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Mattias O’Nils är årets entreprenör
En av grundarna till OnTop Measurement, Mattias O’Nils, har utsetts till Årets entreprenör vid
Sundsvall Business Awards. Han får utmärkelsen för att ha tagit en unik innovation för pappersindustrin ut på marknaden.
- Det känns smått chockartat och otroligt roligt att vårt arbete uppmärksammas. Vi vill så gärna
att detta ska ge tillväxt i Sundsvallsregionen, säger Mattias O’Nils.
Juryn motiverar priset Årets entreprenör med förmågan att förena entreprenörskap, innovation
och kommersialisering. Här har Mattias O’Nils personligen visat att det i Mittuniversitetets mylla
kan växa upp en företagare.
Det handlar om pappersmätaren OnTop som mäter papperets topografi kontinuerligt medan
det produceras. Det ger möjlighet för tillverkaren att snabbt åtgärda eventuella brister i kvaliteten. Tidigare har kvaliteten mätts genom stickprov och labbanalys, vilket i värsta fall inneburit
mycket spill i form av färdigproducerat papper med brister i kvaliteten.
- I början av projektet skulle vi undersöka om det var genomförbart, och det tog oss fem år att
bevisa att det fungerar. När det sedan bestämdes att det skulle bli en produkt, tog projektet en
helt annan inriktning – att ta resultaten från forskning ut till marknaden, säger Mattias O’Nils.
Företaget har redan levererat pappersmätare till industrin, och Mattias O’Nils har goda förhoppningar inför framtiden.
- Vi tror mycket på produkten men också på att universitetet kan göra så mycket mer för tillväxten i regionen genom att som i vårt fall skapa ett företag men också att samverka med företag
och region för att hitta innovativa och smarta lösningar i hela samhället, säger Mattias O’Nils.
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