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Finalist: Johan Andersson 
Attract Sweden AB (f.d. Datura Trading AB) 
Ort: Sundsvall 
Telefonnummer: 060-12 50 20 
Organisationsnummer: 556314-7627 
Omsättning 2010-06: 94 985 tkr  
www.attract.nu 
 

 
 

Entreprenören som tiodubblat omsättningen på tre år 
 
Johan Andersson är en entreprenör som tidigare byggt upp hälsobutikerna Life, som i dag är 
en relativt stor butikskedja. År 2005 startade han Attract Sweden AB, som tillhandahåller 
produkter vars syfte är att förbättra såväl den fysiska som mentala hälsan hos människor. 
Johan började med att ta in och marknadsföra massagefåtöljer. I dag marknadsför och säljer 
Attract också spikmattor och promenadband. Spikmattorna har haft stor framgång och säljs nu 
i 25 länder. Hittills har Attract sålt 550 000 spikmattor. De senaste tre åren har Attracts 
omsättning ökat från 7 miljoner till drygt 90 miljoner. Målet är att Attract ska bli det ledande 
varumärket inom teknisk egenvård. 
 
I nuläget har Attract två nya produkter på gång: Cozy one som är en fleecefilt med ärmar och 
sovplaggen KIIKOI som är gjorda i ett nytt funktionsmaterial. Attracts produktförsäljning 
sker främst via återförsäljare och företaget har kontrakt med NK, Life, Clas Ohlson, Stadium 
och Intersport. För promenadbandet har företaget också skaffat en ambassadör i form av 
Martin Lidberg.  
 
Johan har byggt upp ett speciellt koncept i det att han identifierar produkter, testar dem i liten 
skala och sedan knyter återförsäljare till sig. Han är en fokuserad och målinriktad entreprenör 
och motiveras av att känna potential i en produkt. 
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Finalist: Ulf Byström 
Rock Group Sweden AB (Gneis) 
Ort: Luleå 
Telefonnummer: 0920-22 44 90 
Organisationsnummer: 556704-7484 
Omsättning 2010-12: 17 186 tkr 
www.rockgroup.se 
 

 
 

Ulf säljer kläder för alla väder 
 
Ulf Byström kände att det inte fanns några vettiga utekläder för barn. Därför slog han sig ihop 
med Janne Fjällström och startade Rock Group Sweden AB, ett företag som tillverkar 
funktionskläder för barn under märket Gneis. Året var 2006 och företagets vision var att göra 
världens bästa funktionskläder för barn – kläder som skulle göra de vuxna avundsjuka. I dag 
omsätter Rock Group Sweden drygt 17 miljoner kronor.  
 
För att komma igång stort gick företaget ut på nätet och frågade om fler saknade bra 
vinterkläder för barn. De fick enorm respons och hade snart 2000 barn som kunde fungera 
som testpiloter. Framtidsplanerna är att företaget inom 4–5 år ska omsätta 100 miljoner och 
ha etablerat sig i ett eller två grannländer.  
 
Ulf drivs av en lust att ständigt göra allt bättre och gillar att utforska nya saker. För honom är 
relationen till kunden något av det viktigaste. Kunderna ska vara i centrum, oavsett om det 
handlar om marknadsföring, försäljning eller utveckling av produkter.  
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Finalist: Maria Holmberg och Eva Sehlstedt 
UmiRen Städ AB 
Ort: Umeå 
Telefonnummer: 090-12 20 15 
Organisationsnummer: 556498-7161 
Omsättning 2010-12: 18 923 tkr 
www.umiren.se 
 

 
 

Umeåentreprenörerna satsar på personlig kontakt i städbranschen 
 
Städföretaget UmiRen Städ AB grundades 1994. Företaget bildades då Maria Holmberg och 
Eva Sehlstedts mamma köpte den städverksamhet hon arbetade i av sin dåvarande 
arbetsgivare. Maria och Eva har varit med sedan starten och äger i dag företaget. UmiRen 
arbetar med rengöring och lokalvård i Umeåområdet. Kunderna är både privatpersoner, 
företag och offentlig sektor. Vare sig mor eller döttrar hade erfarenhet av eget företagande och 
resan har innehållit mycket ”learning by doing”. I dag omsätter UmiRen  nästan 20 miljoner 
kronor. 
 
UmiRen är ett flexibelt företag som arbetar i nära samarbete med kunderna. Den personliga 
kontakten är viktig och Eva träffar alltid nya potentiella kunder personligen innan en offert. 
Ledorden i företaget är kunnande, kvalitet och service och detta genomsyrar hela 
verksamheten. Inom företagets personal finns en stor mångfald. Detta är viktigt för Maria och 
Eva då de anser att en mix av nationaliteter, åldrar och kön behövs för att matcha kundernas 
behov.  
 
En stor drivkraft för Maria och Eva är att få nöjda kunder och medarbetare. De har också en 
stark vilja att förbättra och förnya sin verksamhet. Detta sker bland annat genom utbildning av 
personalen och genom att hitta så bra och miljövänliga städprodukter som möjlig.  
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Finalist: Richard Nordlander 
International ATIS AB 
Ort: Sundsvall 
Telefonnummer: 060-600 52 00 
Organisationsnummer: 556453-4518 
Omsättning 2010-12: 49 957 tkr 
www.internationalatis.se 
 

 
 

Entreprenören Richard ger dig ren luft  
 
Richard Nordlander arbetade som säljare av städmaskiner för ett amerikanskt bolag innan han 
2006 tog fram den egna produkten Pro-Aqua Platinum Edition och ställde sig på egna ben. 
Det blev startskottet för företaget International ATIS AB, som han driver helt i egen regi och 
med stor framgång. Företaget säljer en universalmaskin som renar luft med vatten utan 
mekaniska filter. Maskinen har haft stora framgångar inte minst genom att kunna bidra till 
renare inomhusluft och därmed en lättare tillvaro för många allergiker. Sedan starten har 
företagets omsättning gått från 17 miljoner till 50 miljoner och antalet anställda har 
tredubblats. 
 
Richard satsar både på att utveckla företaget på den skandinaviska marknaden och att 
expandera utomlands. I framtiden vill han bygga vidare på det existerande 
franschisekonceptet och expandera antalet franschisetagare. I Sverige är målet att varje svensk 
stad med fler än 100 000 invånare ska ha ett Pro-Aqua kontor. 
 
Företaget har relativt liten konkurrens då de har en väldigt specifik produkt. För att nå ut med 
produkten sker hemförsäljning hos utvalda kunder. Enligt Richard är en av nycklarna till 
fortsatt framgång att ha duktiga medarbetare.  
 
Richard ser sitt arbete som en välbetald hobby och kan inte tänka sig att göra något annat. 
Han kommer från en familj av företagare och som ledare tycker han att det är viktigt med 
öppenhet och ärlighet.  
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Finalist: Josef Nygren 
Umlax AB 
Ort: Lycksele 
Telefonnummer: 0950-171 00 
Organisationsnummer: 556295-4569 
Omsättning 2011-04: 44 907 tkr 
umlax.se 
 

 
 

Lyckseleentreprenören Josef ser möjligheterna i glesbygden   
 
Josef Nygren är biologen som efter erfarenhet av kommunalt arbete med fiske och 
fiskeutveckling bestämde sig för att starta en fiskodling tillsammans med en god vän. 1986 
startade de med fyra fiskekassar och började sälja levande fisk. De senaste två åren har både 
omsättningen och antalet anställda fördubblats. Umlax omsätter i dag 45 miljoner kronor.  
 
Företagets affärsidé är att producera livsmedel av hög kvalitet i extremt ren miljö och Josef 
har höga mål för företagets framtida utveckling. Till exempel ska omsättningen inom fem år 
uppgå till 125 miljoner kronor. Samtidigt är inte pengarna Josefs främsta drivkraft utan han 
brinner för att skapa sysselsättning i glesbygden. Företagets vision är att skapa värden i 
Svenska Lappland för ägare, bygden och medarbetare. 
 
Sedan starten har Josef utvecklat företaget, bland annat genom att köpa upp likartade 
verksamheter. I dag bedriver Umlax fiskodling på sju olika ställen i svenska Lappland. 
Dessutom har de egen avelsproduktion av röding och ett eget slakteri, där fisken rensas och 
fileas. I dag sker företagets försäljning främst i Sverige och Finland men inom kort räknar de 
med att expandera i Ryssland och London.  
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Finalist: Anders Nyman 
ETK Holding AB 
Ort: Luleå 
Telefonnummer: 0920-23 05 30 
Organisationsnummer: 556572-3136 
Omsättning 2010-08: 90 294 tkr 
www.etk.se 
 

 
 

Anders anläggningar gör sopor till värme 
 
Kollegorna Anders Nyman och Roland Nilsson bestämde sig 1993 för att starta eget. De 
grundade då ETK Energitekniska Konstruktioner AB, som är ett entreprenadföretag i 
energibranschen. Företagets fokus är på förbränning av avfall för kraft- och värmeproduktion. 
Sedan Rolands bortgång 2001 ägs och drivs ETK av Anders.  
 
Kärnan i ETK är att ständigt utveckla idén om avfallsförbränning som energikälla för 
värmeframställning. Företaget är i dag ledande inom Sverige och Norge inom sin nisch. 
Visionen är att leverera den perfekta anläggningen, något som kräver konstant utveckling och 
förbättring. I dag omsätter EKT drygt 90 miljoner och målet är att nå en varaktig omsättning 
på över 100 miljoner.  
 
Anders ser bra medarbetare som grunden för nöjda kunder. De anställda i företaget har ett 
stort engagemang och en vilja att diskutera. Anders poängterar också att ingen medarbetare 
någonsin sagt upp sig från ETK. 
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Finalist: Maria Olsson och Anne Wigren 
Rik Asssistans AB  
Ort: Härnösand 
Telefonnummer: 0611-81 10 10 
Organisationsnummer: 556765-6797  
Omsättning 2010-08: 39 633 tkr 
www.rikassistans.se 
 

 
 
Härnösandsentreprenörer med planer för assistansbranschen 
 
Med en gemensam bakgrund som enhetschefer för personlig assistans i Härnösands kommun 
startade Maria Olsson och Anne Wigren Rik Assistans AB. Företagets huvudverksamhet är 
att verkställa personlig assistans men de erbjuder också hushållsnära tjänster. Maria och 
Annes vision är att erbjuda individanpassad assistans i nära samarbete med sina kunder. De 
ska snabbt kunna tillgodose den enskilde kundens speciella behov.  
 
Rik Assistans hade vid starten 90 anställda och 20 kunder. På bara två år har detta ökat till 
drygt 150 anställda och ett 30-tal kunder. I dag omsätter företaget nästan 40 miljoner. Maria 
och Anne siktar på att omsätta 100 miljoner inom fem år. De har också planer på att starta en 
yrkesutbildning för personliga assistenter i samarbete med Härnösands kommun. På lång sikt 
är målet att företaget ska finnas representerade i alla Sveriges kommuner.  
 
Maria och Anne satsar mycket på personalen. Bland annat erbjuder de tryggare 
anställningsformer och ett högre anställningsskydd än vad som är vanligt i branschen. De 
jobbar också mycket med vi-känslan och vill att alla anställda ska känna sig delaktiga i 
företaget. 
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Finalist: Maud Spencer 
Svalson AB 
Ort: Öjebyn 
Telefonnummer: 0911-667 25 
Organisationsnummer: 556267-9059 
Omsättning 2011-04: 40 092 tkr 
www.svalson.se 
 

 
 

Mauds glas skyddar Christian Diors juveler 
 
Maud Spencers pappa och morbror startade Svalson AB för trettio år sedan och arbetade då 
med all typ av industriservice. För sju år sedan tog Maud Spencer över som vd och började 
renodla verksamheten. I dag tillverkar och säljer Svalson eldrivna skjutluckor och höj- och 
sänkbara glaspartier. Maud har under sin tid som vd utvecklat företaget och byggt upp 
lönsamheten. I dag omsätter Svalson över 40 miljoner kronor.  
 
Från början användes Svalsons eldrivna skjutluckor enbart i receptioner. Men Mauds driv att 
ständigt utveckla företaget har lett till fler användningsområden. Bland annat placerar 
Christian Dior sina juveler bakom Svalsons glaspartier. Företagets nyaste produkt är Café au 
Lä (CaL), ett höj- och sänkbart staket i glas för restauranger och kaféer. CaL har haft stor 
framgång internationellt men finns också på ett hundratal uteserveringar i Stockholm.  
 
Svalsons är i dag marknadsledande på skjutluckstillverkning och höj- och sänkbara staket. 
Företaget har återförsäljare i de flesta europeiska länderna, men även i Australien, Japan, 
USA, Kanada och Colombia. Mauds mål är att få företaget att växa för att kunna göra ett ännu 
bättre arbete. Maud satsar på tillväxt både genom nya geografiska marknader och genom nya 
segment.  
 
Maud startade sitt första företag som 24-åring och har alltid varit entreprenör. Hon brinner för 
att personalen ska trivas och hon drivs av att få in fler kvinnor i denna annars 
mansdominerade bransch.  
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Finalist: Torbjörn Sundh 
Torbjörn Sundh Entreprenad AB 
Ort: Umeå 
Telefonnummer: 090-13 00 77 
Organisationsnummer: 556388-0904 
Omsättning 2010-12: 50 743 tkr 
www.tsundh.se 
 

 
 

Från en röd traktor till en hel maskinpark 
 
Torbjörn Sundh startade 1990 företaget Torbjörn Sundh Entreprenad AB som arbetar med 
markentreprenad och underhåll, huvudsakligen i Västerbottenregionen. Torbjörn började sin 
resa med en enda röd traktor, som fortfarande finns kvar i företaget. Trots en mogen bransch 
har företaget växt stadigt sedan starten. I dag har bolaget 50 anställda och omsätter över 50 
miljoner kronor. Affärsidén är att serva kunder dygnet runt, året om oavsett behov inom 
underhåll och entreprenad. 
 
Med ett brinnande intresse för maskiner och stor erfarenhet från branschen i bagaget har 
Torbjörn skapat ett framgångsrikt företag. Han satsar mycket på problemlösning och sätter 
kunden i centrum. Vid nyanställningar värdesätter Torbjörn social kompetens högt i 
förhållande till teknisk kompetens. Det senare anser han nämligen är lättare att lära någon. 
Målet för framtiden är att bibehålla och utveckla verksamheten. Dessutom har Torbjörn planer 
på att starta en åkericentral.  
 
Torbjörn såg sig tidigt som entreprenör och ser i dag arbetet både som en hobby och ett jobb. 
Drivkraften finns enligt Torbjörn i hans personlighet – han ser bara möjligheter och ska 
framåt.   


