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Stora insatser förtjänar stora hyllningar. Därför startade 
vi för 29 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.

Välkommen till 
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Anders Truedsson är en visionär 
som alltid vill pröva nya vägar 
och utmana konventionella 
metoder. 2005 grundade han 
Titel Books – ett företag med 
fokus på kommunikation och 

content-marketing.

De flesta stora företag har etablerade 
kommunikationsvägar, men saknar förmågan att 
engagera och beröra människor som använder 
deras produkter och tjänster. Titel Books utvecklar 
varumärken med hjälp av berättelser. Företaget 
skapar innehåll som människor kan relatera till och 
böcker som framkallar sympati, delaktighet och 
mening. Resultatet är ett berättande varumärke 
som berör och skapar mätbara effekter – eller som 
Anders kallar det Story Glory.

Med kunder som Ikea och McDonald’s har Anders 
hittat en egen nisch i den annars så förlusttyngda 
förlagsnäringen. Målet är att nå en omsättning på 
100 miljoner kronor. 

Ort: Mjöhult / Grundades: 2005

Omsättning: 66 mkr / Antal anställda: 4 st

www.titel.se 

Anders Truedsson
Titel Books AB

Henric Gulled
Calle Gulled Agenturer AB

Att påstå att passion för design 
och inredning finns i blodet hos 
Henric Gulled är ingen överdrift. 
Gulled Agenturer är ett företag som 
funnits inom familjen i över 100 år.

Gulled startades i Småland 1895. Då tillverkade 
och sålde företaget möbler. På 1940-talet 
slutade företaget med tillverkning och blev 
försäljningsagentur åt andra designers i stället. 
2004 köpte Henric och hans bror företaget från 
sin far. Då hade bolaget bara en stor leverantör, 
Flos. När Flos valde att ta tillbaka sin försäljning i 
Sverige fick Henric börja om från noll. Några tuffa 
år följde, men i dag samarbetar Gulled med tre 
stora leverantörer – italienska Magis, danska Hay 
och brittiske Tom Dixon.

Gulled är Sveriges största företag i sin bransch och 
får många förfrågningar från andra varumärken. 
Men Henric tar bara in de absolut bästa. Gulled 
finns även i Finland och Norge. På bara några år har 
man gått från 7 till 22 anställda och fortsatt tillväxt 
planeras.   

Ort: Malmö / Grundades: 2004

Omsättning: 157 mkr / Antal anställda: 18 st

www.gulled.se
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Jessica Håkansson 
och Charlotta Grenter 
har båda en bakgrund 
som rektorer på 
kommunala skolor. 
Tillsammans satt de 

ofta och beklagade sig. En kväll ställde deras män 
frågan: Varför startar ni inte en friskola och gör 
som ni själva vill?

I dag driver Jessica och Charlotta företaget 
Framtidskompassen med två skolor och två 
förskolor. Genom att ständigt utmana sina 
arbetssätt utvecklar de verksamheten tillsammans 
med övrig personal. Jessica och Charlotta ser 
inga hinder för fortsatt utveckling och tillväxt. De 
tittar på olika områden att växa – både geografiskt 
i Sverige och utomlands. De tittar också på nya 
intäktskällor, till exempel mat för avhämtning och 
tvätt.

Skolorna ligger i ett område som tidigare hade låga 
resultat studiemässig. I dag har detta förändrats. 
Skolorna hamnar i topp vad gäller såväl kunskap 
som trivsel och engagemang hos elever, föräldrar 
och personal. Jessicas och Charlottas vision “Vi tar 
drömmar på allvar” har gett resultat! 

Ort: Vellinge / Grundades: 2009
Omsättning: 92 mkr / Antal anställda: 138 st

www.framtidskompassen.se 

Jessica Håkansson & 
Charlotta Grenter
Framtidskompassen AB

Lena Andersson
Alois Assistans AB

Orden ansvar, lyhördhet, omtanke, 
integritet och samarbete präglar 
verksamheten i Lena Anderssons 
företag. Begynnelsebokstäverna 
har dessutom fått ge namn åt 
företaget: ALOIS assistans.

ALOIS assistans grundades av Lena Andersson och 
en kompanjon, men 2014 tog Lena över företaget 
på egen hand. Företagets affärsidé är att erbjuda 
personlig assistans – som du själv vill ha den! 
Upptagningsområdet sträcker sig från Malmö i 
söder, till östra Skåne och Småland samt Halland i 
norr. 

Lena strävar ständigt efter att förbättra sin 
verksamhet. Ett exempel är att arbetsledarna 
i företaget ofta även är aktiva som personliga 
assistenter. Lena har tidigare arbetat som 
kommunanställd, anställd på assistansföretag, LSS-
handläggare, personlig assistent och projektledare. 
Hennes bakgrund gör henne väl rustad att utveckla 
ALOIS assistans till ett kvalitetsmässigt starkt 
assistansföretag. Verksamheten växer, men 
tillväxten får inte ske på bekostnad av god service.

Ort: Ängelholm / Grundades: 2011

Omsättning: 18 mkr / Antal anställda: 38 st

www.aloisassistans.se 
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Att involvera medarbetare och låta 
dem vara med och påverka är viktigt 
för Per Hidenius, vd för it-företaget 
Hypergene. Företaget utvecklar och 
säljer system för beslutsstöd. 

Hypergene grundades år 2000 av Per Engvall och 
fyra år senare kom Per Hidenius in i företaget. 
Hypergene erbjuder en programvara som gör det 
enkelt att styra, planera, rapportera och analysera 
verksamheten. Kundkretsen består av såväl 
myndigheter, landsting och kommuner som stora 
och mellanstora företag över hela landet.

Under Pers ledning har Hypergene vuxit snabbt. 
Hans främsta styrkor som vd handlar om att bygga 
organisationen och att tänka både strategiskt 
och på marknaden. Företaget har kontor i Malmö, 
Stockholm, Göteborg, Skövde och Kalmar med 
över 100 anställda. Hypergene nischar sig genom 
att arbeta med helhetslösningar på ett annat sätt 
än sina konkurrenter. I dag finns företaget bara på 
den svenska marknaden, men ambitionen är att 
expandera internationellt inom en snar framtid. 

Ort: Malmö / Grundades: 2000

Omsättning: 96 mkr / Antal anställda: 77 st

www.hypergene.se 

Per Hidenius
Hypergene AB

Rickard Öste
Oatly AB

Rickard Öste är kemiprofessorn 
som uppfann havredrycken och 
grundade företaget Oatly. I dag säljs 
produkterna på ett 20-tal marknader. 
Norden, England, Spanien och 
Tyskland är de största.

Det var när Rickard forskade om mjölkintolerans 
som han insåg att marknaden för ett alternativ till 
komjölk var stor. Det skulle dock dröja decennier 
innan han fick tillfälle att testa sin idé. Rickard kom 
i kontakt med en spannmålshandlare som hade 
problem med överskott i produktionen. Efter många 
experiment visade sig havre vara överlägsen andra 
råvaror för att tillverka mjölk.

Rickards styrka är att han har ena benet i den 
akademiska världen och det andra i verkligheten. 
Han kan umgås med forskare samtidigt som han kan 
kommersialisera sina innovationer. Oatlys produkter 
kommer från forskning, men också som en reaktion 
på trender på marknaden, till exempel havremjölken 
för kaffe latte. Nya produkter utvecklas efter hand 
och framgångssagan har bara börjat. 

Ort: Malmö / Grundades: 2001 

Omsättning: 269 mkr / Antal anställda: 69 st

www.oatly.com
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Tom Ekström är något så ovanligt 
som en entreprenör i fiskbranschen. 
Toms resa startade i mitten av 
90-talet och i dag är Skillinge 
Fisk-Impex en av Sveriges största 
fiskgrossister.

Merparten av fisken, fiskas längs med Österlens 
kust av småskaliga lokala fiskare. Från båtarna 
går fisken direkt vidare till sortering, rensning och 
paketering. Därefter levereras fisken till grossister 
eller konsumenter. Det som inte levereras samma 
dag fryses ner i det helägda Simrishamns Fryshus. 
Från fryshuset går färskfryst fisk på export till 
andra länder, däribland Danmark, Ryssland och 
Tyskland.

Tom har tagit sin verksamhet till oanade höjder. Nya 
avsättningsmarknader och nya produkter har givet 
företaget nya ben att stå på. Ett exempel företagets 
egna rökta produkter. Ett annat exempel är att alla 
restprodukter fryses och skickas till Kroatien som 
föda till den lokala tonfiskindustrin. Det innebär att 
företaget använder 100 procent av den fisk som 
kommer in i fabriken.  

Ort: Simrishamn / Grundades: 1989

Omsättning: 131 mkr / Antal anställda: 60 st

www.skillingefisk.se

Tom Ekström
Skilllinge Fisk-Impex AB

Tomas Andersson
Rogubini AB 

Ätran är en liten ort där invånarna 
får åka två mil för att hämta posten. 
Här ligger Tomas Anderssons 
företag Specialkarosser som är 
huvuddelen av koncernen Rogubini 
AB. Specialkarosser AB är Sveriges 

ledande tillverkare av lastbilsskåp. 

De flesta lastbilar med skåp som rullar på vägarna 
har skåp från Specialkarosser. Skåpen tillverkas 
antingen till återförsäljare av lastbilar eller direkt 
till företag som Carlsberg Danmark, Coca Cola och 
Ica Norge. Sedan Tomas tog över Specialkarosser 
från sin far 1994 har bolaget ständigt vunnit 
marknadsandelar.

Specialkarosser har en naturlig, innovativ 
ådra eftersom i stort sett varje beställning 
specialanpassas. Tillsammans med sina kunder 
utvecklar bolaget nya och bättre produkter. Som 
kuriosa kan nämnas att bolaget har skapat det 
norska skidlandslagets vallabuss som av Tomas 
beskrivs som husvagnen i Kalle Anka på julafton. 
Tomas är en stark, varm och energisk ledare – inte 
bara för Rogubini, utan även för elitfotbollsklubben 
GAIS, där han är ordförande.

Ort: Ätran / Grundades: 1967

Omsättning: 520 mkr / Antal anställda: 256 st

www.specialkarosser.se
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eoy.se / @EOY_Sverige / #EOYSverige.

För drygt tio år sedan skulle 
Victoria Ekman sköta faktureringen 
i företaget när föräldrarna var på 
semester. I dag är hon vd för CE 
Produkter som tillverkar textila 
fiberapplikationer.

När Victoria kom in i företaget hösten 2005 gick 
CE Produkter mindre bra. Familjen tillika företagets 
ledning såg ganska dystert på framtiden. Med 
motivation och glädje lyckades Victoria vända 
den nedåtgående spiralen. Vinsterna har ökat till 
en stabil nivå och resultat efter finansiella poster 
förväntas 2015 landa på drygt fyra miljoner kronor.

Under Victoria ledning har företaget breddat 
produktbasen och bland kunderna finns 
numera företag inom områden som luftfilter, 
sängtillverkning och ljudisolering. Merparten av 
tillverkningen är specialanpassad efter kundens 
önskemål, ett viktigt konkurrensmedel för 
företaget. CE Produkter arbetar nära sina kunder 
och ser dem som sammarbetspartners. För att ha 
kontroll över sin produkt fram till att den levereras 
till kunden, har företaget även ett eget åkeri, 
varmed större delen av produkterna levereras. 

Ort: Unnaryd / Grundades: 1996

Omsättning: 45 mkr / Antal anställda: 20 st

www.ceprodukter.se 

Victoria Ekman
CE Produkter AB
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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. 

© 2015 Ernst & Young AB. 
All Rights Reserved.

ey.com/se


