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Abstract: Having been a contract manufacturing company, TOMVA AB 
gradually reduced its mechanical production and concentrated upon its core 
activities, the development of machines and machine components. In addi-
tion, some employees have started as pure consultants within the mechani-
cal industry. 

The come about of this development was in large due to the personal 
crisis the company’s founder and CEO suffered from during the years 2001-
2003 when it became clear that he was involved in too many sides of the 
business. He believes that his problems, largely one of not being able to 
limit himself, are typical for many entrepreneurs who start, build, adminis-
trate and try to develop and extend their business. In the long run the risk is 
that enormous pressure and responsibility are accumulated and solely rest 
upon the entrepreneur’s shoulders. Due to this situation he was forced to re-
think and re-organize the entire company. 

For TOMVA today competences have been strengthened within cer-
tain key areas, and a great part of the decision-making process is left to the 
co-workers. The company now leaves much of its production to other sub-
contractors and concentrates upon design, development, service and consult-
ing. 
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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. 
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När Tom-Evert Carlsson, grundare av och VD för systemleverantörsföretaget 
TOMVA AB genomgick en allvarlig personlig kris under åren 2001 till 2003 
f rändrades hans syn på skötseln av företaget avsevärt.  

– Jag gick in ”i väggen” som man brukar säga, berättar han. Under mina 
s ukdomsår har jag insett att någonting måste ske. Det gick inte att fortsätta som 
t digare. Arbetsbelastningen och stressen hade helt enkelt blivit outhärdliga. Hittills 
hade jag fungerat som allt-i-allo på mitt företag och var med från början till slutet av 
produktionskedjan. Men sen orkade jag inte mer. Jag var tvungen att lämna vissa saker 
i andras händer. 
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Målet med den process som startats efter hans 
återkomst beskriver Carlsson enligt följande punkter: 
 

 Avgränsning av företagets verksamhet 
och fokusering på den egna kompetensen, 
för att uppnå en ”spetskompetens”  

 Fortlöpande kompetenshöjning och 
förkovring, både för företagsledningen 
och medarbetarna och därmed utveckla en 
”competetive advantage” 

 Reduktion av det egna ansvarsområdet 
och delegation till medarbetarna 

 
– Det viktigaste är nog att man inte är rädd 

för förändringar och att man är beredd att satsa på 
personlig utveckling. Alla är dock villiga till det, 
menar Carlsson. 
 
Mekanisk utveckling och produktion av 
processmaskiner 
 
Tom-Evert Carlsson startade sitt mekaniska företag 
år 1985, först som ensam företagare. Inriktningen var 
från början utveckling och produktion av 
processmaskiner och utrustning för livsmedels-, 
läkemedels- och processindustrin, vilket än idag är 
en viktig del av företagets huvudverksamhet. Mest 
arbetade man på uppdrag av andra större företag. Till 
att börja med hade man exempelvis ett längre 
kontrakt med ett företag som man tillverkade 
sugrörsmaskiner åt. Det dåvarande upplägget kan 
nog bäst beskrivas som legoproduktion. 

Carlsson hade döpt företaget till CEMOT AB 
med säte i Löddeköpinge. År 1988 skaffade man 
egna lokaler för att producera maskiner och 
maskinkomponenter. Tillverkningsdelen växte 
kontinuerligt både vad gäller omsättningen och 
antalet anställda (jfr. tab. 1 nedan). 2001 – det år 

Carlsson blev sjuk – omsatte man ca. 15 miljoner 
kronor och hade 16 anställda. 
 
De första omstruktureringarna 
 
Det var inte bara efter det att Carlsson hade blivit 
sjuk som företaget förändrades. Redan i början av 
1990-talet modifierades inriktningen. 

– Vi hade fått ett uppdrag att ta fram nya 
produkter till ett företag här i Södra Sverige. Men 
under arbetets gång blev det klart att det inte bara var 
nya maskiner som företaget behövde, utan även 
allmänt strukturellt stöd. Ledningen hade inte riktigt 
kontroll över produktionsflödet och 
kvalitetssäkringen. Man kan säga att det var första 
gången som jag agerade konsult.  

Det skulle bli mer konsultverksamhet i 
fortsättningen. Men för att höja sin egen kompetens 
inom det nya arbetsområdet deltog Carlsson i en 
ledarskapskurs där han mötte andra företagsledare, 
de flesta inom den sydsvenska regionen. Man kunde 
konstatera att man hade liknande problem och att 
man delvis behövde hjälp på samma nivåer, t ex 
inom ledarskap, rekrytering och 
organisationsutveckling. Gruppen blev en mer eller 
mindre fast mötesplats och det föll sig naturligt att 
man senare gemensamt anslöt sig till 
företagsutvecklingsprogrammet krAft med bas i 
Jönköping1. 
 Som ett resultat av dessa nya intryck 
bestämde sig Carlsson 1993 för ett ganska radikalt 
beslut: Han tömde sitt företag CEMOT AB och 
grundade TOMVA AB. CEMOT fungerar idag 
enbart som kapitalbolag dvs. som ett finansbolag för 
TOMVA med ett nuvarande aktiekapital på 480.000 
kronor. I och med utrensningen av CEMOT övergav 
                                                 
1 På grund av sin lokala karaktär kallades gruppen 
”Löddegruppen“ inom krAft. För övrigt var det en av de första 
krAft-grupperna när programmet startade.  
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man också den renodlade legotillverkningen och 
startade en systemleverantörsverksamhet där man 
erbjöd sig att leverera en komplett produkt.  
 – Vi var med från början för att ta fram idén 
till en specifik produkt, utveckla den, producera dess 
komponenter, montera dem, installera dem hos 
kunderna, köra igång anläggningen och ansvara för 
skötsel och underhåll. Det var en stor förändring 
gentemot tidigare då vi bara tog emot konkreta 
beställningar från olika företag. 

En annan förändring bestod i att TOMVA så 
småningom omstrukturerades och delades upp 
internt. Medan utvecklingen och produktionen av 
mekaniska maskiner blev kärnan i ”TOMVA 
Mekanik AB” som grundades 1995, började 
Carlsson bedriva sin konsultverksamhet utifrån 
dotterbolaget ”TOMVA Konsult AB” efter starten 
1996.  
 Så småningom började TOMVA även 
etablera sig i Hässleholm, där det finns en bred 
industriverksamhet inom mekanisk produktion. Att 
vara geografikst nära en del av sina 
underleverantörer kändes fördelaktigt. TOMVA 
köpte under de kommande åren ett flertal lokaler. 
När man senare drog ner på den mekaniska 
produktionsandelen började man hyra ut lokalerna 
till andra företag. Därför skapades 1998 ett tredje 
TOMVA-bolag, ”TOMVA Fastigheter AB”, vars 
syfte är att tillhandahålla lämpliga 
produktionslokaler. Idag förfogar man över 88 
lokaler. 

– Det gick helt klart uppåt och vi 
expanderade hela tiden, säger Carlsson. Vår styrka 
låg i att vi kunde erbjuda tjänster på många olika 
nivåer som kompletterade varandra väldigt bra.  

Att företaget höll en hög standard hade redan 
bekräftats 1996 då TOMVA blev tredjepart-
certifierad av norska Veritas DNV och rankades som 
nummer 705. 

 
 
Tab 1.  Utveckling av omsättning och 

anställning hos CEMOT/TOMVA 
mellan 1988 och 2001 

 
År        Omsättning  Antal anställda2

       (i milj. kronor) 
 
1988    4   2 
1990  5,5   5 
1995    9   10  
1997    9   13  
1999  10,5   14 
2000   12   16 
2001   15   16 
 
”Företaget är jag”-andan och en oväntad kris 

 
Inom den mekaniska produktionen brukade TOMVA 
leverera allt från produktidén över  installation fram 
till underhåll. Tom-Evert Carlsson ingick i de flesta 
av dessa moment. Det betydde dessutom att han hade 
en del kundkontakter att sköta och som VD var 
ansvarig för hela företagets framgång och framtid. 
 – Det kändes egentligen ganska bra att kunna 
arbeta och utvecklas och få vara med på alla 
nivåerna. Visst var det slitsamt, men det var ju så det 
skulle vara som företagare, tänkte jag då. Egentligen 
var det bara det att jag hade alldeles för lite tid och 
kraft för att sätta mig ner och ordentligt fundera på 
olika möjligheter att utveckla företaget i framtiden.  
 Eftersom det var Tom-Evert Carlsson som 
hade grundat firman och representerade den utåt, kan 
hans inställning beskrivas som ett slags ”företaget är 
jag”-anda där chefen alltid är ansvarig för alla 

                                                 
2 Siffrorna är ungefärliga. De används endast i förtydligande 
syfte. 
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punkterna inom verksamheten. Att koppla av var helt 
enkelt otänkbart. 

Men så kom det den dag då inget fungerade 
längre. Carlsson blev sjuk och fullständigt handlings-
förlamad: 

– Jag var som paralyserad och klarade inte ens av 
att tänka på jobbet. 

Han tillägger: 
– Det är klart att det kändes som ett hemskt 

misslyckande, både personligt och som chef. Men 
det gick inte längre. Jag var tvungen att ta en paus. 

Carlsson skulle vara sjuk i mer än två år. Under 
tiden var hans hustru tvungen att driva företaget 
vidare, fastän på mindre än halvfart.  

– Min sjukdom hade omedelbara konsekven-
ser: Vi fick avskeda folk och vår produktion 
minskade drastiskt under det första året. Vi gick 
tillbaka till nivåer som vi hade i början av CEMOT. 

Under sin sjukdomstid funderade Carlsson 
tillsammans med familjen kring företagets framtid. 
Den värsta farhågan var förstås att behöva sälja 
alltsammans. En annan möjlighet som man senare 
kom fram till var dock att omstrukturera företaget på 
nytt. 
 
En andra omstrukturering 
 
Redan före Carlssons sjukfrånvaro hade TOMVA 
börjat minska den egna produktionsandelen. Istället 
hyrdes de flesta lokalerna ut till andra producenter av 
mekaniska komponenter eller maskiner. När 
Carlsson återvände hösten 2003 hade han bestämt sig 
för att slopa produktionsbiten helt och hållet. Tanken 
var dock att man ändå skulle bibehålla utvecklingen 
av hela system, dvs. att även i fortsättningen kunna 
erbjuda hela produktionskedjor. Men för att minska 
den allmänna belastningen beslöt Carlsson att köpa 
produktionstjänsterna från underleverantörer och inte 
längre producera själv. Detta betydde också att man 

inte längre köpte råmaterial utan endast förädlade 
material. Valet av underleverantörerna skulle 
godkännas av TOMVA själv. 

Genom denna nya inriktning förstärktes 
rollen av ”TOMVA Fastigheter AB” märkbart. 
Eftersom produktionsandelen hade avskaffats var 
man tvungen att fundera på vad som skulle göras 
med alla produktionshallarna. Man beslöt att delvis 
upprusta och hyra ut TOMVAs industrilokaler i 
Löddeköpinge och Hässleholm. Idag erbjuder man 
kontors-, laboratorie-, verkstads- och lagerlokaler. 
Även konferensrum finns tillgängliga. Vad gäller 
utrustningen svarar TOMVA för datoranläggningar 
och internetuppkoppling och tillhandahåller även 
annan utrustning bl a för transport av diverse gods. 
Man erbjuder också teknisk support för lokalerna 
och deras anläggningar. 

– På så sätt har vi fått vissa intäkter, säger 
Carlsson, samtidigt som den belastande 
produktionsbiten är borta. Idag är TOMVA Mekanik 
ett renodlat systemleverantörföretag utan egen 
produktion. Vårt fokus ligger idag på förbättring av 
våra tjänster och produkter, vilket inneburit en 
kraftig kompetenshöjning hos oss själva. Vi 
uppfattar oss som andra företags kreativa förlängda 
utvecklingsavdelning. På sätt och vis kan man också 
påstå att vi har gått upp ett steg i leverantörskedjan. 
 Den förändring som Carlsson vill framhäva 
mest är den personliga utvecklingen hos företagets 
medarbetare. Denna utveckling gäller då förstås 
också honom själv, framför allt i samband med 
TOMVA Konsult. Genom sitt fortsatta deltagande i 
forum som krAft m.fl. har han kunnat profilera sig 
som konsult inom mekanisk utrustning, 
företagsledning och projektstyrning. Det är mest där 
som han ser sin egentliga förmåga. TOMVA Konsult 
erbjuder idag kunskapsförmedling inom mekanik 
och byggnadsprojektering och motsvarande teknisk 
support. Andra tyngdpunkter i konsultarbetet är 
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kvalitetssäkringsmoment och samarbetsformer 
mellan näringsliv och skolor. Carlsson betonar också 
vikten av medarbetarnas kompetens och kreativitet 
liksom deras ansvarskänsla.  
 – För att personalen skall agera allt mer 
ansvarstagande och självständigt måste 
informationsflödet mellan medarbetarna fungera 
optimalt. Ett obehindrat informationsutbyte bidrar 
definitivt till en högre effektivitet. Det vet jag av 
egen erfarenhet inom vårt företag. 
 
Följder av omstruktureringsprocessen 
 
Tom-Evert Carlsson är fortfarande VD för TOMVA 
AB, även om han gärna vill dra sig tillbaka från 
denna post. Istället vill han koncentrera sig på 
konsultverksamheten, det som han själv beskriver 
som sin största förmåga. Därför tänker han så 
småningom anlita en extern person för uppgiften 
som VD.  

Men det är inga förändringar som sker över 
en natt. Som sittande VD har han – även genom 
kontakterna i krAft-gruppen – lärt sig minst två 
viktiga aspekter om företagsledning. För det första är 
det viktigt att själv få nya impulser. Därför har 
Carlsson anlitat en personlig rådgivare som han 
träffar regelbundet. Genom denna handledare har 
han kunnat bibehålla kontakterna med personer från 
både näringslivet och högskolor. Han betonar 
betydelsen av en sådan handledning och menar att 
även ”en coach behöver en coach”. 

För det andra har han förstått att en av de 
viktigaste dimensionerna inom företagsutveckling är 
förståelsen för hur människor beter sig och varför.  
– I och med att vi nu har en annan orientering var jag 
tvungen att samarbeta med människor på ett helt 
annat sätt så att jag kunde upptäcka nya 
utvecklingsmöjligheter. Det betyder att man måste 

kunna kräva mycket av sina medarbetare. Samtidigt 
måste man vara lyhörd och förstående. 

Man kan definitivt konstatera att 
personalsammansättningen på TOMVA har ändrats 
sedan organisationens omdaning, både kvantitativt 
och kvalitativt. Förutom att man inte anställer 
produktionsarbetare längre, vilket ledde till en 
kraftigt minskat personalstyrka, har man också höjt 
kompetenskraven på medarbetarna. 

– Det går inte längre att en enda person fattar 
viktiga beslut, säger Carlsson. Sådant beslutsfattande 
måste kunna delegeras till alla anställda inom deras 
respektive ansvarsområde.  

Personalens inflytande har dock inte enbart 
tagits emot med välvilja. Det uppfattas inte av alla 
som en tillgång att kunna ta egna initiativ eller 
bestämma vad som måste göras. Informationsutbytet 
inom TOMVA är inte på topp ännu. Men Carlsson 
anser att det tar tid innan det nya konceptet kommer 
igång. Många i personalen måste lära sig ett nytt 
förhållningssätt gentemot sitt arbete och sina 
kollegor. Det kan även innebära att man måste 
vidareutbilda sig vidare i seminarier eller workshops. 
Idén uppskattades dock inte av alla. Många hade 
hellre arbetat som förr.  

Ytterligare en effekt av personalens ökade 
självständighet är att det i vissa lägen kan ta längre 
tid att komma fram till samma resultat som tidigare 
när det i princip bara var chefen som bestämde. Den 
nya ”demokratiska” strukturen inom TOMVA kräver 
så att säga sina egna rutiner. Men Carlsson tror 
bestämt på att effektiviteten och lönsamheten blir 
mycket högre i slutänden. 

– Det börjar visa sig redan nu, menar han. Vi 
har idag en mycket högre lönsamhet än tidigare. 
Exempelvis har vi en budgeterad avkastning på 
500.000 kronor år 2004. Innan min sjukdom hade vi 
visserligen en avkastning på 600.000 till 700.000, 
men då hade vi 10 stycken fler anställda. Vi tror och 
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hoppas förstås att den nuvarande summan kommer 
att öka i framtiden. 

Han tillägger: 
– Överhuvudtaget ser vår finansiella situation 

mycket gynnsam ut nu, säkerligen också därför att vi 
har slopat produktionsdelen. Vår omkostnadsbild har 
reducerats starkt, med ca 20 %. Detta betyder en 
enorm ökning av vår konkurrenskraft. Dessutom har 
vår likviditet sjunkit i samma takt, dvs. vi lägger inte 
ut lika mycket pengar under lika lång tid som förr. 
 
Framtidsutsikter 
  
Än så länge har TOMVA dock inte uppnått samma 
resultat som tidigare vad gäller omsättningen. Den 
budgeterade omsättningen för år 2004 uppgår till 
enbart en tredjedel av beloppet man hade 2001. Icke 
desto mindre är Tom-Evert Carlsson optimistisk 
vilket framgår av hans planering inför de kommande 
fem åren (jfr. tab 2), dvs. han hoppas på att så 
småningom kunna komma upp i den omsättning 
förtaget hade före hans sjukdom. Detta gäller förstås 
också antalet medarbetare. 
 
Tab 2. Omsättning hos TOMVA efter 20013

 
År  Omsättning  Anställda 

(i milj. kronor)   
 
2002         2         6 
2003         3         6 
 
budgeterat 
2004       3-4         7 
 
planerat 
2005       5-6         8 
2006       7-8         9 
                                                 
3 Siffrorna är ungefärliga. De används endast i förtydligande 
syfte. 

2007       9-10         10 
2008      11-12      11 
 

– Det som kommer att krävas av våra 
framtida medarbetare är förstås att de förfogar över 
en hög kompetens redan när de anställs och är villiga 
till personlig utveckling, säger Carlsson. De som 
redan arbetar hos oss måste vara beredda att förkovra 
sig hela tiden. Det gäller även mig. 

Företaget vill dessutom profilera sig ännu 
mer inom konsultverksamheten och framför allt 
inom Öresundregionen. Området anses fortfarande 
som synnerligt expansivt.  

– Men det är inte otänkbart att vi bedriver vår 
framtida verksamhet i andra länder, säger Carlsson 
avslutningsvis. Förutom Skandinavien kan det även 
tänkas att vi agerar i Mellan- och Västeuropa. En 
bidragande faktor är säkerligen mobiliteten som har 
skapats genom den nya informationsteknologin. 
 
 
Källor 
 
Muntliga källor 
 
Intervju med VD Tom-Evert Carlsson 
 
 
Skriftliga källor 
 
TOMVAs hemsida: http://www.tomva.se 
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