
 
                                                                                                                               Case ID-011 
 
 

___________________________________________________________________________________________  

 
 

Page 1 of 6 

 
 
 

Nymek AB  
 
 
 

Abstract: The mechanical component producing company Nymek AB, 
based in Skellefteå/North Sweden, has undergone an extensive staff train-
ing program during the last years. The goal has been to engage the per-
sonnel in the production process and to create a higher team and develop-
ment spirit. Constant improvements of the employee’s skills are considered 
necessary in order for the corporation to survive in today’s harsh global 
competitive situation. But, unlike most other companies, it’s strategy has 
not been to grow, but to survive, and maintain status quo.  

Within the program, the entire staff meet once every half year to 
discuss strategies. Furthermore, the workers are organized in groups 
whose leaders meet once every second week in order to debate goals and to 
document achievements. The program has been a costly investment fot the 
company. 
 One of the most difficult changes was the alternation of the staff’s 
attitude. Having been part of a concern listed on the stock exchange, the 
employees had to realize that Nymek AB today is no more than a local firm 
with a restricted clientele and that the company’s owners want it to stay 
like that.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stefan Huber, assistant 
professor and  
Klaus Solberg Söilen, lec-
turer, prepared this case as 
a basis for group discus-
sion rather than to illus-
trate either effective or 
ineffective handling of an 
administrative situation. 
Certain industry and pro-
prietary data have been 
disguised. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Komponenttillverkningsföretaget Nymek AB med säte i Mjödvattnet strax söder om 

Skellefteå har under de senaste åren genomfört en del interna strukturförändringar. 
Den viktigaste ändringen har skett inom personalutveckling, där man genom ett 
verksamhetsutvecklingsprojekt har startat en process som lett till ett större 
engagemang hos personalen i hela företagets produktionsprocess. 

– Vi befinner oss fortfarande i början av den här nya arbetsformen, säger 
Christian Strand, VD på Nymek AB, i en intervju. Men vi ser redan mycket goda 
resultat av vår investering i personalutveckling. Det är väldigt roligt att se hur 
människor utvecklas när man ger dem en chans att engagera sig och att känna sig 
integrerade i företagets struktur. 
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Personalutvecklingsprogrammet drevs mest på grund 
av den förändrade konkurrenssituationen.  

– För att kunna överleva som ett medelstort 
företag är det viktigt att alla förstår allvaret i 
marknadssituationen och inriktar sin energi på att 
främja företagets bästa, säger Strand. 

Idag har företagets effektivitet säkerligen 
kommit upp till en högre nivå, men samtidigt har 
man inte uppnått en större vinstvolym. 

– Det skulle krävas en förändring av hela 
företagets inriktning, dvs. en orientering från den 
renodlade legotillverkningen till att utveckla och 
marknadsföra egna produkter. Men som historien har 
visat är detta oförenligt med företagets själ. Vi ska 
inte förändras, utan förbli en komponenttillverkare. 
Vi tjänar inte heller de stora pengarna, men det ska 
vi inte heller. Målet är fortfarande att klara oss i 
dagens marknadsläge. 

 
En början i bysmedens mekaniska verkstad 
 
Nymek ABs historia startade i Mjödvattnet under 
1940-talet. De tre bröderna Nyström grundade 1948 
ett litet företag eftersom deras far – som var bonde 
som de flesta andra människor i trakten på den tiden 
– även hade varit verksam som byns smed. Sönerna 
kom därför tidigt i kontakt med järnbearbetning. Den 
nygrundade verksamheten kallades ”Bröderna 
Nyströms Mekaniska”. Omkring 1951 bildade 
bröderna ett aktiebolag.  

Under årens lopp förändrades verksamhetens 
karaktär och uppdragens art1. Snart började man 
vidareutveckla den verkstadsindustriella tillverkning. 
Företaget profilerade sig som en av Norrlands mest 
renommerade komponent- och 
systemkomponentsproducenter. 

Efter att ha ägt företaget i mer än 25 år sålde 
de tre bröderna Nyström verksamheten till 
                                                 
1 Jfr. även Nymek ABs hemsida: www.nymek.se. 

koncernen Karolin Invest AB. Detta bolag hade 
huvudsakligen två olika inriktningar: Nymek AB, 
som då var efterträdaren till ”Nyströms Mekaniska” 
och ”Karolin Machine Tool AB” (KMT), en större 
maskintillverkande koncern. 1991 flyttade KMT AB 
sitt huvudkontor till Stockholm och i detta 
sammanhang såldes Nymek AB till en ny ägargrupp. 
I juni 2001 valdes Christian Strand till VD för 
Nymek AB. 

– Det intressanta är att vi både är samma 
juridiska person – ett aktiebolag – som bröderna 
Nyströms företag var och att våra nuvarande lokaler 
står på samma plats där den gamla smedjan låg. 

I motsats till KMT AB som är ett större 
börsnoterat bolag är Nymek ett litet lokalt företag. 

– Men det fanns länge en ”börs-attityd” bland 
personalen, dvs. inställningen att vara någonting 
större än vad vi egentligen är. Visserligen har vi 
möjligen fler anställda än jämförbara bolag, men vi 
är ändå en relativt liten aktör på marknaden. 
 
En legotillverkare 
 
Nymek är fortfarande verksam inom den mekaniska 
produktionen. Man är först och främst ett 
legotillverkningsföretag, dvs. man producerar 
komponenter till andra verktygsproducerande 
företag.  
 – Det ligger nog i företagets själ, säger 
Strand. Man har under de tre brödernas tid och även 
under tiden som en del av Karolin Invest AB försökt 
att utveckla och marknadsföra egna produkter och 
därmed gå över till en annan nivå inom 
verkstadsindustrin. Men dessa försök lyckades inte.  

Det finns bara ett varumärke som Nymek AB 
själv står för, men detta varumärke såldes till en 
konkurrent.  

– Konkurrenten är mycket större än vårt 
företag, med en omsättning på ungefär en miljard 
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kronor. Vi ansåg att deras distributionsnätverk var 
mycket bättre, vilket visade sig vara sant. Idag 
tillverkar vi produkten och de säljer den i en mycket 
större omfattning än vad vi själva någonsin gjorde – 
ett lyckat drag, även med tanke på att vi slipper 
säljkostnaderna. 

Strand framhäver även flera gånger att 
Nymek AB är en komponenttillverkare: 

– Det ska vi vara. Det finns ingen annan 
naturlig fallenhet – det verkar som om det är 
Nymeks roll. Företagets själ vill inte arbeta med 
produkter och marknadsföring. Det måste man 
acceptera. I stället ska vi försöka vara bäst inom 
komponentproduktion.  

Nymeks kompetensområde omfattar framför 
allt produkter som framställts med borr-, skär, svets-, 
fräs- och presstekniker. Man har även lyckats 
etablera sig som systempartner åt två kunder. 
Kundkretsen i sin helhet beskrivs som mycket 
krävande2. Eftersom deras slutprodukter ska hålla 
hög standard är det viktigt att komponenterna som 
produceras på Nymek håller lika hög kvalitet. På 
Nymek är man mån om kvalitetssäkring och 
företaget är sedan många år ISO-9001-certifierat. 

 
Ett VU-projekt 
 
När Christian Strand tillträdde som VD på Nymek 
AB hade företaget länge varit en del av det 
börsnoterade Karolin Invest AB.  

– Det som kännetecknar ett börsbolag är att 
det finns väldigt strikta regler kring hela 
verksamheten och en rätt så stor öppenhet gentemot 
både ägarna och kunderna. Nymek hade befunnit sig 
i detta läge ganska länge och man märkte att det 
saknades en genuin vilja hos personalen att verkligen 
engagera sig eller ta ansvar för 
produktionsprocessen. Man gick till jobbet och 
                                                 
2 Jfr. ibid. 

gjorde som man blev tillsagd. Här kände jag att det 
behövdes en genomgripande förändring. 

Sedan tidigare kände Strand till ett 
utvecklingsprogram (som går under det allmänt 
vedertagna begreppet ”VU-projekt”) som han trodde 
skulle fungera bra på Nymek. Men eftersom han 
visste att ett sådant personalutvecklingsarbete skulle 
kosta en stor summa funderade han ett halvår på om 
det inte fanns några andra möjligheter att öka 
engagemanget hos personalen.  

– Men runt årsskiftet 2002 insåg jag att vi var 
tvungna att ta itu med personalsituationen. Det gick 
inte längre.  

Under den påföljande tiden lade man ner 
stora belopp på personalutveckling som Strand dock 
menar var väl investerade: 

– När man ser tillbaka har det varit dyrt. Men 
vi har redan fått insatsen tillbaka, eftersom vårt 
företag har blivit så mycket mer effektivt. 

Rent konkret anlitade man en konsult, Håkan 
Eriksson, vars verksamhetsutvecklingsprogram 
Strand kände till. 

– I och för sig kände jag till hans metoder 
och arbetsstruktur och det fanns en tanke med att 
göra det utan att behöva anlita en konsult och betala 
honom stora summor. Men i efterhand måste jag 
säga att det var ett klokt beslut att köpa dessa 
konsulttjänster eftersom det är så mycket att hålla 
reda på. Utan Erikssons insats hade vi nog kört i 
diket, det är jag övertygad om. Har man en operativ 
tjänst hinner man inte med all den tankeverksamhet 
och planering som krävs för att verkligen uppnå 
resultat. Håkan Eriksson har varit ett stort stöd som 
har hjälpt oss genom denna process. 

VU-projektet omfattar en arbetsstruktur vars 
mål är att ta tillvara och rikta den samlade energin 
inom ett företag mot ett gemensamt mål. Med energi 
menas här kunskap, engagemang och motivation. 
Den centrala punkten i programmet är att man måste 
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kunna leda de enskilda medarbetarnas energi åt 
samma håll, vilket kräver en mycket differentierad 
arbetsinsats.  

Den överordnande koordinationen inom 
modellen sker halvårsvis i så kallade 
halvårsseminarier. Mellan dessa möten arbetar dock 
medarbetarna inom olika grupper där alla förväntas 
vara engagerade. På halvårsseminarierna presenterar 
VD Christian Strand sina förslag på strategisk 
fokusering. Han besvarar även frågor till grunderna 
till de planerade strategierna. Förslagen diskuteras 
senare inom gruppen där var och en får yttra sig om 
och huruvida han eller hon är med på den föreslagna 
kursen. Grupperna ska också diskutera huruvida de 
kan bidra till att företaget uppnår de övergripande 
målen. Efter grupparbetet samlas hela personalen 
igen och varje grupp rapporterar om resultaten av 
diskussionerna inför hela plenum. VD:ns uppgift är 
att bemöta synpunkterna med respekt och inte 
avfärda dem för hastigt. Målet är att genom att visa 
respekt för deras åsikter väcka engagemang hos varje 
enskild medarbetare.  

Förutom halvårsseminarierna finns det även 
så kallade ”drivningsmöten” där representanter från 
varje grupp möts varannan vecka under en timme 
och diskuterar operativa frågor. Drivningsmöten leds 
av så kallade ”coaches” som kan vara interna eller 
externt utbildade personaladministratörer. Arbetet 
struktureras enligt tre punkter: Idébanken, 
handlingsplanen och färdiglistan. På idébanken 
samlas alla förslag och idéer som har kommit upp 
under den gångna tiden och som ska undersökas på 
drivningsmötena. Under mötena tar var och en av 
deltagarna på sig att presentera en idé och redovisa 
hur den skulle kunna implementeras. Efter en 
diskussion kan en handlingsplan upprättas om en idé 
har accepteras. På färdlistan uppvisas de uppnådda 
resultaten för hela personalen, vilket i sin tur ska ge 

motivation i den ständigt pågående 
förbättringsprocessen.  

– Det är väldigt viktigt att kunna visa vad 
man har åstadkommit, menar Strand. Just när det går 
tungt har resultaten på färdiglistan stor betydelse för 
den allmänna geisten. 

Ett annat inslag på drivningsmötena är att de 
enskilda grupprepresentanterna utifrån vissa 
mätetalen redovisar hur gruppen mår, dvs. hur pass 
långt man har kommit i en viss process, vilka 
svårigheter det finns, möjliga trendbrott etc.  

– Den första tiden och det första seminariet 
var förstås tyngst. Det handlade väldigt mycket om 
att bryta med en gammal tradition och ett ingrott 
tänkande, som om vi i Norrland levde i världens 
centrum. Det var viktigt att få medarbetarna att förstå 
hur både den nationella och internationella 
marknaden verkligen såg ut. Det finns ju de i Nymek 
ABs personal som har vuxit här upp och aldrig varit 
någon annanstans. 

Vetskapen om konkurrenterna i Sverige och  
t ex i Baltikum som har utvecklats till en av de 
främsta verktygsproducerande länderna inom Europa 
har skapat en förändrad attityd på Nymek: 

– Förr fanns det en inställning att det gick 
dåligt därför att kunderna inte betalade bra. Idag vet 
de flesta att det inte är kunden som betalar dåligt, 
utan att vi inte fick ett uppdrag därför att vi inte 
presterade på den högsta nivån. Det är en stor 
skillnad mot tidigare. 
 
Effekterna av personalutvecklingen 
 
Man startade VU-projektet på Nymek AB efter 
sommarsemestern 2002, efter att ha förberett både 
sig och personalen inför den kommande 
omstruktureringen. I augusti 2002 hölls det första 
seminariet och sedan dess har seminarierna ägt rum i 
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februari 2003, i september 2003 och i februari 2004. 
Nu till hösten ska det femte mötet anordnas. 
 – Fastän vi har kommit igång ordentligt nu är 
det fortfarande bara ungefär hälften av personalen 
som riktigt förstår vitsen med det vi håller på med. 
Men det händer väldigt ofta att någon kliver fram 
och berättar vad han har att bidra med i vår process 
och att han har förstått vart företaget är på väg. Det 
är enormt roligt att se hur människor utvecklas och 
mognar när de får chansen att göra det. 
 – För övrigt ser man att denna 
mognadsprocess även sträcker sig till våra anställdas 
privatliv, tillfogar Strand. Det har hänt några gånger 
att någon medarbetare har kommit fram till mig och 
berättat att han har skrivit en handlingsplan för sin 
privatekonomi också. De börjar verkligen tilltalas av 
detta tankesätt. 
 Den positiva effekten av 
teamutvecklingsarbetet har också visat sig i 
lönsamhetsstatistiken: Fastän man hade ungefär 
samma arbetstidskapacitet i antalet timmar 2003 
ligger man mer än 7 miljoner kronor lägre i 
omkostnaderna vilket betyder en tillväxt på ca. 20 %. 
 – På det sättet har insatsen här verkligen gett 
stor utdelning. Det skulle inte ha varit möjligt utan 
den nya arbetsstrukturen. 
 Grupparbetet sker idag i sju grupper. 
Grundprincipen är att det ska vara naturliga 
arbetslag. Storleken på grupperna ska helst inte 
överstiga 10 personer eftersom gruppdynamiken då 
riskerar att gå förlorad. Ändå finns det en 
arbetsgrupp inom Nymek AB som består av 14 
personer. För att undvika eventuella problem med 
gruppsykologin har man dock bestämt sig för att dela 
in gruppen i ett A- och ett B-lag med skilda 
arbetsuppgifter. 
 – Målet är, som sagt, att få alla med i 
utvecklingsarbetsprocessen. Därför är också alla 

arbetslag representerade, från administrativ personal 
till produktionspersonal. 
 Självständigheten och effektiviteten inom de 
olika grupperna varierar förstås. En grupp inom 
produktionen utmärkte sig dock under den senaste 
tiden genom att vara speciellt produktiva och 
initiativrika. Gruppen belönades med att få vara en 
så kallad ”målstyrd grupp” vilket betyder att de får 
försöka driva sina idéer enligt sina egna 
föreställningar med stöd av hela företaget. Målet är 
dock att alla grupper inom de närmaste åren ska 
kunna utses till en ”målstyrd” grupp så att 
motivationen ökar ännu mer. 
 De huvudsakliga problemen i den nya 
arbetsprocessen finns enligt Christian Strand på det 
psykologiska planet: 
 – Vi har delvis ”gnällfällan” där folk undrar 
varför man ska genomföra förändringar av gamla 
mönster. Sedan finns det ”idiotförklaringen” som har 
sitt ursprung i det faktum att man inte förstår 
varandra. Till sist finns det ursäktsmaskineriet, dvs. 
den bristande ansvarskänslan. Allt detta kan även 
drabba mig, till exempel att jag tänker ”Begriper de 
inte?”. 
  I sådana lägen får företaget mycket stöd av 
konsulten Eriksson som är väl medveten om dessa 
destruktiva processer. Han har också lärt Strand att 
processen behöver ta tid och att förändringarna inte 
kan ske över en natt.  
 – Det är också viktigt att man alltid är tydlig i 
sina mål och förslag, kompletterar Strand. 
Informationsflödet måste vara maximalt för att en 
sådan arbetsprocess ska kunna fungera. Många gräl 
uppkommer just genom att man inte har blivit 
informerad på rätt sätt. 
 
Framtidsplaner 
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– Den här processen som vi har startat är 
långt ifrån avslutad, konstaterar Christian Strand. 
Man får inte glömma att processen bara har varit 
igång i två år. Vi vet inte heller om vi någonsin 
kommer att uppnå alla våra målsättningar. 
 Personalutvecklingen ska förstås fortsätta på 
Nymek AB, dvs. man kommer även i framtiden att 
hålla drivningsmöten och halvårssemiarier. 
Personalen ha redan nu visat sig mestadels mycket 
nöjd med den nya arbetsmetodiken och ledningen får 
mycket positiv feedback. 

– Vad vi så småningom kommer att få ut av 
detta är att vi kommer att öka vår flexibilitet och 
anpassningsförmåga kraftigt. Till slut så kommer 
våra medarbetare att vara allt mer självständiga. Med 
andra ord: Vi kommer att ha ett nytt företag som 
klarar av att bestå i den nya marknadssituationen 
med den globala ekonomi som vi befinner oss i.  

Man har redan kunnat förbättra 
leveranssäkerheten och kvalitetssäkringen på 
företaget och hoppas kunna fortsätta med det i 
framtiden.  

Målet för Nymek AB är dock snarare att 
bestå och säkra ”status quo” än att utöka 
verksamheten och skapa högre vinstmarginaler: 

– Vi har en vinst på ca. 3 % av den totala 
omsättningen och vi hoppas kunna öka den till 
kanske 5 %, berättar Strand, inte mer än så. Vi 
kommer nog aldrig att tjäna de riktigt stora pengarna, 
eftersom våra kunder inte accepterar att vi tjänar för 
mycket. Men det ska och behöver vi inte heller. Vi är 
ju bara ett litet, lokalt förankrat företag som försöker 
klara sig i det rådande marknadsläget. Man får inte 
vara för girig.   
 
 
Muntlig källa 
 
Intervju med Nymek ABs VD Christian Strand  

 
Skriftliga källor 
 
Nymek ABs hemsida: www. nymek.se 
 
KMTs hemsida: www.kmt.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


