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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. 
 

Abstract: As a consequence of the stagnation in the telecom industry at the 
start of the new millennium many subcontractors found themselves in deep 
crisis. Numerous Swedish die casting corporations which had focused their 
production on telecom related products, suffered a severe blow after the 
mere collapse of this industry. Several firms were declared bankrupt, others 
were gravely minimized. 

In the central parts of Sweden, three die casting companies which 
were located geographically close to each other (Metallteknik Produktion 
AB i Kulltorp, Gjuteribolaget i Bredaryd AB and Värnamo Pressgjuteri AB) 
started a co-operation in order to try to overcome the down turn in the mar-
ket. The companies later merged and became “ADC of Sweden” (“Associ-
ated Die Casters of Sweden”), targeting a new demanding international cli-
entele. The new corporation has a joined marketing plan and parts of their 
operations seem to be working well. At the same time these former rivals, 
which are now united in a new organisation, have encountered a series of 
problems which may be related to the fact  that they were traditional family 
firms that used to operate independently. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
_____________________________ 
1 Jfr. krAft-studien „Glimakra AB”. 

 

Telekomindustrin upplevde ett enormt uppsving under senare hälften av 1990-talet och 
drabbades sedan av en nästan lika stor nedgång i början av 2000-talet. Denna kris 
drabbade förstås inte bara telekomföretagen, utan även alla deras underleverantörer och 
samarbetspartner såsom plast- och metallgjuterier, IT-företag m.fl. Till och med 
möbelbranschen har berörts av denna negativa utveckling1 och marknaden fortsätter att 
stagnera.  
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Det finns många företag inom formgjuteribranschen 
i Småland som har en relativt lång tradition inom 
gjuteri, t ex Ankarsrum Die Casting AB, 
Metallteknik Produktion AB i Kulltorp, 
Gjuteribolaget i Bredaryd AB, AB Gjuteriteknik i 
Värnamo, Husqvarna AB, Värnamo Pressgjuteri AB 
och många fler. För dem innebar telekomindustrins 
tillbakagång delvis mycket stora förluster. Thomas 
Sköld, VD på Gjuteribolaget i Bredaryd AB, säger 
att det egentligen inte var planerat från början att 
man inom hans bolag skulle satsa så starkt på 
telekomproduktion. Tvärtom visste man mycket väl 
att en sådan specialiserad investering i en enda gren 
skulle vara riskfylld: 

– Men det var egentligen inte så att man hade 
något direkt val. Telekomföretagen köpte ständigt 
våra tjänster och produkter och betalade bra. Därför 
utökade vi hela tiden andelen telekomtillverkning 
tills vi slutligen låg på nästan 70%. När sedan 
telekombranschen stannade upp, rasade en hel värld, 
vilket även påverkade oss.  

Efter denna kollaps gick många 
underleverantörsföretag i konkurs. Men ledningen på 
Gjuteribolaget bestämde sig för att inte ge upp. 
Genom medlemskapet i arbetsgivarföreningen 
”Föreningen Sveriges Pressgjuterier” (SPG), som är 
en dotterorganisation till ”Svenska Gjuteri-
föreningen”, hade man fått kontakt med Jan 
Henriksson som då arbetade som gjuterichef för 
Husqvarna AB. Henriksson föreslog att slå samman 
tre gjuteriföretag i Jönköpingstrakten – Metallteknik 
Produktion AB i Kulltorp, Gjuteribolaget i Bredaryd 
AB och Värnamo Pressgjuteri AB – som skulle ingå 
ett nära samarbete för att klara krisen. Officiellt 
startade man samarbetet som organiserades i form av 
ett handelsbolag under namnet “ADC of Sweden” 
(“Associated Die Casters of Sweden”) den 1 januari 
2002.  

– Det är en process där tre familjeföretag 
försöker växa ihop. Men denna process behöver lång 
tid, säger Henriksson, som utsågs till VD för det 
nybildade företaget. På ADC kolliderar tre olika 
kulturer med varandra. Vi försöker utöka samarbetet, 
just nu framför allt genom att gemensamt 
marknadsföra våra produkter och tjänster endast i 
ADCs namn. Det återstår att se om målet – att bilda 
ett enda gemensamt bolag – är möjligt att 
genomföra. Det är faktiskt inte ens säkert idag att de 
tre olika styrelserna verkligen vill ha en sådan 
fusion.  

För denna studie har vi intervjuat ADCs VD 
Jan Henriksson och en av delbolagens chefer, 
Thomas Sköld, VD på Gjuteribolaget i Bredaryd AB. 
Hans historia fram till anslutningen till ADC 
presenteras i följande avsnitt. 

 
Gjuteribolaget i Bredaryd AB – ett småländskt 
familjeföretag 
 
Gjuteribolaget i Bredaryd AB startades 1947 av 
nuvarande VD Thomas Skölds far, Sigvard Sköld, 
som tillsammans med en tidigare kollega från ett 
annat gjuteri, John Johansson, och sin bror Lars 
Sköld ville starta eget. Det var efterkrigstid och 
behovet av formgjutna produkter var stort. Eftersom 
man redan behärskade tekniken var det inte ovanligt 
att många tidigare anställda inom branschen försökte 
bli självständiga. De tre delägarna på det nygrundade 
Gjuteribolaget i Bredaryd AB byggde egna lokaler 
som fortfarande finns kvar och har byggts in i dagens 
produktionsanläggningar. Företaget sysslade då 
främst med sandgjutning och sedermera även med 
lättmetallgjutning. Lättmetallproduktionen kan anses 
vara den röda tråden i Gjuteribolagets verksamhet. 
Sandgjutningen däremot avvecklades efter hand i allt 
högre grad och är idag helt avskaffad. 
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 Sigvard Sköld kunde så småningom skaffa 
sig ett mycket gott rykte, inte minst därför att han 
lyckades så väl med att gjuta svårproducerade former 
och material. Utan att behöva marknadsföra sig själv 
i nämnvärd utsträckning växte företaget 
kontinuerligt. Det enda ”offentlighets-” eller 
reklamarbetet bestod i att man visade sig på olika 
mässor. Så småningom kunde man även etablera sig 
internationellt med Tyskland som huvudsakligt 
avnämarland. Under de första decennierna i 
Gjuteribolagets historia drabbades man inte av någon 
direkt lågkonjunktur. Utvecklingsklimatet var länge 
allmänt gynnsamt. 
 Under 1970- och 1980-talen löste Sigvard 
Sköld ut både kollegan och brodern så att han stod 
som ensam ägare när hans barn började arbeta i 
företaget. Idag är syskonen Thomas, Per och Petra 
Sköld gemensamma ägare efter det att Sigvard Sköld 
gått bort. Sedan 1995 – året då Sigvard Sköld 
pensionerades – har den äldste sonen Thomas Sköld 
varit VD för företaget. Han har själv en gedigen 
bakgrund inom gjuterifirman och har sedan starten 
varit verksam inom produktionen. De två andra 
syskonen arbetar också inom Gjuteribolaget, 
närmare bestämt som personalchef resp. 
produktionstekniker.  
 – Efter fars pensionering hade vi egentligen 
inga planer på att göra några större förändringar i 
verksamhetens inriktning, säger Thomas Sköld. 
Marknadssituationen var fortfarande fördelaktig och 
skulle till och med bli ännu bättre i och med att den 
nya telekombranschen växte fram på ett så 
utomordentligt sätt under 1990-talet. Vi hade alltså 
inga som helst planer på att sälja företaget eller att 
slå oss ihop med andra gjuterier. Det var helt och 
hållet så att vi ville fortsätta driva företaget i egen 
regi, kanske därför att Gjuteribolaget var vår fars 
skapelse som vi kände oss förpliktade inför.   

Intåget av telekomindustrin skapade under 
mycket kort tid ett stort behov av formgjutna 
detaljer. Nästa alla företag i branschen upplevde 
snabbt en utökad efterfrågan under mitten och senare 
hälften av 1990-talet. En viktig faktor var troligen att 
en av branschens världsaktörer – Ericsson – fanns 
hemma i Sverige. Den stadiga uppgången inom 
telekombranschen tycktes länge vara obegränsad och 
gjuterier som Gjuteribolaget drogs med i denna 
tillväxtkarusell. 
 – Vi visste från början att det var vanskligt att 
bara satsa på en enda inriktning eller en enda 
avnämare. Vi ville aldrig satsa mer än 30% på ett 
enstaka verksamhetsområde. Men det var enormt 
svårt att motstå våra telekomkunders efterfrågan. 
Vissa andra gjuterier påstod vid den tidpunkten att 
de gjorde ett medvetet val genom att bestämma sig 
för telekomkunderna, men det var inte riktigt så det 
gick till. Man sögs liksom med i ett slags telekomrus. 
 Också Gjuteribolaget fick ett stort uppsving 
genom telekommarknaden. Snart omsatte man 
nästan 70 miljoner kronor. Även personalstyrkan 
kunde utökas till 70 stycken fast anställda 
medarbetare mot slutet av 1990-talet. Vid denna tid, 
närmare bestämt 1997, bestämde sig Thomas Sköld 
sig för att anställa både en särskild marknadschef, 
vars huvuduppgift bestod i att vinna nya kunder, och 
en offertansvarig, eftersom det krävdes ett 
omfattande arbete för att hinna med alla 
förfrågningar.  
 – Om den där bubblan inte hade spruckit så 
hade vi år 2001 kanske omsatt upp till 90 miljoner 
kronor [jfr även nedanstående tabell]. Men i augusti 
2000 gick proppen plötsligt ur. 
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Tab. 1 Omsättningen och antalet anställda på 
Gjuteribolaget i Bredaryd AB fram till 20002

 
År  Omsättning Antal  

 i milj. kronor anställda 
 
1980  15  18 
1990  20  22 
1995  35  38 
1999  55  58 
2000  70  70  
2001  40  28 

 
När marknaden för den nya industrin hade mättats 
rasade också efterfrågan. Därmed fanns plötsligt 
stora produktionsanläggningar i hela landet och 
många anställda som man inte längre hade någon 
användning för.  
 – Som chef kändes det ju helt klart som ett 
misslyckande att behöva låta folk gå. Men vi hade 
inget val. Misslyckandet – eller felet – hade varit 
bedömningen av marknadsläget och den alltför stora 
satsningen på telekombranschen. Där stod vi – 
hösten 2001 – med vårt stora företag och hade 
plötsligt knappt några uppdrag alls längre. Ett tag 
trodde vi att kunder som Ericsson skulle komma 
tillbaka eftersom de hade försäkrat oss om detta. 
Men det gjorde de aldrig. 
 Den allmänna besvikelsen över företagets 
förluster kantades av en intern problematik: 
Satsningen på den nya marknadschefen som Sköld 
anställt visade sig vara ett mindre lyckat drag. 
Marknadschefen saknade enligt Skölds mening både 
erfarenhet av och ett genuint intresse för branschen. 
Just i den allmänna nedgången visade sig 
marknadschefen oförmögen att värva nya kunder. 
Därför beslöt man sig år 2001 för att gå skilda vägar. 
                                                 

                                                2 Siffrorna är ungefärliga. De används här endast i förtyd-
ligande syfte. 

Funderingar inom nätverket 
 

– Vi visste inte riktigt hur vi skulle gå tillväga, 
fortsätter Sköld. Det fanns funderingar på att vi 
skulle satsa på en ny marknadschef. Vår externa 
styrelseordförande föreslog mig att göra så. 
Samtidigt visste vi att det fanns företag som hade 
börjat köpa upp gjuterier runt om i landet efter 
telekombranschens sammanbrott. Men det var 
egentligen inget riktigt alternativ för oss. Vi ville 
fortfarande ha familjeföretaget kvar. Men så började 
vi prata med Jan Henriksson som vi hade lärt känna i 
vår branschorganisation SPG. 

Jan Henriksson hade arbetat som gjuterichef 
på det internationellt renommerade Husqvarna AB. I 
denna funktion hade han redan tidigare engagerat sig 
inom Svenska Gjuteriföreningen som är den svenska 
gjuteriindustrins teknik-, bransch-, och 
utbildningsinstitut inom Svensk Industriförening 
(SINF). Gjuteriföreningen utför och samordnar 
mycket av den gemensamma forsknings- och 
utbildningsverksamheten inom gjuteriområdet i 
Sverige3. Gjuteribolaget i Bredaryd AB hade redan 
under Sigvard Skölds tid som VD anslutit sig till 
organisationen. Från början var de flesta företag 
inom Gjuteriföreningen huvudsakligen engagerade i 
sandgjuteriproduktion. Pressgjutarna däremot togs 
inte på allvar på samma sätt. Men under 1980-talet 
bildades en dotterförening inom Gjuteriföreningen 
som riktade sig speciellt till pressgjutare och kallade 
sig därför för Föreningen Svenska Pressgjuterier 
(SPG). 

– Denna förening var egentligen snarare en 
kamratförening, berättar Jan Henriksson. Vi bildades 
därför att vi trodde att vi inte blev tillräckligt hörda 
och satsade på inom moderföreningen. De flesta 
inom Gjuteriföreningen ansåg då och anser 
fortfarande att pressgjuteri egentligen inte är en 

 
3 Se även föreningens hemsida http://www.gjuteriforeningen.se. 
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gjutmetod utan snarare en maskinoperation. Genom 
vår speciella organisation ville vi skapa en plattform 
för pressgjutare där vi kunde diskutera gemensamma 
frågeställningar och problem, utbyta erfarenheter och 
starta gemensamma projekt. SPG omfattar idag ett 
tiotal pressgjuterier från hela landet. Vi har en 
väldigt bra sammanhållning och det fanns många 
vänskapsband mellan parterna i organisationen 
fastän man ju egentligen är konkurrenter. 

Henriksson hade sett hur många 
pressgjuterier drabbades av telekombranschens 
dramatiska fall. Eftersom det fanns flera bolag inom 
samma område som hade genomgått denna negativa 
utveckling kom han på idén att erbjuda några av 
dessa företag att ingå ett mer eller mindre nära 
samarbete för att kunna överleva. Det var också detta 
förslag som han diskuterade med några av ledarna 
inom pressgjuterierna som han mötte inom SPG. Till 
slut nappade Metallteknik Produktion AB i Kulltorp, 
Gjuteribolaget i Bredaryd AB och Värnamo 
Pressgjuteri AB och man började förhandla om ett 
samarbete. Från början fanns det även andra bolag 
som var intresserade. Men dessa valde sedan ändå att 
inte gå med, dels på grund av en bristande 
samarbetsvilja, dels på grund av för stora 
geografiska avstånd. 

Henriksson är övertygad om att det inledda 
samarbetet var ett klokt beslut och att det kommer att 
gagna företagen i framtiden: 

– Det är inte säkert att alla dessa företag som 
gick med i ADC hade överlevt på egen hand. De var 
alldeles för små för att kunna möta de behov som 
finns på dagens marknad med dess mycket kräsna 
kunder. 

 
 
ADC-projektet 

 

ADC of Sweden grundades som ett handelsbolag 
som ägs gemensamt av de tre företagen Metallteknik 
Produktion AB i Kulltorp, Gjuteribolaget i Bredaryd 
AB och Värnamo Pressgjuteri AB. Jan Henriksson 
anställdes som VD. Han var den som helst ville ha 
denna bolagsform eftersom den skulle ge honom en 
större frihet och tillåta honom att på detta sätt hålla 
en enligt honom nödvändig distans till alla tre 
delbolag. Henriksson agerar som en sorts 
samordnare och medlare. Han är samtidigt mycket 
engagerad i företagets utvecklingsarbete och 
utarbetar planer för expansionen och 
internationaliseringen. 

Det främsta målet för det nya projektet ADC 
of Sweden var att ha en gemensam marknadsföring 
för att nå en större kundkrets på dagens svåra 
marknad. Men snart insåg man att man hade gett sig 
in i en sammanvävningsprocess där det också måste 
ske en viss kompetens- och arbetsfördelning i den 
gemensamma organisationen som helhet. För att 
diskutera sådana frågor inrättades ett slags 
samordningskommission som idag kallas för 
”beredningsgruppen”. Det finns även andra grupper 
som t ex planeringsgruppen som har till 
huvuduppgift att både se över organisatoriska frågor 
som logistik, gemensamma inköp m. m. och att sätta 
upp gemensamma mål och diskutera framtidsplaner. 

– Det största problemet vi möter är säkerligen 
kulturella skillnader mellan dessa företag, säger 
Henriksson. Man får inte glömma att det handlar om 
anrika familjeföretag som har funnits i flera 
generationer. Detta gäller inte bara för Gjuteribolaget 
i Bredaryd. Även Värnamo Pressgjuteri AB som 
grundades 1964 och Metallteknik Produktion som 
har funnits sedan 1950-talet och tagits över och ägts 
av familjen Kärrman i flera decennier har en lång 
tradition av självständighet. Det finns givetvis 
mycket olika rutiner, strategier och attityder, men 
också olika värderingar i de enskilda bolagen.  
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Thomas Sköld från Gjuteribolaget i Bredaryd 
AB håller med: 

– Man ska komma ihåg att vi var tre olika 
företag som delvis var ganska bittra konkurrenter 
och som nu skulle samarbeta. Fastän vi från första 
stund var medvetna om att vi är olika och att vi 
behöver tid för att förstå och acceptera varandra 
fanns det många punkter där vi var oense – och 
fortfarande är oense! Det har säkert att göra med den 
egna positionen inom ADC och envisheten hos de 
olika aktörerna. I början var det inte alls självklart att 
vi skulle lyckas med samarbetsprojektet. 

Ett problem var enligt Sköld att det fanns 
olika kvalitetssystem fastän de utåt sett inte skiljde 
sig särskilt mycket från varandra, t ex inom 
miljöfrågor. Var och en av företagen ansåg att deras 
kvalitetssäkringsrutiner var överlägsna. Här gällde 
det att hitta gemensamma lösningar. Andra 
svårigheter bestod i kalkyleringar av olika 
arbetsprocesser: Hur mycket får t ex en arbetstimme 
vid en specifik maskin kosta? Hur beräknar man 
effektiviteten i olika moment? 
 Jan Henriksson nämner ytterligare ett 
problem: 
 – Standarden på administrationen och särskilt 
offertskrivningen var av mycket skiftande karaktär 
på de respektive företagen. Vad gäller offerter såg 
man väldigt ofta bara en enda klumpsumma. Det 
motsvarar inte kundernas krav, åtminstone inte dem 
vi ville nå genom ADC. Kunderna vill ha 
specificerade uppgifter om kostnader vad gäller 
material, gjutning, lackering, annan bearbetning etc. 
Det krävdes stor övertygelse från min sida för att 
ledningen överhuvudtaget skulle försöka gå med på 
en sådan offertkultur! 
 
Ytterligare extern struktureringshjälp 

 

Det inofficiella samarbetet mellan de tre bolagen 
startades redan under sommaren 2001. När man blev 
ett registrerat handelsbolag i början av 2002 trodde 
man sig ha kommit igång ordentligt fastän man 
fortfarande kände att man var åtskilda bolag. 
Henriksson pläderade för att man skulle anlita en 
extern konsult för att bemästra problemen. Man 
bestämde sig då för att ansluta sig till krAft-
programmet, ett företagsutvecklingskoncept med 
säte i Jönköping. Men de första samtalen med krAft-
konsulten bidrog enligt Thomas Sköld inte till någon 
nämnvärd kunskapsförbättring: 
 – Vi kände att vi kunde det här redan 
eftersom vi hade kommit en bit på väg. Vi hade 
ingen riktigt nytta av de samtal som erbjöds i början. 
 Däremot uppskattades kontakten med 
högskolan och de externa föreläsningarna väldigt 
mycket. Framför allt lärde sig ADC-gänget hur 
viktigt det är med en gemensam affärsidé och 
gemensamma visioner. 
 – De diskussioner som uppstod efter sådana 
föreläsningar var väldigt nyttiga, säger Henriksson. 
Det var kärnfrågor som var mycket besvärliga som 
vi tog upp då.  
 Thomas Sköld håller med: 

– KrAft-projektet betydde mycket för oss. 
Fastän det upptog ganska mycket av vår arbetstid så 
fungerade programmet som ett slags katalysator. Vi 
funderade och diskuterade mycket kring 
processanalyser och tillvägagångssätt och våra olika 
attityder. Även personalfrågor togs upp: Hur lyckas 
man integrera personalen ännu mer i processen, hur 
fördelas ansvar etc.? Dessutom lärde vi oss mycket 
som vi än idag har nytta av när vi beräknar och mäter 
vår verksamhet, t ex hur man tar fram nyckeltal etc. 

ADC of Sweden har genom inrättningen av 
de gemensamma samarbetsgrupperna bibehållit en 
del av denna öppenhet och diskussionsglädje. Det 
har också hjälpt till att öka förståelsen sinsemellan 
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och bidragit till mer transparenta arbetsprocesser. 
Men framförallt märker man att 
kommunikationsflödet i organisationen stadigt 
förbättras. 

 
 
 
Framtidsplaner 
 
Det finns fortfarande märkbara klyftor mellan de 
enskilda delbolagen i ADC of Sweden.  
 – Det kommer att ta tid och det måste få göra 
det också, säger VD Jan Henriksson. Vi håller på att 
växa ihop framför allt genom att vi har gemensamma 
mål. Men det finns fortfarande tillfällen då viljorna 
krockar och ibland uppstår också mindre dispyter. 
Min roll är att se till att sådana konfrontationer inte 
urartar och att man inte går bakom ryggen på 
varandra. Ett sådant destruktivt beteende accepterar 
jag inte som VD och det är de enskilda aktörerna 
medvetna om. 
 De positiva effekterna av samarbetet har 
redan börjat visa sig. Som gemensamt bolag har man 
idag större och mera krävande kunder som inte 
enbart finns i Sverige. Man producerar t ex åt ett 
stort europeiskt bilföretag med huvudsäte i Tyskland. 
Den nya samarbetsformen har medfört en 
kvalitetshöjning av formgjutningen och har således 
stärkt hela organisationens profil utåt.  
 – Vi är helt enkelt en större organisation, 
säger Thomas Sköld. Istället för att ha varit tre 
mindre företag med en omsättning på 30 miljoner 
kronor och en personalstyrka på ca. 30 anställda 
vardera har vi idag en väl fungerande organisation 
som har 100 miljoner kronor i omsättning och 
anställer sammanlagt runt 100 personer. 

Jan Henriksson kan intyga den positiva 
utvecklingen med några siffror: 

– Vi får allt fler offertförfrågningar och vi 
kan besvara allt fler av dessa. Det är säkerligen ett 
positivt resultat från vårt offertutvecklingsarbete. 
Dessutom ökar andelen accepterade offerter så att 
omsättningen sedan starten har ökat konstant. Det 
råder ingen tvekan om att vi är nöjda med resultaten 
hittills, säger Henriksson, och vi hoppas på en 
fortsatt uppgång.  

Henrikssons vision innefattar dessutom en 
successiv justering av inriktning från ett renodlat 
legotillverkningsbolag till en kompetenspartner.  

– Detta kräver också att vi höjer personalens 
kompetens och att kraven på utbildningen för 
framtida rekryteringar skärps. Det kan heller inte 
skada att ha en högre teoretisk kompetens.  
 
 
Källor 

 
Muntliga källor 

 
Intervjuer med VD Jan Henriksson, VD på ADC, 
och Thomas Sköld, VD på Gjuteribolaget i Bredaryd 
AB. 

 
Skriftliga källor 

 
ADC of Swedens hemsida:  
http://www.adc-sweden.se.  


