
Som student fick Benjamin Isasson i uppgift att
analysera ett bolag för att identifiera möjligheter
till förbättringar. Valet föll på ett företag inom
assistansbranschen. Benjamin och hans studiekamrat
såg inte bara förbättringsmöjligheter, utan tänkte
även ”det här kan vi göra bättre”. När utbildningen var
avslutad startades FMF Assistans med målet att bli
Sveriges bästa assistansbolag.
Att starta sitt första företag som 21-åring i en bransch
som är föremål för diskussioner om vinster i välfärden
var inte lätt. Men det hindrade inte Benjamin. Han
bestämde sig för att skapa förtroende genom att
prestera och leverera tio gånger bättre än övriga
företag på marknaden. I dag har FMF Assistans gott
anseende bland branschkollegor och rykte om sig att
stå på brukarnas sida och driva utvecklingen framåt
med fokus på kvalitet. Företaget är ett av de mest
framgångsrika i Örebro län och har stor positiv
inverkan på människors liv.

Benjamin Isasson
FMF Assistans

Roger Berggren
Fårbo Mekaniska AB

Ort: Fagersta / Grundades: 2005 / Omsättning: 48 mkr /
Antal anställda: 38 st
www.farbomek.se
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Om Fårbo Mekaniska AB
Fårbo Mekaniska grundades 1988 och har expanderat
rejält sedan Roger Berggren tog över som vd 2005.
Det som en gång var en liten mekanisk verkstad med
tre anställda är i dag en högteknologisk verkstad med
14 robotar och 48 datorstyrda maskiner som sköts av
38 anställda.
Fårbo Mekaniska tillverkar produkter åt företag
inom verktygs-, gruv-, stål-, olja- och gasindustrin.
I verkstadslokalerna i Fagersta snurrar maskinerna
dygnet runt och här ser produkter som valsar, axlar
och kuggstänger dagens ljus. Produktionen präglas
av korta ledtider, flexibilitet och engagemang.
Roger gör stora investeringar i verksamheten.
De senaste tio åren har Roger köpt maskiner för i
genomsnitt sju miljoner kronor per år. Han startar en
egen skola som vidareutvecklar CNC-operatörer för att
alltid ligga i framkant vad gäller personalens kunskaper.
Nyligen öppnades marknaden utanför Sveriges gränser
i och med förvärvet av en ny verksamhet.

Roger Berggren
Fårbo Mekaniska AB

Thomas Tärnblom och Per Lindman
Global Infrateknik AB

Ort: Västerås / Grundades: 2012 / Omsättning: 84 mkr /
Antal anställda: 62 st
www.git-ab.se
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Om Global Infrateknik AB
Den 1 januari 2013 var en speciell dag för
Thomas Tärnblom och Per Lindman. Då startades
företaget Global Infrateknik som haft en mycket
stark tillväxt på kort tid. Thomas är företagets
vd och ekonomichef, medan Per är vice vd och
marknadsansvarig. Tillsammans har de lyckats hitta
en egen nisch på en etablerad marknad. De erbjuder
ett heltäckande koncept inom fastighetsinstallationer
och processteknik. Kunderna behöver bara kontakta
ett företag när de behöver hjälp med tjänster som
exempelvis el/elkraft, kyla, datanät, ventilation, drift
och underhåll med mera. Företaget arbetar både med
mindre servicejobb och större projekt.
Thomas och Per siktar på fortsatt tillväxt, dels på
befintliga marknader, dels inom nya geografiska
områden i Sverige. Etableringar på nya orter kommer
främst ske via nya dotterbolag där en person på orten
erbjuds delägarskap och möjligheten att bli platschef.
Att Thomas och Per satsade helhjärtat på sin idé den
där januaridagen 2013 blev starten på en fantastisk
resa!

Thomas Tärnblom och Per Lindman
Global Infrateknik AB

Sara Svedlund
Karlstadoliven AB

Ort: Karlstad / Grundades: 2005 / Omsättning: 15 mkr /
Antal anställda: 11 st
www.olivenkarlstad.se
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Om Karlstadoliven AB
Mozzarella Exotic, Rostbiff Gourmé och Kyckling
Bulgur. Om det låter frestande ska du bege dig till
Oliven i Våxnäs eller Oliven i Stadsträdgården. Med
nyttiga, matiga och goda sallader på menyn sticker
Oliven ut bland de etablerade snabbmatskedjorna i
Karlstad. En restaurang har blivit två och nu är siktet
inställt på att göra företaget till ett franchisekoncept.
Saras resa har kantats av utmaningar där den största
var att starta eget i en tuff bransch. Sara hade ingen
erfarenhet, varken av restaurangbranschen eller av att
driva företag. Det krävdes både investering av privata
medel och lån från bank och ALMI för att få igång
verksamheten. Det första året var otroligt svårt – men
lärorikt – när företaget inte alls fick fart som planerat.
Med åren har dock verksamheten fått fart ordentligt
och har ökat i omsättning varje år. Sara har betalat
av samtliga lån och finansierar numera utveckling
och expansion på egen hand. I dag har företaget 11
heltidsanställda.

Sara Svedlund
Karlstadoliven AB

Louise Persson
Lip AB

Ort: Åsbro / Grundades: 2000 / Omsättning: 49 mkr /
Antal anställda: 26 st
www.lipab.se
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Om Lip AB
Lip AB är ett av de största privata
entreprenadföretagen i Mellansverige. Företagets
ägare och vd heter Louise Persson. Louise startade
verksamheten i liten skala med endast en grävmaskin.
I dag äger företaget en maskinpark som består
av 24 fordon. Lip utför alla typer av markarbeten
som exempelvis avlopp, dränering, husgrunder och
grävarbeten.
Kvalitet och underhåll är a och o för Louise. Maskiner
och lastbilar byts med treårsintervall och företaget
har aldrig haft ett produktionsstopp som beror på att
maskiner inte fungerar som de ska. Lip verkar på en
tuff marknad, men Louise har stenkoll på siffrorna och
att projekten går ihop ekonomiskt. De senaste åren
har såväl omsättning som antal anställda ökat kraftigt.
Omsättningen närmar sig 50 miljoner kronor och
bolaget syssselsätter nästan 30 personer. Företaget
verkar i en närmiljö, vilket innebär att de flesta
medarbetare kommer från Åsbro med omnejd.

Louise Persson
Lip AB

Martin Cedervall och Mats Jansson
Ställning Karlskoga AB

Ort: Karlskoga / Grundades: 2008 / Omsättning: 69 mkr /
Antal anställda: 6 st
www.stallning.se
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Om Ställning Karlskoga AB
”Varför hyra när man kan köpa?”. Med den frågan
har Martin Cedervall och Mats Jansson revolutionerat
byggbranschen. För snart tio år sedan startade
entreprenörsduon Ställning Karlskoga AB som säljer
byggnadsställningar till privatpersoner och företag.
Martin och Mats har sålt ställningar till Kungliga Slottet
i Stockholm och både Ikea och Peab är återkommande
storkunder.
Martin och Mats kompletterar varandra mycket bra.
De jobbar konstant för att förbättra, utöka och bredda
verksamheten. Nästa steg är att revolutionera den del
av byggbranschen som använder gjutformar. Precis
som med byggnadsställningarna är målet att företag
ska köpa i stället för att hyra. Martin och Mats köpte
nyligen företagen Stegproffsen och Snickarkläder för
att skapa merförsäljning inom kärnverksamheten. Cirka
8 procent av omsättningen går på export, främst till
Norge. Exportsiffran ska öka och Martin och Mats har
inlett en satsning på Finland och USA.

Martin Cedervall och Mats Jansson
Ställning Karlskoga AB

