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Finalist: Anders Bengtsson 

Aktiebolaget Stenströms Skjortfabrik 

Ort: Helsingborg 

Telefonnummer: 042-15 11 80 

Organisationsnummer: 556004-5378 

Omsättning 2010-12: 116 351 tkr 

www.stenstroms.com 

 

 
 

Entreprenören Anders mål: bli världens bästa leverantör av skjortor 
 

Anders Bengtsson äger och driver Stenströms Skjortfabrik, ett företag som tillverkar och 

säljer exklusiva skjortor med tillhörande accessoarer. Anders far köpte företaget 1982 och det 

gick i arv till Anders och hans syskon. Men sedan 7–8 år tillbaka är Anders ensam ägare. 

Under sin tid på företaget har Anders lyckats utveckla och förnya Stenströms till ett modernt 

varumärke som attraherar även yngre kunder. Visionen för Anders är att Stenströms ska bli 

världens bästa leverantör av exklusiva skjortor för män och kvinnor.  

 

De senaste tre åren har företaget ökat sin omsättning från 76 till 116 miljoner. Men för Anders 

är inte bara den egna lönsamheten viktigt utan det är också viktigt att återförsäljarna tjänar 

pengar på produkterna. Ett led i detta är Shirtacademy, ett utbildningsprogram för 

återförsäljarna. Stenströms berättar då bland annat om produkterna, produktionen och ger 

försäljningsargument.  

 

Anders har varit entreprenör hela livet och drivs av att vara på väg och att utvecklas. 

Ledorden för honom är ärlighet och passion till sitt jobb!   

http://www.stenstroms.com/
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Finalist: Per Eklund 

Scanunit AB 

Ort: Helsingborg 

Telefonnummer: 042-37 33 50 

Organisationsnummer: 556318-1824 

Omsättning 2010-12: 100 058 tkr 

www.scanunit.se 

 

 
 

Entreprenören Per erbjuder komplett service inom sjöfartssektorn 
 

Per Eklund driver Scanunit AB, ett företag som arbetar med ombordservice, utrustning och 

tillverkning inom sjöfartssektorn. Det hela startade med att Per insåg att det kostade mycket 

pengar för företag att ha båtar på varv för reparation. Han tänkte att problemen borde kunna 

lösas under färd och utvecklade konceptet ”riding crews”. Verksamheten har sedan utvecklats 

till att erbjuda en skräddarsydd fullservice. Scanunit skiljer sig från konkurrenterna med sitt 

helhetskoncept – enligt Per erbjuder ingen annan en lika komplett service.  

 

Företaget hade ett tufft år 2008/2009 men är nu tillbaka med stormsteg. I dag omsätter bolaget 

100 miljoner och nyligen startades ett dotterbolag i Danmark. Målet är att bli 

marknadsledande i Nordeuropa inom sitt segment. 

 

Per har alltid haft ett brinnande intresse för sjön och har också en bakgrund som sjöscout. 

Hans främsta motivation är att det ska vara roligt att jobba.  

 

 

 

 

  

http://www.scanunit.se/
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Finalist: Ola Hugoson 

Polykemi AB 

Ort: Ystad 

Telefonnummer: 0411-170 30 

Organisationsnummer: 556114-3461 

Omsättning 2010-12: 854 997 tkr  

www.polykemi.se 

 

 
 

Entreprenören Ola utvecklar plastbranschen 
 

Ola Hugosons far startade Polykemi AB 1968. Affärsidén var då som nu att tillverka 

kundanpassade plastråvaror för industrin. Ola kom in i företaget 1981 och i dag jobbar 

ytterligare fem familjemedlemmar i Polykemi. Sedan Ola började i företaget har antalet 

anställda mer än femdubblats och omsättningen har gått från 45 till 843 miljoner. Polykemi 

har ända sedan 70-talet arbetat internationellt och har i dag ett antal utländska dotterbolag. 

Den utländska marknaden står för mer än 60 procent av företagets omsättning. 

 

Polykemi har en omfattande utvecklingsverksamhet och skiljer sig på så sätt från många 

konkurrenter. De arbetar också med att ta fram nya material. Bland annat har företaget tagit 

fram Scanfill, ett material som består av 50 procent oändlig råvara. Att fortsätta var kreativa 

och nydanande i produktutvecklingen ser Ola som viktigt för att ligga i framkant i förhållande 

till kundernas önskemål och framtida krav 

 

Ola motiveras och drivs av tillfredsställelsen av att lyckas utveckla och förbättra företaget och 

medarbetarna, samtidigt som de lyckas uppnå en stabil ekonomisk plattform. Han ser sig själv 

som en öppen men krävande ledare – han är tillgänglig och låter de anställda prova sina 

vingar men kräver samtidigt att alla medarbetare ska göra sitt bästa.  

http://www.polykemi.se/
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Finalist: Mikael Jacobsson 

Aktiebolaget Smidmek Eslöv 

Ort: Eslöv 

Telefonnummer: 0413-138 70 

Organisationsnummer: 556232-3963 

Omsättning 2011-06: 81 650 tkr  

www.smidmek.eu 

 

 
 

Mikaels mekaniska verkstad ska bli ledande i södra Sverige 
 

Mikael hade många års erfarenhet inom smide när han 2007 köpte upp AB Smidmek.  

Företaget bestod då av en smidesverkstad och hade en omsättning på 10–12 miljoner kronor 

per år. I dag är Smidmek en mekanisk verkstad med inriktning på byggnadskonstruktioner. 

Företaget omsätter över 80 miljoner kronor per år. Smidmek utmärker sig genom att de 

erbjuder större paketlösningar än konkurrenterna. Till exempel utför de både tillverkning av 

stålkonstruktioner, betonggjutning och plåtarbeten.  

 

Smidmek har försäljning i Skåne, Halland och Småland. I och med företagets tillväxt har de 

skapat fler arbetstillfällen i regionen. För närvarande har företaget 20 fast anställda och hyr in 

ytterligare personal på olika projekt. Visionen är att vara marknadsledande inom regionen 

inom bolagets nisch. 

 

Mikael drivs av att göra affärer och genomföra och färdigställa dessa. Utanför arbetet har han 

två stora passioner – matlagning och vinsamling. 

  

http://www.smidmek.eu/
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Finalist: Kristina Levinson och Bengt Åkesson 

Kiviks Musteri AB 

Ort: Kivik 

Telefonnummer: 0414-719 00 

Organisationsnummer: 556137-3076 

Omsättning 2010-12: 369 042 tkr 

www.kiviksmusteri.se 
 

  
 

Österlenföretagare drivs av att föra musteritraditionen vidare 
 

Det var Kristina Levinson och Bengt Åkessons farfar som grundade Kiviks Musteri AB 1935. 

Företaget producerar och säljer främst saft, juice och kräm från färsk närproducerad frukt på 

Österlen. Bengt har alltid jobbat i företaget medan Kristina klev in1993. Musteriet är en av de 

större turistattraktionerna i Österlensområdet och har på så sätt betytt mycket för övriga 

aktörer i regionen, t.ex. restauranger och hotell.  

 

Inom företaget utvecklas hela tiden nya produkter både på vin- och saft/juicesidan. Kristina 

och Bengt har också varit tidiga med att använda nya paketeringslösningar. Till exempel 

släppte de det första vinet i Tetra-förpackning 1997.  

 

Syskonen upplever att de ärvt entreprenörskapet från sitt föräldrahem. De drivs av att skapa 

och bygga vidare på traditionen kring Kiviks Musteri. De är aktiva i många olika projekt i 

regionen till exempel Äppelmarknaden och Kivik Tourism 

  

http://www.kiviksmusteri.se/
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Finalist: Per Malmberg 

MalmbergGruppen AB 

Ort: Yngsjö 

Telefonnummer: 044-23 18 00 

Organisationsnummer: 556101-6089 

Omsättning 2010-12: 345 527 tkr 

www.malmberg.se 

 

 
 

Entreprenören Per satsar på rent vatten och ren energi 
 

Familjeföretaget MalmbergGruppen AB grundades redan 1866 och drivs i dag av fjärde och 

femte generationen. Företaget är ett svenskt miljöteknikföretag inom biogas, geoenergi, 

vattenrening, borrning och miljöhantering. Sedan början av 70-talet har Per Malmberg drivit 

företaget. Under hans ledning har MalmbergGruppen gått från att vara en lokal brunnsborrare 

till att vara en världsledande aktör inom miljöteknik. Kärnan i verksamheten är ren energi och 

rent vatten – företaget har ett ständigt fokus på att ta vara på vår värld och dess resurser. 

 

MalmbergGruppen har de senaste tre åren nästan dubblat antalet anställda och på så sätt 

skapat många nya arbetstillfällen, framför allt lokalt. De har till exempel byggt världens 

största geoenergianläggning på Arlanda flygplats. 

 

Företaget gick tidigt på export med vattenrening till Nordafrika, Kina, Baltikum och 

Ryssland. Fokus för Malmbergs affärer ligger i dag utanför Sverige och de är till exempel 

ledande inom Biogasrening i Tyskland. Visionen är att vara marknadsledare på utvalda 

geografiska marknader och i de branscher där de etablerar sig.  

 

Per är uppväxt med entreprenörskap omkring sig. Redan som barn fick han följa med sin 

pappa när han var ute och sålde och besökte kunder. När Per inte jobbar är han aktiv inom 

bland annat Lions klubb Åhus och Rotary.   

http://www.malmberg.se/
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Finalist: Benny Nilsson 

Furninova AB 

Ort: Bjärnum 

Telefonnummer: 0451-77 56 00 

Organisationsnummer: 556434-1773 

Omsättning 2010-12: 778 922 tkr 

www.furninova.se 

 

 
 

Entreprenören Benny satsar på SOUL  
 

Genom att göra det han älskar har Benny Nilsson fått Furninova AB att utvecklas från ett litet 

importföretag till en global aktör som tillverkar och säljer möbler. Ambitionen är att erbjuda 

moderna individanpassade möbler till ett överkomligt pris. Vägen uppåt har inte varit spikrak 

men i dag omsätter företaget över 770 miljoner kronor och sysselsätter nästan 700 personer.  

 

Under 2010 sjösatte Furninova sitt ”SOUL”-koncept som är en shop-in-shop lösning med 

olika livsstilsteman. Sedan dess har Benny byggt upp 65 SOUL-koncept i Sverige, Norge, 

Dubai, Kanada och Irland. Bennys vision med företaget var från början att få mat på bordet. I 

dag har han större visioner än så, till exempel att utveckla SOUL-konceptet till något stort.  

 

Som före detta proffsfotbollsspelare har Benny ett naturligt driv. Detta i kombination med 

passionen för inredning har tagit honom dit han är i dag. För Benny handlar entreprenörskap 

om att göra det man älskar.   

http://www.furninova.se/
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Finalist: Helena Peters 

NordiCare Ortopedi & Rehab AB 

Ort: Viken 

Telefonnummer: 042-35 22 20 

Organisationsnummer: 556493-4304 

Omsättning 2010-12: 19 351 tkr 

 

 
 

Helenas drivkraft: att hjälpa människor i en utsatt situation  
 

Helena Peters var på sitt tidigare jobb med och tog fram höftskyddsbyxan Safehip AirX. Hon 

trodde mycket på produkten och fick chansen att bli distributör genom att starta NordiCare 

Ortopedi & Rehab AB. NordiCare är ett dotterbolag till Carlia Consulting AB som ägs av 

Helena och hennes man. NordiCare marknadsför i dag noga utvalda Ortopedi- och 

Rehabprodukter till den skandinaviska marknaden. Produkterna de säljer är antingen 

egenutvecklade eller utvecklade tillsammans med samarbetspartners.  

 

De senaste tre åren har företaget dubblat sin omsättning och antalet anställda. De har också 

etablerat sig i Norge och Danmark och viljan att växa ännu mer är stor. För Helena är nyckeln 

till fortsatt tillväxt att satsa på produktutveckling och försäljning på nya marknader. Det är 

också viktigt att arbeta nära kunderna för att på så sätt få idéer till nya produkter. Visionen är 

att med bästa service och kompetens erbjuda funktionella, användarvänliga produkter med 

god design.  

 

Helena brinner för företaget och drivs av att hjälpa människor i en utsatt situation. Dessutom 

tycker hon att det är tillfredsställande att kunna lösa problem. 
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Finalist: Carin Stoeckmann 

Byggmästar’n i Skåne Aktiebolag 

Ort: Helsingborg 

Telefonnummer: 042-38 89 00 

Organisationsnummer: 556463-5273 

Omsättning 2010-12: 505 059 tkr 

www.byggmastarn.nu 
 

 

 
 
 

Entreprenören Carin lyckas i byggbranschen 
 

Byggmästar’n i Skåne Aktiebolag startades 1993 i Landskrona av Carins pappa, Christer 

Dahlen. Företaget bygger till, om och nytt åt näringsliv och offentlig förvaltning. Carin har 

varit med i princip sedan starten och tillträde som vd 2005.  

 

Sedan Carin tog över har Byggmästar’ns omsättning mer än dubblats. Till skillnad från 

branschen i stort klarade företaget sig också bra genom finanskrisen 2008–2009. De 

uppvisade goda resultat och behövde inte säga upp personal.  

 

För Carin är företagskulturen viktig, då man inte är ensam om att skapa utveckling och 

tillväxt. Målet är att de inom företaget ska jobba så enkelt och effektivt som möjligt och att 

medarbetarna ska få möjlighet att växa i organisationen.  

 

Carin har alltid velat starta och driva ett eget företag. Hon gillar utmaningar och brinner för att 

jobba med ständig förbättring och förenkling inom företaget. Carin är väldigt aktiv i olika 

nätverk för att inspirera och påverka bland annat studenter. Till exempel är hon med i 

Tillväxtverket och är ambassadör för kvinnligt företagande. 

http://www.byggmastarn.nu/

