
SVERIGES FRÄMSTA 
ENTREPRENÖRER

Se glasklart med mosters bågar!
I den nylanserade webbutiken bytaglasen.se beställer du enkelt och billigt 
nya glas till dina EGNA glasögonbågar... eller varför inte din mosters gamla?

Björn Örås, Entrepreneur Of The Year 2009: 
Utan engagerade medarbetare skulle det inte gå. 

Företagande är ett lagarbete.

Ö

ENGAGERA DINA 
MEDARBETARE

Starka förebilder
Priset lyfter fram 
och synliggör 
framgångsrika 
entreprenörer

Möt fi nalisterna
Nio fi nalister i 
kamp om titeln 
Entrepreneur Of 
The Year

Juryn avgör
Den 3 februari 
grillas fi nalisterna 
av en tiomanna-
jury i Stockholm

Förutsättningar
Innovation och 
utveckling är 
bästa sättet att 
säkra tillväxt

LÄR 
DIG MER 
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ERNST & YOUNG 
ENTREPRENEUR 
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31 januari 2011
Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus
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UTMANINGAR

Sverige behöver fl er 
entreprenörshjältar

Specialiserade på paketeringar av affärsidéer 
för vidare finansiering och tillväxt! 

www.adakt.se     info@adakt.se     Vikingavägen 21A, 191 33 Sollentuna

Vi har lång egen erfarenhet!
Vi har lång erfarenhet från industrin 
av både produkter och tjänster och 
har själva startat flera bolag. 

Idé, färdig produkt eller tjänst
Vi kan hjälpa Dig oavsett om det 
gäller en idé, en färdig produkt eller 
tjänst som du vill ska nå marknaden. 
Har Du redan ett företag med en 
produkt eller en tjänst kan vi stödja 
Dig att växa. 

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

Har Du en idé Du vill 
förverkliga och behöver 
råd eller finansiering?

Eller en produkt/tjänst
som Du vill ska växa? 

Den 3 februari kommer vinnaren av Ernst & Young Entrepreneur Of The 
Year 2010 att ta emot sitt pris i Stockholms stadshus. Han eller hon har 
valts ut bland flera hundra entreprenörer i Sverige.

S
om revisor med 
över 25 år erfaren-
het vet jag att seg-
rar vinns på fler 
arenor än idrot-
tens. Trots det får 
framgångsrika en-

treprenörer sällan samma gen-
svar som idrottens hjältar. Det vill 
vi som arbetar med utmärkelsen 
Entrepreneur Of The Year ändra på. 
I detta arbete spelar förebilder en 
central roll. 

Sverige behöver duktiga en-
treprenörer som är förebilder för 
näringslivet och som inspirerar 
andra entreprenörer. Dagens en-
treprenörer skapar förutsättning-
ar för morgondagens sysselsätt-
ning och tillväxt. Vi behöver män-
niskor som brinner för att bygga 
upp någonting stort, vi behöver 
tillväxtföretag – vi behöver kort 
sagt fl er entreprenörshjältar! 

Ett personligt pris
1986 delades den första ut-
märkelsen ut i USA. I dag ar-

rangeras Entrepreneur Of The Year i 
fl er än 50 länder. Till skillnad från 
andra utmärkelser som lyfter fram 
det framgångsrika företaget är En-
trepreneur Of The Year ett personligt 
pris till entreprenörerna. De repre-
senterar en enastående blandning 
av branscher och företag, framtids-

drömmar och visioner, produkter 
och tjänster. Men de förenas av en 
stark drivkraft och vissa grundläg-
gande egenskaper. 

Näsa för aff ärer är en självklar-
het, liksom förmågan att föra ut 
sin idé. Lägg till det en stor portion 
envishet, känsla för ekonomi och 
rätt tidpunkt. Dessutom ska en-
treprenören vara en god strateg, 
kunna entusiasmera medarbetare, 
bygga upp ett företag och ta ansvar 
för sin omvärld.

Många myter om framgång
Entrepreneur Of The Year hand-
lar inte bara om att synlig-

göra entreprenörer. Varje år pre-
senterar vi också en undersökning 
för att skapa debatt om entrepre-
nörernas villkor. Det fi nns många 
myter om entreprenörskap, till ex-
empel att regelkrångel är ett hin-
der för tillväxt. 

Vår senaste undersökning visar 
dock att det största tillväxthindret 
är bristen på kvalifi cerade medar-
betare. Majoriteten av företagen i 
undersökningen erbjuder därför 
goda förmåner och utvecklings-
möjligheter för att få medarbetar-
na att stanna i företaget.

En långsiktig strategi
Innovation är en långsiktig 
strategi, ett sätt att tänka och 

se på sin aff är som alla företag, 
oavsett storlek, inriktning och 
bransch, borde ta till sig.  Jag minns 
hur imponerad jag blev under för-
ra årets Entrepreneur Of The Year-fi -
nal när fi nalisterna beskrev sina 
aff ärsstrategier – hur de sökte och 
hittade nya nischer på markna-
den. 

Snart stundar årets fi nal med 
nya spännande historier. Lycka till 
alla fi nalister och kom ihåg – i våra 
ögon är ni riktiga hjältar! Ni har ta-
git er hela vägen till fi nalen i Stock-
holms stadshus och är goda före-
bilder för blivande entreprenörer.

Håll fast vid din idé

1
Tro på din idé och håll fast 
vid den. 

Ordning och reda

2
Fundera tidigt på vikten av 
bra ordning och reda i före-

taget. Väl fungerande rutiner är 
viktiga för att få kunder och fi -
nansiering. 

Använd din energi rätt

3
Lägg din energi och entusi-
asm på din idé och ditt före-

tag. Låt externa konsulter hante-
ra de frågor som du inte brinner 
för eller saknar kunskap om.

MINA BÄSTA TIPS

”Entreprenörskap 
och företagande är 
hörnstenar i sam-
hällsekonomin.”

Annika

Falkengren

Vd & koncernchef 

SEB

FOTO: SEB

VI REKOMMENDERAR

SIDA 18

Nationell final 5
Vinnaren av huvudpriset Entrepreneur Of 

The Year får representera Sverige i den 

internationella fi nalen i Monte Carlo.

Att skapa företag 8
”Företagande skapar det välstånd som 

sedan blir samhällets välfärd”, säger Elite 

Hotels vd Bicky Chakraborty.
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Vi får våra läsare att lyckas!

Mediaplanets affärsidé är att leverera 

nya kunder till våra annonsörer. Genom 

intressanta artiklar med hög kvalitet 

motiverar vi våra läsare att agera.

Jan Birgerson

Vd Ernst & Young

FAKTA

Om Ernst & Young
Ernst & Young ■  är en ledande 

global aktör inom revision, skatt, 
transaktioner, rådgivning och 
redovisning. 

Våra 141 000 ■  medarbetare 
världen över förenas av gemen-
samma värderingar och en stark 
vilja att leverera tjänster av hög-
sta kvalitet. Vår drivkraft är att 
hjälpa medarbetare, kunder och 
den omvärld vi verkar i att upp-
nå sin fulla potential.

Ernst & Young AB ingår i det globala 
Ernst & Young-nätverket där varje 
medlem är en egen juridisk person.
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Your product is our mission
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www.orbitone.se

Orbit One AB
SE-372 21 Ronneby
Tel +46 457-742 00

SE-141 49 Huddinge
Tel +46 8-587 511 00

SE-952 31 Kalix 
Tel +46 923-667 00

Ett klokare val för ökad 
konkurrenskraft�

Orbit One är kontraktstillverkaren som ökar 

er konkurrenskraft och ser till att ni får mer 

resurser över till det ni är bäst på. Med smarta 

lösningar och stora resurser skräddarsyr vi 

kostnadseffektiva lösningar för allt från inköp 

och tillverkning till logistik och after sales. Vi 

har arbetat med det här i 40 år nu, och vi har 

gjort det så bra att vi är en av de mest erfarna 

kontraktstillverkarna inom elektronik i 

Sverige. Våra kunder finns inom medicin-

teknik, telekom, verkstad och industri. 

Så testa oss du också, det är ett klokt val.

Orbit One AB är kontraktstillverkaren som utmanar tänkandet i branschen. 
Vi är specialiserade på kretskort och förpackad elektronik och elektromekanik 
för både låg- och högvolymsproduktion. Med nya offensiva satsningar ska vi 
bli den mest kostnadseffektiva kontraktstillverkaren på marknaden, 
en kontrakts tillverkare som gör att du får resurser över till det du är 
bäst på. Vi finns i Ronneby, Stockholm, Kalix samt 
i Ryssland och Polen.

När det är viktigt med en 
snabb start... 
Bolagspartner erbjuder startklara lagerbolag för 
endast 1995 kr. I detta pris ingår följande:

    Blixtsnabb hantering, alla handlingar inom 2 timmar 

    Digital signering världen över 

    Förenklat beställningsförfarande 

    Ärendeuppföljning online
       Moms och Bolagsverkets avgifter tillkommer 

Lagerbolag

endast 

1 995 kr!

Besök oss på        www.bolagspartner.se Tel: 046-2884560
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Varje år nomineras entreprenörer 
från hela Sverige till utmärkelsen 
Entrepreneur Of The Year. Bakom ut-
märkelsen står revisionsföretaget 
Ernst & Young. 

Sedan starten i Sverige 2001 har 
cirka 1 600 entreprenörer nomine-
rats till utmärkelsen. Till skillnad 
från andra utmärkelser, som ofta 
premierar det framgångsrika före-
taget, är Entrepreneur Of The Year ett 
personligt pris som lyfter fram en-
treprenören. 

En annan viktig aspekt är att ut-
märkelsen delas ut i ett femtiotal 
länder världen över. 

Vill öka intresset
Förr fanns det en stor skepsis mot 
att driva företag och tjäna pengar, 
men så är det inte längre, menar 
Joakim Falck.

– Det blir mer och mer populärt 
att vara entreprenör. Pendeln har 

svängt och i dag har ordet en posi-
tiv klang. Det för tankarna till inn-
ovation och skaparkraft.

Kanske kan de utmärkelser som 
belönar entreprenörer ta åt sig en 
del av äran för denna förändrade 
inställning. Med Entrepreneur Of 
The Year vill Ernst & Young synlig-
göra entreprenörer, öka intresset 
för entreprenörskap och låta fi -
nalisterna tjäna som inspiration 
åt andra företagare. Möjligen kan 
utmärkelsen också bidra till att få 

igång en diskussion kring entre-
prenörernas villkor och synen på 
entreprenörskap. 

– Det är entreprenörerna som 
är vår framtid, säger Joakim Falck. 
De är en stark drivkraft i samhäl-
let och deras arbete är oerhört vik-
tigt för att utveckla välfärden och 
hålla arbetslösheten nere. Det vill 
vi uppmärksamma.

Gynnsam uppmärksamhet
Vinnaren av Entrepreneur Of The 
Year i Sverige får en vacker staty-
ett, men i första hand är det förstås 
äran som har betydelse för entre-
prenörerna. Många tidigare vinna-
re vittnar också om att uppmärk-
samheten har varit gynnsam för 
företaget och att såväl aff ärerna 
som rekryteringen av medarbeta-
re har gått lättare. 

Finalisterna i tävlingen blir ju 
omskrivna i såväl lokaltidningar 
som riksmedia. Utöver äran och 
uppmärksamheten på hemma-
plan får vinnaren även represen-
tera Sverige i den internationella 
fi nalen i Monte Carlo. Dessutom 
får han eller hon ta plats i den na-
tionella juryn som korar nästa års 
Entrepreneur Of The Year i Sverige. 

ETT PRIS TILL 
FÖREBILDER I 
NÄRINGSLIVET

BENEDIKTA CAVALLIN

redaktionen@mediaplanet.com

Fråga: ■  Behövs det verkligen 
ett pris för att belöna fram-
gångsrika entreprenörer?

Svar: ■  Ja, framgångsrika 
entreprenörer behöver synlig-
göras och lyftas fram som in-
spiration, säger Joakim Falck, 
som är ansvarig för Ernst & 
Young Entrepreneur Of The 
Year i Sverige.

NYHETER

SYNLIGGÖR 
ENTREPRENÖRER
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1

Joakim Falck

Ansvarig för Ernst & Young Entrepreneur 

Of The Year i Sverige

”Det blir mer och 
mer populärt att 
vara entreprenör.”

KOLL PÅ LÖNEN FÖR BARA 49 KR/MÅN 
Bluegarden Lön är en komplett lönetjänst speciellt utvecklad 
för små och medelstora företag. 

Med Bluegarden Lön gör du lönerna snabbt, enkelt och 
felfritt. Tjänsten är webbaserad och kopplas enkelt till både 
internetbanken och ekonomisystemet.

Bluegarden AB, Box 47051, 100 74 Stockholm
Telefon kundcenter: 0470-317 90
www.bluegarden.se/lon
info.lon@bluegarden.se 
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GYNNSAMT FÖR AFFÄRERNA

På den internationella finalen 

i Monte Carlo kan deltagarna 

bygga nätverk med entrepre-

nörer från hela världen.

FOTO: ERNST & YOUNG

 Entrepreneur Of The Year i Sverige in-
leds med nomineringar av entre-
prenörer som motsvarar de krite-
rier som gäller för utmärkelsen. 

– I år nominerades fl er än 300 
entreprenörer till utmärkelsen. 
Drygt 200 gick vidare till den del 
av urvalsprocessen som 
omfattar personliga in-
tervjuer. Entreprenö-
rerna granskas noga 
och intervjuas för att 
se om de lever upp till 
de kriterier som gäl-
ler för utmärkelsen, 
säger Joakim Falck, 
ansvarig för Entrepreneur 
Of The Year i Sverige och 
fortsätter:

– Det räcker inte med 
att vara duktig på att driva företag 
i största allmänhet. En sann en-
treprenör bör vara en person som 
också utvecklar verksamheten och 
tar ansvar för sin omvärld.

När intervjuerna är färdiga ut-
ser regionala jurygrupper vinnare 
i nio regioner. De utser dels region-
vinnare av huvudpriset Entrepre-
neur Of The Year, dels regionvinnare 

av kategoripriserna Årets kvinn-
liga stjärnskott, Årets manliga 
stjärnskott och Bästa internatio-
nella tillväxt. 

– Priset för Bästa internationella 
tillväxt delas ut av utmärkelsens 
huvudsponsor SEB. Sponsorer-
na gör det möjligt för oss att upp-
märksamma entreprenörer och på 
så sätt öka intresset för entrepre-
nörskap, säger Joakim Falck.

Finalisterna grillas
De regionala vinnarna går vidare 
till en nationell fi nal. I år arrange-
ras den nationella fi nalen i Stock-

holms stadshus den 3 februa-
ri. Då ska 27 fi nalister grillas 
av en tiomannajury under 

ledning av Mariana Bu-
renstam Linder. Vin-
naren av huvudpriset 
Entrepreneur Of The Year 
ska sedan represente-

ra Sverige i den interna-
tionella fi nalen i Monte 
Carlo.

– Det brukar vara när-
mare 50 länder som del-
tar i World Entrepreneur 

Of The Year, berättar Joakim Falck. 
Den internationella fi nalen är en 
fantastisk möjlighet att bygga nät-
verk med entreprenörer från he-
la världen. Hittills har inte någon 
svensk entreprenör lyckats vinna, 
men vi har varit med i slutdiskus-
sionerna i fl era år.  

F rån regionfi nal 
till världsfi nal i 
Monte Carlo  

BENEDIKTA CAVALLIN

redaktionen@mediaplanet.com

 Det är inte vem som helst 
som vinner utmärkelsen 
Ernst & Young World Entre-
preneur Of The Year. Vägen 
till världsfinalen i Monte 
Carlo är lång och det är ba-
ra de bästa entreprenörer-
na som når slutmålet. 

VÄGEN TILL FINAL

Nominering
Mellan 31 maj och 31 augus-
ti 2010 nominerades fl er än 

300 entreprenörer via webbsi-
dan www.eoy.nu. Finalister gall-
rades fram i nio regioner.

Regionfinaler
Under oktober och novem-
ber hölls regionfinaler i 

Malmö, Kalmar, Göteborg, Jön-
köping, Norrköping, Örebro, 
Stockholm, Västerås och Umeå. 

Där utsågs regionala vinna-
re av huvudpriset Entrepreneur 
Of The Year samt kategoripriser-
na Årets manliga stjärnskott 
och Årets kvinnliga stjärnskott. 
Under regionfi nalerna korades 
även vinnare av huvudsponsorn 
SEB:s pris Bästa internationella 
tillväxt.

Nationell final
Den 3 februari 2011 möts de 
regionala vinnarna i den 

nationella fi nalen i Stockholms 
stadshus. Nio fi nalister tävlar 
om att koras till Entrepreneur Of 
The Year, nio om att bli Årets 
manliga stjärnskott och nio om 
att utses till Årets kvinnliga 
stjärnskott. Kategoripriset Bästa 
internationella tillväxt ges till 
någon av fi nalisterna. Vinnaren 
av Entrepreneur Of The Year repre-
senterar Sverige i den interna-
tionella fi nalen.

Internationell final
Den 2–5 juni äger den inter-
nationella finalen rum i 

Monte Carlo. Deltagare från ett 
femtiotal länder slåss om den in-
ternationella titeln Ernst & Young 
World Entrepreneur Of The Year.
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KALENDER

• Ekonomi för icke-ekonomer
• Att läsa och förstå bokslut
• Ekonomistyrning i praktiken
• Ekonomi för ledare

Gå två betala för en

Ta med en kollega på en av dessa utbildningar
utan extra kostnad.

Erbjudandet gäller fram till 2011-02-15 och i mån av plats. 
Ange: ”Gå 2 betala för 1” samt namn på din kollega när du 
bokar. Obs! Begränsat antal platser.

www.taurusekonomi.se

Gå 2
betala
för 1

i Läs mer
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– Den dagen mina bolag inte kan 
växa mer och utvecklas under min 
ledning, säljer jag och börjar bygga 
något nytt.

Hans egna företag har ofta till-
kommit efter att han sett att det 
funnits behov av olika tjänster. Så 
småningom har han kommit till lä-
get där han ställt sig frågan; kan det 
vara något för mig att starta? Entre-
prenörens funktion är viktig för he-
la samhället, anser Björn Örås.

– Entreprenören behövs, det blir 
nya, växande företag och företag är 
grunden för ett välfärdssamhälle. 
Om Sverige ska vara framgångs-
rikt behövs ett framgångsrikt nä-
ringsliv. Då är entreprenören, med 
sin vilja och förmåga att starta fö-
retag, själva fundamentet.   

Handlar om att bygga nätverk
Att bygga och skapa företag kretsar 
inte bara om att ha en aff ärsidé som 
håller. Entreprenörskapet kommer 
till sin fulla rätt när det handlar om 
att bygga relationer och nätverk. 
Att skapa tillsammans med andra 
är det roligaste Björn vet.

– Det handlar inte om bara mig 
i mina företag. Utan engagerade 
medarbetare skulle det inte gå. Fö-
retagande är ett lagarbete. Min ta-
lang är förmågan att få med mig 
duktiga människor.

Björn Örås tror på att ge medarbe-
tare stort infl ytande, frihet och an-
svar. Det är så man skapar engage-
mang.  Han detaljstyr inte någon 
och när företaget går med vinst de-
lar han med sig av överskottet.

– Lönen är inte den stora driv-
kraften för våra medarbetare. Den 
är en hygienfaktor. Pengar är inte 
heller min drivkraft. Man blir inte 
entreprenör för att tjäna pengar. 
Vinst är ett medel för att utveckla 
företaget.

Drivkraft är ett måste
Björn Örås menar att drivkraft 
och handlingsförmåga är abso-
luta måsten hos en entreprenör.  
Att vara initiativkraftig och få 
saker ur händerna. Dessutom mås-
te man ha förmågan att få med sig 
andra.

– Själva företagsidén betyder ba-
ra tio procent för ett företags fram-
gång. De övriga 90 procenten mås-

te bestå av ens förmåga att bygga 
företaget.

Man får vara inställd på att det 
tar tid att få vinst i sitt företag. 
Många som startar en verksamhet 
överskattar sina intäkter, samti-
digt som de underskattar kostna-
derna. Det är förmodligen därför 
många företag går omkull det för-
sta eller andra året. 

För egen del känner Björn att han 
är nöjd med sina företag och näm-
ner bemanningsföretaget Unifl ex 
som ett exempel. Företaget har 
vuxit 70 procent de tre första kvar-
talen i år. Dessutom ökar Unifl ex 
sin omsättning till en miljard kro-
nor och siktet är nu inställt på den 
internationella marknaden. Men 
han tror på ännu fl er nystarter.

– Ja, jag kommer att starta fl er 
företag. Det kan jag lova.

”Lönen är inte 
största drivkraften”

VILJA OCH FÖRMÅGA. ”Man blir inte entreprenör för att tjäna pengar. Vinst är ett 

medel för att utveckla företaget,” säger Björn Örås, vinnare av Entrepreneur Of 

The Year 2009.  FOTO: ERNST & YOUNG 

NYHETER

ANNELI ABRAHAMSSON

redaktionen@mediaplanet.com

Fråga: ■  Vad kännetecknar en 
entreprenör?  

Svar: ■  Det är viljan och för-
mågan att förverkliga sina idé-
er, säger Björn Örås, vinnare av 
Ernst & Young Entrepreneur Of 
The Year 2009.

BYGG 
RELATIONER

ANNONS FRÅN MED
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FRÅGOR & SVAR

Hur hittar jag som  ■
entreprenör investerare?

!
–I tidiga skeden kan aff ärs-
änglar med branschkunskap 

– och kanske också regional för-
ankring – ställa upp som fi nansiä-
rer. Kontakta Svenska Riskkapi-
talföreningen (SVCA) eller nätver-
ket Connect som sammanför fi -
nansiärer med entreprenörer. 
Även Almi Företagspartner och 
riskkapitalbolagen kan bistå med 
kapital och kunskap och high-
tech-företag kan få pengar från 
Vinnova och Innovationsbron. 
Kontakta också din bank. Det 
fi nns många olika fi nansierings-
alternativ, beroende på vilket ske-
de ditt företag befi nner sig i.

Vad är viktigast att tänka  ■
på i uppstartsskedet?

!
– 1. Gör en enkel aff ärsplan 
som du kan visa för fi nansiä-

rer och andra intressenter. 2. Vid-
ga ditt nätverk och omge dig med 
goda rådgivare eller gå med i en 
företagarorganisation. 3. Fokuse-
ra på hur du ska kunna sälja dina 
produkter eller tjänster och på 
hur marknaden ser ut. Det är en 
överlevnadsfråga. Tycker du att 
försäljningsarbetet är svårt, liera 

dig då med någon som är bra på 
det. 4. Underskatta inte den tid 
som krävs för administrationen 
när du bedömer din totala arbets-
insats. Det fi nns många bra och 
billiga dataprogram som under-
lättar. Du kan också anlita en re-
dovisningskonsult för att få mer 
tid över för kärnverksamheten. 5. 
Låna bara till investeringar och 
kalkylera med en låg lön i början.

Vilken fråga står i fokus  ■
bland svenska företagare? 

!
– Nu när tillväxtutsikterna 
är ljusare funderar många 

företagare på hur de ska arbeta 
med CSR, Corporate Social Re-
sponsibility1). Mätningar visar att 
allt fl er svenska företag ser CSR 
som en integrerad del i strategin. 
De största utmaningarna, särskilt 
om man säljer till konsumenter, 
är att kunna kommunicera CSR-
insatserna till kunderna och byg-
ga in dem i varumärket.

1) CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (FÖRETAGENS 

SAMHÄLLSANSVAR) KAN DELAS UPP I: ETISKT, MILJÖ-

MÄSSIGT OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE.

!
Läs mer på:

www.svca.se
www.almi.se
www.connectsverige.se

INGELA 

HEMMING

Företagar-

ekonom på 

SEB i Stock-

holm.

FOTO: SEB

Se glasklart med mosters bågar!
I den nylanserade webbutiken bytaglasen.se beställer du enkelt och billigt nya 

glas till dina EGNA glasögonbågar... eller varför inte din mosters gamla?

NYA GLAS I TRE ENKLA STEG

1. BESTÄLLNING 2. FÖRSÄNDELSE 3. INSLIPNING



Tänk Färg - Tänk

3-års på platsen garanti.
Låg utskriftskostnad.
Färglaser från 2 495:-

Multifunktion från 4 295:-

1 995:-
Lägg i dina papper och gå därifrån - 

En helautomatisk dokumentförstörare

Ord.pris: 2 495:-

Svanenmärkt 
kvalitétspapper!

Köp 3 kart. Betala för 2!

011-440 15 15 - order@kontorab.se

Hos oss hittar du allt för ditt företag.
Ett inköpsställe, en leverans och 
en kontakt som bryr sig om dig 

och ditt företags bästa. 
Satsa på oss, vi satsar på dig!

Marknadens bästa papper 
för färgutskrifter!

Köp 3 kart. Betala för 2!

ästa pappppeer 

Asymmetrisk LED lampa!
Det bästa för skrivbordet!

På köpet!
Värde 655:-

1 795:-

Ring, maila eller besök någon av våra 21 butiker
för att ta del av erbjudandet!

Kan ej kombineras med andra rabatter/avtal.

Allt för kontoret!Allt för kontoret!

SKATTEVERKET

G
O

DKÄND KASSA

Med på köpet från 95:-/mån:
Drift av server

Kontiuerlig backup

Fri Support

Alltid senaste versionen
Automatiska uppdateringar

Vill du ha Framtidens Affärssystem ?

Problemfri IT med webbaserade Specter
- Snabbare, säkrare, enklare, för Mac och Pc

Sälj via butik och webshop, på flera platser
Sälj via webb, telefon, butik, på flera platser, samma lagersaldo 
överallt i realtid.  Hyr ett komplett webbaserat affärssystem för 
hela verksamheten, lager på olika orter, flera butiker och 
integration till webbshop. Specter stödjer affärsprocessen hela 
vägen till banken från CRM till bokföring. Från 95kr/mån.

Alla mindre och medelstora företag oavsett bransch drar nytta 
av enkelheten i vårt system.  Jobba var och när du vill, med 
färdiga intergrationer till ledande webbshops-leverantörer. 
Samma lagersaldo överallt i realtid. Specter stödjer affärspro-
cessen hela vägen till banken från CRM till bokföring.

  Efter ett långt övervägande och jämförande av olika webbaserade 

system föll slutligen valet på Specter. Vi lade stor vikt vid enkelhet 

samt pedagogisk utformning då vårt företag är utspritt 

geografiskt, det webbaserade gränssnittet ger en god 

tillgänglighet. Från att tidigare ha arbetat med 6 olika databaser 

som synkroniserats mot varandra så är dessa databaser samman-

slagna till en. Alla transaktioner sker i realtid rakt in i registren, vilket 

minskar risken för fel och inaktuella saldon. Implementeringen gick 

väldigt snabbt och friktionsfritt.

Hans Edblad, Edblad & Co AB

“

“
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Goda förebilder 
sporrar till företagande

Mariana Burenstam Linder är ju-
ryns ordförande:

– Tävlingen lyfter fram duktiga 
entreprenörer som har den vilja, 
det mod och den fl exibilitet som 
krävs för att få ett företag att växa. 
För vi behöver företag som väx-
er för att välståndets kaka ska bli 
större.  

Branschmixen styrs bland an-
nat av politiska beslut, som till ex-
empel ROT- och RUT-avdragen. 

– På senare år har därför många 
fi nalister drivit bygg- eller service-
företag, säger Mariana Burenstam 
Linder. 

Extra intressant i år
Mixen av olika branscher gör årets 
tävling extra intressant.

– Vi i juryn vill uppmuntra andra 
entreprenörer eller blivande såda-
na genom att visa goda förebilder 
i ett brett spektrum av branscher, 
framhåller Mariana Burenstam 
Linder. Genom juryarbetet inser 
jag också vilken enorm möda som 
ligger bakom fi nalisternas fram-
gång.

En otrolig energi och drivkraft, 
en bra aff ärsidé och en handlings-
kraft utöver det vanliga. Det är en-
ligt Carl-Johan Bonnier, ledamot 

i juryn för Entrepreneur Of The Year, 
sinnebilden av de entreprenörer 
som deltar i tävlingen. 

– Entreprenörskap och affärs-
mannaskap är en förutsättning 
för att företag ska kunna växa och 
skapa nya jobb, understryker han. 
Globala storföretag, som till exem-
pel Ikea och Hennes & Mauritz, har 
grundats av hängivna och fram-
synta entreprenörer. Vi behöver 
fl er sådana och det kan tävlingen 

bidra till. Den ger också entrepre-
nörerna det erkännande de förtjä-
nar men sällan får. 

Gynnar entreprenörerna
Förmögenhets-, arvs- och gåvo-
skatten har avskaff ats. Det gynnar 
entreprenörerna.

– Men vi måste också skapa en 
entreprenörskultur, menar Carl-
Johan Bonnier. Det är en viktig 
mission för tävlingen. 

Som juryledamot får han även sät-
ta sig in i fi nalisternas framgångs-
recept. 

– Det är både roligt och lärorikt, 
säger Carl-Johan Bonnier. 

Sverige i strykklass
Sverige hamnar i strykklass inter-
nationellt när det gäller antalet 
egenföretagare.

– Kanske är svensken inte till-
räckligt riskbenägen? menar Anna 
Carrfors Bråkenhielm som också 
sitter i juryn. Vi är vana att bli om-
händertagna och ställa oss i kö hos 
arbetsförmedlingen, i stället för att 
starta eget. Att jobba på ett stort fö-
retag fram till pensionen har länge 
varit ledstjärnan. Det har också 
präglat inriktningen på den högre 
utbildningen. 

Utmaningen för Entrepreneur Of 
The Year är att vända trenden.  

– Att starta eget bör vara nor-
men, i stället för att vara anställd, 
säger Anna Carrfors Bråkenhielm. 
Tävlingen kan bidra till föränd-
ringen genom lyfta fram duktiga 
entreprenörer, vars företag lyckats 
växa under god lönsamhet. Men 
det krävs mod och år av hängivet 
arbete för att bygga upp ett fram-
gångsrikt företag. Företagsidén 
måste också vara realistisk. Långt 
ifrån alla har det som krävs för att 
lyckas som entreprenör. Det måste 
vi inse. 

Anna Carrfors Bråkenhielm hop-
pas på fl er kvinnliga entreprenörer 
bland fi nalisterna framöver: 

– Fler kvinnliga förebilder skulle 
sporra andra kvinnor att våga star-
ta eget. Kan hon kan jag...

”Genom juryarbetet 
inser jag vilken 
enorm möda som 
ligger bakom fi nalis-
ternas framgång.”

Mariana Burenstam Linder

Juryns ordförande

FOTO: ERNST & YOUNG

 CLAES-GÖRAN HANBERG

redaktionen@mediaplanet.com

Fråga: ■  Varför är tävlingen 
”Ernst & Young Entrepreneur 
Of The Year” viktig för tillväxt 
och sysselsättning?

Svar: ■  Den lyfter fram fram-
gångsrika entreprenörer som 
goda förebilder och sporrar 
andra att våga förverkliga 
sina affärsdrömmar och bygga 
framtidens Sverige.

EN KOMPETENT JURY

Mariana 
Burenstam 
Linder

ORDFÖRANDE

Vd för Burenstam & Partners.  ■
Tidigare medlem av koncern-
ledningen i SEB och Trygg 
Hansa. Har också varit med i 
fl era entreprenörssatsningar.

Carl-Johan 
Bonnier
LEDAMOT

Styrelseordförande i Bonnier  ■
AB och styrelseledamot i ett 
antal företag inom Bonnier-
sfären. Är även vice ordförande 
i Handelshögskolans direktion 
och ordförande vid Beckmans 
Designhögskola.

Gunvor 
Engström
LEDAMOT

Landshövding i Blekinge län.  ■
Tidigare vd för Företagarna, 
Bank2 och ansvarig för företa-
garfrågor på Näringsdeparte-
mentet.

Björn Örås
LEDAMOT

 Har bland annat 
grundat Poolia, Unifl ex, Bro Hof 
Golf och Dedicare. Blev Entre-
preneur Of The Year 2009.

Anna Omstedt 
Lindgren
LEDAMOT

Vd för och grundare av  ■
MedUniverse. Har även startat 

Tasteline, en webbplats för mat 
och dryck.

Gunilla von 
Platen
LEDAMOT

Äger och driver Xzakt Kund- ■
relation som arbetar med kva-
lifi cerade växeltjänster och 
kundservice för företag. 2006 
utsågs hon till Årets stjärnskott.

Anna Carrfors 
Bråkenhielm
LEDAMOT

Har startat företaget P Pu- ■
blishing som ger ut tidningen 
Passion for Business. Har även 
grundat tv-produktionsbolaget 
Silverback och var tidigare vd 
för Strix Television.

Ingalill 
Holmberg
LEDAMOT

Professor med inriktning  ■
mot ledarskapsforskning vid 
Handelshögskolan i Stockholm.

Michael 
Storåkers
LEDAMOT

Grundare av reklambyrån  ■
Storåkers McCann och kon-
cernchef för Bukowskis.

Gustaf Douglas
LEDAMOT

 Styrelseordföran-
de i Assa Abloy AB, Boxholms 
Skogar AB och SäkI AB. Har 
suttit i 17 börsföretags styrelser 
och startat drygt 20 företag.

NYHETER

JURYN

BYGG FRAM-
TIDENS SVERIGE

APLANET OCH

BYYYGGGGGGGGG FFFFF FRRARARARARAMMM-M-

3

DELAR AV JURYN. Från vänster: Anna Omstedt Lindgren, Gunilla von Platen, 

Gustaf Douglas, Michael Storåkers, Björn Örås, Ingalill Holmberg och Mariana 

Burenstam Linder.  FOTO: ERNST & YOUNG

ENTREPRENÖRSKAP

Livsuppgift: skapa 
varaktiga företag

”Att skapa och driva företag?  ■
För mig är det livet.” Orden kom-
mer från Bicky Chakraborty, vd 
på Elite Hotels. För honom be-
tyder företagande livet. Det ska 
vara långsiktiga och varaktiga 
satsningar. Och det är inte för att 
i första hand gagna honom själv. 
Drivkraften är djupare än så. 

– Tänk vad livet skulle vara in-
skränkt om allt man gjorde ut-
gick från att tillfredsställa sina 
egna behov. Jag är hindu och in-
om hinduismen är uppoff rande 
det fi naste som fi nns. Jag uppoff -
rar mig inte, men vill dela med 
mig. Företagande skapar det väl-
stånd som sedan blir samhällets 
välfärd. Företagande skapar ar-
betstillfällen och resulterar i ett 
bättre samhälle. Om mitt arbete 
kan bidra till att föda någon an-
nan, då blir det till dubbel glädje 
för mig.

Framgång är ett relativt be-
grepp, enligt Bicky Chakrabor-
ty. Vad som är lycka och fram-
gång för en person, behöver inte 
vara det för en annan. För Bicky 
Chakraborty är samhällets nyt-
ta den ultimata parametern för 
framgång. Därför gäller det att 
skapa företag ur ett långsiktigt 
perspektiv.

– Jag har ett hundraårsper-
spektiv i allt jag gör. Jag vill ska-
pa något varaktigt. Att köpa och 
sälja företag för att tjäna pengar 
känns helt ointressant.

Att ständigt skapa är det ro-
ligaste som fi nns tycker Bicky 
Chakraborty. Han nämner Mark 
Zuckerberg, Facebooks grundare 
som ett exempel.

– Tänk dig att ha en enkel idé, 
som du skapat tillsammans med 
vänner, och utvecklar den till en 
varaktig skapelse, till en världs-
produkt. Vad kan vara roligare?

Var uthållig & långsiktig

1
När vi började driva vår 
verksamhet tog vi över kon-

kursmässiga hotell. Med långsik-
tigt arbete har det vänt och hotel-
len går nu med vinst.

Föregå med gott exempel

2
Som ledare ska du föregå 
med gott exempel. Då följer 

förhoppningsvis andra efter.

Skapa välstånd

3
Att skapa och driva företag 
är en del av samhällets nyt-

ta och bidrar till välstånd.

BICKYS TIPS

Bicky 

Chakraborty

Vd på Elite Hotels

ALLA BILDER: ERNST & YOUNG
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ERNST & YOUNG ENTREPRENEUR OF THE YE
REGION VÄST

  Namn: Ola Oskarsson
  Företag: Marin Mätteknik
  Ort: Göteborg 
  Grundat: 1988
  Omsättning: 306 mkr 

(2009-12)
  Antal anställda: 169
  Verksamhet: Företaget är 

specialiserat på högupplöst sjö-
mätning med egen fartygsfl otta.

”Upptäckar-
glädjen ger en 
kick”

Varför tror du att du blivit fi- ■
nalist? 

– Mitt starka, marina miljöengage-
mang kan ha spelat in och ligger 
också rätt i tiden. Dessutom har fö-
retaget vuxit snabbt. På fem år har 
vi tiodubblat antalet anställda och 
ökat omsättningen från 18 till 300 
mkr under god lönsamhet.

Hur ser du på företagets  ■
framtid?

– Den är ljus! I Sverige har vi levt 
med ryggen mot havet. Nästan 90 
procent av havet är inte uppmätt. 
Så det fi nns ett stort behov av vå-
ra tjänster, inte minst för att rädda 
Östersjön.

Vad är det roligaste med att  ■
vara entreprenör?

– Att se välutbildade ungdomar 
jobba med det som intresserar dem 
och utvecklas i jobbet. Den upp-
täckarglädje det innebär att se nå-
got som ingen annan tidigare sett 
ger mig också en kick.  

Beskriv ditt ledarskap! ■
– Jag är duktig på att bygga team 
och är öppen, tydlig och lyhörd.

REGION NÄRKE/VÄRMLAND

  Namn: Sara Sjöborg Wik
  Företag: Myrina Invest
  Ort: Örebro
  Grundat: 1980
  Omsättning: 394 mkr 

(2009-12)
  Antal anställda: 130 
  Verksamhet: Familjeägt 

holdingbolag och en aktiv 
ägare till nordiska företag i 
utvalda branscher.

Hur ser du på Myrina In- ■
vests framtid?

– Jag har förmånen att få ägna mig 
åt något jag verkligen brinner för 
och Myrina är i en mycket bra situ-
ation. Så jag har stora förväntning-
ar nu när konjunkturen vänder.

Beskriv ditt ledarskap! ■
– Jag är tydlig, gillar teamwork och 
raka, ärliga diskussioner som leder 
till konkreta resultat.

”Utmaningen 
det roligaste”

Vad är det roligaste med att  ■
vara entreprenör?

– Att hela tiden ställas inför utma-
ningar, där jag måste ta ställning 
och fatta viktiga beslut. Möjlighe-
ten att få skapa och bygga beståen-
de värden är en annan viktig driv-
kraft. 

Vilket är ditt framgångs- ■
recept?

– Goda relationer, långsiktighet 
och stort engagemang. Rätt per-
son på rätt plats är också en viktig 
framgångsfaktor och inte bara en 
klyscha. Det föder den excellens vi 
alltid eftersträvar.

REGION STOCKHOLM

  Namn: Thomas och Peter Ek
  Företag: OBH Nordica Swe-

den
  Ort: Stockholm
  Grundat: 1986
  Omsättning: 415 mkr 

(2009-12)
  Antal anställda: 57
  Verksamhet: Importerar och 

säljer produkter för hem och 
hushåll via återförsäljare i hela 
Norden.

Varför tror du att ni blivit  ■
nominerade till Entrepreneur 

Of The Year?

– Under åtta år har vi lanserat OBH 
Nordica. I konkurrens med inter-
nationella företag har vi funnit vår 
egen väg till framgång. Träff säkra 
produkter, design och innovation 
har varit hörnstenarna. Marknads-
föringen har fört ut vår modell.

”Vi har funnit 
vår egen väg”

Vad betyder nomineringen? ■
– Jag är nominerad tillsammans 
med min bror Peter som tyvärr 
gick bort i höstas. Det har gjort den 
här nomineringen ännu mer vär-
defull för mig. Peter och jag har dri-
vit företag tillsammans i 31 år och 
nomineringen är en bekräftelse på 
att vi har gjort många saker rätt 
under fl era år. 

Vad är framgångsreceptet  ■
för en entreprenör?

– Att ha ett trovärdigt engagemang! 
Du måste älska det du gör och om-
ge dig med medarbetare som har 
samma inställning. Det går inte att 
göra något halvhjärtat.

REGION ÖST

  Namn: Peter Eckerström
  Företag: Colmec 
  Ort: Norrköping 
  Grundat: 1968
  Omsättning: 464 mkr 

(2009-12)
  Antal anställda: 302
  Verksamhet: Erbjuder en 

total däcklösning till transport- 
och bussföretag samt har även 
egen produktion av regumme-
rade däck.

”På Colmec är 
kunden chef”

Hur ser du på Colmecs  ■
framtid?

– Den är ljus och vi ska infria mål-
sättningen att under god lönsam-
het öka omsättningen med 12–15 
procent under en konjunkturcy-
kel. 

Vad är det roligaste med att  ■
vara entreprenör?

– Att få pröva sin aff ärsmodell mot 
kunder och samarbetspartners, 
hitta en väg som gynnar alla parter 
och som samtidigt får vårt företag 
att växa och utvecklas. 

Vilket är ditt framgångsre- ■
cept?

– Möjligheten att kunna ta dyra in-
vesteringar som bär frukt först på 
lång sikt. Men framförallt gäller 
det att förstå kundernas framtida 
behov och förväntningar för att 
kunna ligga före konkurrenterna 
även i framtiden. Hos oss är kun-
den chef.

  Framgångsrika 
entreprenörer stimule-
rar ekonomisk tillväxt 
över hela världen. Ernst 
& Young arrangerar 
Entrepreneur Of The 
Year i 50 länder. Syftet 
är att synliggöra 
entreprenörer och 
öka intresset för 
entreprenörskap. 
Utmärkelsen ska även 
vara en sporre för mor-
gondagens entreprenö-
rer.

  Tävlingen startade i 
USA 1986. I Sverige bör-
jade utmärkelsen delas 
ut 1995 under namnet 
Årets Entreprenör. 
Sedan 2001 heter täv-
lingen Ernst & Young 
Entrepreneur Of The 
Year.

OM TÄVLINGEN

Entrepreneur 
Of The Year

DE REGIONALA JURYGRUPPERNAS MOTIVERINGAR

” ■ Peter Eckerström bedriver 
ett långsiktigt entreprenörskap 
där han sätter både kunder och 
medarbetare i fokus. Hans före-
tag samarbetar och konkurrerar 
i dag med välkända multinatio-
nella företag och han har med en 
imponerande drivkraft utveck-
lat sitt företag från en liten lokal 
verksamhet till att vara mark-
nadsledande i sin bransch.”

” ■ Sara Sjöborg Wik lyfter med 
egna medel och ett modernt 
ledarskap entreprenörskap till 
en ny nivå. Hon ger riskkapital 
en skapande, mer sofi stikerad 
innebörd, där hennes motto, 
excellens, utmärker verksamhet, 
tillväxt och lönsamhet.”

” ■ Ola Oskarsson har under 
lång tid med stor passion och 
engagemang utvecklat ett unikt 
bolag. Drivkrafter har varit ny-
fi kenhet, kvalitetsmedvetande 
och inte minst omsorg om havs-
miljön.”

” ■ Thomas och Peter Ek har 
skapat en ny ledande aktör på 
en mogen marknad genom sitt 
mycket engagerande entrepre-
nörskap. De har byggt ett kund-
fokuserat och snabbfotat före-
tag som skapat en egen mark-
nadsnisch och mervärden som 
inspirerar oss alla.”

”Skapat en ny 
ledande aktör.”

”Imponerande 
drivkraft.”

”Med stor pas-
sion utvecklat 
ett unikt bolag.”

”Ger riskkapital 
en skapande, 
mer sofi stikerad 
innebörd.”

omvandlar visioner

ALLA BILDER: ERNST & YOUNG
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EAR
REGION MÄLARDALEN/DALARNA

  Namn: Karl Hedin och Peter 
Wigert

  Företag: Karl Hedin
  Ort: Fagersta
  Grundat: 1917
  Omsättning: 2 211 mkr 

(2009-12)
  Antal anställda: 700
  Verksamhet: Råvaruanskaff-

ning, skog, sågverk, träföräd-
ling, emballage och bygghandel.

”Folk får 
utvecklas”

Vad är det som gjort företa- ■
get Karl Hedin framgångsrikt?

– Vi har skapat en aff ärskultur där 
folk får utvecklas och tänka entre-
prenöriellt på alla nivåer. Karl He-
din verkar i en traditionell bransch, 
men vi har ändå utvecklat organi-
sationen på ett modernt sätt.

Vad är det bästa med att va- ■
ra entreprenör?

– Att det är så kort väg mellan idé, 
beslut och verkställighet.

Hur ser du på företagets  ■
framtid?

– Skogen är ju en förnyelsebar re-
surs och skogsindustrin en fram-
tidsbransch som blir allt viktigare 
i takt med att miljömedvetandet 
växer. Därför har vi alla förutsätt-
ningar att växa. Karl Hedin är ock-
så ett modernt företag som lock-
ar unga att bosätta sig och trivas i 
glesbygden, vilket vi är stolta över. 

REGION NORRA SMÅLAND

  Namn: Lars Gerhardsson
  Företag: LGBT Holding
  Ort: Nässjö, Skillingaryd
  Grundat: 2005
  Omsättning: 137 mkr 

(2010-04)
  Antal anställda: 105
  Verksamhet: Tillverkar speci-

alskåp och maskinbeklädnader 
i plåt. Erbjuder även kvalifi cerad 
pulverlackering, formsprutning 
av tekniska detaljer.

”Lyssna och 
var delaktig”

Vad är det viktigaste i ett fö- ■
retag?

– Medarbetarna, utan tvekan. Om 
de anställda mår bra, mår företa-
get bra. Om företaget mår bra får 
kunden en bra produkt. Mitt ledar-
skap bygger på att se, lyssna och 
vara delaktig. 

Vad är grunden i ditt företa- ■
gande?

– Att jag gillar att bygga. Jag tycker 
det är väldigt roligt att se männis-
kor växa. Ger man sina anställda 
stort förtroende är de beredda att 
ta ansvar.

Har du några råd för ett  ■
framgångsrikt företagande?

– Det är bra med ett visst ekono-
miskt kunnande och branschkun-
skap. Du måste våga och du måste 
ta risker. Annars ska du inte ge dig 
in i det här.

REGION SYDOST

  Namn: Torsten Nilsson
  Företag: Nelson Garden
  Ort: Tingsryd
  Grundat: 1930
  Omsättning: 213 mkr 

(2009-12)
  Antal anställda: 66
  Verksamhet: Leverantör av 

fröer, blomsterlökar och träd-
gårdsprodukter.

Vad är det roligaste med  ■
att vara entreprenör?

– Att vara entreprenör. Jag älskar 
att utveckla och vi utvecklas he-
la tiden. Jag väljer att satsa på det 
jag tror på. Och så är det frihets-
känslan, även om man kanske in-
te är så fri egentligen.

”Jag älskar 
att utveckla”

Vad är din största lärdom  ■
som entreprenör?

– Man kan lära av allt. Lägger man 
ett antal misstag bakom sig har 
man lärt sig något. Det svider, 
men det är av misstagen man lär 
sig.

Vilken är din bästa och  ■
sämsta affär?

– Jag har gjort många goda aff ärer. 
Vår senaste investering har till 
exempel redan betalat sig. Den 
sämsta är vår dataupphandling 
som höll på i fem år.

REGION SYD

  Namn: Peter Areskog
  Företag: Areco Steel AB
  Ort: Malmö
  Grundat: 1944
  Omsättning: 527 mkr 

(2009-12)
  Antal anställda: 51
  Verksamhet: Grossist-

verksamhet inom stål samt 
tillverkning och distribution av 
byggplåtsprofi ler.

Hur är du som ledare? ■
– Extremt engagerad. Jag har väl-
digt snabbt till beslut, något som 
omgivningen uppskattar tror jag. 
Vi är oftast snabbare än konkur-
renterna med sina långa besluts-
processer.

”Folk tror jag 
är våghalsig”

Varför är du en av finalister- ■
na, tror du?

– Vi har haft en otroligt stark ex-
pansion och så är jag lite udda i 
mitt sätt att göra aff ärer. Jag är 
snabb och intuitiv. Folk tror jag är 
våghalsig, men innerst inne har 
jag bra koll.

Vad är ditt råd för ett fram- ■
gångsrikt företagande?

– Skaff a direkt en bra medarbeta-
re som kan ta hand om det löpan-
de arbetet, så att ägaren kan arbeta 
med det långsiktiga arbetet.

REGION NORR

  Namn: Rolf Tannergård
  Företag: Goodtech Projects 

& Services
  Ort: Umeå, Oslo
  Grundat: 1994
  Omsättning: 1 037 mkr 

(2009-12)
  Antal anställda: 1 063
  Verksamhet: El och process-

montage, bygger kompletta fa-
brikslinjer och tillverkar vatten-
renings- och biobränslesystem. 
Automation och kraftteknik.

Hur ser företagets histo- ■
ria ut?

– Det började med att jag köpte en 
liten del av Siemens med 80 an-
ställda. Sedan dess har verksamhe-
ten vuxit snabbt på organisk väg. 
Numera är vi en av de största aktö-
rerna i Norden i vår bransch. 

Vad är roligast med att vara  ■
entreprenör?

– Möjligheterna. Det gäller ju fak-
tiskt att se möjligheter i det som 
också är risker.

”Det handlar 
om människor”

Vilket råd skulle du ge till  ■
andra entreprenörer?

– Ta hand om personalen! Som en-
treprenör får man delegera ansvar 
och befogenheter, förmedla sina 
visioner och servera utmaningar. 
Det mesta handlar ju faktiskt om 
människor.

”Med en vilja av stål har  ■ Peter 

Areskog redan från barnsben 
visat att entreprenörskap mås-
te innehålla en stark drivkraft att 
göra goda affärer med ett gott 
ledarskap”.

” ■ Lars Gerhardsson är en 
varm relationsbyggare som vill 
se sina medarbetare och företag 
växa. Han har genom långsiktigt 
och målmedvetet arbete vidare-
utvecklat tillverkande nisch-
företag till att möta framtidens 
utmaningar.”

” ■ Rolf Tannergård är en 
företagsbyggare i en tuff 
bransch som med eget risk-
tagande byggt en betydande 
verksamhet. Nytänkande har 
präglat entreprenörens gärning-
ar från regional till nordisk mark-
nad. Med stark drivkraft och 
engagemang har han skapat ett 
börsnoterat företag.”

”Med arbetsglädje och en  ■
djupt rotad företagskultur har 
Karl Hedin och Peter Wigert 
expanderat, ökat sin förädling 
och skapat långsiktig och god 
lönsamhet.”

” ■ Torsten Nilsson vägleds 
av öppenhet, ärlighet och rätt-
visa. En stark entreprenörs-
anda skapar glädje och nytta 
för många och har resulterat i 
ett ständigt expanderande fö-
retag. Fröet som såddes under 
unga år har lett till mångfald 
både vad gäller produktsorti-
ment och personalstyrka.”

”Skapat lång-
siktig och god 
lönsamhet.”

”Vägleds av 
öppenhet, ärlig-
het och rättvisa.”

”Stark drivkraft 
och engage-
mang.”

”En vilja av stål.”

”Relations-
byggare som 
vill se sina med-
arbetare växa.”

förverkligar drömmar

skapar tillväxt
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HISTORIA

Letar du efter en enkel och trygg 
webbutik till ett lågt pris?

För 59kr/mån får du en egen butik på nätet. Webbhotell samt stöd för kort- och fakturabetalning 
ingår. Färdiga kopplingar till Payson, Paypal, Moneybookers, Prisjakt, Kelkoo, Pricerunner 
och Fyndiq. Ingen bindningstid och utan extra transaktionsavgifter. 

Prova gratis i 5 dagar
www.shopitoo.se/prova 59

kr/mån
Inkl. webbhotell
& kortbetalning

Ernst & Young ■  
startar Entrepre-
neur Of The Year 
i Milwaukee, Wis-
consin, USA. 

Entreprenörer  ■
i fyra olika katego-
rier belönas, till ex-
empel Ronald G. 
Wanek, Ashley Fur-
niture Industries. 

Wole Soyinka ■  
från Nigeria vinner 
Nobelpriset i litte-
ratur. 

Storbritannien ■  
och Frankrike en-
as om att gräva en 
tunnel under Eng-
elska kanalen.

Michael Dell, ■  
Dell Computer 
Corporation, vinner 
Entrepreneur Of 
The Year i USA.

Sångaren ■  Tom-
my Nilsson vinner 
Melodifestivalen 
med En dag i ny-
byggda Globen.

Berlinmuren ■  
faller efter 28 år. 

Sveriges ■  riks-
bank avskaffar de 
sista delarna av 
den svenska valu-
taregleringen.

Ernst & Young ■  
i Frankrike startar 
Entrepreneur Of 
The Year.

I USA ■  vinner skå-
despelaren Paul 
Newmans företag, 
Newman’s Own, 
pris för sitt sociala 
ansvarstagande. 
Företaget säljer 
bland annat sal-
ladsdressing, pas-
tasås och salsasås 
och inkomsterna 
går till välgörenhet.

Ernst & Young ■  i 
Sverige börjar de-
la ut utmärkelsen 
– då under namnet 
Årets entreprenör. 
Vinnaren heter 
Karin Henriksson, 
Hogia Institutet. 

Ernst & Young ■  
startar Entrepre-
neur Of The Year i 
Belgien.

Sverige blir ■  
medlem av Europe-
iska unionen.

Svensk pop ■  
skördar stora 
framgångar – The 
Cardigans säljer 
600 000 skivor i 
Japan.

Den första ■  in-
ternationella fi na-
len – Ernst & Young 
World Entrepre-
neur Of The Year – 
arrangeras i Monte 
Carlo. Nationella 
vinnare från 19 län-
der deltar. Sverige 
representeras av 
Ulf Eklöf, Stadium. 
Paolo della Porta 
från Italien utses till 
vinnare i världsfi -
nalen.

Den svenska ■  
utmärkelsen by-
ter namn från Årets 
entreprenör till En-
trepreneur Of The 
Year. 

Ernst & Young ■  
i Sverige startar 
nätverket Winners´ 
Circle. Inom ramen 
för nätverket ar-
rangeras träffar för 
regionala vinnare 
av utmärkelsen. 

Ratan N. Tata, ■  
The Tata Group, 
utses till Entrepre-
neur Of The Year i 
Indien.

Torsten Jans- ■
son, New Wave 
Group, vinner En-
trepreneur Of The 
Year i Sverige.

Ingvar Kamprad ■  
tilldelas heders-
priset ”1900-ta-
lets entreprenör” 
i Sverige. Samma 
år utses Thomas 
Engström, Radi 
Medical System, 
till Entrepreneur Of 
The Year i Sverige.

Kirsti Paakka- ■
nen, Marimekko, 
blir Finlands främ-
sta entreprenör.

Tony Tan Cak- ■
tiong, Jollibee 
Foods Corporation, 
vinner den interna-
tionella fi nalen. 

Christian Olsson ■  
tar guld i VM i 
tresteg inomhus i 
Budapest med ett 
hopp på 17,83 me-
ter.

1986 1989 1993 1995 2001 2003 2004
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Två nya pris ■  
instiftas i Sverige 
– Årets stjärnskott 
som tilldelas 
Lennart Nyberg, 
InkClub och Bäs-
ta internationel-
la tillväxt som ges 
till Håkan Thysell, 
HTC Sweden.

Gerald Eng- ■
ström, Systemair, 
vinner den natio-
nella fi nalen och 
blir därmed Entre-
preneur Of The Ye-
ar i Sverige.

SEB blir ■  huvud-
sponsor för Entre-
preneur Of The Ye-
ar i Sverige.

Entrepreneur ■  
Of The Year 
arrangeras i 39 
länder världen över.

I Sverige ■  utses 
Thomas Klier, Me-
tals & Powders T 
Klier, till Entrepre-
neur Of The Year. 
Gunilla von Pla-
ten, Xzakt Kund-
relation, blir Årets 
stjärnskott. 

Ernst & Young ■  
startar Entrepre-
neur Of The Year 
i Kina, Slovakien 
och Ukraina.

Per och Winnie ■  
Enevoldsen, Pan-
dora Jewelry, tar 
hem Entrepreneur 
Of The Year i Dan-
mark. 

Guy Laliberté, ■  
Cirque du Soleil, 
utnämns till World 
Entrepreneur Of 
The Year vid den 
internationella fi na-
len i Monte Carlo.

Ernst & Young ■  
i Chile och Korea 
börjar arrangera 
Entrepreneur Of 
The Year.

Apple lanserar ■  
iPhone och byter 
samtidigt namn – 
från Apple Compu-
ter till Apple. 

Det svenska ■  
kategoripriset 
Årets stjärnskott 
blir två priser – 
Årets kvinnliga 
stjärnskott respek-
tive Årets manliga 
stjärnskott. 
Vinnarna heter 
Maria Åkerberg, 
Dermanord och 
Hamdija Jusufa-
gic, System Verifi -
cation.

Sommar-OS ■  
avgörs i Peking, 
Kina.

Mariana Buren- ■
stam Linder, 
Burenstam & Part-
ners, utses till ny 
ordförande för den 
nationella juryn i 
Sverige. Hon ef-
terträder J. Chris-
ter Ericsson, JCE 
Group.

Björn Örås, ■  
Poolia, Unifl ex, Bro 
Hof Slott Golf-club 
och Dedicare vin-
ner den nationel-
la fi nalen i Sveri-
ge. Samma år vin-
ner svenskfödde 
Tom Adams, vd för 
språk- och mjukva-
ruföretaget Rosetta 
Stone, den ameri-
kanska utmärkel-
sen. 

Entrepreneur ■  
Of The Year Forum 
arrangeras för för-
sta gången i Zü-
rich. Till forumet 
kommer entrepre-
nörer från Europa, 
Mellanöstern, In-
dien och Afrika för 
att utbyta erfaren-
heter.

Ernst & Young ■  
startar Entrepre-
neur Of The Year i 
Mexico.

Michael Spen- ■
cer, grundare av 
det brittiska fi nans-
företaget ICAP plc 
vinner den inter-
nationella fi nalen i 
Monte Carlo.

Entrepreneur ■  
Of The Year 
arrangeras i fl er än 
50 länder. Premiär 
för utmärkelsen i 
Argentina och 
Vietnamn.

För andra ■  året i 
rad arrangeras En-
trepreneur Of The 
Year Forum – den-
na gång i Bahrain. 

Världsfinalen ■  
World Entrepreneur 
Of The Year äger 
rum i Monte Carlo 
den 2–5 juni.

Entrepreneur ■  
Of The Year i USA 
fi rar 25 år. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FOTO: ERNST & YOUNG

Arbeta bekvämt, få träning och se bra ut!

Nya Salli SwingFit ger dig

 lättare rörelser
 en god hållning
 starkare muskler i rygg, mage och bäckenbotten
 mindre spänningar/smärtor i korsryggen, nacken och axlarna

www.salli.com
Foto: Mia Bergius
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Den fi nansiella krisen är på väg att 
klinga av, men det betyder inte att 
företagsklimatet har blivit milda-
re. Tvärtom spår många ledare att 
konkurrensen kommer att hårdna 
under de närmaste två åren. I un-
dersökningen Competing for growth 
har Ernst & Young intervjuat 1 400 
företagsledare runt om i världen. 

Av de 1 400 tillfrågade företagen 
verkar ett trettiotal i Sverige. Före-
tagen har en omsättning på mel-
lan 250 och 1 000 miljoner dollar. 
Över 85 procent av de tillfrågade 
ser en marknad med krympande 
marginaler och allt kortare pro-
duktlivscykler. 

Förändrade förutsättningar
– Detta har många orsaker, berät-
tar Helena Herlogsson, vice vd på 
Ernst & Young. Den digitala tekni-
ken har förändrat förutsättningar-
na för verksamheten i många bran-
scher. Samtidigt har rörligheten av 
kapital ökat, och i takt med globali-
seringen ökar också konkurrensen 
mellan olika marknader. 

Många företagsledare räknar 
med att det kommer bli allt svå-
rare att få tag på såväl arbetskraft 

som material och kapital, vilket le-
der till pressade marginaler. 

Samtidigt ökar marknadens 
krav på utveckling och det fi nns en 
stor efterfrågan på nya produkter 
och tjänster. 

Hårdare konkurrens
När Ernst & Young gjort motsva-
rande undersökning tidigare år 
ansåg många att utvecklingslän-
derna var nyckeln till tillväxt. Nu 
tycks dock konkurrensen ha hård-
nat även här.

Årets undersökning ger en bild 
av marknader där såväl lokala ak-
törer som västerländska företag 
slåss om utrymmet. Dessutom höjs 
utbildningsnivån stadigt i dessa 

länder, vilket för med sig ökade lö-
nekostnader.  

– Tidigare kunde västerländska 
företag etablera sig med färdiga 
produkter på tillväxtmarknader 
som Kina och Indien, säger Hele-
na Herlogsson. I dag är det inte li-
ka enkelt eftersom lokala aktörer 
snabbt kopierar produkterna och 
konkurrerar ut originalen. 

Flertalet av de intervjuade före-
tagsledarna ser innovation och ut-
veckling som bästa sättet att säkra 
tillväxten. 

Innovationer viktiga
Över hälften av de intervjuade fö-
retagsledarna kommer själva att 
använda sig av just denna metod 
under den kommande tvåårspe-
rioden. Studien är dock uppdelad 
mellan högpresterande och låg-
presterande företag och här fi nns 
en skillnad. Bland de mest fram-
gångsrika företagen är det betyd-
ligt fl er ledare som säger att inno-
vationer är viktiga, medan bara en 
fj ärdedel av de lågpresterande fö-
retagen kommer att satsa på pro-
dukt- eller tjänsteinnovation. 

– Minskade utgifter är förstås en 
väg till lönsamhet, men det är fak-
tiskt inte de företag som är bäst på 
att skära ner på kostnaderna som 
visat sig vara bäst på att öka lön-
samheten. Det är ingen långsiktig 
överlevnadsstrategi, säger Helena 
Herlogsson. Företag bör snarare 
arbeta mer eff ektivt och förbättra 
sina arbetssätt och sina processer 
för att öka lönsamheten. Då är de 
också bättre rustade att möta för-
ändringar i marknaden. 

Viktigt att vara flexibel
Competing for growth visar också 
att framgångsrika företag satsar 
mer på marknadsföring. Dessut-
om är det viktigt att vara fl exibel 
om man ska kunna möta rörlighe-
ten på marknaden. De företag som 
lyckas bäst är de som snabbt kan 
lansera en ny produkt eller tjänst 
på marknaden och lika snabbt dra 
tillbaka den igen om efterfrågan 
skulle minska. 

Kortare produktlivscykler och 
en marknad som ställer höga krav 
på förnyelse är kanske inte ett 
drömscenario ur en miljömässig 
synvinkel, men marknaden kräver 
att företagen tar ett miljöansvar. 

– Högpresterande företag är bätt-
re på att informera hur de hanterar 
miljöaspekter och hur de tar ett so-
cialt ansvar. I dag kräver markna-
den att företagen ska vara med och 
bygga ett hållbart samhälle på ett 
helt annat sätt än tidigare, avslu-
tar Helena Herlogsson.

Innovation är vägen till 
framgångsrikt företagande

NYHETER

BENEDIKTA CAVALLIN

redaktionen@mediaplanet.com

Fråga: ■  Vad krävs för att mitt 
företag ska bli framgångsrikt 
nu när konjunkturen vänder 
uppåt igen? 

Svar: ■  Var innovativ och 
lansera nya produkter eller 
tjänster på marknaden! Det 
rådet ger företagsledare från 
hela världen i Ernst & Youngs 
undersökning Competing for 
growth.

LÖNSAM 
TILLVÄXT

PLANET OCH
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Nästan alla framgångsrika företag har en styrelse. Den hjälper och styr företaget åt det håll ägarna vill och ser samtidigt till 

företagets bästa. Vi utgår från styrelseplattformen och erbjuder nu ditt företag att under ca ett år 
 

  hyra en erfaren styrelseledamot/ordförande 
 

 

 

 
Styrelseinstitutet Skandinavien AB, Tjuvdalsbacken 4, 421 67  Västra Frölunda. Tel 0705-810 400. www.styrelseinstitutet.se  

 

Styrelseinstitutet Skandinavien AB består av mycket 
kompetenta och erfarna personer som ser de affärskritiska 
framgångsfaktorerna för ditt företag. Vi arbetar med 
tillväxt i flera branscher vilket ger dig fördelen att kunna 
”benchmarka” med personer som dessutom ”gjort resan” 

en eller flera gånger. Styrelseinstitutets ledamöter finns på 
flera orter i Sverige. Kontakta helt förutsättningslöst någon 
av oss genom att gå in på www.styrelseinstitutet.se eller 
VD Bengt Wiberg på 0705-810 400, bw@styrelseinstitutet.se 

 

”Att skära ner på 
kostnaderna är 
ingen långsiktig 
överlevnads-
strategi.”

Helena Herlogsson

Vice vd på Ernst & Young

FOTO: ERNST & YOUNG

”I dag är det inte 
lika enkelt eftersom 
lokala aktörer 
snabbt kopierar 
produkterna och 
konkurrerar ut 
originalen.”

 REGION: STOCKHOLM

Nils-Robert Persson

Företag: Cinnober AB
Ort: Stockholm 

REGION: NORR

Björn Löfstedt 

Företag: Index Braille AB
Ort: Gammelstad 

REGION: MÄLARDALEN/DALARNA

Sophie Pettersson 

Företag: Kvistberga Produkter AB
Ort: Västerås

REGION: NÄRKE/VÄRMLAND

Anders Persson

Företag: A Persson 
Affärsutveckling AB
Ort: Degerfors

REGION: VÄST

Per Marthinsson, Niclas Wen-

nerholm och Niklas Berg

Företag: Avinode AB
Ort: Göteborg 

REGION: ÖST

Gunilla Ejeblad

Företag: Kee Plastics AB
Ort: Norrköping

REGION: NORRA SMÅLAND

Patrik Lundström

Företag: ConverService 
Europe CSE AB
Ort: Oskarshamn

REGION: SYDOST

Bengt-Ivar Adolfsson

Företag: Bigso Invest AB
Ort: Kalmar

REGION: SYD

Curt Herrström

Företag: Safeaero i Trelleborg AB
Ort: Trelleborg

REGIONALA VINNARE 2010

SEB:s pris för Bästa interna-
tionella tillväxt delas ut till en 
entreprenör med en affärs-
idé som har nått betydande 
framgångar utomlands.



Lan (Lokalt nätverk)
 Switchar Layer 3
 Switchar Layer 2
 Switchar 48 Volt
 Industriell Ethernet
 Mediakonverterare
 SFP/GBIC/XFP/CWDM
 Bluetooth
 HomePlug-Lan över elnätet
 Trådlöst
 ZigBee
 Nätverkskort
 Print servers
 Larminsamling
 Nätverksadministration
WAN (Lan till Lan)
 Ethernet-förlängare
 Routers/Brandvägg
 IP-telefoni/Gateway
 IP-telefoner
 Mobildata GPRS/3G/HSUPA
Kommunikation
 Modem & telefontillbehör
 Gränssnitts-omvandlare
 Terminalserver (seriellt till Ethernet)
 Serie-/parallellkort
 USB-tillbehör
 IEEE 1394/FireWire
CCTV/Övervakning
 Megapixel
 VGA
 NVR/Inspelning
 Övrigt/Tillbehör
 Kameraöversikt
KVM-switchar/Extenders
 KVM-switchar IP Cat5/6
 KVM-switchar övriga Cat5/6
 Console-switchar Cat5/6
 KVM-förlängning/IP remote
Multimedia/Audio/Video
 Presentationsprodukter
 VGA till TV
 VGA/Audio/RS232-förlängare/splitters
 Digitala Anslagstavlor
Fastighetsnät
 Dataskåp
 Kopplingspaneler
 Väggdosor
Strömförsörjning
 Strömlister
 Avbrottsfri kraft (UPS)
 Power over Ethernet (PoE)
Test
 Nätverkstester
 Kabel- & CCTV-tester
Monitor/tangentbordsarmar
 Bordsarmar
 Väggarmar
 Takarmar
 Väggfästen
 Stativ för många bildskärmar
 Mobila arbetsstationer
 LCD-kapslingar
 Tillbehör
Kablage
 Kablage - Nätverk
 Kablage - Fiber
 Kablage - PC
 Kablage - SCSI
 Kablage - V35
 Kablage - Monitor
 Kablage - IEEE 1394/FireWire
 Kablage - USB
 Kablage - Kundanpassat
 Kablage - RJ11/RJ45
Kabel/Verktyg
 Kabel - Nätverk
 Kabel - Koax/Video
 Kabel - Fiber
 Verktyg
Adaptrar/Kontaktdon/Kåpor
 Adaptrar & donövergångar
 Könbytare
 Kontaktdon
 Kåpor - D-SUB
 Modulartillbehör
Övriga tillbehör
 SCSI-tillbehör
 Tangentbord & möss
 CD-förvaring

PART OF LAGERCRANTZ GROUP

Switch med PoE special 
med upp till 25W på port 1

 ES4308-PoE är en fi nurlig switch med 70W total 
tillgänglig strömförsörjning via PoE, men där port 
1 kan lämna hela 25W mot normala 15.4. Idealiskt 
om man har en större accesspunkt eller kanske en 
kraftfullare övervakningskamera. I övrigt en topp-
modern växel med hela 16 Gbps swichkapacitet 
och väl utbyggda funktioner för realtidsapplikationer 
och säkerhet.

Megapixel-kameran som 
passar alla inomhusmiljöer 
dag som natt

 Bra prestanda med de 
senaste funktionerna till 
ett mycket attraktivt pris. 
Vivotek FD8134 är lätt 
att installera, den kräver 
ingen separat strömförsörj-
ning utan strömförsörjs 
via nätverkskabeln. Den 
har infraröd belysning 
inbyggt och ett IR fi lter för bästa bild också nattetid. 
Kameran klarar sig med ett minimum av bandbredd 
tack vare den senaste H.264-komprimeringen och 
kan lätt samsas med övrig datatrafi k nätverket. Som 
en extra säkerhetsfunktion kan bildmaterialet också 
lagras lokalt i SD/SDHC löstagbart minneskort. Leve-
reras komplett inklusive programvara för upp till 32 
kameror. Best.nr: 28-0510

Dubbla 2-trådsmodem 
50Mbps med inbyggd switch

 ED3175 med dubbla VDSL-portar på 50Mbps 
och inbyggd övervakningsbar 8-ports switch ger 
helt nya installationsmöjligheter med ett minimum av 
utrustning. De dubbla VDSL-portarna kan ansluta 
var sitt ytterligare modem och skapa en multidrop-
installation. De kan också bägge kopplas mot 
samma enhet för antingen redundans eller dubblad 
bandbredd (trunking). Vidare har du kraftfulla säker-
hets- och bandbreddsoptimerande funktioner samt 
övervakning. Industriell design för -40/+75.

Nätverks-termometer 
med larm och historik

 Förhindra all-
varliga driftstopp 
orsakade av trasiga 
fl äktar och A/C-
anläggningar. Med 
nya Nätverks-
termometern är det 
enklare och billigare 
än någonsin att be-
vaka temperatur och 
luftfuktighet. Med 
sina 61x65mm, fästöron i sidorna och strömförsörjd 
via PoE är den snabb och enkel att montera. Den har 
inbyggd webbserver och SNMP-agent, larm skickas 
antingen via epost, som SNMP-trap eller avläses 
direkt via web-browser. Via medföljande programvara 
för du översikt av temperaturväxlingar över tid och 
kan även exportera till Excel. Best.nr: 19-0400

tel. 08-52 400 700  www.direktronik.se
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ÅRETS KVINNLIGA STJÄRNSKOTT

2010

Åretsstjärnskott
REGION SYD

Malin Almqvist
  Företag: Fönsterspecialisten i Löns-

boda
  Ort: Lönsboda
  Grundat: 1905
  Omsättning: 42 mkr (2010-04)
  Antal anställda: 20

  Verksamhet: Specialtillverkar fönster och skjut-
dörrar.

Företaget har gått i arv sedan 1905 och ändrat inriktning 
under årens lopp. Nu specialtillverkar man fönster och 
skjutdörrar och vänder sig framför allt till arkitekter som 
söker annorlunda lösningar. Malin Almqvist gillar ut-
maningen och ser möjligheterna.  En av drivkrafterna är 
teamkänslan inom företaget. Att ha de anställda med sig 
är A och O.

– Känslan när vi får en aff är är otrolig. Det är beviset på 
ett fantastiskt lagarbete. 

REGION SYDOST

Anna Barkevall
  Företag: Kronocamping Öland
  Ort: Böda Sand, Öland
  Grundat: Familjen Barkevall köpte 

campingen av staten 1994
  Omsättning: 25 miljoner
  Antal anställda: Under sommarsä-

songen 150 och under vintersäsongen 12
  Verksamhet: Camping och stuguthyrning.

Kronocamping Öland ska vara mer än bara en camping. 
Anna Barkevall vill skapa en fullfj ädrad semesterby som 
erbjuder semesterfi rare en helhetslösning. Och de är på 
god väg.

– Vi vill erbjuda något för alla. Vi har restauranger och 
underhållning. Dessutom kommer vi göra ytterligare in-
vesteringar i form av en ny galleria och en utökning av ut-
budet för barnen. 

Kronocamping Öland har jobbat medvetet för att göra 
något bra ännu bättre.

– Vi vågar testa outforskad mark, det betyder mycket för oss.

  Företag: IS International (Rapunzel of 
Sweden)

  Ort: Umeå
  Grundat: 2007
  Omsättning: 36 mkr (2010-08)
  Antal anställda: 13

  Verksamhet: Försäljning av löshår och hårförläng-
ningsprodukter under eget varumärke, från egen 
fabrik och genom internetbutik till privatpersoner och 
frisörer i sju olika länder.

Ida Backlund planerar att dubbla omsättningen 2011 och 
hon har ett handfast mått på hur man uppnår framgång.

– Det ska vara en dl drömmar, fem msk mod och två li-
ter målmedvetenhet, säger hon. Det roligaste med att va-
ra entreprenör är just att jag har möjlighet att driva och 
utveckla mina egna idéer och drömmar.

Ida är stolt och glad över att vara med i tävlingen Entre-
preneur Of The Year.

– Det är en bekräftelse på att det jag gör är riktigt bra. 
Detta ger mig bränsle att fortsätta.

REGION NORR

Ida Backlund
  Företag: Debaser
  Ort: Stockholm
  Grundat: 2002
  Omsättning: 87 mkr (2009-08)
  Antal anställda: 63
  Verksamhet: Driver lokaler där man 

säljer helhetskoncept med livekonserter, mat och 
dryck i restaurangen och nattklubbsarrangemang. 
Debaser arrangerar också konferenser och fester.

Tur och timing – det är Annelie Telfords framgångsre-
cept. När hon startade Debaser hade hon turen att ligga 
helt rätt i tiden. Dessutom hade hon förstås en bra aff ärs-
idé, modet att satsa och viljan att arbeta hårt. Annelies 
främsta råd till andra entreprenörer är att vara aktsam 
om varumärket.

– Det är mycket svårare att förändra någons bild av dig 
än att göra ett gott intryck från början, säger hon. 

REGION STOCKHOLM

Annelie Telford

  Företag: CoCo Form
  Ort: Eskilstuna
  Grundat: 2005
  Omsättning: 5 mkr (2010-04)
  Antal anställda: 3,5
  Verksamhet: Scenografi  

och visuella rumsliga koncept till skyltfönster, mäss-
montrar och företagsevenemang.

Mycket hårt och målinriktat arbete har positionerat Coco 
form på marknaden. Målet är att expandera långsamt.

– Visst vill vi växa, men vi prioriterar inte kvantitet 
framför kvalitet, säger Monika Holmqvist som framför 
allt uppskattar valfriheten som entreprenör. Under sina 
fem år i branschen har hon och kompanjonen Theresia 
Svanholm lärt sig en hel del.

– Den största lärdomen är nog att våga säga nej, säger 
Monika Holmqvist. Vi har också lärt oss att inget är omöj-
ligt så länge man har mycket fantasi och envishet.

REGION MÄLARDALEN/DALARNA

Monika Holmqvist & 
Theresia Svanholm

  Företag: PassalGruppen
  Ort: Kristinehamn
  Grundat: 2000
  Omsättning: 121 mkr (2009-12)
  Anställda: 250 
  Verksamhet: Personlig assistans för 

funktionshindrade.

– Våra framtidsplaner är att inom en femårsperiod bygga 
ihop Västra Götalands- och Värmlandsdelen och fördubb-
la vår omsättning. 

Kerstin Leufvén arbetade inom personlig assistens 
när hon år 2000 grundade PassalGruppen tillsammans 
med kollegerna Lotta Macherelle och Helena Sjölan-
der. 

– Vi ville utveckla tjänsterna utifrån ledorden omtanke 
och nytänkandeför att ge människor med funktionshin-
der möjlighet till råd och stöd i sitt dagliga liv. 

REGION NÄRKE/VÄRMLAND

Kerstin Leufvén

  Företag: Kee Plastics
  Ort: Norrköping
  Grundat: 1998
  Omsättning: 43 mkr (2009-10)
  Anställda: 18 
  Verksamhet: Produktion av sprits-

påsar i plast.

– Det roligaste med att vara entreprenör är att hela tiden 
få fundera ut nya lösningar på problem och att få genom-
föra sina idéer. Livet blir mer stimulerande och spännan-
de.

Gunilla Ejeblad startade Kee Plastics tillsammans med 
sin man, som liksom hon själv arbetade i plastbranschen.  

– Vi såg spritspåsar som är en bra nischprodukt, där vi 
kunde konkurrera utan att starta en jättestor produktion. 
För många stora plasttillverkare ligger spritspåsar lite vid 
sidan av verksamheten och de små har inte möjligheten 
till global marknadsföring.

REGION ÖST

Gunilla Ejeblad

  Företag: Stylein
  Ort: Göteborg 
  Grundat: 2003
  Omsättning: 7 mkr (2009-12)
  Anställda: 3
  Verksamhet: Klädvarumärke.

– En anledning till att jag blivit nominerad till Årets 
kvinnliga stjärnskott är nog att jag har lyckats förverkli-
ga några av mina drömmar och kunnat leda mitt team i 
en väldigt speciell bransch. 

Elin Nyström hade sin första visning 2001 i New York, 
där hon gick på designskolan FIT. 2003 startade hon bo-
laget i Göteborg och nu fl yttar verksamheten till Stock-
holm.   

– I början sydde jag allt för hand. I dag sker produktio-
nen främst i Fjärran Östern och vi har 125 återförsäljare i 
världen. I Sverige säljs märket bland annat på NK, Åhléns 
och i webbutiker.

REGION VÄST

Elin Nyström
  Företag: Huskvarna Stadshotell
  Ort: Huskvarna
  Grundat: 2007
  Omsättning: 7 mkr (2009-12)
  Antal anställda: 8
  Verksamhet: Boutiquehotell med 35 

unikt designade rum.

Anne Robertsson var 25 år när hon köpte företaget. Re-
sultatet är ett fyrstjärnigt hotell med hemtrevlig restau-
rang och konferensmöjligheter. Med förstklassigt gäst-
bemötande och 35 unikt designade hotellrum attraherar 
man besökare från hela världen. Annes vision är att bli le-
dande och trendsättande och starta en helt ny hotellked-
ja i Sverige.

REGION NORRA SMÅLAND

Anne Robertsson

ALLA BILDER: ERNST & YOUNG
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ÅRETS MANLIGA STJÄRNSKOTT

Årets stjärnskott delas ut till en manlig respektive kvinnlig entreprenör 
som uppfyller kriterierna för huvudpriset Entrepreneur Of The Year. 
Entreprenören ska vara ung eller ha ett företag som vuxit snabbt på kort tid.

  Företag: Sam & Son Grossist AB
  Ort: Nässjö
  Grundat: 2003
  Omsättning: 224 mkr (2009-12)
  Antal anställda: 28
  Verksamhet: Grossistföretag, säljer 

framför allt godis, läsk och chips.

Under några år var Fredrik Samuelsson anställd vd, men 
kände att det var dags att starta upp ett eget företag igen. 
Det blev Sam & Son Grossist AB, som nyligen förvärvade 
ytterligare ett grossistföretag. Förutom i Nässjö, har före-
taget även kontor i Norrköping och Göteborg. 

De anställda är stommen i företaget och Fredrik har 
medvetat anställt människor med drivkraft.

– Jag har bra människor i produktionen, det måste be-
tyda att jag lyckats med rekryteringarna.

  Företag: Illusion Labs
  Ort: Malmö
  Grundat: 2008
  Omsättning: 29 mkr (2010-

06)
  Antal anställda: 4

  Verksamhet: Gör spel till iPhone, iPad och Android.

Företaget Illusion Labs i Malmö är bland de första och 
största i branschen. Det har gått väldigt bra för företaget. 
Det har gått fort. De har en annorlunda aff ärsmodell. Il-
lusionlabs producerar spelen, Apple står för marknadsfö-
ring och försäljning.

Tillsammans med kompanjonen och kompisen Andre-
as Alptun, har Carl Loodberg förmånen att få göra det 
han tycker är roligast: Att utveckla innovativa spel.

– Det bästa är att kunna förverkliga sina idéer, sedan 
gäller det att jobba stenhårt.

  Företag: Johanson Design
  Ort: Markaryd
  Grundat: 1953
  Omsättning: 79 mkr (2009-

08)
  Antal anställda: 38

  Verksamhet: Producerar möbler till offentlig miljö.

När bröderna Johanson fi ck möjlighet att ta över famil-
jeföretaget var den svenska möbel- och formgivningen 
inne i ett generationsskifte. Fram till dess hade företaget 
tillverkat och sålt enklare möbler till i första hand hem-
met. Paul och Dan satsade på formgivning och stärkte 
varumärket och började tillverka designade kvalitets-
möbler för off entlig miljö istället.

– Vi har tagit marknadsandelar i en tuff  bransch. 50 pro-
cent av tillverkningen går på export och vi hoppas på att 
nå ännu fl er, säger Dan Johanson.

  Namn: Markus Kullendorff, 
Åke Lundén & Andreas Nyberg

  Företag: Flexpay
  Ort: Stockholm
  Grundat: 2004
  Omsättning: 25 mkr (2009-06)

  Antal anställda: 23
  Verksamhet: Hjälper stora företag att hantera lö-

neförmåner genom en webbaserad portal.

Trots små resurser har Flexpay på bara några år etable-
rat sig på den riktigt stora marknaden. Av landets trettio 
största företag är tretton kunder hos Flexpay.

– Dessutom växer vi kraftigt. Vi har nu fått ett genom-
brott även utomlands, säger Markus Kullendorff , en av 
företagets tre grundare. Vårt framgångsrecept är att vi 
har en väldigt kundfokuserad aff ärsmodell. Vilket önske-
mål kunderna än har så försöker vi lösa det.

– Jag kategoriserar mitt chefskap som både sporadiskt 
och intensivt, säger Markus Kullendorff .

  Företag: Nyhlén & Hugosons Chark
  Ort: Luleå
  Grundat: 2000
  Omsättning: 582 mkr (2009-12)
  Antal anställda: 242
  Verksamhet: Slakt av nöt, lamm och 

gris samt förädling av köttprodukter.

Mikael Hugoson är extremt envis och det är en av fram-
gångsfaktorerna bakom Nyhlén & Hugosons Chark AB.

– Jag ger mig aldrig förrän jag lyckas, säger han. Dess-
utom vill jag göra alltid på mitt eget sätt, vilket ofta bety-
der tvärt om.

Mikael Hugoson beskriver sig även som tävlingsinrik-
tad och hängiven. Däremot har han svårt att sia om vad 
som händer framöver.

– Det är tillfällena som gör framtiden, säger Mikael Hu-
goson. Jag brukar vara snabb att slå till när en möjlighet 
uppenbarar sig.

  Företag: Artilabs
  Ort: Västerås
  Grundat: 2002
  Omsättning: 48 mkr (2009-12)
  Antal anställda: 26
  Verksamhet: Tillverkning av 

tandtekniska produkter.

Artilabs är företaget som gått mot strömmen. När kon-
kurrenterna tillverkade på hemmaplan, fl yttade Artilabs 
produktionen till Kina och när konkurrenterna tog efter 
fl yttade man hem igen. Detta nytänkande i kombination 
med en kraftig tillväxt har lett till att Johan Ager nomi-
nerats till årets manliga stjärnskott.

– Det är otroligt spännande med ett utifrånperspektiv. 
Som entreprenör kan det vara en del tuff a dagar, men då 
gör en sådan här utmärkelse att man får känna sig glad 
och stolt, säger han glatt. 

REGION NÄRKE/VÄRMALAND

Daniel Frykestam
REGION ÖST

Bo Eriksson
REGION VÄST

Quang Nguyen
  Företag: Bjälverud Store
  Ort: Sunne
  Grundat: 2003
  Omsättning: 47 mkr (2010-04)
  Anställda: 10
  Verksamhet: Försäljning av fyr-

hjulingar, snöskotrar och båtar.

– Min största lärdom som entreprenör är att jag har lärt 
mig vikten av att vara öppen och ärlig, både mot kunder 
och mot personal. Det ger så mycket tillbaka. Det allra bäs-
ta är när kunderna ringer tillbaka och är nöjda.

Daniel Frykestams pappa grundade i mitten på 80-ta-
let ursprunget till Bjälverud Store och började inrikta sig 
på fyrhjulingar. 2003 tog Daniel över försäljningsbolaget 
och sedan dess har snöskoter- och båtdelen expanderat 
kraftigt. 

  Företag: Anatomic Sitt
  Ort: Norrköping
  Grundat: 1988
  Omsättning: 66 mkr (2009-12)
  Anställda: 27
  Verksamhet: Produktion av funktio-

nella sitt- och ståhjälpmedel.

– Mitt framgångsrecept som entreprenör är att få alla att 
göra sitt bästa och ta sin del av ansvaret. På Anatomic Sitt 
är det viktigt att alla jobbar med hjärtat. Det gör folk när 
de förstår hur bra vi har det som är friska och blir motive-
rade att hjälpa andra som har problem. 

Bo Eriksson har startat företaget för att få möjligheten 
att produktutveckla sitthjälpmedel som förhindrar att 
svårt funktionshindrade barn förvärrar sitt handikapp. I 
dag arbetar både Bos hustru Lena och två av tre söner i fö-
retaget. 

  Företag: Saigon Food
  Ort: Göteborg
  Grundat: 2004
  Omsättning: 142 mkr (2009-12) 
  Anställda: 15
  Verksamhet: Grossist för livsmedel 

från Sydostasien.

– Att bli nominerad till Årets manliga stjärnskott bekräf-
tar att vi är ett seriöst och långsiktigt företag. Då vi har 
vuxit med 25 procent per år sedan starten har vi blivit 
trångbodda så vi hoppas att det kan motivera kommunen 
att sälja ny mark till oss i området. Detta för att möjliggö-
ra  fortsatt tillväxt.

Quang Nguyens familj kommer ursprungligen från 
Vietnam och förverkligade en dröm när de började impor-
tera varor och sälja som grossister. 2004 tog Quang över 
verksamheten och säljer nu till kunder i hela Sverige. 

REGION NORRA SMÅLAND

Fredrik Samuelsson
REGION SYDOST

Dan & Paul Johanson
REGION SYD

Carl Loodberg & 
Andreas Alptun

REGION STOCKHOLM

Markus, Åke & Andreas
REGION NORR

Mikael Hugoson
REGION MÄLARDALEN/DALARNA

Christian Nordvall 
& Johan Ager
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PROFESSIONELL INSIKT

Vi fi nns med som en partner

Det är en naturlig del av vårt uppdrag som bank att hjälpa 
 entreprenörer att förverkliga sina visioner.

I 
takt med att entreprenörens 
första spirande idé successivt 
utvecklas till en mer komplett 
aff ärsrörelse uppstår också nya 
behov av fi nansiering. Kapital-
tillskott kan behövas för att ex-
pandera, utveckla nya produk-

ter och tjänster eller för att an-
ställa mer personal. När visioner-
na blir verklighet, då fi nns vi med 
som en partner.

I över 150 år har SEB stått i före-
tagsamhetens tjänst och samar-
betat med stora och världsledande 
företag.  Många av dessa har vi följt 
sedan de grundades av entrepre-
nörer med stark ambition, beslut-
samhet och drivkraft. 

Hörnstenar i ekonomin
Entreprenörskap och företagan-
de är hörnstenar i samhällseko-
nomin. Det skapar tillväxt, arbets-
tillfällen och utvecklar samhället 
i stort. Därför är det så viktigt att 
ge entreprenören förutsättningar 
att lägga sin energi på det han el-
ler hon är bäst på: att identifi era af-

färsmöjligheter och utveckla dem 
till en verklig aff ärsverksamhet. 

En relationsbank
SEB är en relationsbank och det är 
något som självklart präglar både 
vårt sätt att arbeta och våra erbju-
danden. Vi ser till att utforma hel-
hetslösningar för entreprenören 
oavsett om det gäller lån, fi nansie-
ring, pensioner, aff ärskontrakt el-
ler medarbetare. Vi värnar förstås 
också om entreprenörens egen 
ekonomiska trygghet och fi nns 
med som en partner i alla faser av 
både företagandet och livet. 

Visioner blir verklighet med rätt 
stöd och verktyg. Jag tror på att ak-
tivt stödja initiativ som uppmunt-
rar och inspirerar till entreprenör-
skap. Entreprenörer är inte bara en 
drivande kraft i samhällsutveck-
lingen – ytterst är det denna driv-
kraft som lägger grunden till allas 
vår framtid.

Årets af färsbank* 
2010 kan mer  
än bara af färer 
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Välkommen in till närmaste kontor, ring 0771-62 53 53 eller läs mer på seb.se/helaforetagaren

Rådgivning för  
både ditt företag,  

dina anställda och  
din privatekonomi!

FAKTA

Kort om SEB
SEB är en ledande ■  nordisk fi -

nansiell koncern. Som relations-
bank erbjuder SEB i Sverige och 
de baltiska länderna rådgivning 
och ett brett utbud av andra fi -
nansiella tjänster. I Danmark, 
Finland, Norge, och Tyskland 
har verksamheten en stark in-
riktning på företags- och invest-
ment banking utifrån ett fullser-
vicekoncept mot företagskun-
der och institutioner. 

Verksamhetens ■  internatio-
nella prägel återspeglas i att 
SEB fi nns representerad i ett 20-
tal länder runt om i världen. 

I Sverige finns  ■ vi med 
Företagscenter i de tre stor-
städerna, 161 kontor över hela 
landet och personlig rådgivning 
dygnet runt genom Telefonban-
ken och internet.

!
Läs mer om SEB på:

www.sebgroup.com

ANNIKA FALKENGREN

Vd & koncernchef SEB

VÄRNAR OM ENTREPRENÖREN

Vi finns med som en partner i 

alla faser av både företagandet 

och livet skriver SEB:s vd och 

koncernchef Annika Falkengren.
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