
 
Kungliga Patriotiska Sällskapet       Pressrelease  

Torsten Jansson får Näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap 
Den 14 april mottog Torsten Jansson, grundare och huvudägare av New Wave AB, 
medalj vid en högtidlig ceremoni på Riddarhuset i Stockholm. Kungliga Patriotiska 
Sällskapets medalj är en belöning för framstående entreprenörskap. 
Näringslivsmedaljen delas ut av HKH Prins Carl Philip. Högtidstalare vid mötet är 
Fryshusets Anders Carlberg. 
  
Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat företag – 
och därmed arbetat för ett bättre Sverige, vilket Sällskapet gjort sedan 1772, då Gustav III skrev under 
stadgarna. Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett långsiktigt betydelsefullt arbete samt att 
inspirera andra. 
  
Sällskapet ger även bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt till sociala 
ändamål. Sällskapet delar också ut medaljer och hedersgåvor för uppskattad arbetsinsats. 
 
Torsten Jansson om medaljen  
– Det är jätteroligt att få Näringslivsmedaljen. Jag känner mig hedrad säger Torsten Jansson. 
 
Motiveringen lyder   
Torsten Jansson har utvecklat New Wave Group från grunden till ett stort börsnoterat företag. 
Med känsla för design och fokus på försäljning och marknadsföring har Craft sportkläder blivit stora i 
hela världen. Det berömda svenska glaset från Orrefors och Kosta Boda har under hans tid upplevt en 
renässans och är efterfrågat i butiker världen över.       
Efter 21 år med Torsten Jansson som ledare och entreprenör har företaget en omsättning på över  
4 miljarder kr och över 2 200 anställda. 
  
– Jag tycker det är roligt att skapa tillväxt!  
Det är viktigt att ha fokus på sälj och vara marknadsinriktad; utan nöjda kunder lyckas man ej. Absolut 
viktigast för att växa är att hitta bra medarbetare, ge dem ansvar, utveckla och att behålla dem. Jag 
försöker att ägna mycket tid till dotterbolagscheferna och både berömma och kritisera, dvs hålla en 
levande dialog. Hårt arbete och att vi kom helt rätt i tiden med Craft sportkläder har skapat tillväxten. 
Sammanlagt har vi lyckats väl, men det gäller att ha tålamod och våga misslyckas. Man får inte vara 
för rädd att misslyckas, säger Torsten Jansson. 
 
Övriga mottagare 2011 är Lars Ander, Nya Wermlands-Tidningen AB, Karlstad, media  
Efva Attling, Efva Attling Stockholm AB, design  
Lars Göran Blank, Jula AB, Skara, kedjeföretag, maskiner för hushåll och yrkesfolk  
Anastasia Georgiadou, AB Svensk Personlig Assistans, Stockholm, omvårdnad/assistans  
Karl Hedin, Karl Hedin AB, Västanfors, emballage, sågverk och handelsföretag  
Laurent Leksell, Elekta AB, Stockholm, medicinsk teknik  
Jan-Eric Nilsson, Rederi AB Gotland, Visby, färjetrafik mm  
Marianne Ränk, Einar Mattsson AB, Stockholm, fastigheter, bygg och förvaltning 
Jens och Ulf Spendrup, Spendrups Bryggeri AB, Vårby, bryggeri  
 
För ytterligare information kontakta 
Torsten Jansson, 031-712 89 01, torsten.jansson@nwg.se  
Marianne Reuterskiöld, 08-611 72 64, 070-36 77 646, 
Marianne.Reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se  
OBS! För pressmaterial och bilder vänligen besök www.kungligapatriotiskasallskapet.se 

 


