
alltid på jakt efter bättre lösningar skapar 
entreprenörer banbrytande företag. De om-
vandlar visioner till framgångsrika företag 
och förverkligar sina drömmar. Med stark 
beslutsamhet, tro på sig själva och en okuvlig 
vilja att lyckas. De skapar arbetstillfällen och 
får ekonomier att växa. Genom att vara med 
och skapa framtiden är entreprenörer liv att 
bbbäxa. De är förebilder som ger inspiration 
till framgångsrika företag och förverkligar 
sina drömmar. Med stark beslutsamhet, tro 
på sig själva och en okuvlig vilja att lyckas. 
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Stora insatser förtjänar stora hyllningar. Därför startade 
vi för 27 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 ända 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 representerar olika branscher och har 
alla 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

Samma kriterier gäller för samtliga priser; huvudpriset 
Entrepreneur Of The Year samt kategoripriserna Årets 
kvinnliga stjärnskott, Årets manliga stjärnskott och 
Bästa internationella tillväxt.

Juryn för region Västra 2013:
• Ingvar Andersson (Ordförande) – vd AB Chalmers Invest

• Sara Wallin – vd ALMI Företagspartner Väst AB

• Hans Ljungkvist - Styrelseproffs

• Erik Selin – regionvinnare 2012) 
vd Fastighets AB Balder

Kvällens vinnare representerar region Västra 
på den nationella finalen i Stockholms Stadshus  
den 30 januari 2014.

Välkommen 
till regionfinal

Finalister
region Västra 
Marcus Bjurklint
HAFI, Hallands Fruktindustri AB

Marcus Bjurklint driver sedan 
2001 Hallands Fruktindustri, 
familjeföretaget med en historia 
som sträcker sig över 70 år tillbaka 
i tiden. Med en strävan efter att 
uppfattas som Sveriges bästa 

leverantör av sylt och saft har Marcus sedan sitt 
tillträde lyft företaget till en ny nivå. Idag omsätter 
HAFI drygt 254 miljoner kronor och har som mål 
att 2020 omsätta 500 miljoner kronor.

Marcus vill att HAFI ska vara en liten och effektiv 
organisation med korta beslutsvägar och personlig 
service kombinerat med stor produktionskapacitet 
och en modern kvalitetsutveckling. Fokus ska ligga 
på hög kvalitet genom hela produktionskedjan samt 
ett aktivt arbete för att minska miljöbelastningen 
i verksamhetens alla led. Idag verkar företaget 
världen över och 80 procent av den totala 
omsättningen går på export. Genom ett ansvarsfullt 
företagande och omsorg av miljön hoppas 
Marcus med fortsatt tillväxt kunna förse många 
generationer framöver med goda sylter och safter.

Ort: Brännarp

Grundades: 1938

Omsättning: 254 mkr

Antal anställda: 16 st

www.hafi.com

Utan kunskap eller 
erfarenhet från 
pappersbranschen, men 
med en stor nyfikenhet, 
grundade Niclas Larsson 
och Mathias Frenzel 

företaget Swt Paper år 1999. Envisa och viljestarka 
lärde de sig allt om branschen och är idag specialister 
på laminering och arkning av papper och kartong och 
är kända för hög service, flexibilitet, kvalitet och sitt 
genuina intresse för produktutveckling. Som ett led 
i målet att 2020 omsätta en miljard kronor satsar 
de mycket på export och strävar efter att nå nya 
geografiska marknader.

Entreprenörsduon är fokuserade och engagerade i allt 
de gör. Med 50 procents ägarandel var axlar Niclas 
rollen som vd medan Mathias främsta fokus ligger på 
utvecklingsarbete gentemot kunder. Arbetet med en 
utvecklingsavdelning för att fånga upp och bearbeta 
nya idéer har startats där ett av projekten innefattar 
effektivisering av maskinutrustning där de sänker 
produktionskostnader och koldioxidutsläpp. Swt Paper 
är ett framgångsrikt företag som är miljömedvetna och 
ständigt söker efter lösningar för en miljövänlig och 
hållbar användning av resurser.

Ort: Varberg

Grundades: 1999

Omsättning: 124 mkr

Antal anställda: 28 st

www.swtpaper.se

Niclas Larsson och 
Mathias Frenzel
Swt Paper AB



Ola Serneke grundade 2002 SEFA 
AB tillsammans med en vän, som Ola 
senare köpte ut. Företaget verkar 
inom områdena bygg, anläggning, 
fastighet och industri och har på drygt 
tio år vuxit till en av Sveriges största 

byggkoncerner med en omsättning på över en miljard 
kronor. Huvudkontoret ligger i Göteborg och de har bred 
förankring i Väst- och Sydsverige. Utöver det har de 
lokala kontor på sju andra orter. SEFA har som mål att 
2015 omsätta tre miljarder kronor.

För att differentiera sig gentemot konkurrenter lägger 
Ola stor vikt vid organisationskulturen. Som en del 
i att öka engagemanget ger han sina medarbetare 
möjligheten att köpa aktier och bli delägare i SEFA, en 
ägarandel som idag uppgår till drygt tio procent. Ola är 
en mycket målinriktad person och vill nu etablera sig 
på nya marknader, med fokus på Stockholm, Linköping 
och Helsingborg. Här är det, enligt Ola själv, viktigt att 
snabbt hitta bra personal för att ta sig in på marknaden 
och skapa tillväxt.

Ort: Göteborg

Grundades: 2002

Omsättning: 1 059 mkr

Antal anställda: 331 st

www.sefa.se 

Ola Serneke
SEFA AB

Martin Jönsson
JSM Gruppen AB

Josef Lind grundade 2008 Lin 
Education med idén att i grunden 
påverka svensk skola och försöka 
göra lärandet mer lustfyllt, kreativt 
och effektivt. Vägen till framgång 
var att leda utvecklingen av 

digitala verktyg för lärande i skolan och företaget 
vill verka för en expanderande digital kompetens 
hos lärare och elever samt bidra till utvecklingen 
av den svenska skolan. På endast fyra år 
har verksamheten nått en omsättning på 
342 miljoner kronor.  

Lin Education arbetar utifrån en helhetslösning 
som de kallar VIP-modellen; verktyg, innehåll och 
pedagogik, där förståelse för teknik, pedagogik 
och dess innehåll är avgörande för bästa möjliga 
inlärning samt att skolan ska uppfattas som en 
stimulerande plats som skapar lust och motivation. 
Enligt Josef särskiljer sig Lin Education från sina 
konkurrenter då de är ensamma om att ansvara 
för samtliga tre delar. Idag verkar företaget i 
Sverige men planer finns på att expandera till 
övriga nordiska länder samt USA, Tyskland och 
Storbritannien.

Ort: Göteborg

Grundades: 2008

Omsättning: 342 mkr

Antal anställda: 60 st

www.lineducation.se

JSM Gruppen är ett bolag som ägs 
till lika del av Martin Jönsson och 
hans bror. Bolaget verkar inom  
tre grenar – finans, fastighet 
och investeringar. Inom finans-
verksamheten bedriver de utlåning 

till allmänheten under varumärkena Cashbuddy och 
Cash2you. I fastighetsverksamheten ägs, förvaltas 
och utvecklas bolagsgruppens fastighetsbestånd. 
Inom investeringsgrenen förvärvar de bolag som 
med gruppens kapital, kunskap och nätverk kan 
utvecklas ytterligare för att i nästa skede avyttras. 
Idag omsätter JSM Gruppen drygt 330 miljoner 
kronor och de siktar på att inom två till tre år 
omsätta ytterligare 100 miljoner kronor.

Familjen Jönsson är en riktig entreprenörsfamilj. 
Pappan grundade på 70-talet Gothia Financial 
Group där Martin var vd under dess mest expansiva 
år fram till försäljningen av bolaget 2006. Han 
satt sedan kvar som vd fram till 2009 varpå han 
anslöt sig till JSM Gruppen. Idag verkar bolaget 
främst på den svenska marknaden men har delar av 
verksamheten i övriga nordiska länder.

Ort: Varberg

Grundades: 2009

Omsättning: 332 mkr

Antal anställda: 207 st

www.jsmgruppen.com

Teea Lehtinen
Loipart AB

Josef Lind
Lin Education AB

Loipart AB:s historia sträcker sig 
tillbaka till 70-talet då Teea Lehtinens 
föräldrar startade verksamheten i 
Finland. Den svenska motsvarigheten 
grundade Teea tillsammans med 
en kollega 2003 och företaget var 

fram till 2011 dotterbolag till Loipart i Finland. Duon 
bestämde sig då för att köpa ut företaget och idag är 
de en världsledande serviceleverantör inom sjöfart. 
Loipart har över 800 kunder i 62 länder och omsätter 
drygt 320 miljoner kronor. 

Teea är en entusiastisk och entusiasmerande 
entreprenör, egenskaper som kommer väl till pass 
då hon ansvarar för den dagliga verksamheten och 
företagets personal. Det råder stor priskonkurrens 
i branschen och Loipart har istället för att pressa 
priserna valt att säkra en hög kvalitet på allt de gör. 
Företagets huvudkontor ligger i Sverige men de 
är även verksamma i USA, Singapore, Finland och 
numera även i Sydkorea genom ett nystartat Joint 
Venture bolag. Just nu förhandlar företaget om 
uppdrag i Korea som kan komma att bli deras största 
projekt till dags datum.

Ort: Alingsås

Grundades: 2003

Omsättning: 319 mkr

Antal anställda: 42 st

www.loipart.com

Finalister
region Västra



Innan Karin Wallin 
och Eva Andersson 
Jensen startade eget 
företag hade de båda 
ledande positioner 
inom Manpower. Då det 

skedde stora interna omstruktureringar bestämde de 
sig båda för att lämna och tillsammans grundade de 
chefsrekryteringsföretaget Maquire AB. Företaget 
verkar för närvarande nästan uteslutande på den 
svenska marknaden och har drygt 20 000 chefer i 
sin kandidatbank. Enligt prognos för 2013 kommer 
Maquire AB omsätta 25 miljoner kronor.

Entreprenörerna har ett förflutet inom elitidrott 
och Karin och Eva är mycket tävlingsinriktade och 
strukturerade och arbetar operativt på daglig basis. 
Utöver att hjälpa kunder med chefsrekrytering erbjuder 
de utvärdering och utveckling av ledare. Detta är 
en kombination som, enligt Karin och Eva, formar 
framgångsrika ledningsteam. Duon grundade även 
2012 systerbolaget Jerrie, som erbjuder rekrytering 
på specialistnivå inom utvalda yrkesområden. Under 
2014 ligger fokus på att i Stockholm etablera Jerrie 
och expandera Maquire. Målet är att koncernen 2015 
ska omsätta drygt 40 miljoner kronor med bibehållen 
lönsamhet. 

Ort: Göteborg

Grundades: 2007

Omsättning: 19 mkr

Antal anställda: 14 st 

www.maquire.se

Karin Wallin och 
Eva Andersson Jensen
Maquire AB

När Arbetsförmedlingen 
1992 utlyste en tävling i 
hur man kunde utveckla 
hörhjälpmedel för möten 
hade Carljohan Lagervall 
och August Pansell en idé 

om att använda digital signalbehandling inom området. 
Efter att ha fått förtroendet av Arbetsförmedlingen 
drev de tillsammans ett framgångsrikt projekt som blev 
starten för Comfort Audio. Med bland annat lanseringen 
av världens första digitala hörselprodukt har företaget 
under åren etablerat sig som världsledande inom 
utveckling och tillverkning av hörselhjälpmedel.

Med ett brinnande intresse för teknik och innovativa 
lösningar ger entreprenörerna människor möjligheten 
att obehindrat byta tankar och idéer i alla situationer 
genom livet. Idag driver August och Carljohan en 
koncern med moderbolag och sex dotterbolag, 
däribland Din Hörsel AB, i sex olika länder och ser stora 
möjligheter till fortsatt expansion. Parallellt med detta 
har de under de senaste fem åren drivit en kedja med 
privata audionommottagningar i Sverige och är idag 
etablerade på 13 orter. Målet är att Comfort Audio 
2017 ska omsätta 300 miljoner kronor och att 
Din Hörsel ska omsätta 100 miljoner kronor.

Ort: Halmstad

Grundades: 1994/2008

Omsättning: 150 mkr/40 mkr

Antal anställda: 90 st/35 st

www.comfortaudio.com / www.dinhorsel.se

Carljohan Lagervall och 
August Pansell
Comfort Audio AB och Din Hörsel AB

Finalister
region Västra

Svante Andersson gjorde affärer 
redan som ung, då främst med 
bilar och möbler. I början på 
90-talet började han köpa och 
sälja fastigheter och utvecklade 
så småningom även andra sorts 

verksamheter. 2008 påbörjades arbetet med vad 
som idag är Stenhaga Invest, där Svante är ensam 
ägare. Företaget investerar i bolag där de ser stor 
utvecklingspotential och har samlat sitt ägande 
i bolag inom framförallt fastigheter, industri, 
programvaruutveckling, consulting och vindkraft. 
Stenhaga står nu inför kraftig omsättnings- och 
resultatutveckling.

Svante drivs av glädjen han finner i sitt arbete. 
Magkänsla i kombination med affärssinne och 
timing i affärer är en stor del av framgången. 
Utöver företagandet brinner Svante för ungas 
utveckling, delaktighet och sysselsättning. 
Stenhaga Invest driver därför Ungdomar.se, en av 
Sveriges största informationssajter för ungdomar. 
Verksamheten arrangerar nationella turnéer kring 
områden som psykisk hälsa, hållbar utveckling, jobb 
och integration. Enligt Svante är det oerhört viktigt 
att näringslivet bidrar till att lyfta fram ungas röst 
i samhället och möjliggör att unga kan skapa den 
värld de vill se.

Ort: Vara

Grundades: 2008

Omsättning: 226 mkr

Antal anställda: 151 st

www.stenhagainvest.com

Svante Andersson
Stenhaga Invest AB

Sponsorer

Grundat och arrangerat av

Officiell leverantör

Huvudsponsor

Mediapartner

Mediapartner

Mediapartner

Mediapartner


