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Marianne Ränk får Näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap 
Den 14 april mottog Marianne Ränk, huvudägare av Einar Mattsson 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. 
 
Marianne Ränk om Näringslivsmedaljen 
– Jag är väldigt hedrad. Det kom oväntat och jag är mycket glad för egen del, men framför allt för alla 
medarbetare, som bidragit till detta, säger Marianne Ränk. 
 
Motiveringen lyder  
Marianne Ränk är andra generationen i den i fastighetssammanhang så välkända familjen Mattsson. 
Under många år och särskilt sedan hon blev majoritetsägare för Einar Mattsson AB har hon aktivt 
bidragit till företagets starka och välkonsoliderade utveckling. Hon har därvid satt särskild fokus på 
betydelsen av estetiskt tilltalande utformning av bostäder, vackra entréer och trevliga gårdar. Kvalitet, 
långsiktighet och omtänksamhet har haft stor betydelse i hennes sätt att arbeta. 
Verksamheten har växt till en omsättning på 860 milj kr och 375 anställda. 
  
– Det har på många sätt varit positivt att som kvinna arbeta i ett byggföretag. 
Jag ser med glädje att det nu är fler och fler kvinnor som kommer in och med dem ett annat synsätt i 
den av män förut så dominerade bransch. 
Under 2010 har Einar Mattsson AB firat 75 år och i samband med det har den tredje generationen 
stigit fram i rampljuset. Det har varit roligt och stimulerande att dela deras engagemang inför 
företagets framtida utveckling. 
Att marknadsföra och bevara företagets goda namn genom att vara med och skriva dess historia i ord 
och bild har varit viktigt för mig och det betyder att vi idag har den dokumenterad för framtiden, säger 
Marianne Ränk. 
 
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  
Torsten Jansson, New Wave Group AB, Dingle, profil- o sportkläder, gåvor, heminredning 
Laurent Leksell, Elekta AB, Stockholm, medicinsk teknik  
Jan-Eric Nilsson, Rederi AB Gotland, Visby, färjetrafik mm  
Jens och Ulf Spendrup, Spendrups Bryggeri AB, Vårby, bryggeri  
  
För ytterligare information kontakta 
Marianne Ränk, 08-586 26 300, marianne.rank@einarmattsson.se 
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