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INLEDNING

Laudatio

*

Redan som barn tjusades jag av idrottens narrativ.
Någon vinner. Någon förlorar.
Själv avskydde jag att förlora. Allt handlade om att vinna
– och ju fler vi var som vann, ju större laget var, desto större blev
känslan av att ha uppnått något fantastiskt tillsammans.
Att få kämpa tillsammans.
Att få vinna tillsammans.
Att få fira tillsammans.
Idrotten lärde mig också vikten av långsiktighet, av hänsyn och stolthet.
Att vi alla behöver hjälpas åt i vår strävan att bygga ett samhälle där vi
respekterar varandra, tänker på varandra och tar hand om varandra.
För ett samhälle är inte bara en samling individer.
Ett samhälle uppstår när individerna gör någonting tillsammans,
när de har ett gemensamt mål – när de delar en gemensam idé
om något större.
Sunt och mänskligt företagande har varit mina ledord i näringslivet.
Därför känns det fint att Liljedahl Group, via sponsring och
andra engagemang, har kunnat bidra med förbättrande
och stärkande insatser för samhället.
För idrotten och för kulturen.
Med detta sagt vill jag rikta ett stort antal tack till alla
som stöttat oss genom åren.
Tack till alla våra kunder, för att ni givit oss förtroende.
Tack till alla leverantörer, för att ni stått vid vår sida
i både med- och motgång.
Och framför allt: Tack till alla medarbetare, alla ni som
tillbringat timmar, dagar och år tillsammans med oss.
Utan er hade vår fantastiska resa aldrig varit möjlig.
Stort tack för ert förtroende.
Stort tack för all er tid.
Det här gjorde vi tillsammans.
Med största ödmjukhet och respekt

Bengt Liljedahl
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*Laudatio betyder
rakt översatt från
latin hyllningstal.
Inom den klassiska
akademien, vid de
centraleuropeiska
universiteten, har be
greppet traditionellt
använts dels som den
yttersta varianten
av hedersbetyg, dels
som titel på hyllnings
texter till framstående
professorer.

INLEDNING
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Vår 40-åriga historia
Från lokal Volvoåterförsäljare till internationell bolagsgrupp
– med hjärtat i Värnamo.

F

örsta kapitlet
skrivs när Bengt
Liljedahl förvärvar
Finnvedens Bil.

””

1993

1999

Maskinföretaget Ravema,
numera inordnat under
Pronect, förvärvas …

Fyra tunga förvärv till Finn
vedens Lastvagnar i form
av Liljas Lastvagnar och
Bilcentrum Lastvagnar, samt
lastvagnsrörelserna hos Nässjö
Bilhall och Claes Nyberg.

”Förvärvet av Ravema är ett
lysande exempel på fingertoppskänsla för kloka affärer
i avgörande lägen. De ekonomiska framgångar som följde
med bolaget under åren efter
finanskrisen, kom att utgöra
plattformen för hela koncernens utveckling.”

”I och med dessa förvärv växte
vi kraftigt på kort tid. Visst
fanns det en oro för hur det
skulle gå, optimalt hade varit
att sprida ut förvärven över
en längre tidsperiod – men vi
kände att vi ville ta chanserna
att växa när de kom, och
med facit i hand var det en
lyckosam satsning”

1995

… och växer i och med
etableringen av det norska
dotterbolaget Ravema AS.

1982

2004
Finnvedens
Lastvagnar
fortsätter
att växa
söderut
tack vare
förvärvet av
Volvo Truck
Centers alla
enheter i
Blekinge.

2000

Nytillskott i Liljedahl
Group i form av
Hörle tråd, sedermera
Hörle Wire Group.
Hälften av HGL Bils
verksamhet köps upp
och inkorporeras i
Finnvedens Last
vagnar.

1997

Koncernen
tar ny form
närFinnvedens
Lastvagnar bildas.

1998

… och växer
ytterligare i och
med köpet av lastvagnsrörelsen hos
Axel Davidssons Bil.
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2003
Hörle Wire Group
förvärvar norska
Fundia Mandal Stål AS.
Resterande hälft av
HGL Bil förvärvas till
Finnvedens Last
vagnar.

”

VÅR RESA

2006

2016

… och detsamma sker i Skaraborg
när alla Volvo Truck Center-enheter
även där förvärvas.
Slovakiska Eurofil s.r.o. förvärvas och
blir en del av Hörle Wire Group.

Liljedahl Group anskaffar den
första aktieposten i Bufab.

2015

”I takt med att Bufab skaffat
sig en betydande position på
de europeiska och asiatiska
marknaderna, klev Liljedahl
Group in och förvärvade en
tung aktiepost. Bengt Liljedahl
har sedan dess suttit i Bufabs
styrelse, sedan 2020 som
ordförande.”

Finnvedens
Lastvagnar
förvärvar
Skånebil
Lastvagnar i
Ängelholm.

2008

2022

2018

Pronect förvärvar
SA-TO & Brandt
Maskin AS
från Norge och
Din Maskin i
Värnamo AB.
Fastighets
bolaget
Liljedahl Group
Fastigheter
bildas.

Pronect och
Elcowire
Group växer
när PLM Group
respektive
NKT Railway
förvärvas.

Elcowire Group får ett tillskott i
form av valstrådsverksamheten hos
KME. Bolaget breddas därmed, med
inriktning mot höghastighetsjärnväg,
när den tyska enheten Elcowire Rail
GmbH bildas.

2014
Hörle Wire Group etablerar närvaro i Tyskland
genom förvärvet av
J.P. Hüsecken & Comp.
GmbH & Co. KG.

2007
Koncernen växer med
innehaven Elcowire
Group och Dahrén
Group, när Elektro
kopparkoncernen
förvärvas.

”

”Med de elektrotekniska bolagen Elcowire
och Dahrén i koncernen, öppnade sig helt
nya marknader och affärsområden. Vid den
här tiden tillhörde elbilar fortfarande framtiden, men snart kom efterfrågan på högkvalitativ koppartråd att skjuta i höjden.”

2019
Danska
TeamWorks
förvärvas och
blir en del av
Pronect.

2017
Finnvedens Bil
och Finnvedens
Lastvagnar
växer utanför
Småland när
Värmlands Bil AB
i Kristinehamn
förvärvas.
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VÅRA BOLAG

FAMILJEÄGT
HELA VÄGEN
Liljedahl Group består av sju helägda
bolag och innehar därtill huvudägarskapet i det börsnoterade bolaget
Bufab. Ända sedan starten 1982 har
verksamheten varit familjeägd.

FINNVEDENS BIL
är en stark och lokalt förankrad återförsäljare för person
bilar från Volvo och Peugeot,
med välbesökta anläggningar
i Småland och Värmland:
Värnamo, Gislaved och
Kristinehamn.

FINNVEDENS
LASTVAGNAR
är Sveriges största privata
återförsäljare av Volvo-
lastvagnar, med verksamhet
på 20 orter i mellersta och
södra Sverige: Småland,
Västergötland, Blekinge,
Skåne och Värmland.

ELCOWIRE GROUP

DAHRÉN GROUP

är Europaledande inom
teknologin för elektrifiering av
järnväg, och tillverkar kopparvalstråd främst avsedd för
kraftöverföring samt vidareförädlad tråd i aluminium och
koppar.

är Europaledande på så kallad
lindningstråd av koppar och
aluminium för generatorer,
transformatorer och motorer
– till användning i exempelvis
elbilar och moderna vitvaror.
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PRONECT

HÖRLE WIRE GROUP

är en marknadsledande
teknikhandelskoncern inom
skärande bearbetning, automation och plåtbearbetning
samt produktinnovation
– med försäljning i Norden
och Baltikum.

är en betydande återförsäljare
av ståltråd och trådprodukter, exempelvis plattvalsad
tråd, blanktråd och förzinkad
armeringstråd, med verksamhet i Sverige, Slovakien och
Tyskland.

LILJEDAHL GROUP
FASTIGHETER

BUFAB

är en aktiv förvaltare, utvecklare och uthyrare av fastighetsbeståndet inom koncernen; i skrivande stund
22 fastigheter med en ut
hyrningsbar yta på cirka
202 000 kvadratmeter.

är ett börsnoterat inter
nationellt handelsföretag,
med verksamhet i 27 länder,
inriktat på effektiva inköps
kedjor av exempelvis skruvar,
muttrar och olika typer av
fästelement.

VÅR VÄRDEGRUND

Långsiktig, engagerad och ansvarsfull.
Med de orden bygger Liljedahl Group en sund företagskultur
som sätter utveckling och människorna i centrum.

Vår värdegrund
visar hur vi arbetar
– L ÅNGSIKTIGHETEN INNEBÄR AT T vi vågar
satsa i både med- och motgång. Engagemanget
tar sig uttryck i att vi är aktiva ägare och lever
med våra innehav. Vi står för trovärdighet,
ärlighet och rent spel i alla tänkbara relationer
– vilket visar hur vi tar ansvar. Det känns riktigt
bra att vår värdegrund speglar hur vi faktiskt
arbetar, snarare än hur vi skulle vilja arbeta,
säger Fredrik Liljedahl, vice vd.

Hur bibehåller man känslan av ett genuint
familjeföretag i en multinationell koncern?

– Vi arbetar likadant oavsett var i världen vi
verkar, och förhoppningsvis sipprar vårt
engagemang ut i verksamheterna överallt.
Mycket grundar sig också i respekt; från
ägarsidan behöver vi visa respekt för att förtjäna den tillbaka. Det går hand i hand med
att vi vill vara ansvarsfulla ägare.

Vilka målsättningar har Liljedahl Group
framöver, sett till tillväxt?

– Vår prioritering är att långsiktigt växa inom
innehaven. Det är så vi arbetar. Vi har en fin
tillväxtresa bakom oss, och vi vill fortsätta på
den inslagna vägen genom att investera de
pengar vi tjänar när tillfälle ges, säger Fredrik
Liljedahl och tillägger:
– Våra värdeord fungerar som koncernens
kompass: Vi äger för att utveckla, vi skapar
stabila förutsättningar för våra innehav att
växa långsiktigt och lönsamt – och vi är ett
familjeföretag, en rejäl arbetsgivare som står
upp för lönsamma, trivsamma och trygga
arbetsplatser.

FREDRIK LILJEDAHL, VICE VD
L ILJEDAHL GROUP.
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Längs
minnenas
allé
med 
trofast
trio
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PORTRÄTT TILLBAKABLICK
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PORTRÄT TILLBAKABLICK

Under 40 år är det mycket som har förändrats och
utvecklats inom Liljedahl Group. Men det går att hitta tre
konstanter som alltid funnits där. Möt en trio som kan
berätta om både förr och nu.
EN KVÄLL 1982 uppenbarade sig en lång gestalt i
Finnvedens Bils lokaler. Det var Bengt Liljedahl som
hade kommit dit för att meddela att han hade köpt
företaget.
Bland de anställda som mottog beskedet fanns
mekanikern Torgny Biesért.
– Jag hade jobbat över och var på plats när Bengt
kom in och berättade om köpet. Det kändes väldigt
positivt att en ung och driven förmåga skulle ta över,
säger Torgny.
Han får medhåll från en annan av de dåvarande
mekanikerna, Peter Johansson.
– Det hade gått lite rykten om att det var på gång
och de äldre mekanikerna var lite skeptiska över hur
någon i dryga 30-årsåldern skulle klara av detta. Men
det blev snabbt tydligt att Bengt var en person som
tog tag i taktpinnen och som hade vilja och driv att
utveckla företaget, säger Peter.
På ekonomiavdelningen satt då Monica Skoglund,
som är den tredje medlemmen i trion som varit med
sedan Liljedahl Group bildades.
– Det hade varit lite osäkert och oroligt sista tiden
innan Bengt kom in, så jag tyckte att det var tryggt
att det kom någon med rejält driv.

INTE BÄTTRE FÖRR
Uppenbarligen har trion trivts med sina arbeten
inom Liljedahl Group, för här har de blivit kvar.
Som anledning till det uppger samtliga den ständiga
utvecklingen inom koncernen.
Det var inte bättre förr, med andra ord?
– När man varit med så länge att man upplevt
den typ av telefonväxel som man ser i gamla filmer,
med kablar som kopplas hit och dit, då saknar man
inte allt manuellt arbete, säger Monica, som idag har
bland annat löner, bokföring och avtal på sitt bord.
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– Jag gjorde visserligen en utflykt under några år
när jag kände mig färdig som mekaniker. Då utbildade jag mig till civilekonom och jobbade på några
andra företag. Men när Finnvedens Lastvagnar skulle
utöka med en kreditfunktion gick jag tillbaka och var
med och byggde upp den funktionen, säger Torgny,
som nu är kreditchef.
HETA OCH MINNESVÄRDA PROFILER
Peter nöjde sig med cirka sju år som mekaniker och
avancerade sedan till verkmästare. Numera är han
servicechef på Finnvedens Lastvagnar.
– Men det är ingen större skillnad på de båda
titlarna. För mig som är tekniknörd och gillar den
snabba utvecklingen i lastbilsbranschen har det varit
en perfekt yrkesroll. Idag finns det också helt andra
muskler inom koncernen än när jag började. Möjligheterna till samverkan är en stor skillnad jämfört med
hur det var förr.
Trion lyfter också fram alla personligheter och
starka viljor som funnits på kundsidan och de minns
att diskussionerna under 80-talet kunde vara ”heta”.
– Det är väl lite mer balanserade diskussioner idag,
men på den tiden var kunderna mindre och det blev
ofta ganska raka samtal där ingen tvekade över att
säga vad de tyckte och tänkte, konstaterar Peter.
Många år och många minnen har det blivit. Men
ännu finns möjligheten till nya lärdomar.
– Jag är inne på övertid nu eftersom jag fyllt 65 år,
men jag tror inte att de ska behöva släpa ut mig. Planen är att jobba ett år till och tanken var väl att inte
behöva sätta sig in i något nytt sista året. Men nu har
vi ett nytt ekonomisystem, så det slapp jag inte undan
säger Monica med ett skratt.

Utvalda minnen
från Liljedahl-åren

Peter:

Torgny:

Monica:

– Det jag minns mest är alla
härligt färgstarka profiler
bland kunderna förr om
åren. De var den typen av
hårt arbetande lastbils- och
åkeriägare som gick upp
fyra på morgonen och
jobbade till sent på kvällen.
Fick de inte som de ville
kunde det h
 otas med
stämningar och man fick
verkligen vara pedagogisk,
men vi fick dem nästan
alltid på vår sida till slut.
Det var en rättfram miljö att
jobba i som verkligen hade
sin tjusning.

– När jag precis hade återvänt som kreditchef skulle
Bengt till Malta på konferens, men han fick förhinder
och bad mig att åka i hans
ställe. På planet ner hamnade jag bredvid Volvo
Lastvagnars Norden-chef,
som jag inte hade en aning
om vem det var. Jag frågade
”vad jobbar du med då?”.
Det blev lite pinsamt när
han berättade vem han var,
men efter den resan kom
han alltid in och pratade lite
med mig när han besökte
Finnveden. Så slutsatsen är
väl att fem dagar på Malta
är den perfekta starten som
nyanställd.

– Mitt första jobb inom
Finnveden är svårt att
glömma. Jag var stansoperatris och satt åtta timmar
per dag och hamrade på en
maskin som spottade ur sig
långa remsor som vi skickade vidare till Volvos data
avdelning. De bearbetade
sedan remsorna och tillbaka
fick vi listor med försäljningssiffror på våra reservdelar. Ett väldigt monotont
arbete, men man måste ju
börja någonstans var min
inställning.

Berättelsen om
Finnvedens Bil
går mycket längre
tillbaka än till
1982, då Bengt
Liljedahl kom in i
bilden. Företaget
grundades i
Smålandsstenar
redan år 1936.
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FINNVEDENS BIL

Backspegel
och framruta
I över 80 år har det rullat ut fordon från Finnvedens Bil.
Företaget är också synonymt med startpunkten för Liljedahl Group.
Vd Robert Larsson vet vikten av att verka i en stark företagarregion
– inte minst i tider av förändring.

CHARLIE CHAPLINS L ÅNGFILM Moderna Tider
har biopremiär, Sveriges obligatoriska 6-åriga
folkskola förlängs med ett år och Lee Falks serie
”Fantomen” publiceras för första gången.
Samma år, 1936, grundas också Finnvedens Bil
med Smålandsstenar som hemvist.
Det var med andra ord ingen nykomling i
bilbranschen som blev Liljedahl Groups första
förvärv 1982, och som innebar starten på det som
utvecklats till sju helägda innehav.

14

Lång historia och en långsiktigt satsande ägare
– hur märks det innanför Finnvedens Bils väggar?
Frågan besvaras av Robert Larsson som är inne
på sitt tolfte år som företagets vd.
– Det finns ett sunt tänkande och en kultur
som präglar hur Liljedahl Group och Finnvedens
Bil driver saker. Inget görs ogrundat, utan man är
långsiktigt analytiska i sina beslut och satsningar.
När beräkningarna visar att det är rätt läge att gå
framåt, först då agerar man.

FINNVEDENS BIL

”Det finns ett sunt tänkande
och en kultur som präglar
hur Liljedahl Group och
Finnvedens Bil driver saker.”
ROBERT LARSSON, VD FINNVEDENS BIL.
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FINNVEDENS BIL

”Bilen har varit transportmedlet i vår
bygd sedan Finnvedens Bil grundades och
vi tror fortsatt att de kommer vara så.”
ROBERT LARSSON, VD FINNVEDENS BIL

är naturligtvis något som skapar stolthet. Men för
att välja rätt väg framåt är det viktigt att
titta oftare i framrutan än i backspegeln,
menar Robert Larsson.
– Bilen har varit transportmedlet i vår
bygd sedan Finnvedens Bil grundades
och vi tror fortsatt att de kommer vara så.
Men vi får aldrig försöka styra utbudet,
utan vi måste hela tiden anpassa oss
och förutspå vad kunderna kommer att
efterfråga och vilka mervärden man som
kund vill ha. Då pratar vi inte om 5 – 10 år
framåt, utan mer om 20 –30 år. Nu är det
digitala köplösningar och elektrifiering
som är viktigt och då behöver vi ha alla
verktyg på plats för det. Just den anpassningsförmågan har varit ett av Finnvedens
Bils viktigaste framgångsrecept.

EN FR AMGÅNGSRIK HISTORIA

har varit
den starka lokala förankringen – och förankringen till Volvo, som Finnveden har

ET T ANNAT FR AMGÅNGSRECEPT

sålt sedan start. Vikten att värna om det
visade sig inte minst i en undersökning
som gjordes för några år sedan.
– Vi undersökte hur många personer
i bygden som är sysselsatta i företag som
på ett eller annat sätt är underleverantörer
till Volvo. Det visade sig vara cirka 3 000
personer, så det finns en stark koppling
mellan produkten och den bil som många
köper, säger Robert Larsson.
Han konstaterar också att företags
klimatet på de orter som man är verksamma på inte hade kunnat vara bättre.
– Företagarandan som finns i regionen
är unik, det måste man säga. Oavsett
om folk är kvar i samma företag, startar
nytt eller hittar nya konstellationer och
samarbeten så hjälps man alltid åt på olika
sätt. Det har varit en väldigt gynnsam förutsättning för Finnvedens Bils utveckling
genom alla år.
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PORTRÄTT PRONECT / RAVEMA MADELEINE PETTERSSON

”Jag är stolt över att
jobba på Ravema,
stolt över vad vi gör.”
MADELEINE PETTERSSON, RESERVDELSEXPERT RAVEMA.
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PRONECT / RAVEMA

”De små segrarna
lever jag länge på”
En härlig känsla som hänger kvar.
En riktig klippa på jobbet. Möt Madeleine Pettersson 
– Ravemas reservdelsexpert som älskar att utvecklas.
– DET HANDL AR om 20 – 30 sekunder. Ett enda ögonblick. När den känslan tar över hela ens kropp – det är
då man får betalt för allt slit, alla månader av träning.
Det är svårt att sätta ord på, men alla som har ett
brinnande intresse för något vet vad jag pratar om.
Vårt samtal tar avstamp i ridsporten. Ända sedan
barnsben har stallet varit Madeleines andra hem,
hennes livsstil.
Det var där hon utvecklade sin framåtanda, sitt
driv – skinnet på näsan.
– Att ha egen häst kräver ett enormt engagemang.
Ridsporten är tuff, den har härdat mig och bidragit
till att jag är ganska orädd. Jag har lärt mig att ta för
mig, att visa framfötterna och aldrig ge upp, säger
Madeleine och tillägger:
– Allt det där har jag tagit med mig in i arbetslivet.

NYA UTMANINGAR
I fem år har Madeleine Pettersson varit anställd på
Ravema i Värnamo. I fem år har hon servat kunder
och underhållstekniker med reservdelar och utrustning för maskinpåbyggnad.
Hennes djärvhet inför nya utmaningar – det där
berömda skinnet på näsan – har med tiden lett till
fler och mer profilerade arbetsuppgifter.
– Till en början arbetade jag uteslutande med
reservdelar, men nu hanterar jag även avvikelsekostnader i projekt och vissa kvalitetsfrågor i direkt dialog
med våra leverantörer Mazak och Hoffmann. Jag
har lyckats bygga ut min roll till en mer varierande

tjänst genom att be om mer ansvar och sedan leverera
därefter.
Den välbekanta känslan av payoff, att lyckas med
något som kräver en rejäl insats och stort engagemang, hittar Madeleine också på jobbet.
– När jag lyckas lösa ett maskinstillestånd hos en
kund på ett smidigt och innovativt sätt, genom att
snabbt hjälpa till med att plocka fram rätt reservdelar
och kommunicera effektivt, då infinner sig den där
känslan – och den håller ofta i sig ett tag. De små
segrarna lever jag länge på. De boostar min självkänsla och gör mig nog också till en bättre arbetskamrat.
STOLT ÖVER JOBBET
För vissa kan utveckling och utmaning vara synonymt
med att byta jobb och pröva sina vingar annorstädes.
Men inte för Madeleine. Om inget oförutsett inträffar blir hon gärna kvar länge inom företaget.
– Jag är stolt över att jobba på Ravema, stolt över
vad vi gör. Kollegorna är en stor faktor till att jag
trivs här, vi är ett riktigt bra gäng som hjälper till och
ställer upp för varandra när det behövs.
Den öppna och tillåtande kulturen inom företaget
är ytterligare en anledning för Madeleine att trivas på
Ravema.
– Sammanhållningen här är riktigt bra även mellan
olika avdelningar. Det erbjuds dessutom stimulerande
utvecklingsmöjligheter inom företaget – om man bara
visar framfötterna och är villig att ta chanserna som
ges.

”Ridsporten är tuff, den har härdat mig och bidragit
till att jag är ganska orädd. Jag har lärt mig att ta för
mig, att visa framfötterna och aldrig ge upp.”
MADELEINE PETTERSSON
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Grundstenen
i koncernens framväxt

Ljuva Ravema.
Det perfekta exemplet på gott affärsmannasinne.
Det perfekta exemplet på fördelarna med högt värderade leverantörs
relationer – som ger mervärde för såväl kunder som personal.
ordentlig utväxling när vindarna på
med Finnmarknaden vände uppåt igen.
vedens Bil.
En del har förändrats sedan 1993.
Men utan Ravema hade berättelsen
Men mycket är sig likt. Mazak finns
om Liljedahl Group definitivt varit
kvar som en stark huvudleverantör,
en annan. Det var nämligen i och
medan den tekniska införsäljningen
med förvärvet av Ravema 1993 som
har ökat markant hos Ravema.
Bengt Liljedahl påbörjade företagets
– Fokuset på lösningar är tydligaimponerande branschbreddning – och
re idag, vi pratar allt oftare automadet egentliga koncernbygget började
tion och helhetsupplägg med våra
ta fart.
JÖRGEN FREDSSON. VD RAVEMA.
kunder. Under de senaste 15 åren
– Min uppfattning är att Bengt
har vi också arbetat fram en starkare
såg ett stort värde i de leverantörer
verktygsplattform, där vi fått fin snurr på hela affärssom Ravema hade. Även om företaget var hårt sargat
området i nära samarbete med huvudleverantören
och ur balans efter finanskrisen i början av 90-talet,
Hoffmann.
fanns det en stor potentiell uppsida i just leverantörs
Jörgen Fredsson fortsätter:
portföljen och den stora kundbas som Ravema hade
– Bengt har alltid premierat engagemang och
byggt upp under åren, säger Jörgen Fredsson, vd för
partnerskap. Relationen till Mazak har vi varit väldigt
Ravema sedan 2013.
måna om. Dessutom är Mazak ett familjeföretag,
Han bygger vidare på resonemanget:
precis som Liljedahl Group.
– Som ägare för Ravema vågade Bengt tidigt satsa
på en kundnära inriktning med stor eftermarknadsHYLLAR MEDARBETARNA
avdelning. Tack vare långsiktigheten och initiativen
Engagerade, väldigt lojala och framför allt lösningssom Bengt Liljedahl tog, har Ravema åtnjutit en
orienterade.
framgångsrik och lönsam resa.
Jörgen Fredsson håller knappast igen när han
beskriver inställningen hos medarbetarna på Ravema
MAZAK – FAMILJEÄGT SOM LILJEDAHL
– och kanske ligger hemligheten i det Ravema och
Det går knappt att beskriva Ravema utan att tanMazak kallar ”together success”.
karna vandrar till Mazak, den japanska maskinleve– Att vi jobbar tillsammans är en självklar framrantören som gått sida vid sida med Ravema sedan
gångsfaktor. Hela vår affärsmodell bygger på en
lång tid tillbaka – och ännu utgör grunden i bolagets
stark leverantör – men utan starka medarbetare som
kunderbjudande.
är lyhörda för våra kunders behov, och klarar av att
– Bengt var väldigt skicklig på att bygga vidare
hantera den tekniska lösningen vi säljer, vore vi kort
på relationen med Mazak. Han insåg också värdet
sagt ingenting.
i att specialisera sig på en stark leverantör, för att få

VISST, ALLT BÖR JADE
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Detta är Ravema
Sedan 1993 är Ravema en del av Liljedahl
Group, där bolaget numera är inordnat
under Pronect. Ravema är generalagent i
Sverige och Norge för japanska Mazak,
världsledande tillverkare av högpresterande
maskiner för skärande bearbetning. Ravema
är även generalagent i Sverige, Norge och
Finland för Hoffmann Group – Europas
ledande leverantör av kvalitetsverktyg.
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PRONECT / PLM GROUP

Kreativitet

bidrar till hållbar industri
Pronect är genom sina tre bolag en
marknadsledande teknikhandelskoncern som betjänar
över 7 000 industrikunder i hela Norden och Baltikum.
Grunden i verksamheten utgörs av försäljning av
produktionsmaskiner samt mjukvara för produktutveckling.
Sammantaget skapar Pronects verksamhet förutsättningar
för att göra Sveriges industri mer hållbar.
gigantiskt mötesrum där
en hel organisation kan samlas runt konstruktionsbordet – tillsammans med både kunder
och leverantörer. En plats där man i ett tidigt
skede kan kika gemensamt på exempelvis
CAD-modeller, och genom den samlade kompetensen även optimera produktutveckling.
Ungefär så skulle man kunna beskriva den
digitala innovationsplattform som Pronect
erbjuder genom PLM Group. Detta är bara
ett av flera smarta redskap som ger koncernens
kunder rätt verktyg, kunskap och inspiration för
att utveckla befintliga och nya produkter.
– Grunden för en blomstrande innovationsanda är att det finns en transparens och
en öppenhet inom verksamheten, säger Jan
Lundström som är vd för PLM Group.
– Det är också oerhört viktigt att ge uppskattning åt kreativitet och engagemang – och
att det däri finns en tydlig struktur för hur
man hanterar nya idéer inom en organisation.
Allt det där fångas upp i den plattform som vi
erbjuder våra kunder. PLM Group kan närmast
beskrivas som en katalysator för innovationsanda och produktutveckling genom de olika
verktyg och kompetenser som vi tillhandahåller.

FÖRESTÄLL DIG ET T
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EFFEKTIVISERING
I den föränderliga värld som vi lever i idag, med
en skenande teknikutveckling, menar Jan att
det är centralt för företag att arbeta aktivt med
innovation och produktutveckling. Det handlar
om att förstå vad marknaden efterfrågar och att
förutspå trender – men också att kunna ta till
sig samtida behov.
Hållbarhet bör förstås också stå högt på
agendan, något som genomsyrar hela Pronects
verksamhet.
– Våra systerbolag – Ravema och Din Maskin – bidrar genom sina smarta produktions
maskiner till att deras kunder effektiviserar sin
produktion. Och genom att PLM Group kan
digitalisera produktutveckling och integrera
3D-printing, kan våra kunder utveckla helt nya
produkter, förkorta ledtider och reducera både
materialåtgång och kostnader, säger Jan och
sammanfattar:
– Som helhet skulle jag säga att Pronect
bidrar till att skapa en mer hållbar industri i
Sverige. Verksamheten går därmed i linje med
Liljedahl Groups värdeord – långsiktighet och
engagemang.

PRONECT

PRONECT / DIN MASKIN

Startskottet
för en ny era
En gång partners – alltid partners?
Din Maskin i Värnamo har tagit en brokig
avkroksresa fram till att idag ingå i Pronect
tillsammans med Ravema och PLM Group,
under Liljedahl Groups ägande.
Nu börjar dessutom en ny era för bolaget
– med vd Per Selskog vid rodret.
Värnamo bildades som
en avknoppning från Ravema, när Din
Maskin valde att fokusera på plåtbearbetning och Ravema på skärande
bearbetning – en satsning som skulle
visa sig lyckosam för båda bolagen.
15 år senare, 2008, knackade Bengt
Liljedahl på dörren hos de fyra killarna
som grundat Din Maskin och frågade
om han fick köpa bolaget.
PER SELSKOG, VD DIN MASKIN.
Det fick han. Därmed var Ravema
och Din Maskin återförenade under
ett nytt ägarskap.
– Jag har faktiskt min bakgrund inom just Ravema som
affärsområdeschef. När jag blev tillfrågad om att kliva in
som vd för Din Maskin var det såklart en jättegrej, både för
mig och för organisationen, säger Per Selskog.
”En jättegrej” syftar på det faktum att Per Selskogs
tillträde sammanföll med att den siste av Din Maskins
grundare lämnade företaget.
– Samtidigt är vi ett stabilt bolag som sysselsätter
50 personer, där grundverksamheten är och förblir
densamma oavsett vem som är vd. Jag kommer förvisso
in med nya ögon, med tankar och idéer på hur vi kan
vidareutveckla exempelvis säljförfarandet för att stärka vår
marknadsposition – men jag har också mycket att lära.
DIN MASKIN I

TEAMET I FOKUS
Per Selskog ser stora utvecklingsmöjligheter inom maskin
branschen, där syskonbolagen inom Pronect har mycket att
bidra med.
– Framför allt om vi tittar på PLM Group. Där kan vi
hämta inspiration och lärdomar inom framförallt digital
och säljdrivande marknadsföring som gör att vi kan ta
stora kliv. Jag brinner också för att lyfta och testa idéer från
erfarna medarbetare. Många inom Pronects ingående bolag
besitter en oerhörd kompetens.
Just medarbetarfrågor ligger Per lite extra varmt om
hjärtat.
– Vi satsar mycket på teambyggande personalaktiviteter
och transparent kommunikation inom bolaget. Och
egentligen har vi samma synsätt vad det gäller våra kunder:
Goda relationer leder i slutändan ofta till goda affärer. Vi
säljer inte rena maskiner utan hela produktions- och logistiklösningar. Därför ser vi oss lite som produktionskonsulter som vill arbeta långsiktigt med exempelvis utveckling
och optimering av våra kunders produktion.
Vad har det inneburit för Din Maskin att ha Liljedahl
Group som ägare?
– Hela vår historia är en beskrivning av vilken fantastisk
ägare Liljedahl är. Vi tillåts driva våra respektive verksamheter med stor frihet enligt uppsatta mål, under ett
strukturerat entreprenörskap som kännetecknas av tydliga
policys, sunda värderingar och ett väl utvecklat ledarskapsprogram.
Per Selskog pausar och fortsätter sedan:
– För oss är det en otrolig styrka att tillhöra Proncet
och Liljedahl Group. Möjligheterna till nätverkande i
nom koncernen är en tillgång och definitivt en f ramgångsfaktor.

Detta är Din Maskin
Din Maskin är inriktade på försäljning av produktionsutrustning för
plåtbearbetning. Bolaget ser varje kontrakt som ett långsiktigt samarbetsavtal, ett förtroende att leverera produktionsutrustning som
skapar möjligheter att uppfylla åtaganden mot kunder i nästa led.
Din Maskin har som ledord att alltid ställa upp.

Niklas Gunnarsson, Johan Svensson och Ulrika Ström, Din Maskin.
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PORTRÄTT BENGT LILJEDAHL

”Jag kan inte
bara stänga dörren
och gå hem”
Det fläktar lätt över Finnvedsvallen. Kalendern visar mild 
september, hösten häver sig över en kvickt fl
 yende sommar.
Ute på mittplan promenerar Bengt Liljedahl – föreningseldsjälen,
framgångsföretagaren och familjefadern – och funderar
på livets nästa fas.
Snart är det dags. Snart ska det ske. Det operativa
ansvaret för koncernen ska lämnas över till
nästa generation Liljedahl.
kommer vi till så småningom.
Men först: fotboll.
– Jag är orolig. Varberg passar oss inte så bra. De
har många stora killar, det kommer bli en svår match.
De har en taktik som skiljer sig rejält mot hur vi i
Värnamo vill spela.
När vi talas vid är det drygt 30 timmar kvar till avspark i allsvenskans 23:e omgång. Mötet mellan IFK
Värnamo och Varbergs BoIS, på Finnvedsvallens gräs,
står sedan länge nedplitat i Bengt Liljedahls kalender.
– Så här på förhand känns det väldigt ovisst. Men
det är ju tjusningen med idrotten.
Att samtalet direkt glider in på fotboll är närmast
oundvikligt. Omgivningen gör såklart sitt, men utan
att överdriva har idrotten följt Bengt Liljedahl som
en trygg kamrat genom hela livet.
Det är helt enkelt därifrån han kommer. Från
fotbollen.
– Jag växte upp i Motala. Pappa var bokhandlare
och sålde kontorsartiklar till företag och större industrier. Samtidigt var han väldigt engagerad i fotbollen
som ledare i Motala AIF. På den tiden erbjöd man
spelarna jobb – eller hittade på jobb om det inte fanns

ALLT DET DÄR

några lämpliga för tillfället. Pappa hade bra kontakter
på Motala Verkstad, så många duktiga fotbollsspelare
placerades där.
Spelade du själv fotboll som ung?
– Absolut, jag var målvakt i BK Zeros, andraklubben i Motala, fram till att jag var 18–19 år. Som högst
spelade vi i dåvarande division tre. Idrott var det enda
jag hade i huvudet som barn. Var det inte fotboll så
var det bandy, ishockey, tennis eller något annat. Hela
mitt umgänge gick ut på idrott, på att vinna tillsammans med mina kompisar. Som ett lag.
full av företagare och drivna entreprenörer, var det knappast någon som höjde på ögonbrynen när den unge Bengt i tonåren bestämde sig
för att söka till Handelshögskolan efter gymnasiet.
Men … kanske borde någon ha reagerat. Det där
med studier var nämligen inget som Bengt Liljedahl
hade prioriterat under uppväxten.
– Jag hann inte med läxläsningen, idrotten gick alltid före. Jag vet att min mamma var förgrymmad på
mig många gånger, men jag hade lätt för mig i skolan
och klarade mig ändå ganska bra fram till gymnasiet.

MED EN SL ÄKT
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Mitt vackraste idrottsminne
”Under fotbolls-VM 1958 hade det
svenska landslaget sin bas på Lillsved ute
på Värmdö, och min pappas kusin StenOtto Liljedahl var landslagsläkare vid den
här tiden. Vid ett tillfälle skulle Sten-Otto
åka och hämta storstjärnan Niels
Liedholm, och då fick jag följa med i bilen
och sitta bredvid honom – en av mina
stora idoler! Han var som en gud för mig,
en helt ouppnåelig stjärna. Det var stort
när jag kom hem till Motala och kunde
berätta för mina kompisar att jag hade
åkt bil med Niels Liedholm.”

– När jag väl hade bestämt mig för att jag ville
studera på Handels, fick jag verkligen anstränga mig
för att klara intagningskraven.
Var det självklart att du skulle bli företagare?
– Nja, men jag ärvde nog inställningen och viljan att
skapa något eget från min pappa. När jag var liten
följde jag ofta med honom på jobbet, och gjorde han
några bra affärer så märktes det i hela familjen på
kvällen. Vi påverkades liksom allihop. Det blir väl
naturligt så.
NÄR ÅREN PÅ Handelshögskolan var avklarade och
Bengt Liljedahl äntligen kunde titulera sig civilekonom, inleddes livets nästa kapitel: arbetslivet.
Vid den tidpunkten visste han dock inte att hans
blivande arbetsgivare, på sätt och vis, skulle komma
att följa honom för resten av livet.
– Jag började på Volvo med ambitionen att jobba
med marknadsföring och ekonomi, men ganska snart
tog jag istället ett trainee-jobb och sålde bilar i Stockholm under en tid. När jag sedan kom tillbaka till
Volvo blev jag regionchef för den svenska marknaden.
Bengt trivdes med tillvaron, men samtidigt var det
något som skavde.
– Jag upplevde att jag kom så långt ifrån själva
affärerna. På den tiden gillade jag att vara nära verksamheten, nära personalen.
Men istället för att komma nära, drev jobbet
som regionchef honom allt längre ifrån den dagliga
verksamheten. Skavet tilltog – och snart bytte han
jobbet som regionchef mot VD-tjänsten hos Skånebil
i Ängelholm.
Väl där skulle livet snart ta en ny vändning.
1982 kom erbjudandet om att ta över Finnvedens
Bil i Värnamo, och därmed försöka vända bolagets
negativa trend.
Kroken var utslängd, en möjlighet hade uppen
barat sig.
Bengt Liljedahl nappade.
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Hur var det att gå från VD till ägare?
– Helt nytt. Jag var inte längre en i gänget. Jag
behövde dessutom göra en mängd förändringar som
inte föll i god jord hos alla. Så de första åren var tuffa
på många sätt. Bara att rycka upp familjen och flytta
till Värnamo hade ju sina utmaningar. Jag jobbade
väldigt mycket, men det behövdes för att om möjligt
försöka vända företaget uppåt igen.
Det hårda jobbet lönade sig. Efter knappt två år
hade Bengt Liljedahl vänt på steken, och förvandlat
Finnvedens Bil till ett lönsamt företag.
– Därefter hade vi fantastiska år. 1986 byggde vi en
ordentlig bilhall som stod kvar fram till 2021, då den
nya anläggningen byggdes. Det var känslosamt när
den gamla bilhallen revs. Jag åkte faktiskt omvägar
för att slippa se det.
IDAG, 40 ÅR senare, är Bengt Liljedahl ägare av en
multinationell bolagskoncern som omsätter flera
miljarder svenska kronor – och sysselsätter drygt
1 500 medarbetare över hela Europa.
Mycket har onekligen förändradats sedan 1982.
– Det är som natt och dag. Men jag har hela tiden
haft ambitionen att växa, och nyfikenheten har varit
min drivkraft. Det har varit en lång väg, jag har gjort
många fel, men så måste det få vara – så länge man
inte gör samma fel två gånger.
Visst, det går säkerligen att hitta både fel och
snedsteg i Bengt Liljedahls långa karriär som företagare. Men sammantaget vinner de goda besluten på
knockout. I efterdyningarna av finanskrisen i början
av 1990-talet, uppenbarade sig en affärsmöjlighet som
skulle komma att lägga grunden för hela framväxten
av Liljedahl Group.
– Vår största kund hos Finnvedens Bil var Ravema,
som då ägdes av Skåne-Gripen och hade hamnat på
obestånd under krisåren. Vid något tillfälle frågade
jag vad som skulle hända med Ravema, och fick då
erbjudande om att ta över verksamheten.

”Jag har hela tiden haft
ambitionen att växa,
och nyfikenheten har
varit min drivkraft.”
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Sagt och gjort. Bengt nappade igen.
Affären blev klar 1993 – samtidigt som hela Sverige
vände uppåt igen. Den ekonomiska succén var ett
faktum, trots många tvivlare.
– Det var väldigt få som trodde att en bilhandlare
som jag kunde sköta ett maskinföretag med tillhörande
serviceorganisation. Till och med höjdarna på huvudagenturen i Japan var tveksamma, men de lyckönskade
mig med hänvisning till att ”stjärntecknen står rätt”.
Och med facit i hand gjorde de verkligen det.
Du verkar ha tagit många kloka beslut vid exakt
rätt tillfälle. Hur kommer det sig?
– Jag har sett möjligheter där andra har sett problem. När Volvo delade upp sin rörelse i person- och
lastvagnar, tyckte många att lastvagnsdelen var krånglig och oglamorös. Och i sak hade de rätt: lastbilar är
hårda affärer, inte så mycket glass och ballonger.
Men du såg utvecklingsmöjligheter?
– Precis! Dessutom har jag alltid gillat kundklientelet
på åkerisidan. Det är trevliga, genuina människor.
Så för min del var satsningen på lastvagnar självklar,
och med tiden blev den även ekonomiskt mycket
gynnsam.
När du ser tillbaka på livet, vad är du mest stolt över?
– Att hjärtat alltid har fått vara med och fatta de
stora besluten.
Bengt Liljedahl blir tyst en stund men fortsätter
sedan:
– Jag är stolt över vår resa, över nästa generation,
över min familj. Jag är stolt över att vi har lyckats
åstadkomma något tillsammans.
Under åren har du sponsrat det lokala kultur- och
idrottslivet flitigt …
– Ja, det är också något jag kan känna stolthet över.
Det rika kulturlivet i Värnamo bidrar med attraktionskraft till hela regionen. Och det är klart att det

Mitt finaste minne som
företagsledare
”När jag hade tagit över Finnvedens Bil, flyttat till
Värnamo med Gunnel, Anna och Fredrik – och det
var dags för det första bokslutet. Det var en oerhört nervös och orolig väntan, men när bokslutet
väl var klart och vi kunde uppvisa svarta, positiva
siffror så kände jag: Det här äventyret k ommer gå
bra! Vi firade med en liten festmåltid hemma den
kvällen, hela familjen. Det är jag säker på att till
och med Anna och Fredrik kommer ihåg.”
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har kostat mig lite pengar att få IFK Värnamo att
lyfta till Allsvenskan – men när jag ser hur mycket
föreningen betyder för lokalsamhället, och för alla
engagerade människor, har det varit värt varenda
krona. Vi har dessutom varit storsponsor till hv71 i
över 20 år.
DEN EGNA 75 -ÅRSDAGEN är firad. Liljedahl Groups
40-årsdag likaså. För Bengt Liljedahl börjar det nu
dra ihop sig inför livets nästa fas.
Hans eget livsverk ska med varm hand lämnas
över. Åtminstone det operativa ansvaret.
– Företaget blir kvar inom familjen. Anna och
Fredrik har deklarerat att de vill ta över och vi har
diskuterat hur det ska gå till. Jag har som mål att
vara avlöst inom ett par år, men stafettpinnen måste
lämnas över succesivt. Jag kan inte bara stänga dörren
och gå hem.
Kommer du släppa taget helt?
– Nej, jag är så fruktansvärt intresserad av företagande och utveckling, så jag ser fram emot att verka
lite mer i bakgrunden som rådgivare och mentor. Och
jag kommer att sitta kvar i styrelsen för Liljedahl
Group. Det känns lite som en stundande nytändning
att få stödja utvecklingen på andra sätt än vad jag är
van vid – när jag inte längre går längst fram i ledet.
Har du några planer för ditt ”nya” liv?
– Inte mer än att jag ser fram emot en skönare
tillvaro. Jag är intresserad av konst och design, och jag
tycker om att prata med människor som inte tänker
som jag. Det ger nya perspektiv på livet. Jag har
förresten aldrig varit i Australien, så det får kanske bli
en resa dit.
Men idrotten släpper du väl inte?
– Absolut inte. Alla möten som idrotten erbjuder
håller ett åldrande sinne vid liv.

Om relationen till Volvo
”Volvo ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag kan
såklart ha åsikter om det ena och det andra, men jag
skulle aldrig kunna tänka mig att köra något annat
än en Volvo. Den senaste XC90:n blev ett väldigt lyft
för hela varumärket.”

Om intresset för litteratur
”Jag har alltid tyckt om att läsa, främst skönlitteratur.
Under en period slukade jag allt av Ernest Hemingway.
Han har ett helt fantsikt språk, en otrolig stilist! Även
Selma Lagerlöf har jag läst med stor behållning.”

”Jag är stolt över vår resa, över nästa
generation, över min familj. Jag är
stolt över att vi har lyckats åstadkomma något tillsammans.”

Om känslorna
för Värnamo
”Jag har tillbringat 40 år i
Värnamo, i en välmående
ort med ett starkt näringsliv.
Det jag uppskattar mest
är att människorna här är
genuina. Det finns inget
påklistrat eller spelat.
Jag har alltid mötts av en
otrolig värme och
vänskap här.”

Fotnot: Dagen efter vårt möte besegrar IFK Värnamo Varbergs BoIS med 1–0, efter ett sent målskyttsmål av
Marcus Antonsson. Tre viktiga poäng säkrade, i jakten på nytt allsvenskt kontrakt.
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HÖRLE WIRE GROUP

Den röda tråden i ett
långt samarbete
Partnerskap och långa relationer är två centrala faktorer i
Hörle Wires verksamhet.
Ett mycket tydligt exempel på det är samarbetet med
Winkhaus som inleddes redan på 80-talet.
SLUTDESTINATIONEN FÖR DEN ståltråd
som Hörle Wire tillverkar och förädlar
är bland annat fordons-, kraftöverförings
och pappersmassaindustrin, men produkterna återfinns också i dörrar och fönster.
En av Europas ledande aktörer i den
sistnämnda sektorn är Winkhaus. Den
tyska koncernens historia sträcker sig
tillbaka till 1854 och idag är systemlösningar för dörrar och fönster samt
åtkomstkontroll, tre av de huvudsakliga
produktområdena.
Winkhaus kvalitet och innovativa
teknologier har gjort dem till en uppskattad leverantör hos både slutanvändare och

kundgrupper som komponenttillverkare,
byggare och arkitekter.
AVGÖRANDE BREDD
Marcus Garthe är inköpsansvarig på
Winkhaus Group och har varit verksam
inom koncernen i 32 år. Det är nästan
lika länge som Winkhaus samarbete med
Hörle Wire har pågått.
– Hörle Wire och Hüsecken Wire har
varit partners till oss i över 40 år och har
gjort sig kända som en flexibel och pålitlig
leverantör, säger Marcus Garthe.
Under 2021 levererade Hörle Wire
ståltråd i cirka 40 olika dimensioner till

”Hörle är en av de mest
kompletta leverantörerna
på marknaden.”
MARCUS GARTHE, INKÖPSANSVARIG WINKHAUS GROUP.
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Winkhaus. De används i koncernens
samtliga produkter, men i synnerhet till
låssystem för ytterdörrar och monteringssystem för fönster.
– Hörle är en av de mest kompletta
leverantörerna på marknaden och jag
tror inte att n
 ågon av konkurrenterna
har den sortimentsbredden. Det innebär
naturligtvis stora möjligheter för oss som
beställare.
UTVECKLING FÖR OPTIMALA
MATERIAL
Den långvariga relationen mellan de båda
parterna bygger i stor utsträckning på ett
tätt samarbete bortom enbart produktleveranser menar Marcus Garthe:
– På våra marknader måste produkt
utvecklingen möta nya utmaningar och
önskemål, inte minst från de många
användare som behöver byta ut gamla
fönster. Som ett led i det arbetet har vi
arbetat hårt för att spara kostnader genom
att optimera materialen i våra produkter
och i det avseendet vet vi att vi får väldigt
bra lösningar från Hörle.
Han ser nu fram mot ett fortsatt
fruktsamt samarbete mellan Winkhaus
och Hörle.
– Vi hoppas och tror såklart att de även
i fortsättningen kommer att erbjuda en
stabil försörjningskedja, samt kvalitet och
flexibilitet som rimmar med våra krav.

HÖRLE WIRE GROUP

Rätt trådlösning för varje
kund och produkt
Produktutveckling i nära relation med kunder är en
 ssentiell faktor för tillväxt inom Hörle Wire Group.
e
Bolagets respektive vd:ar ser stora förtjänster med
utvecklingssamarbeten i tät samverkan med kund:

Anders Andersson, vd
för Hörle Wire Group
– Ju tidigare i utvecklingsfasen vi får vara med,
desto bättre förutsättningar har vi att hitta kostnadseffektiva lösningar för
både oss själva och våra
kunder. Därför är det
viktigt att alltid ha örat
mot rälsen, för att om
möjligt kunna erbjuda
kunderna mervärde i förädlingskedjan – utöver
själva trådprodukten. Vår
gedigna erfarenhet och
materialexpertis gör att vi
ofta kan presentera ett
antal produktalternativt
för vår kunder, i termer av
materialval och liknande.

Thomas Wallau, vd för
Huesecken Wire GmbH
(Tyskland)
– Vi har starka kund
relationer som sträcker sig
mer än 200 år tillbaka i
tiden. De relationerna
präglas av ett orubbligt
förtroende mellan kunderna och oss som leverantör. I såväl tekniska
som kvalitetsgrundade
frågeställningar ser vi
varandra som samarbetspartners – det är så vi vill
och ska arbeta för att
hitta rätt trådlösning för
varje enskild kund och
produktlösning.

Norbert Széll, vd för
Hörle Wire s.r.o
(Slovakien)
– Genom åren har vi utvecklat många produkter
steg för steg tillsammans
med våra kunder, baserat
på professionella diskussioner och tester med
högt resultatfokus. Vid
mer specifika tekniska
förfrågningar involverar
säljteamet vår tekniska
avdelning – ett stöd som
många kunder uppskattar.
Flera år i rad har våra
kunder rankat oss som
en ”klass A-leverantör”.

Detta är Hörle Wire Group
Hörle Wire Group består av trådbolagen Hörle Wire AB i Sverige, Hörle Wire s.r.o i
Slovakien och Huesecken Wire GmbH i Tyskland. De tre anläggningarna har gemensamt cirka 150 anställda och en total produktionsvolym på 70 000 ton.
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FINNVEDENS LASTVAGNAR

Problemlösaren
med rätt att skruva
Lagledare, allmän kluring och ett uppskattat stöd för både
medarbetare och kunder hos Finnvedens Lastvagnar i Växjö.
Möt Roger Nilsson – verkmästaren som sedan barnsben
vetat hur en skruvnyckel ska dras.
är en genialisk konstruktion. Den
är enkel, smidig och säker. Överlag gillar jag äldre
bilar utan så mycket elektronik bäst – där finns det
utrymme för många egna lösningar. Jag har skruvat
på mycket gammalt skrot genom åren.
När man växer upp på landet bland lantbruks
maskiner, traktorer och en grundmurad övertygelse om
att ”bra karl reder sig själv”, faller det sig förmodligen
naturligt att utvecklas till en kvalificerad problemlösare.
Från den världen kommer mängder av händiga
gör-det-självare, kluriga gårdskarlar och all-fixare – med
självförtroende i paritet med deras kunskap och
engagemang.
Från den världen kommer också Roger Nilsson.
– Jag växte upp på ett lantbruk utanför Hjortsberga
i Alvesta kommun. Fordon har liksom alltid varit
min grej, både jag och brorsan var med farsan väldigt
tidigt och hjälpte honom när han skruvade med bilar
och lagade andra grejer hemma på gården.
Än idag, i vuxen ålder, blir det en hel del hobbyskruvande.
– Jag har bland annat en liten grävmaskin hemma
som jag gräver ett hål med lite då och då, och den
behöver lite omsorg ibland – annars kan den lätt bli
lite tjurig.
Praktisk problemlösningen har alltid varit Rogers
melodi, både på fritiden och i yrkeslivet.
– Det är skönt att få använda hjärnan lite extra
ibland. Jag blir stolt när jag löser ett problem, och
kan jag dessutom spara lite pengar åt mig själv – eller
åt en kund – så känns det ännu bättre. Den absolut
bästa känslan uppstår när jag lyckas lösa ett problem

– VOLVO 240

som andra, kanske en annan verkstad, har gått bet på.
Det höjer självförtroendet att lyckas med sådant som
andra inte klarat av.
SVENSK MÄSTARE
Via fordonsgymnasiet i Växjö, med inriktning på
tunga fordon, landade Roger Nilsson in som mekaniker på Finnvedens Lastvagnar direkt efter värnplikten.
Sedan dess har han blivit kvar – först som mekaniker,
numera som verkmästare.
– Mitt jobb går i stort sett ut på problemlösning
och stöttning till mekanikerna. Ingen dag är den
andra lik; vi ställs ständigt inför nya utmaningar. Jag
hjälper själv till där det behövs och tar ett övergripande
ansvar för arbetet i verkstaden.
Ett så kallat övergripande ansvar tog Roger även
över laget som numera kan titulera sig svenska mästare,
tack vare en imponerande nationsseger i VISTA.
VISTA står för Volvo International Service
Training Awards – en tävling för serviceteam som
arrangeras av Volvo och avgörs vartannat år sedan
1957. Under lagnamnet ”Fransz Jäger” säkrade
Rogers lag SM-titeln, och vid den stora världsfinalen
i Göteborg kämpade sig laget dessutom fram till en
hedersam åttondeplats.
– Klart att det hade kunnat gå ännu bättre i
”VM-finalen”, men en åttondeplats får vi helt klart
vara nöjda med. Hela teamet samarbetade väldigt bra.
Om SM-segern firades? Jodå.
– Vi beställde tårta och åt tillsammans på jobbet.
Ett lagom firande helt i min smak, konstaterar
Roger Nilsson.

Detta är VISTA
VISTA står för Volvo International Service Training Awards och är världens största tävling för servicemarknadspersonal. Utöver Roger Nilsson (verkmästare) ingick Annie Magnusson (administration), Morgan Svensson
(mekaniker) och Henrik Lövemyr (mekaniker) i laget ”Fransz Jäger” som kammade hem SM-titeln 2022.
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PORTRÄTT FINNVEDENS LASTVAGNAR ROGER NILSSON

”Jag blir stolt när jag löser ett
problem, och kan jag d
 essutom
spara lite pengar åt mig själv
– eller åt en kund – så känns
det ännu bättre.”
ROGER NILSSON, VERKMÄSTARE FINNVEDENS LASTVAGNAR I VÄXJÖ.
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Mekanikeryrket har verkligen
förändrats sedan 1997, då
Finnvedens Lastvagnar såg
dagens ljus. Numera sker stora
delar av ”mekanikerjobben”
med hjälp av datorer och
IT-lösningar.

FINNVEDENS LASTVAGNAR

Stark utveckling

ger höga krav på
ny kompetens
Är bullriga verkstäder – fulla av oljefläckiga mekaroveraller –
kanske snart bara ett nostalgiskt minne från en svunnen tid?
Välkommen till en branschen där elektronik numera
samsas med mekanik.
Välkommen till Finnvedens Lastvagnar.
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”Den här utvecklingen
kommer gå fort,
det gäller att vi tidigt
är på tårna.”
ANNA LILJEDAHL, VD FINNVEDENS LASTVAGNAR.

en mekaniker för att
kunna utföra sitt jobb nu för tiden?
Ett helt gäng momentnycklar? En imponerande
hylsnyckelsats? Några gummiklubbor och en rejäl
portion påhittighet och uppfinningsrikedom?
Visst, ordentliga verktyg är alltid en tillgång – men
vad sägs om att krydda den där klassiska utrustningen
med en toppmodern dator, väl underbyggd digital
förståelse och ett utbildningscertifikat inom informationsteknik i fordon?
Det råder onekligen nya tider i lastvagnsbranschen.
Hela utvecklingen, som drivs av ny teknik, uppkopplade fordon och allt större andel elektronik – driver i
sin tur ett kompetensskifte på mekanikersidan. Inte
minst omställningen till mer hållbara transporter,
med ökad andel fossilfria bränslen och el-lastbilar,
ställer nya och mer avancerade krav på medarbetarna.
Nya arbetsuppgifter och nya digital krav har på
kort tid blivit vardag.
– Så är det, antalet rent mekaniska jobb våra
medarbetare utför blir allt färre – och nästan alla
typer av jobb kräver numera att de kopplar upp
lastbilen mot en dator. Så har det ju inte riktigt
sett ut tidigare, konstaterar Anna Liljedahl, vd för
Finnvedens Lastvagnar.

VAD BEHÖVER EGENTLIGEN

”GÄLLER ATT VI TIDIGT ÄR PÅ TÅRNA”
Det brukar sägas att avancerad teknik kräver
enkla lösningar – men i den sanningen ryms också
krav på reell kompetens.
Det krävs förståelse, faktisk kunskap och skicklighet i utförandet.
Lyckligtvis har transportbranschens stora

aktörer – tillsammans med de fordonstekniska
gymnasieskolorna – insett vikten av riktade insatser
för att hänga med i omställningen.
– Vi på Finnvedens Lastvagnar står väl rustade inför hela branschens förändring, bland annat tack vare
vårt nära samarbete med Volvo som tillhandahåller
olika typer av utbildningspaket- och plattformar för
våra mekaniker. Det är en väldigt stor tillgång. Dessutom samarbetar vi tätt med gymnasieskolorna för att
försäkra oss om att elevernas utbildning linjerar med
kunskapskraven de möter i arbetslivet, förklarar Anna
Liljedahl.
Hon tillägger med eftertryck:
– Den här utvecklingen kommer gå fort, det gäller
att vi tidigt är på tårna.
TRANSPORTBRANSCHEN 2.0
Ja, fort kommer det garanterat att gå – omställningshjulen är bevisligen redan i rullning.
Utvecklingen av nya drivmedel som ersättning till
fossila varianter, tillsammans med den accelererande
utvecklingen av elfordon även på lastbilssidan, är
några av faktorerna som driver på progressionen brett
över hela yrkessfären.
Transportbranschen 2.0 är på sätt och vis redan här.
– Visst är det en utmaning för oss, men samtidigt
är det inspirerande att utvecklingen går framåt. Det
är spännande att få vara del av en omfattande bransch
förändring, säger Anna Liljedahl och fortsätter:
– Vi kommer garanterat få se branschen utvecklas
i takt med att många nya idéer förverkligas under
de kommande åren. Och det kommer som sagt gå
väldigt fort – men vi står redo att hänga med!
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DAHRÉN GROUP

Skördar
frukterna
av långsiktigt ägande

Närhet, förståelse och transparens.
Håkan Svensson, vd för Dahrén Group,
vet vad som krävs för att bygga starka 
kund- och leverantörsrelationer – och hur en
negativ trend ska vändas.
– NYCKELN ÄR att finnas till hands för
teknisk rådgivning och som stöd i utvecklingsprojekt. Särskilt när man arbetar med
långa cykler och ledtider, som när vi hjälper våra kunder att utveckla nya elmotorer
till bilar eller transformatorer för hårt
klimat, säger Håkan Svensson.
På leverantörssidan dominerar systerbolaget Elcowire inflödet av koppartråd
till Dahrén Group. Givetvis finns det
starka uppsidor med att göra affärer inom
koncernen – bland annat i termer av
transparens och leveranssäkerhet.
– Klart att det underlättar jämfört med
om vi skulle handla all koppartråd på
Europamarknaden. Generellt kännetecknas ett väl fungerande affärssamarbete av

god förståelse och respekt för varandras
affärsmodell; det är viktigt att upprätthålla
en ”win-win-situation” med sina kunder,
tillåta dem att tjäna pengar. Det skapar
förtroende.
2010-talet var ett tufft decennium för
Dahrén Group. En anpassning av kostymen var nödvändig, och en omförflyttning
av tillverkningsvolymer blev räddningen – tillsammans med Liljedahl Groups
långsiktiga ägarfilosofi.
– Vi ska vara glada att vi har en stark
ägare som var beredd att tackla hundåren.
Vi drogs med dålig avkastning under lång
tid, men lyckligtvis det fanns förståelse
från ägarna. Och nu betalar det av sig, när
trenden har vänt uppåt.

Dahrén Group nu och då
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DAHRÉN GROUP

”Det märks att vi är ett
genuint familjeföretag”

”Vi ska vara glada
att vi har en stark ägare
som var beredd att
tackla hundåren.”

Hej Fredrik, berätta om ditt jobb på
Dahrén Group!
– Jag ser till att vi producerar det vi ska i
rätt tid och med rätt kvalitet. Vi kör femskift och produktionen rullar 24 timmar
om dygnet, sju dagar i veckan. Så allt
måste flyta!

HÅKAN SVENSSON, VD DAHRÉN GROUP.

FOTO: EMILIA DALÉN

Ni är delaktiga i arbetet med
omställning till elektrifiering inom
flera branscher. Berätta!
– I grunden tillverkar vi rund och platt
tråd som bearbetas och behandlas på
olika sätt. På senare år har vi levererat
stora kvantiteter till fordonsindustrin, som
använder tråden till sina elmotorer.
Vi levererar även tråd till solpaneler och
vindkraftsföretag.
Vilka fordonstillverkare samarbetar ni
med?
– BMW, till exempel, vi levererar flera ton
tråd till dem varje månad. Och nu när
BMW utvecklar nästa generation av elmotorer, är vi med i samtalen. Vi genomför också återkommande tester ihop med
exempelvis Volvo och Koenigsegg.
Vad är det bästa med ditt jobb?
– Att beslutsvägarna är korta och att jag
har mandat att testa nya idéer. Jag är
också stolt över att vi har så bra sammanhållning, det märks att vi är ett genuint
familjeföretag.
Namn: Fredrik Berggren
Bolag: Dahrén Group
Titel/tjänst: Produktionschef på bandlack
Antal år i bolaget: ”18 år, jag började som
sommarjobbare.”
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DAHRÉN GROUP

Assistent Original från Ankarsrum är en
svensk institution.
Maskinens ikoniska design har varit
densamma över flera decennier – men på
insidan har teknologin tagit stora kliv.
Inuti varje hushållsassistent sitter en
elmotor, vars spole är lindad med koppartråd från Dahrén Group.
DAHRÉN GROUP

Sätter liv i älskad assistent
I ÖVER TIO år har Dahrén Group levererat
högkvalitativ koppartråd till den lilla
bruksorten Ankarsrum i nordöstra Småland. Ortens brukshistoria går ända tillbaka till år 1655, men det var först under
1900-talets andra hälft som Ankarsrum
blev synonymt med varje svensk hemmafrus bästa vän: Assistent Original.
Än idag tillverkas hushållsassistenten
– vars popularitet bara tycks växa med
åren – i Ankarsrum. Utvecklingen av
maskinens elektriska universalmotor är
dock numera inordnad i ett separat bolag,
som sedan 2020 ägs och drivs av Carl
Sigfridsson.
Sedan övertagandet har han lyckats
vända bolagets utveckling i stark positiv
riktning.

Ankarsrum Electric Motors säljer elmotorer med
Dahréntråd till hela världen.
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– Givetvis beror mycket av vår tillväxt
på att vi levererar motorer till en populär
produkt som Ankarsrum-assistenten, men
vi har också satsat mycket på produkt
utveckling och gjort kloka investeringar,
säger Carl Sigfridsson och tillägger:
– Och inte minst har vi satsat mycket på
våra medarbetare. När jag tog över bolaget
satte vi en ny kultur och värdegrund,
baserad på teamwork, engagemang och
trygghet. En trygg grupp presterar helt
enkelt bättre tillsammans, vilket snabbt
visade sig vara sant när vi redan första året
överträffade vår budget.
SVENSKTILLVERKAD KOPPAR
Ankarsrum Electric Motors har en
imponerande kundportfölj som sträcker
sig över världshav och kontinenter.
Årligen tillverkar bolaget över 250 000
elmotorer, till vilka man förbrukar över
50 ton koppartråd från samma leverantör:
Dahrén Group.
– Det stämmer, vi kör ”single source” och
köper ett brett spektrum av tråddimensio
ner och -kvaliteter från Dahrén. Vi siktar
dessutom på att fördubbla vår produktion
över en treårsperiod, så snart hoppas jag
kunna köpa 100 ton tråd om året.
En särskild aspekt av samarbetet med
Dahrén Group som Carl Sigfridsson

”Vi köper ett
brett spektrum av
tråddimensioner
och -kvaliteter från
Dahrén.”
CARL SIGFRIDSSON,
VD ANKARSRUM ELECTRIC MOTORS.

uppskattar, är direkt kopplad till bolagets
hållbarhetsambition.
– Att vi kan leverera elmotorer med
svensktillverkad koppar som förädlats
i svenska fabriker, och som har levererats till oss med minimala transporter,
skänker otroligt hög trovärdighet till vårt
långsiktiga mål att bli en hållbar elmotortillverkare.

ELCOWIRE

1)

2)

Elcowire producerar
och levererar bärlina 1)
och kontakttråd 2) av
hållbar koppar och dessa
produkter är en del av
kontaktledningssystemet.

ELCOWIRE

Framtidens koppar
– en långsiktig lösning
Har du hört talas om ”Low-carbon Copper”,
koppar med lågt koldioxidavtryck?
Inte? Det är förmodligen bara en tidsfråga.
Helsingborgsföretaget Elcowire har på kort tid, genom
förvärv, gått från 200 till 400 medarbetare – med ett
tydligt fokus på hållbarhet i framställandet
av framtidens kopparprodukter.
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ELCOWIRE

PAUL GUSTAVSSON,
VD ELCOWIRE.

Koppar med lågt kol
dioxidavtryck kommer
att bli en avgörande
faktor i strävan att
klara ”den gröna
omställningen” inom
många branscher.
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UTANFÖR ENGL ANDS ÖSTKUST ligger världens
s törsta havsbelägna vindkraftspark. Den går
under namnet Dogger Bank C, och i skrivande
stund håller den tredje fasen av anläggningen på
att färdigställas.
För att överföra energin som produceras i
vindkraftsparken ute till havs, krävs en pålitlig
kabellösning längs havsbotten och hela vägen in
till fastlandet – en kabel som dessutom behöver
uppfylla högt ställda hållbarhetsambitioner,
värdiga en modern energiaktör.
Lyckligtvis finns lösningen redan här. Den
kallas ”Low-carbon Copper” – koppar med
marknadens lägsta koldioxidavtryck – och har
utvecklats i nära samarbete mellan råmaterialproducenten Boliden och Elcowire, som fått ett
genombrott hos kabeltillverkaren NKT.

– Som en ledande europeisk leverantör av
kopparprodukter är vi självklart engagerade
i hållbar k opparförsörjning. Koppar är och
kommer att vara helt avgörande för hållbarhets
arbetet framöver, det visar inte minst satsningen
på ”Low-carbon Copper” i det här projektet,
säger Elcowires vd Paul Gustavsson.
7 700 PERSONBILAR
Vad innebär då koppar med lågt koldioxid
avtryck i praktiken – och kan det verkligen göra
så stor skillnad?
Det enkla svaret är ja, med genomgående
halverade utsläpp av CO2-emissioner i hela
tillverkningskedjan; från framtagandet av rå
material hos Boliden, via förädling hos Elcowire,
till slutförd tillverkning hos NKT.

ELCOWIRE

– De minskade utsläppen i och med an
vändandet av ”Low-carbon Copper” till högspänningskabeln på Dogger Bank C, motsvarar
ungefär utsläppen från 7 700 bensindrivna
personbilar under ett år. Det är inte lite,
konstaterar Paul Gustavsson och tillägger:
– I en tio år gammal bil finns det runt
15–18 kilo koppar i form av kablar och liknande.
Men för en nyproducerad elbil pratar vi snarare
75–80 kilo koppar. Med det sagt så hjälper
elektrifiering av fordonsindustrin till med
att minska utsläppen, men för att bli
hållbar på riktigt är den beroende av
koppar med lågt koldioxidavtryck. Och
i det större perspektivet blir innovationer som dessa otroligt viktiga i vår
strävan mot en nollutsläppsvision.

”Goda relationer
löser det mesta”
Hej Dörte, berätta om ditt jobb på
Elcowire!
– Jag arbetar på Customer Service. Vi har
exempelvis kunder med årsavtal som
regelbundet återkommer och lägger nya
beställningar; jag tar emot deras order
och kommunicerar med planering och
logistik för att kunderna ska få det de har
beställt – och när materialet har lastats
skickar jag också fakturan!
Hur arbetar ni konkret med ert höga
kundfokus?
– Hos oss på Elcowire har alla kunder en
fast kontaktperson. På det sättet bygger
vi förtroendeingivande, personliga och
nära relationer med våra kunder. Vi har
också så kallade kundkravsgenomgångar
och uppföljningsmöten med berörda avdelningar, för att säkerställa att alla kundkrav och behov uppfylls.
Vad är det bästa med ditt jobb?
– Att jag aldrig vet hur arbetsdagen
kommer att se ut! Mitt jobb påverkas
mycket av både kunder och vår egen
produktion. Vissa dagar kan det vara
riktigt hög puls redan klockan 8.00,
med massor av utmaningar som behöver
lösas – jag har alltid en pågående konsekvensanalys, för våra kunders skull, i
åtanke när något sker. Ibland uppstår
det kniviga situationer, men med åren
har jag lärt mig att goda relationer löser
det mesta.

Detta är Elcowire
Elcowire är ett svenskt bolag med verksamhet i Helsingborg och Hettstedt
i Tyskland, som sysselsätter cirka 400 medarbetare och har en årlig produktion på cirka 300 000 ton koppar till kunder över hela världen.
Elcowire b
 idrar till den globala omställningen inom förnybar energi och
levererar koppartråd, kopparlinor, profiler och ledarmaterial av koppar,
kopparlegeringar och aluminium. Företagets lösningar möjliggör effektiv
överföring av energi och finns i allt från elfordon till kraftöverföring inom
och mellan länder – ovan och under jord.

Namn: Dörte Fristedt
Bolag: Elcowire AB, Helsingborg
Titel/tjänst: Medarbetare på Customer Service
Antal år i bolaget: ”15 år. Jag började 2007 och
har b
 livit kvar sedan dess.”
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BUFAB

”En fantastisk kultur
med ett otroligt driv”
2016 blev Liljedahl Group huvudägare i det börsnoterade bolaget Bufab.
Sedan dess har Bufab fortsatt sin globala tillväxtresa – numera anförd av en
nytillträdd vd med stor tilltro till bolagets affärsmodell och ägare.
– Liljedahls ägarfilosofi var en starkt bidragande orsak till att jag valde att
tacka ja till jobbet, konstaterar Bufabs vd Erik Lundén.
L ÅNGSIKTIGHET, ENGAGEMANG OCH – framför
allt – ett riktigt starkt affärsmannaskap. Så väljer Erik
Lundén att sammanfatta sin syn på Liljedahl Group.
Och nog finns det tyngd bakom orden.
– Långsiktigheten kommer till uttryck i sättet som
de som huvudägare arbetar med en tydlig långsiktig
strategi, oavsett börsklimat och kvartalsrapporter.
Detta skapar goda förutsättningar för oss i ledningen
att utveckla affären och skapa värde för våra aktie
ägare. Engagemanget märks i alla dialoger med Bengt
och Anna (Liljedahl). De vill inte bara investera väl,
utan också fullt förstå affären, bidra med sin kunskap
och vara en aktiv ägare till Bufab.
Långsiktighet och engagemang i all ära – enligt
Erik Lundén är det affärsmannaskapet som får Liljedahl Group att sticka ut från mängden.
– Bengt Liljedahl är en riktigt affärsman. Och inte
bara han – Anna och övriga styrelseledamöter är lätta
att diskutera beslut och utmaningar med. Det är en
stor tillgång för mig som vd.
Vad har Liljedahl Group bidragit med till Bufab, i
kraft av huvudägare?
– Stabilitet och förtroende att få jobba långsiktigt.
Det har varit en förutsättning för den fina tillväxtresa
som Bufab har gjort globalt. Det hade varit betydligt
svårare – och inte lika framgångsrikt – med en mer
trendkänslig ägare som lätt darrar på manschetten,
säger Erik Lundén och fortsätter:
– Ett stabilt ägande gör det också lättare att attrahera kapital och personer utifrån. Jag kan bara gå till
mig själv – jag lämnade ett fint bolag och spännande
karriär på Sandvik för att få vara del av Bufab-resan.

Bufab lagerhåller mer än
140 000 artiklar på ett
trettiotal egna lager runt
om i världen för snabba
och säkra leveranser.
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HELHJÄRTAT MOD
Från Erik Lundéns utifrånperspektiv på Liljedahl
Group, och den resa som bolaget gjort sedan 1982,
framstår modet och investeringsstrategin som särskilt
imponerande.
– Det är mäktigt att lyckas bli framgångsrik inom
så många vitt skilda branscher. Nyckeln är nog att
omge sig med bra folk och våga göra det man gör
helhjärtat – och såklart att tjäna pengarna innan man
investerar dem. Med en trygg organisation i ryggen
blir det enklare att våga ta kalkylerade risker.
Vilka utmaningar och ambitioner står högst på
Bufabs agenda framöver?
– Vi är bara i början av vår tillväxtresa och vill
fortsätta växa globalt. Vi har en fantastisk kultur med
ett otroligt driv – en utmaning blir att behålla och
utveckla våra kärnvärderingar, i takt med att vi växer
världen över, säger Erik Lundén och tillägger:
– Vår affärsmodell är stark och vi erbjuder en
enkel men genialisk lösning för kunderna. Vi måste
bara fortsätta investera klokt, tro på det vi gör och
fortsätta att ständigt utvecklas som organisation och
partner till våra kunder. Med vår organisation – och
med Liljedahl Group som huvudägare – har vi alla
förutsättningar för att lyckas.

BUFAB

”Vår affärsmodell är
stark och vi erbjuder en enkel
men genialisk lösning för
kunderna. Vi måste bara
fortsätta investera klokt och
tro på det vi gör.”
ERIK LUNDÉN, VD BUFAB.

Detta är Bufab
Företaget grundades 1977 av
entreprenörerna Hans Björ
strand och Roland Johansson,
under namnet Bult Finnveden.
Sedan 2014 är bolaget noterat på Stockholmbörsen. 2016
köpte Liljedahl Group den första aktieposten i bolaget och
blev därmed h
 uvudägare.
Därefter har Liljedahl Group
vid flera tillfällen ökat på sitt
ägande. Bufab erbjuder en
helhetslösning som Supply
Chain Partner för inköp,
kvalitetssäkring och logistik
av C-Parts: skruvar, muttrar,
fästelement och liknande
komponenter.
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”Det är den stora styrkan
med ett internt f astighetsbolag,
vi kan vara långsiktiga och
ansvarstagande på riktigt.”
JONAS HALLBERG, VD LILJEDAHL GROUP FASTIGHETER.

LILJEDAHL GROUP FASTIGHETER

Fastighetsbolaget som
förverkligar idéer
Vilken roll har ett fastighetsbolag i en multinationell företagskoncern?
Jonas Hallberg har svaret. Sedan 2016 är han vd för Liljedahl Group
Fastigheter, vars huvuduppdrag är att se till att koncernens fastigheter
fungerar och kan nyttjas effektivt av systerbolagen.
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LILJEDAHL GROUP FASTIGHETER

Jonas Hallberg, vd för Liljedahl Group Fastigheter, har funnits
med i bolaget sedan starten 2016.

Det egna fastighetsbeståndet
inom Liljedahl Group uppgår
till 22 fastigheter med en
total uthyrningsbar yta om
cirka 202 000 kvadratmeter.

– UPPDR AGET ÄR brett, det kan handla om allt från
underhåll till nybyggnation. Allt sker på kommersiella
villkor men vi stöttar så klart även våra kollegor i alla
tänkbara frågor som på något vis tangerar fastigheterna, förklarar Jonas Hallberg.
Under slutet av 2021 gick fastighetsbolaget i mål
med två stora projekt: Nybyggnationen av en fullserviceanläggning till Finnvedens Lastvagnar i Växjö och
en rejäl modernisering av Finnvedens Bil i Värnamo.
– Växjöprojektet var en ren nyproduktion. Vi
förvärvade mark, projekterade, ritade upp alltsammans och upphandlade entreprenaden. I den typen av
projekt tar fastighetsbolaget byggherrerollen, och alla
beslut tas i nära samarbete med hyresgästen, i det här
fallet Finnvedens Lastvagnar.
För Finnvedens Bil var en stark drivkraft att möta
Volvo Cars krav på svenska återförsäljare, med hänsyn
till fastigheter och lokaler. Men en lika viktig intern
drivkraft var att förbättra verksamhetens flöden i allt
från kundmottagning till leverans – trivselfaktorn för
personalen fick man på köpet.

ANSVARSTAGANDE PÅ RIKTIGT
I båda projekten gjordes stora hållbarhetsinveste
ringar. På Växjöanläggningen installerades bergvärme, solceller och LED-belysning – och till ”nya”
Finnvedens Bil satsade man på solceller och hög
nivå på fastighetsinstallationerna, exempelvis effektiv
värmeåtervinning.
– Det är den stora styrkan med ett internt fastighetsbolag, vi kan vara långsiktiga och ansvarstagande
på riktigt, säger Jonas Hallberg och fortsätter:
– Det är lätt att komma överens internt och
mycket lättare att upprätthålla exempelvis högt ställda
hållbarhetsambitioner. Om de olika verksamheterna
istället hade hyrt sina lokaler av externa bolag, hade
sådana frågor och initiativ antagligen varit betydligt
mer svårjobbade.
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AVSLUTNING

Chronica

*

DEN SOM VILL bygga något stort måste våga
lägga den första stenen.
Den som vill skapa framgång över tid behöver
ha tålamod nog att vänta in rätt tillfälle – för
att sedan agera när det gyllene läget ges.
Vissa kanske skulle kalla det intuition.
Andra affärsmannaskap – och några skulle
nog helt enkelt kalla det för tur.
Vi nöjer oss med att ödmjukt konstatera att
vi lyckats ta rätt beslut vid rätt tidpunkt många
gånger under våra första 40 år.
I RETROSPEKTIV SL ÅR vördnaden till.
Tillsammans har vi gjort en fantastisk resa.
Vilken utveckling vi haft, vilka utmaningar
vi har tagit oss an – och förbi – tillsammans.
Finnvedens Bil. Satsningen med Ravema
– chansningen som gick hem, som blev
plattform för hela koncernens framväxt.
Finnvedens Lastvagnar.
Därefter Hörle Wire Group – ännu en
branschbrytare till bolagspaletten. Dahrén
Group och Elcowire. Två till. Elektroteknik
högst på agendan – rätt i tiden.
Och inte minst Bufab.

DET K AN ONEKLIGEN göra ont att växa – men
erfarenhet gör den ihärdige luttrad och vis.
För den som vågar finns ingen annan väg än
framåt. Vidare. Uppåt.
Mot framtiden, mot nästa fas.
I den övertygelsen och beslutsamheten ryms
långsiktighet, engagemang och ansvarstagande.
Allt det där som utgör vår värdegrund. Allt det
där Liljedahl Group står för.
L ÅT OSS NU tillsammans ta reda på hur den
fortsätta berättelsen ser ut.
Låt oss tillsammans få uppleva fler satsningar,
fler jubileum, nya möjligheter och fler inspirerande utmaningar.
Mycket har vi sett, och erfarna har vi blivit
– alla vi som gjort den här resan tillsammans.
Så slutligen: Tack för all er tid, ert stöd och
engagemang. Vi ses på andra sidan 40 – med
örat mot rälsen och med blicken mot framtiden.

Bengt, Anna och Fredrik
LILJEDAHL GROUP

DET ENA GER onekligen det andra – och inget
kommer av sig självt.
Modet, nyfikenheten och ödmjukheten har
funnits med oss hela vägen. Genom alla tider,
under alla år.
Vi har trott på vår väg, trott på det vi har
gjort. Vi har vågat när andra har tvivlat.
*Chronica betyder
rakt översatt från
latin krönika, eller
ännu mer precist att
skriva en krönika. I
ursprunglig betydelse
har krönikan för upp
gift och avsikt att, ut
ifrån ett kronologiskt
skeende, kommentera
och lyfta skeendets
mest betydelsebärande
delar till en högre nivå.
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Tack för 40
fantastiska år!

