
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 Östra 2013:
• Christina Hahn – (Ordförande) VEM Personal i 

Sverige AB

• Frida Boklund – Företagarna Östergötlands 
och Jönköpings län

• Ewa Groppfeldt – IT-Hantverkarna

• Christian Berger – Lead Incubator

• Anders Norling – AN Holding AB

• Per-Åke Andersson – EAB

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

Välkommen 
till regionfinal



Finalister
region Östra 
Marianne Norström
Alpnaering Sverige AB

Marianne Norström äger sedan 
1996 företaget Alpnaering 
Sverige. De marknadsför och säljer 
livsmedelsprodukter såsom soppor, 
såser, kryddor samt hälsokost- 
och hudvårdsprodukter. Detta 

görs primärt genom homepartyn som står för 85 
procent av verksamheten. Resterande 15 procent 
säljs på mässor samt via företagets hemsida. Bara 
ett par år efter att ha tagit över företaget hade 
Marianne ökat omsättningen från tre miljoner 
kronor till tio miljoner kronor. Idag har hon 72 
anställda i Sverige och Norge och omsätter drygt 
30 miljoner kronor.

Marianne tycker om att vara inkluderad i samtliga 
områden i företaget. De har själva hand om 
marknadsarbetet och tar inte hjälp av externa 
företag. En viktig del i Mariannes arbete är att 
identifiera rätt medarbetare och hon är duktig på 
att hitta människors styrkor. I dag verkar företaget 
i Sverige och Norge men planer finns på att 
expandera till Danmark. 

Ort: Jönköping

Grundades: 1990

Omsättning: 30 mkr

Antal anställda: 72 st

www.alpnaering.se

Mikael Huljebrandt 
och Henrik Hovlind 
grundade 1994 
Karamello utifrån 
affärsidén att sälja 
kvalitetsgodis i 

egna butiker och på marknadsplatser runt om i 
Sverige. På kort tid hade företaget expanderat och 
det skapade goda förutsättningar för ytterligare 
steg i utvecklingen. 2010 startade de även 
försäljningsföretaget Romarello tillsammans med 
konfektyrfabriken Aroma. Karamello och Romarello 
är idag ledande aktörer inom konfektyr på den 
svenska och nordiska marknaden.

Karamello är en förhållandevis liten men mycket 
flexibel och innovativ leverantör i en hårt 
konkurrensutsatt bransch. Mikael och Henrik 
har alltid haft viljan och förmågan att söka, 
hitta och prova nya lösningar och de var bland 
annat först i Sverige med innehållsdeklaration av 
lösviktsgodis. Målet är att bli marknadsledande 
på reklamkonfektyr i Sverige. Inom tre år ska 
Karamello och Romarello sammanlagt omsätta över 
300 miljoner kronor. Mikael och Henrik ser stora 
möjligheter för expansion utomlands där fokus 
ligger på Kina och USA.

Ort: Linköping

Grundades: 1994

Omsättning: 133 mkr

Antal anställda: 20 st

www.karamello.se / www.romarello.se

Mikael Huljebrandt och 
Henrik Hovlind
Karamello AB, Romarello AB



Kanonaden Entreprenad grundades 2003 av Olof 
Salling och Kenneth Karlsson. Ola Forsell anställdes 
2008 och tog då över rollen som vd för företaget. Under 
den första tiden fokuserade de på fjärrvärmeutbyggnad 
men de har på senare tid specialiserat sig på att 
bygga plattformar för vindkraftverk. På det sättet har 
företaget lyckats anpassa sig till marknaden för att 
kunna växa.

Kanonaden Entreprenad särskiljer sig från sina 
konkurrenter genom att verka i fyra affärsområden; 
anläggnings- och markarbeten, betongarbeten, 
kabelförläggning samt fjärrvärmearbeten. Med tjänster 
inom alla dessa områden kan bolaget lättare få större 
uppdrag. För att skapa mervärden för sina kunder 
är entreprenörernas viktigaste värderingar att vara 
pålitliga, flexibla och effektiva. Dessa kärnvärden 
genomsyrar samtliga anställdas dagliga arbete och med 
korta beslutsvägar kan de locka till sig nyckelpersoner 
till bolaget. Företaget har som mål att växa till 500 
miljoner kronor i omsättning men ser i dagsläget 
lönsamhet som viktigare än själva omsättningen.

Ort: Nässjö

Grundades: 2003

Omsättning: 414 mkr  

Antal anställda: 110 st

www.kanonaden.com

Ola Forsell, Olof Salling 
och Kenneth Karlsson
Kanonaden Entreprenad AB

IDATA grundades 1982 och fyra 
år senare klev Martin Genhede 
in som ägare. Inriktningen 
var då, och är fortfarande, att 
erbjuda kunder flexibla lösningar 
inom informationslogistik. 

Under en period bestod verksamheten även av 
försäljning av PC-datorer med tillhörande program 
men sedan 2002 har de fokuserat enbart på 
informationslogistik. De hanterar, arkiverar och 
distribuerar information samt dokument av typen 
fakturor, kundavtal och betalningspåminnelser. 
IDATA är idag en innovativ aktör i branschen med 
en omsättning på drygt 87 miljoner kronor.

I IDATA har Martin en delad roll som vd och 
projektledare. Han anser det viktigt att kunna vara 
delaktig i det operativa arbetet samtidigt som han 
som vd arbetar med strategiska och mer långsiktiga 
frågor. Martin vill att företaget ska vara ledande 
inom utveckling av nya lösningar och vill verka som 
en förebild i branschen. Företagskulturen präglas 
av engagemang och Martin tycker det är viktigt att 
personalen utbildas löpande. I dag satsar företaget 
enbart på den svenska marknaden där de ser stor 
potential för tillväxt. 

Ort: Värnamo

Grundades: 1982

Omsättning: 87 mkr

Antal anställda: 25 st

www.idata.se

Martin Genhede
IDATA AB 
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Lundbergs Pressgjuteri är ett 
familjeägt företag grundat 1947 
av Cajsa Lundbergs far och farfar. 
År 2000 tog Cajsa över som vd och 
har sedan dess drivit företaget. 
Företaget erbjuder totalleveranser av 

högkvalitativt pressgjutgods i aluminium. Med moderna 
produktionsmetoder samt ett aktivt inre och yttre 
miljöarbete vill Cajsa utveckla företaget och fortsätta 
vara ett pressgjuteri med gott renommé.

Cajsa ser sig som en entreprenör som bygger något 
livskraftigt för framtiden. Företagets kunder finns 
idag främst inom elektronik-, bil-, hydraulik- och 
verkstadsindustrin. Lundbergs Pressgjuteri ska 
fortsätta vara en del av svensk basindustri genom att 
ständigt utveckla bättre lösningar och hålla en hög nivå 
på allt de producerar till sina kunder. För Cajsa är det 
viktigt att vara ärlig, rak och öppen i sitt dagliga arbete. 
Hon tycker även att personalens utveckling är viktig 
och de anställda utbildas kontinuerligt för att öka sin 
kunskap. Lundbergs Pressgjuteri har som finansiellt mål 
är att inom tre år omsätta 75 miljoner kronor.

Ort: Vrigstad

Grundades: 1947

Omsättning: 64 mkr

Antal anställda: 39 st 

www.lundbergs-pressgjuteri.se 

Cajsa Lundberg
AB Lundbergs Pressgjuteri

Elizabeth Moberg
Faces Cosmetique AB

Faces Cosmetique grundades 1990 
av Elizabeth Moberg. Företaget 
erbjuder ett brett sortiment av 
professionella hudvårdsbehandlingar 
och produkter för såväl män som 
kvinnor samt har även utvecklats 

och etablerat sig som agentur inom branschen. De 
arbetar utifrån ledorden kunskap, kvalitet och känsla 
och vill att dessa ska prägla de produkter och tjänster 
som de skapar och säljer till sina kunder. 

Elizabeth arbetar hårt med att bredda sin kundkrets 
vilket ska göras genom att öka antalet återförsäljare 
för agenturen samt öka kundernas besöksfrekvens 
och butiksköp. Främsta verktyget är att genom 
engagemang, energi och empati skapa nära 
personliga relationer med kunderna. Elizabeth tycker 
det är viktigt att arbeta med team building och 
att arbetsmiljön är uppmuntrande och rolig. Faces 
Cosmetique har som mål att om tre år ha fördubblat 
dagens omsättning samt att inom dessa tre år ha 
ökat antalet kunder/återförsäljare. Planer finns även 
på att tillsammans med sina leverantörer bearbeta 
den finska och den danska marknaden där de ser 
potential för expansion.

Ort: Anderstorp

Grundades: 1990

Omsättning: 10 mkr

Antal anställda: 8 st

www.faces.se



Plivit Trade är ett familjeägt 
grossistföretag som grundades i 
Bosnien 1987, men som startades 
om i Sverige 1994 av Zlatan Golalic. 
När Zlatan kom till Sverige tyckte 
han att det saknades produkter från 

Balkan och han förstod att det var det han skulle 
satsa på. Plivit Trade bedriver idag import, export 
och handel med livsmedelsprodukter från de ledande 
livsmedelsproducenterna från forna Jugoslavien och 
Balkan. 

Plivit Trade tog snabbt tillvara på en ökad efterfrågan 
på produkter från Balkan i Sverige under 90-talet. Detta 
har lett till att företaget idag näst intill har monopol 
på marknaden vilket gett bra förutsättningar för dem 
att växa. Den största utmaningen är, enligt Zlatan, att 
hela tiden hitta nya konsumenter. Han är medveten om 
vikten av att anpassa sina produkter för att på så sätt 
locka till sig än fler skandinaviska konsumenter. Plivit 
Trade har som mål att växa med tio procent årligen 
och planer finns på expansion till Nederländerna och 
Storbritannien. 

Ort: Västervik

Grundades: 1994

Omsättning: 141 mkr

Antal anställda: 19 st

www.plivit-trade.com

Zlatan Golalic
Plivit Trade AB

Casall är ett Norrköpingsbaserat företag 
som utvecklar och säljer träningskläder 
och redskap. Företaget grundades 1980 
av Carl-Axel Surtevall som har utvecklat 
Casall till en internationell aktör med 
kunder över hela världen och med en 

omsättning på drygt 247 miljoner kronor.

Casall arbetar kontinuerligt med kvaliteten i materialet 
och designen på sina produkter. Detta för att upplevas 
som det absolut bästa valet bland konsumenterna. 
Konkurrensen är hård och den största utmaningen 
är, enligt Carl-Axel, att hitta rätt kanaler för att nå 
ut till kunderna. Genom att Casall sedan ett par år 
tillbaka börjat fokusera endast på träning är de nu en 
av få i världen med en helhet avseende både kläder 
och redskap. Med en bra grund att stå på vill de nu 
se en kraftig tillväxt under de närmaste åren. Målet 
är att inom tre år omsätta 400 miljoner kronor. I dag 
finns Casall i närmare 17 länder och planer finns på 
ytterligare expansion.

Ort: Norrköping

Grundades: 1980

Omsättning: 247 mkr

Antal anställda: 48 st

www.casall.com

Carl-Axel Surtevall
Casall AB
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Lärande i Sverige grundades 
1999 av Jan Vikström, som under 
90-talet bland annat arbetade som 
lärare. Lärande i Sverige driver 
friskolor och verksamheten består 
av 14 gymnasieskolor 

(Realgymnasiet) och tre grundskolor (Erlaskolan). 
De arbetar kontinuerligt med att utveckla nya 
utbildningskoncept och effektiva metoder för 
lärande. Visionen för Lärande i Sverige är att 
medarbetarna och eleverna tillsammans ska 
skapa framtidens skola.

Jan lägger ner mycket arbete på utveckling 
och att skapa strukturella värden. Kärnvärdena 
trygghet, utveckling, team och framgång driver 
utvecklingsprocessen och sätter en struktur 
för lärande. För att kunna ge eleverna rätt 
förutsättningar utbildar de även föräldrarna i att 
förstå hur utbildningen fungerar och är upplagd. 
Jan menar att Sverige ligger i framkant när 
det gäller regelverket kring friskolor vilket är 
anledningen till att all expansion hittills har skett i 
Sverige. Förutom hans ständiga mål att Lärande i 
Sverige ska leverera landets bästa utbildning har 
han ett annat högt ställt mål; att 2020 omsätta fem 
miljarder kronor. 

Ort: Norrköping

Grundades: 1999

Omsättning: 227 mkr

Antal anställda: 253 st

www.larande.se

Jan Vikström
Lärande i Sverige AB
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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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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. 

© 2013 Ernst & Young AB. 
All Rights Reserved.

ey.com/se


