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Mikrolån  
ger fler  
företagare
N Y H E T E R 16

Lannebotoppar 
delar på 84 Mkr 
Utdelningen till stjärn
förvaltaren Anders 
Lannebo och hans 
kolleger var i fjol större 
än vinsten.  n NYHETER 8

Nya åtal väcks 
i Panaxiahärvan
Två tidigare chefer  
åtalas för grov för
skingring, grov tro
löshet mot huvudman 
och grov stöld. n 11
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Kina på väg mot 
snabbstopp 
Kina gör en hårdare 
inbromsning än vän
tat, anser bedömare, 
som sänker progno
serna. n VÄRLDEN 18

Experimentlust 
som tog skruv
Autofric i Hagfors 
tillverkar jättespiraler 
med maskiner som de 
själva har byggt. 
 n ENTREPRENÖR 36

Kronkurs oroar 
exportföretag
De senaste åren har kronan stärkts kraftigt. 

Indutrades vd Johnny Alvarsson vill se en 
schweizisk modell där kronan styrs nedåt. Han 
får medhåll av Göran Persson men Fredrik Rein
feldt är emot en reglering.  n NYHETER 6–7

SÄTTER TONEN 
FÖR MUSIKEN
Staffan Holm, 
ordförande för 
konsertjätten 
Live Nation 
Sverige, är en 
makthavare 
inom svensk 
musikindustri. 
n PS. 38

”Så kan vi stoppa avloppen 
som hotar Östersjön”

   D E B AT T N I K L A S  Z E N N S T R Ö M

”Hushållen  
i USA håller  
i pengarna”
I  F O K U S  V I K T O R  M U N K H A M M A R 214

VALDE CHEF 
UTIFRÅN
4 AV 6 STORBOLAG

Di:s Mikael Vilenius: ”Fortsätter trenden mot fler externt  
rekryterade vd:ar finns det till slut bara två vinnare – vd:arnas  

plånböcker och rekryteringsfirmornas debiteringsblock.” 
n ANALYS 22–23

A S T R A  Z E N E C A
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ordrarna, och Autofrics skru
var finns över hela världen.

”Den där ska till Tyskland. 
De där två ska till Australien. 
Här är ett helt vattenrenings
verk som ska till Böda”, säger 
Krister Axelsson och pekar 
runt i verkstaden.

Först ett hobbyprojekt
1984 köpte Jan Åslund en 
gammal bensinmack i Råda 
för 50 000 kronor tillsam
mans med en kompis för att 
ha lokaler för egna hobby
projekt, som att fixa med bilar. 
Men lokalen behövde rustas 
upp och för att finansiera det 
började de göra småjobb som 
svetsning och reparationer åt 
lokala företag. Krister Axels
son anslöt sig, och runt 1988 
inträffade det som lade  
grunden till det som Autofric 

är specialiserat på i dag.
”En kompis till mig höll på 

med ett reningsverk och lade 
ut ett jobb på oss”, säger Kris
ter Axelsson.

”Han hade idéer men det 
fanns ingen press, så han frå
gade oss om vi kunde ta fram 
en”, fyller Jan Åslund i.

Det blev fler pressar, men 
företaget var än så länge så 
litet och orderingången så 
ryckig att båda hade andra 
jobb vid sidan om. 

Ett avgörande beslut
I början av 1990talet  
fattade de ett annat avgörande 
beslut för Autofrics tillväxt.

”Från början köpte vi in 
skruvarna men vi såg att det 
fanns mycket att vinna på att 
tillverka dem själva”, säger Jan 
Åslund.

En god spiral av   experimentlust
HAGFORS

Ett envetet experimenterande och samar-
bete mellan ingenjören och den allmänt 
händige har gett Autofric en unik konkur-
rensfördel. 

Företaget tillverkar jättespiraler i stål 
med maskiner som de själva har byggt.

Det är en mäktig syn att se 200 
kilo stål först viras ihop till en 
tätt packad rulle och därefter 
dras ut till en lång spiral. Både 
kättingarna och stålet knarrar 
och gör motstånd, den enorma 
spiralen fjädrar sig hotfullt 
och processen måste ske i flera 
etapper. 

Men slutresultatet är en 
flera meter lång perfekt spiral, 
tillverkad av tolv meter platt
järn som för en stund sedan 
var spikrakt. Värmen i stålet 

dröjer sig kvar en lång stund 
efter ansträngningen.

Varje år tillverkar Autofric 
uppemot 400 ton skruvar och 
spiraler i stål. De används som 
transportörer och pressar 
främst i vattenreningsverk 
och biogasanläggningar, 
antingen för att mata fram 
materialet eller för att pressa 
ut vatten. 

Storkunden Nordic Water 
med huvudkontor i Göteborg 
står för uppemot hälften av 

 Sommarturné 2013
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SKILDA KOMPETENSER. Jan Åslund och Krister Axelsson på Autofric har tagit fram maskiner som klarar att förvandla spikraka plattjärn till spiraler med                                              exakta dimensioner. Det krävdes sex års experimenterande för att lyckas.

 nDi Fakta

Autofric
■■ Omsättning 

2012: 22 Mkr.
■■ Resultat efter 

finansnetto:  
0,1 Mkr.
■■ Ägare: Jan Ås-

lund (två tredje-
delar) och  
Krister Axelsson 
(en tredjedel)
■■ Antal anställ-

da: 23.

Hagfors kommun
■■ Antal invånare (2012): Cirka 

12 000.
■■ Skattesats, procent: 22,5.
■■ Mandatfördelning kommunfull-

mäktige: 
Socialdemokraterna 18 
Centerpartiet 4
Vänsterpartiet 4
Moderaterna 3
Folkpartiet 3
Sverigedemokraterna 2
Miljöpartiet 1
Källa: Hagfors kommun

■■ De fem största  
privata arbetsgivarna:  
ºUddeholms 
ºMetso  
ºElms 
ºEmtbjörks 
ºPlatea
■■ Lokala profiler/kändisar:  

ºMonica Zetterlund, jazz sångerska. 
ºChrister Sjögren, sångarveteran  
i dansbandet Vikingarna. 
ºAnders Olsson, simmare med  
tre guld i Paralympics som nu  
har sadlat om till längdskidor och 
siktar på Paralympics i Sotji 2014. 
ºIsmael Ataria, poet, författare och 
artist. 
ºPer Yng, journalist, tidigare chef för 
SVT Nyheter och Samhälle,  
nu chef för SVT Sport. 
ºJimmy Jansson, sångare och  
musiker som slog igenom i ”Fame 
Factory” 2003.

FOLKKÄR: Jazzsångerskan Monica 
Zetterlund är från Hagfors kommun.
 FOTO: ANNA LITTORIN
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 ENTREPRENÖR
Varje dag om små och   
medelstora företag
Redaktör: Hans Strandberg 
Tipsa oss: entreprenor@di.se 08-573 650 00



En god spiral av   experimentlust
Det finns ingen som tillver-

kar maskiner som kan göra 
spiraler av hundratals kilo 
plattjärn. Alltså måste man 
bygga dem själv. Det tog sex 
år av klurande, experimente-
rande och snedsteg – samti-
digt som den ordinarie pro-
duktionen hölls i gång – innan 
Jan Åslund och Krister Axels-
son stod där med sin första 
spiralmaskin. 
Hur kändes det första gång-
en ni såg att maskinen fak-
tiskt fungerade?

”Ja, det var ju fantastiskt. 
Det är kul när man sitter och 
räknar på en sådan här sak 
och ser att det faktiskt stäm-
mer”, säger Jan Åslund och ser 
både stolt och blyg ut. 

Det är han som är ingenjö-
ren i duon, med ett förflutet 
på Uddeholms järnverk, 

medan Krister Axelsson är 
den händige bilmekanikern 
som ”kan bygga vad som 
helst”, enligt Jan Åslund.

”Han bara har det i hän-
derna, som jag säger.”

Några marknadsförare 
eller säljare är ingen av dem, 
men det har heller aldrig 
behövts. Kunderna ringer och 
vill ha en offert, och Autofric 
har levererat och expanderat 
successivt för att möta efter-
frågan. 

Macken blev för liten
Den ombyggda bensin-
macken blev snabbt för liten 
– garagedörren var tvungen 
att stå öppen för att få plats 
med de tolv meter långa plat-
tjärnen till spiralmaskinen –
och de nya lokalerna har 
byggts ut i flera etapper  

samtidigt som Autofric har 
gått från att vara ett tvåmans-
företag till att ha 23 anställda 
och omsätta 22 miljoner kro-
nor om året. 

Ett diplom från Dagens 
industris Gaselltävling 2008 
hänger på väggen inne på Jan 
Åslunds kontor.

”Det var roligt, och en 
sporre så klart. Men det är 
svårt att fortsätta att växa  
i samma takt när man redan 
har vuxit så snabbt.”
Vilken är er största utma-
ning?

”Att få flyt i produktionen. 
Vi har vuxit snabbt och inte 
hängt med riktigt i organisa-
tionen. Lokalen är byggd som 
bilhall och det blir inte ett 
optimalt produktionsflöde för 
det vi gör”, säger Jan Åslund.

Många av de anställda är 

Text:

ANNIKA HELLNER
Foto:

JESPER FRISK

 nDi Hagfors

red@di.se 08-573 650 00

unga och har kommit till 
Autofric direkt från skolan och 
från praktikperioder på före-
taget. 

”Vi gynnas av att Hagfors 
är en ort med stålkultur – 
många håller på och skruvar 
med bilar och annat”, säger 
Jan Åslund. 

HAGFORS
Pernilla B Nykvist är med 
och stöper om arbets-
marknadskulturen i Hag-
fors. Hon lovade kommu-
nen tio nya arbetstillfällen 
i en ny bransch om den 
vågade stötta hennes idé. 
Sju år senare sysselsätter 
hon 37 personer.

Hon fick ett galet infall. Till-
sammans med sin syster Idah 
Bosdotter skulle hon starta ett 
HVB-hem (Hem för vård eller 
boende) för barn under tolv år 
och deras föräldrar. 

Syskonparet jobbade 
snabbt ihop en affärsplan, 
sökte tillstånd och övertalade 
kommunen att få hyra en 
lokal.

”Jag inser hur naiva vi var. 
Hade vi vetat det vi vet i dag 
hade vi nog aldrig vågat”, 
säger Pernilla B Nykvist.

I oktober 2006 fick de till-
stånd för HVB-verksamhet 
och två veckor senare kom 
deras första klient, placerad 
från Karlstads kommun.

”Sedan dess har vi inte varit 
arbetslösa.”

Från hela landet
I dag har Platea vuxit rejält 
och erbjuder även boende för 
tonåriga tjejer med självska-
debeteende, bedriver öppen-
vård, ordnar och stöttar famil-
jehem och utför utredningar 
om barns behov av stöd. Pla-
teas kunder är kommuner 
över hela landet, och en pla-
cering kostar från 3 000 kro-
nor och uppåt per dygn. 

Att starta ett konsultföretag 
inom en så ”mjuk” del som 
HVB-verksamhet i den gamla 
bruksorten Hagfors har varit 
en utmaning.

”Det fanns ingen tradition 
här. Antingen jobbade man på 
järnverket, i sjukvården eller 
äldreboende. Så vi har fått 
bygga upp en ny gren av hur 
man kan försörja sig i Hag-
fors”, säger Pernilla B Nykvist.

Att hitta personal med rätt 
kompetens har varit särskilt 
viktigt eftersom kraven hela 
tiden ökar från kunden och 
tillsynsmyndigheten IVO.

”Och vi jobbar hårt för att 
marknadsföra oss som en att-
raktiv arbetsgivare och sporra 
dem som växer upp här att 
utbilda sig till socionomer 
eller behandlingsassistenter.”

ANNIKA HELLNER

HVB-hem
skapade
37 jobb

”Vi gynnas 
av att Hagfors 
är en ort  
med stål kultur 
– många  
håller på  
och skruvar 
med bilar  
och annat.”
JAN ÅSLUND

EGEN METOD. Petter Kymäläinen snurrar ihop ett plattjärn.

EXPORTSUCCÉ. Autofric säljer utrustning till VA-branschen.

SKRUVAT. Varje år tillverkas 400 ton skruv och stålspiral.SKILDA KOMPETENSER. Jan Åslund och Krister Axelsson på Autofric har tagit fram maskiner som klarar att förvandla spikraka plattjärn till spiraler med                                              exakta dimensioner. Det krävdes sex års experimenterande för att lyckas.

PIONJÄR. Pernilla B Nykvist 
tror att en privat aktör är 
mer flexibel och initiativrik. 
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