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Abstract: The Swedish (and European) instrument mechanical industry has 
experienced a crisis since they started to meet serious competition from Bal-
tic and South East Asian countries some years ago. The biggest competitors 
nowadays come from China; this phenomenon has commonly been called 
the “Chinese threat”. Being aware of the seriousness of the situation, cor-
porations in several European countries have decided to combine their 
strengths and form clusters (as e.g. in Portugal). In Sweden, so far, such 
forms of cooperation have been less common.  

The leaders of three firms in Middle Sweden – Modellteknik AB in 
Eskilstuna, T-mold AB in Tvärred/Ulricehamn and Formverktyg in 
Nynäshamn AB – decided to go together and form a cooperation  in order to 
improve their chances of surviving in the Global marketplace. Although 
these companies differ considerably in their routines and their traditions, 
and even though they are located in different areas, these firms are in the 
process of growing together to meet future challenges. The cooperation has 
taken a rather loose and flexible form, i.e. non-institutionalised, which 
leaves room for other potential firms to join the project. 
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Stefan Huber, assistant 
professor and  
Klaus Solberg Söilen, lec-
turer, prepared this case as 
a basis for group discus-
sio  rather than to illus-
trate either effective or 
ineffective handling of an 
ad inistrative situation. 
Certain industry and pro-
pri tary data have been 
dis uised. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den europeiska och i synnerhet den svenska verktygsmakarbranschen befinner sig 
just i en allvarlig kris. Den viktigaste orsaken till denna kris är det allmänt 
omtalade ”hotet från Kina”, dvs. det relativt nya fenomenet att den kinesiska 
industrin expanderat och skapat en mycket tuff konkurrenssituation för omvärlden. 
Europeiska verktygsproducenter har i genomsnitt mycket högre priser och erbjuder 
sämre leveranstider jämfört med de kinesiska (och delvis även den baltiska) 
konkurrensen. I många europeiska länder har detta lett till att verktygsföretag 
redan har försvunnit helt och hållet1. 
 
 
_________________________________ 
1 Jfr. Nordmark (2004a). 
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I Sverige är man mycket medveten om problemet. 
Det råder dock minst sagt olika uppfattningar om hur 
man ska bemöta ”det kinesiska hotet”. Många anser 
att de svenska verktygsmakarna är för konservativa i 
sin attityd: Man håller fortfarande fast vid den gamla 
och – utifrån ett internationellt perspektiv sett – 
förlegade handverkartraditionen, enligt vilken 
verktygsmakarna intar en privilegierad ställning som 
kunden böjer sig ödmjukt inför. Situation har dock 
ändrats drastiskt. Många experter menar bestämt att 
det som krävs är en helomvändning. I dagens läge 
ska man främst se och förstå kundernas behov och 
skapa goda affärskontakter.  

Ett annat stort problem inom 
verktygsindustrin är att den moderna kundkretsen för 
verktygsproducerande företag består av väldigt 
krävande kunder. Sådana kunder, t ex inom 
automobilindustrin, kräver ofta hela räckvidden från 
prototypmaskiner till maskinserier. Det finns mycket 
få svenska företag som klarar av dessa krav – i 
motsats till konkurrensen från Kina, Baltikum och 
även Sydeuropa, där företagskluster har bildats för 
att kunna möta kundernas förväntningar. 
 Utifrån tidigare möten på olika forum såsom 
Team Nord och krAft har tre svenska 
verktygsföretag nyligen bestämt sig för att slå ihop 
sin verksamhet, nämligen Modellteknik AB i 
Eskilstuna, T-mold AB i Tvärred/Ulricehamn och 
Formverktyg i Nynäshamn AB. Ytterligare ett 
företag – Mould Express AB i Gislaved – är knutet 
till samarbetsprojektet som har kallats ”Mould 
Supply Group” (MSG). Samarbetet är fortfarande i 
sin uppbyggnadsfas, men man är mycket 
förväntansfull. 
 – Vi har nog inte riktigt lugnat ner oss, utan 
är väldigt entusiastiska över vår nya kooperations-
form, säger Roger Andersson, VD på och ägare av 
Modellteknik AB. Vi hoppas på en mycket gynnsam 
framtid och har redan fått positiv respons. 

 För denna studie om MSG intervjuade vi 
Roger Andersson och krAft-handledaren Mike 
Danilovic. Danilovic är annars är verksam vid 
Internationella handelshögskolan i Jönköping. 
 
Tre olika företag 
 
De tre företagen som ingår i MSG är förvisso alla 
verktygsproducerande firmor, men traditionellt sett 
har de alla en egen specialisering resp. inriktning. 
Det som enligt Roger Andersson skiljer företagen 
mest åt är deras kundkrets. 
 
• Modellteknik AB i Eskilstuna beskrivs som ett av 
Sveriges största företag för tillverkning av modeller, 
prototyper och formverktyg1. Företaget samarbetar 
med gjuterier för gjutning av aluminium och järn och 
framställer form- och provverktyg samt prototyper 
och även kompletta serier. Förutom andra industriers 
underleverantörer består Modelltekniks kunder även 
av slutkunder, dvs. stora industriella aktörer såsom 
Alfa Laval, Ericsson, Nokia, SAAB, Scania, 
Siemens Volvo m.m.  
 
• T-mold AB i Tvärred/Ulricehamn koncentrerar sin 
verksamhet främst på större verktyg, i synnerhet för 
plast- och pressgjutning. Viktmässigt kan sådana 
verktyg uppgå till 1-2 ton. Såsom Modellteknik har 
man ett ganska brett sortiment och levererar till 
underleverantörer huvudsakligen inom 
fordonsindustrin.  
 
• Formverktyg i Nynäshamn AB har sitt ursprung i 
televerkets verktygsavdelning och producerar främst 
mindre detaljer i hög precision, huvudsakligen för 
telekomindustrins behov. Det handlar då mest om 
komplexare verktyg (främst för formsprutning). Man 

                                                 
1 Jfr. även företagets hemsida: http://www.modellteknik.se.  
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levererar till underleverantörer, i mindre utsträckning 
även till slutkunder. Jämfört med Modellteknik AB 
och T-mold AB är utbudet något smalare och man 
koncentrerar sig mest på mindre verktyg för 
plastbearbetning där företaget påstås förfoga över en 
hög kompetens.  
 
Tab. 1 Anställning och omsättning hos  

Modellteknik AB, Formverktyg AB  
och T-mold AB2  

 
   Antal   Omsättning 
   anställda i milj. kronor 
 
Modellteknik AB 18  15,5   
 
T-mold AB   17  15,5   
 
Formverktyg AB 7  7   
 
 
Den svenska verktygsmakarkrisen – ”det 
kinesiska hotet” 
 
Det är ett obestritt faktum att alltmer inom 
verktygsmakeriet tas nuförtiden över av datorer och 
programmerande ingenjörer. Många inom branschen 
anser därför att det inte räcker med att vara en 
skicklig verktygsmakare, dvs. hantverkare av det 
gamla slaget. En omfattande anpassning till den 
rådande marknadssituationen med dess utmaningar 
är oumbärligt. Ett annat, vetenskapligt dokumenterat 
faktum är att de flesta av de ca. 130 
verktygsproducerande firmor i Sverige är relativt 
små företag med en genomsnittlig personalmängd på 
ca. 10 personer. Över 75 % av dessa företag är 

                                                 
                                                2 Siffrorna är ungefärliga. De används här endast i 

förtydligande syfte. 

lokaliserade i Götaland, främst i Småland och Västra 
Götaland3. 
 Den förhållandevis ringa storleken gör det för 
de flesta företag inom verktygsindustrin omöjligt att 
möta kundernas behov. Det handlar mest om kunder 
som är större och internationellt verksamma aktörer t 
ex ifrån fordonsindustrin. Dessa kunder kräver ofta 
flera verktyg samtidigt eller till och med hela 
verktygsserier. Eftersom de inhemska 
verktygsmakarnas kapacitet inte längre infriar 
kundernas krav går uppdragen i regel till större 
verktygstillverkare i andra länder. Inom Europa har 
det traditionellt varit producenter i sydligare länder 
såsom Portugal och Spanien. Men allteftersom 
lönenivåerna i dessa länder har utvecklats till 
västeuropeiska mått har verktygsproduktionens 
europeiska centrum under de senaste åren förflyttats 
till de baltiska staterna. Globalt sett kommer dock 
den mest allvarliga konkurrensen ifrån Kina där ett 
nytt industriellt uppsving kunde åstadkommas 
genom mycket låga produktionskostnader. Generellt 
kallas detta konkurrensfenomen som ”det kinesiska 
hotet”. 
 En studie gjord av organisationen Pressoform 
i Luleå (numera svensk Verktygsteknik AB) 
bekräftar denna trend: På ca. fyra år har andelen 
försäljningen av svenskproducerade verktyg 
reducerats med nästan en tredjedel (jfr. nedanstående 
tabell): 
 

 
3 Jfr. Danilovics projektbeskrivning „VerktygskrAft“ 
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Tab. 2. Utvecklingen av försäljningen inom 
verktygsindustrin (siffrorna i milj. kronor) 

 
År Totala inköp Varav från  Andel  
   svenska  svensk  

tillverkare        tillverkning 
 
1998 1200  446   37% 
1999 1434  464   32%  
2000 1707  490   28% 
2001 1477  382   26% 
 
Förutom de höga priserna som de svenska 
verktygsmakarna kräver är kunder ofta missnöjda 
med leveranstiderna vilket för det mesta fungerar 
avsevärt mycket smidigare med utländska företag. 
Dessutom kan i synnerhet de asiatiska producenterna 
erbjuda kompletta uppsättningar av verktyg, som 
redan omnämnts ovan. En risk som är överhängande 
är att det svenska verktygsmakeriet kommer att 
försvinna helt och hållet inom de närmaste åren om 
den negativa produktions- och försäljningstrenden 
håller i sig. Idag finns det redan företag – även i 
Sverige – som beställer enbart ifrån utlandet resp. 
Asien. Ett exempel på det är det internationellt 
renommerade Husqvarna AB som år 2000 köpte 60 
% av sina verktyg i Sverige, 2003 uppgick denna 
andel enbart till 10 %. 
 
Olika uppfattningar om krisens bemästring 
 
I Sverige är man inte omedveten om problemet och 
även från officiella sidor är man angelägen om att 
vidta åtgärder för att rädda den inhemska 
verktygsindustrin. Men meningarna om vilka 
strategier som ska väljas går isär. Inom branschen 
menar många att en hög teknisk kompetens samt ett 
gediget hantverkligt arbete kommer att räcka långt 
för att överleva krisen. Vissa företagsledare anser 

dessutom att det är en fördel att ha mindre företag 
som kan vara flexibla och som dessutom har en nära 
och personlig kundkontakt4. 
 Mera ekonomiskt och akademiskt inriktade 
experter tror dock att detta är en något fatal 
inställning som återspeglar en traditionell syn på 
verktygsmakaryrket och som kommer att leda till 
dess undergång. Bo Willermark från 
Industriutvecklingscentrumet Gnosjö (IUC) 
presenterade vid ett möte i Anderstorp i april 2004 
en hel lista med kritikpunkter mot de svenska 
verktygsmakarna5. En av de huvudsakliga 
kritikpunkterna är det faktum att verktygsmakarna 
inte begriper nödvändigheten att arbeta utifrån ett 
kund- eller större marknadsperspektiv. 

Mike Danilovic ifrån Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping håller med om denna 
kritik: 

– Det är skrämmande att se vilken låg 
ekonomisk kompetens vissa företagsledare inom 
branschen har. Ofta får man intrycket att de inte ser 
längre än näsan räcker. Sedermera blir de förvånade 
över att de går i konkurs eller att lönsamheten på 
företaget är så dålig. 

I Jönköpings län, där många av 
verktygsmakarna har sina säten, inleddes därför ett 
projekt inom företagsutvecklingsprogrammet krAft 
som riktade sig speciellt till verktygsproducerande 
företag. Mike Danilovic och Bo Willermark agerade 
som projektledare6. 
 
Ett förslag om samarbete 
 
En av de viktigaste lärdomar man tagit ur analysen 
av den rådande konkurrenssituationen inom 
verktygsbranschen både på en nationell och på en 
                                                 
4 Jfr. Nordmarck (2004a). 
5 Ibid. 
6 Projektet har avslutats under våren 2004. 
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internationell nivå är enligt Danilovic insikten om att 
de svenska företagen är alldeles för små för att kunna 
överleva. Däremot finns det goda förutsättningar att 
genom så kallade klusterbildningar kunna möta de 
krav som ställs på dagens marknad: 
 – Titta bara på länder såsom Portugal: 
Framgången där beror huvudsakligen på att man har 
slagit ihop flera mindre firmor och bildat ett större 
nätverk där man kan erbjuda mycket omfattande 
produktioner, både på en kvalitativ och en 
kvantitativ nivå7. Likadana klusters finns i Asien. De 
har lyckats att dra till sig mycket stora projekt och 
har en klar arbetsfördelning. 
 Meningen med krAft-projektet (som kallades 
”VerktygskrAft”) var därför inte bara att ge de 
enstaka företagsledarna insikt in i krisens djup och 
möjligheten till att utbyta erfarenheter inom 
branschen, Man vill snarae medvetet stimulera 
tankar kring en samarbetsform på svensk terräng 
enligt de utländska modellerna. Detta visade sig 
dock vara en mycket svår uppgift: 
 – Den ena efter den andra hoppade av när vi 
började fördjupa våra funderingar kring ett sådant 
nätverk. En av orsakerna var säkert ett gammalt 
konkurrenstänkande och att man inte ville lita på de 
andra företagen. Ett annat problem som gjorde att 
många var avvaktande bestod i att det inte var helt 
klart från början hur många som skulle vara med vid 
ett sådant samarbete och hur arbets- och 
kompetensfördelning skulle se ut helt konkret. 
 Till slut var det dock tre firmor av 
ursprungligen mer än tio som bestämde sig för att 
försöka ett samarbete, nämligen Modellteknik AB, 
T-mold AB och Formverktyg i Nynäshamn AB. 
Roger Andersson menar att det har varit ett stort steg 
att besluta sig: 

                                                 
7 Ett av de äldsta samarbetsprojekten kallas Cefamol. Se även 
www.cefamol.pt.  

 – När vi satt där på vårt sista krAft-möte gick 
det väldigt trögt. Ingen ville riktigt ta tag i det och 
det verkade länge så att vi inte alls skulle lyckas. 
Men vi hade en mycket allvarlig diskussion där vi 
började förstå att våra bästa framtidschanser bestod i 
ett samarbete. Därefter började vi blir mycket mer 
konkret. 
 
De första stegen mot ett gemensamt mål 
 
När Roger Andersson började delta personligen i 
krAft-mötena, hade Modellteknik AB redan varit 
med i projektet sedan flera månader tillbaka.  
Företaget hade representerats av sin 
marknadsansvarig, men det var inte förrän 
Andersson själv kom in i projektet som saker och 
ting började visa resultat: 
 – I början, när det var 10 olika företag som 
ville vara med, var mötena mer teoretiskt upplagda 
och vi diskuterade framför allt två olika spår, 
nämligen produktionsteknik och marknadsfrågor. Vi 
fick bland annat lära oss en del om hur man skulle 
utnyttja maskinerna bättre för att få ut maximal 
effekt. Det kändes nyttigt, men hade framför allt 
informerande karaktär. 
 Ett viktigt inslag i krAft-undervisningen 
bestod i att göra klart för deltagarna hur 
överhängande den internationella 
konkurrenssituationen var. KrAft-ledningen 
påpekade också tidigt fördelarna av ett samarbete 
mellan mindre företag enligt utländska modeller för 
att möta markandens krav: 
 – Det var ju tanken, berättar Andersson. Men 
deltagarna representerade en rätt så stor grupp och 
man kände varandra inte speciellt väl. Man visste 
därför inte riktigt heller hur öppen man kunde vara 
och hur mycket man skulle berätta om sig själv. 
 Öppenheten förstärktes dock något när 
gruppen blev allt mindre: 



 
                                                                                                                               Case ID-009 
 
 

___________________________________________________________________________________________  

 
 

Page 6 of 8 

Copyright © 2004 by Stefan Huber and Klaus Solberg Söilen.  
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or trans-
mitted in any form or by any means without the permission of authors. Special thanks to Annika Gustafs-
son. Distributed by the krAft project, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Box 1026,  
551 11, Jönköping, Sweden. 

 – Förutom de företag som hoppade av fanns 
det också ett som under resans gång gick i konkurs. 
Men det var fortfarande så att de tre företag som stod 
kvar i slutet hade knutit sina bekantskapsband på ett 
konstgjort sätt och man kan inte påstå att vi i detta 
skede hade riktigt fulltförtroende för varandra. 
 Ett viktig steg på vägen till ett gemensamt 
nätverk var kontakten med Jan Henriksson, VD på 
handelsbolaget ”ADC of Sweden”. I ADC har tre 
mindre pressgjuteriföretag genomgått för att kunna 
möta kundernas behov på ett mera effektiv och 
omfattande sätt8. Sammanslagningen ägde rum år 
2002 och har redan visat goda resultat. 
 – Det var väldigt inspirerande att höra någon 
berätta om sina positiva erfarenheter med ett sådant 
kooperationskoncept, säger Andersson. Det var 
viktigt för oss att begripa att något sådant skulle 
kunna fungera även i vårt fall. 
 
Strategiska planer och koncept 
 
När de tre företagsledningar väl hade bestämt sig för 
att satsa på ett samarbete och även hade hittat ett 
gemensamt namn för projektet (”Mould Supply 
Group”, MSG) var det förstås viktigt att lära känna 
varandra ännu närmare. Mötet med Jan Henriksson 
hade också medfört insikten om hur viktigt det var 
med en samordnande instans. Det gällde då framför 
allt frågor kring kompetens- och arbetsfördelning.  
 Genom krAft-projektet kom man i kontakt 
med Tord Lindahl, konsult inom affärsutveckling. 
En av hans första åtgärder som han förklarade var 
absolut nödvändig för ett fortsatt samarbete och hans 
engagemang i det var hans krav att alla tre företag 
skulle lämna ut sina kundregister för att skapa en 
gemensam kunddatabas.  
 – Det var lite känsligt och samtidigt en 
ganska radikal åtgärd, säger Andersson. Det var ju 
                                                 
8 Jfr. KrAftstudie „ADC of Sweden“. 

ändå de kunder som vi jobbat åt i många år. Vi ville 
egentligen gärna hålla våra kundkontakter för oss 
själva. 

Lindahl fick dock sin vilja igenom. Fram till 
årsskiftet 2004/2005 ska han fungera som den 
drivande kraften bakom samarbetsprojektet. Han ska 
agera som marknadsansvarig och som stimulerande 
kraft och bollplank för de tre företagen. Däremot 
sköter de tre företagsledningarna dirigeringen av sina 
uppdrag själva och lägger upp arbets- och 
uppdragsfördelningen på egen hand. Lindahl betalas 
för sina tjänster av de olika företag gemensamt. 

Förutom den gemensamma kunddatabasen 
anordnandes även vissa övningar under krAft-
handledningen för att de tre företag skulle kunna 
komma närmare varandra. Bland annat skulle man 
träna sig i att skriva en gemensam offert. Övningen 
visade sig vara knepigare än man trodde från början. 
Om det finns t ex tre olika uppfattningar om 
prissättning för en speciell produkt, vilka alternativ 
ska man då välja? 
 – Det viktiga i sådana lägen är att man ser 
offerten ur kundens ögon: Inköparen måste ju handla 
det bästa alternativet till det lägsta priset. Därför 
måste man se till att man sänker prisnivån på ett 
sådant sätt att man kan konkurrera internationellt, 
menar Danilovic. 
 Diskussionen kring ”spökofferten” var enligt 
Andersson en nyttig erfarenhet för alla tre deltagare: 
 – Vi har lärt oss att lyssna på varandra och att 
ta alla försök till en mera fördelaktig konkurrens-
situation på största allvar. Det betyder också att det 
företag som föreslår det lägsta priset ska stödjas så 
att det inte behöver dra hela lasset själv. 
 
Ett samarbete i sin början 
 
I motsats till ADC, där man även formellt bildade ett 
gemensamt bolag, har ledningsgruppen inom MSG 
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bestämt sig för att hålla kooperation öppen, dvs. att 
inte bilda en överordnad organisation. En av 
anledningar till detta beslut är att man kan tänka sig 
att det i framtiden kan finnas fler företag som vill 
ansluta sig nätverket.  
 Än så länge har MSG inte agerat gemensamt, 
dvs. man har inte som grupp producerat och sålt till 
en specifik kund. Däremot har de respektive 
företagens kunder redan uttryckt sig mycket positiv 
om samarbetsprojektet.  
 – Väldigt ofta fick vi höra att folk är glada att 
det äntligen händer något inom den svenska 
verktygsbranschen, berättar Roger Andersson. Det 
känns uppmuntrande. 
 Han tillägger: 

– Men samtidigt kommer det ibland 
kommentarer som ”Sådana försök har ju redan gjorts 
tidigare och man har misslyckats”. Tiden får väl 
utvisa hur det går. Vi är i alla fall väldigt 
optimistiska.  

I augusti lyckades MSG att få sin första order 
på ett verktygspaket på åtta formverktyg från en och 
samma kund. Samarbetsprojektet hoppas på fler 
uppdrag inom en snar framtid. 
 – Man får inte glömma att vi står alldeles i 
början. Just nu försöker vi koordinera samarbetet, 
framför allt i samband med den första beställningen.  
 Att man fortfarande är tre åtskilda bolag gör 
sig dock ibland påmint: När MSG fick möjlighet att 
köpa upp ett konkursföretag i Gislaved som förfogar 
över en större fräsmaskin var det bara Modellteknik 
AB och Formverktyg AB som slutligen deltog i 
förvärvet. T-mold AB avstod eftersom man redan 
besitter en likadan fräs. Det nya företaget döptes till 
”Mould Express AB” och anställer två arbetare ur de 
gamla konkursföretaget. Därmed uppgår MSGs 
totalas bemanningsstyrka till 44 personer. 
 – Jag anser fortfarande att Mould Express 
skulle kunna vara en gemensam plattform för MSG, 

säger Andersson. Men än så länge är inte alla tre 
företag med. Det kanske blir annorlunda i framtiden. 
Redan nu hyr T-mold Mould Express ABs fräs när 
de har överbeläggning på sin egen maskin. Vid dessa 
tillfällen får vi fakturera inom MSG vilket kanske 
förefaller lite omständligt. 
 Ett annat symptom på det ”artificiellt” 
startade projektet är den relativ stora geografiska 
spridningen. Vad gäller transporter, har man satsat 
på lastbilar. Något svårare är det dock med 
kommunikationen. Man använder sig mest av de 
moderna elektroniska hjälpmedlen såsom 
datornätverksprogram som tillåter att gå in i den 
andres dator och göra ändringar i ett dokument, t ex i 
CAD-ritningar eller dylikt.  

Andersson anser för övrigt att det finns en 
viss fördel med en större spridning: 
 – Vi måste alltid dokumentera vad vi gör och 
vara väldigt konkreta i projektbeskrivningarna. Dess-
utom har vi ett större kundupptagningsområde.  
 På MSG är man medveten att man står i 
början av ett förhoppningsvis gynnsamt lagarbete. 
Man har redan fått erfara att problemen som kommer 
kan vara oförutsägbara. Men allt som allt känner 
man sig enligt Andersson mycket starkare i den nya 
organisationen: 
 – Det är en mycket synergetisk effekt vi 
upplever just: När den enskilde företagsledaren inte 
vet en specifik lösning i sitt eget företag kan han 
alltid ringa till sina kollegor i ledningsgruppen och 
be dem om råd. På det sättet kommer vi att lära oss 
mycket av varandra, vad gäller ledarskap, teknik, 
vision. Det kommer att göra oss till en kraftfull 
organisation. 
 
 



 
                                                                                                                               Case ID-009 
 
 

___________________________________________________________________________________________  

 
 

Page 8 of 8 

Copyright © 2004 by Stefan Huber and Klaus Solberg Söilen.  
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or trans-
mitted in any form or by any means without the permission of authors. Special thanks to Annika Gustafs-
son. Distributed by the krAft project, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Box 1026,  
551 11, Jönköping, Sweden. 

Källor 
 
 
Muntliga källor 
 
Intervjuer med Modellteknik ABs VD Roger 
Andersson och krAft-handledaren Mike Danilovic. 
 
 
Skriftliga källor 
 
Artiklar 
Danilovic, M. (2004), VerkytgskrAft –  

projektbeskrivning. Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping.  

Nordmark, C. (2004a), Verktygsmakare näst  
 krisgrupp. I: Värnamo Nyheter  

2004-04-24: 20. 
Nordmark, C. (2004b), Företag samverkar för ökad  
 slagkraft. I: Värnamo Nyheter.  

2004-04-24: 20. 
 
Hemsidor 
Modellteknik AB:  

http://www.modellteknik.se 
Mould Supply Group:  

http://www.mouldsupply.se 
 
 


	Tre olika företag 
	Olika uppfattningar om krisens bemästring 
	Ett förslag om samarbete 
	De första stegen mot ett gemensamt mål 
	Strategiska planer och koncept 
	Ett samarbete i sin början 


